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RESUMO 

FERREIRA, M. M. Culpa in contrahendo: análise crítica da obra de Jhering. 2017. 211 

f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

O famoso artigo de Rudolf von Jhering “Culpa in contrahendo ou indenização pelos 

contratos nulos ou não chegados à perfeição” publicado em 1861 é tido como a 

“descoberta” jurídica fundante da responsabilidade pré-contratual como atualmente 

compreendida. Jhering escrevia motivado pela injustiça e inadequação prática da teoria da 

vontade, segundo a qual eram inválidos os contratos nos quais a vontade fosse proferida 

em erro, o que impedia a parte prejudicada de obter compensação pelos danos oriundos 

dessa situação. Buscando nas fontes romanas fundamento para uma ação ressarcitória, 

Jhering constrói sua culpa in contrahendo, que estaria na inobservância de uma diligentia 

in contrahendo no momento anterior à conclusão do contrato, pois aquele que vende tinha 

o dever de conhecer o objeto vendido de modo a evitar a nulidade do negócio. Afirmou, 

ainda, que a tutela da parte prejudicada se daria por uma ação de natureza contratual pela 

qual poderia obter indenização pelo interesse negativo, segundo a conhecida bipartição 

entre interesse positivo e negativo. O presente trabalho busca revisitar de forma crítica a 

teoria de Jhering exposta no conhecido artigo, que mais de um século e meio depois 

permanece verdadeiro clássico da literatura jurídica. Partindo de uma análise minuciosa 

dos fundamentos invocados por Jhering, com base no conhecimento de sua obra e do 

contexto metodológico que inspira a teoria, passa-se a refazer o caminho exegético pelas 

fontes romanas. A partir disso, procede-se a uma apreciação crítica da obra de Jhering, 

analisando o seu ineditismo no tema, o amparo da teoria no direito romano, a influência do 

contexto metodológico no desenvolvimento da teoria, a descontinuidade da doutrina 

posterior, seu insucesso inicial no âmbito prático e o posterior alargamento da culpa in 

contrahendo (dado o âmbito restrito em que fora idealizada e a necessidade de disciplina 

especificamente da fase das tratativas negociais, não abarcada pela tese de Jhering). Por 

fim, a partir de um breve panorama do desenvolvimento do tema no direito brasileiro, 

analisa-se a influência da obra de Jhering na disciplina da responsabilidade pré-contratual 

no ordenamento pátrio. 

 

Palavras-chave: Culpa in contrahendo. Rudolf von Jhering. Responsabilidade pré-

contratual. 



 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

FERREIRA, M. M. Culpa in contrahendo: a critical take on Jhering’s work. 2017. 211 

f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

The notorious article by Jhering “Culpa in contrahendo: or damages in void or non-

perfected contracts” published in 1861 is taken as the legal “discovery” that founded 

precontractual liability as it is understood today. Jhering wrote moved by the injustice and 

practical inadequacy of will theory, that stated that contracts concluded in error were void, 

so the party that suffered any losses could not seek damages. Searching in roman sources 

for a foundation to an action for damages, Jhering builds his culpa in contrahendo, which 

lied in the lack of diligentia in contrahendo in the moments that preceded the conclusion of 

contracts, given that the seller was supposed to fully know the object put in sale in order to 

avoid contract nullity. He also stated that the protection of the party who suffered losses 

could take place through an action of contractual nature, by which it was possible to obtain 

damages for the negative interest, according to the known division between negative and 

positive interest. This work aims to revisit, with a critical take, Jhering’s theory, a theory 

that one and a half century later remains a true classic in legal literature. Starting from a 

thorough analysis of the theory’s foundations asserted by Jhering, and based on the 

knowledge of his work and the methodological context that inspires the theory, we trace 

back the exegetical path along the roman sources. Thereby, we proceed to a critical 

analysis of Jhering’s article, exploring his originality in the subject, the influence of the 

methodological context in the development of the theory, the discontinuity promoted by 

the subsequent doctrine, the theory’s inicial failure in practice and the following 

enlargement of culpa in contrahendo (given the restricted range of its initial concepction 

and the need for a regulation of negotiations, which were not comprehended in Jhering’s 

theory). Lastly, from a brief outlook on the development of the subject in brasilian law, we 

then examine the influence of Jhering’s article in the regulation of precontractual liability 

in our legal system. 

 

Key-words: Culpa in contrahendo. Rudolf von Jhering. Precontractual liability. 
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INTRODUÇÃO* 

Após ser recebido pelo espírito Psychophorus, o guia das almas, R. JHERING 

encontra no Céu dos Conceitos todos os conceitos jurídicos dos quais se ocupou em vida, 

que, em sua completa e imaculada pureza e sua beleza ideal, respondiam a todas as 

questões que ele já buscara resolver1. 

No Céu dos Conceitos, reinava sempre noite profunda, pois o sol é fonte de vida e 

os conceitos não se adaptavam à vida2. Os conceitos não toleravam contato com a 

realidade e viviam no mundo do pensamento abstrato, sendo formados e reproduzidos a 

partir de si mesmos por um processo lógico3. Perambulando pelo salão dos conceitos, 

vislumbravam-se as conhecidas figuras da mora, propriedade, obrigação, dolo, contrato, 

posse4.  

O aparato para a construção dos conceitos consistia de máquinas jurídicas 

surpreendentes, como a prensa dialético-hidráulica, que permitia extrair a interpretação das 

fontes romanas e a broca dialética, que possibilitava penetrar nas questões difíceis5. 

Lá não eram admitidos os práticos, apenas os teóricos, que já estão habituados à 

escuridão: quanto mais obscura a matéria, maior é o fascínio teóricos. Afinal, que interesse 

                                                 
* Este trabalho adota o modelo de citação franco-italiano, na esteira de E. C. SILVEIRA MARCHI, acreditando 

ser o mais adequado à ciência jurídica. Permitimo-nos citar os juristas pátrios segundo o nome pelo qual são 

conhecidos na comunidade jurídico-científica brasileira, com a possibilidade excepcional de menção ao 

prenome por extenso em alguns casos (v. Guia de Metodologia Jurídica - Teses, Monografias e Artigos, 2ª 

ed., São Paulo, Saraiva, 2009, pp. 160-165 e 180). Na citação direta de textos em língua estrangeira, 

observou-se a grafia empregada originalmente pelos autores à época de publicação da edição consultada. As 

fontes romanas citadas foram traduzidas para o português, com base no original em latim (extraído de 

www.thelatinlibrary.com) e nas obras de A. WATSON, The Digest of Justinian, v. 1-4, 2ª ed., Philadelphia, 

University of Pennsylvania, 1998; I. GARCÍA DEL CORRAL, Cuerpo del Derecho Civil – á doble texto, 

traducido al castellano del latino, t. I-VI, Barcelona, Jaime Molinas, 1889-1898; e A. CORREIA – G. 

SCIASCIA – A. A. CASTRO CORREIA, Manual de direito romano – Institutas de Gaio e de Justiniano vertidas 

para o português, em confronto com o texto latino, v. 2, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1955. Também serviu de 

grande auxílio na tradução e compreensão das fontes, a obra de Dárcio Roberto Martins RODRIGUES e Hélcio 

Maciel França MADEIRA, Introdução ao latim jurídico – Lucerna Iuris, São Paulo, Quartier Latin, 2005. A 

obra de R. JHERING que foi base para este trabalho (Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz bei 

nichtingen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen 

römischen und deutschen Privatrechts IV (1861), pp. 1-112) será sempre citada no seu original em alemão, 

tendo auxiliado os trabalhos as traduções para o italiano e para o português, respectivamente: F. PROCCHI, 

Della culpa in contrahendo ossia del ressarcimento del danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, 

Napoli, Jovene, 2005 (versão bilíngue) e P. MOTA PINTO, Culpa in contrahendo, ou Indemnização nos 

contratos nulos ou não chegados à perfeição, Coimbra, Almedina, 2008. 
1 Im juristischen Begriffshimmel. Ein Phantasiebild, in Scherz und Ernst in der Jurisprudenz: Eine 

Weihnachtsgabe f. d. juristische Publikum, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1884, pp. 245-333. Cfr. trad. it. de 

G. LAVAGGI, Serio e facetto nella giurisprudenza, Firenze, Sansoni, 1954, pp. 271-338. 
2 Im juristischen Begriffshimmel cit., pp. 250-251. 
3 Im juristischen Begriffshimmel cit., pp. 252-253. 
4 Im juristischen Begriffshimmel cit., pp. 277-282. 
5 Im juristischen Begriffshimmel cit., pp. 258-263. 
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teria a história do direito romano se as fontes romanas lhe trouxessem uma resposta clara e 

definitiva? O que seriam das lições de direito romano se o Digesto não tivesse incertezas 

interpretativas?6 

R. JHERING, assombrado, conclui que não desejava passar sua eternidade nesse 

artificial firmamento conceitual e Psychophorus concorda que ele realmente ali não se 

encaixava, principalmente por ter questionado, em vida, o fundamento prático e histórico 

dos assuntos de que tratava. Remetido, então, ao Céu dos Práticos, R. JHERING encontra luz 

e vida. Repentinamente, acorda e se vê deitado em um divã, adormecido sobre um estudo 

de direito romano em uma tarde de verão7. 

A alegoria do Céu dos Conceitos foi elaborada por R. JHERING em um período de 

sua obra em que, ainda que com humor, ele tecia uma crítica ácida à chamada 

jurisprudência dos conceitos (Begriffsjurisprudenz) e, fazendo-o, criticava a si próprio, 

tendo até então trilhado sua carreira sob a influência desse método, no seio da Escola 

Histórica e da Pandectística. 

Com efeito, a trajetória metodológica de R. JHERING passou por uma ruptura ou 

uma virada (Wendung) de uma visão conceitualista artificial para o caráter instrumental do 

direito. R. JHERING transitou entre extremos: da defesa da criação dos conceitos jurídicos a 

partir da combinação de elementos de forma lógica8, ele passou à proclamação de que a 

vida não é o conceito, mas antes os conceitos existem por causa da vida9. 

Objeto de nossa análise, o famoso artigo de R. JHERING “Culpa in contrahendo, 

oder Schadensersatz bei nichtingen oder nicht zur Perfektion gelangten Verträgen10” 

(Culpa in contrahendo, ou indenização nos contratos nulos ou não chegados à perfeição) 

foi publicado em 1861 e traz em si as marcas desse percurso, pois escrito exatamente no 

momento de transição entre esses momentos metodológicos do autor. 

                                                 
6 Im juristischen Begriffshimmel cit., pp. 250-251. 
7 Im juristischen Begriffshimmel cit., pp. 309-316. 
8 “Durch Combination der verschiedenen Elemente kann die Wissenschaft neue Begriffe und Rechtssätze 

bilden; die Begriffe sind productiv, sie paaren sich und zeugen neue” (Geist des römischen Rechts auf den 

verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, I, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1852, p. 29). 
9 “Das Leben ist nicht der Begriffe, sondern die Begriffe sind des Lebens wegen da” (Geist des römischen 

Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, III 1, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1865, §59, pp. 

302-303). 
10 R. JHERING, Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtingen oder nicht zur Perfection gelangten 

Verträgen, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts I (1861), pp. 

1-112. 
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O fim precípuo da obra era buscar solução para a seguinte questão: a parte que 

cometeu um erro ao celebrar um contrato (e com isso o levou à nulidade) responde pelo 

dano causado à outra parte por sua própria culpa?11   

Segundo a teoria da vontade (Willenstheorie), então dominante no pensamento 

jurídico germânico12, eram inválidos os contratos nos quais a vontade fosse proferida em 

erro, o que impedia a parte prejudicada de obter compensação pelos danos sofridos com o 

negócio não aperfeiçoado13. 

A injustiça e inadequação às necessidades do comércio decorrentes da ausência de 

tutela para essa situação fizeram que com R. JHERING
14 buscasse, nas fontes romanas, o 

fundamento teórico de uma ação para a parte prejudicada pela conclusão de contrato que 

restou nulo obtivesse o ressarcimento de seus prejuízos. A questão levantada por R. 

JHERING realmente evidenciava os limites da construção pandectista, cuja clareza 

conceitual por vezes sufocava as exigências concretas de justiça15. 

A descoberta de R. JHERING (“Fund”, como ele próprio dizia) estaria em encontrar 

o meio de tutela à parte prejudicada pelo negócio nulo já previsto nas fontes romanas16. R. 

JHERING
17 invocou fontes relacionadas à compra e venda de coisas fora do comércio (Mod. 

5 reg., D. 18, 1, 62, 1 e Inst. 23, 3, 5 Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1) e de uma herança 

inexistente (Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9), as quais mostravam 

que era concedida ação de natureza contratual nos casos em que o comprador era enganado 

(deceptus) sobre essa característica prejudicial do bem que adquiria, a despeito de o 

contrato ser inválido18. 

                                                 
11 Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
12 F. PROCCHI, Roman contracts and the construction of fault in their formation, in Obligations, in T. A. J. 

MCGINN (ed.), Roman Law: Past, Present and Future, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2012, p. 

77. 
13 F. C. SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts, v. 3, Berlin, Veit und Comp., 1840, §§ 135 e 138, 

pp. 263-267; e 294. 
14 Culpa in contrahendo cit., p. 15. 
15 “La questione era tale da evidenziare, in pienezza, i limiti delle ricostruzioni pandettistiche, la cui 

chiarezza concettuale spesso sfociava in un soffocamento esplicito delle concrete esigenze di giustizia: infatti 

era contrario a queste esigenze non attribuire un mezzo di tutela a chi avesse subito un pregiudizio da un 

comportamento altrui colpevole, tenuto in occasione della formazione del contrato” (A. BARRETA, La 

responsabilità precontrattuale, in D. MARINELLI-A.BARRETTA, Studio sulle figure giuridiche della 

responsabilità, Roma, Aracne, 2012, p. 13). 
16 “Der wichtigste Fund von allen aber war mir der, dass das römische Recht selbst in zwei Fällen” (Culpa 

in contrahendo cit., p. 8). 
17 Culpa in contrahendo cit., pp. 17-39. 
18 Culpa in contrahendo cit., p. 29. 
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A culpa in contrahendo, na concepção de R. JHERING
19, estaria na ignorância de um 

fato relacionado ao objeto da venda que a torna nula e decorreria da inobservância de uma 

diligentia in contrahendo, a ser observada antes mesmo da conclusão do contrato, pois 

aquele que vende tinha o dever de conhecer o objeto vendido. A culpa foi o elemento 

unificador necessário à construção de um princípio geral de ressarcimento da parte 

prejudicada nos contratos nulos (até então inexistente) a partir de uma generalização dessas 

hipóteses específicas das fontes. 

Mais de um século e meio depois, o texto pode certamente ser considerando como 

um verdadeiro clássico e, como coloca P. MOTA PINTO
20, representa a origem da figura da 

culpa in contrahendo, a qual, porém, ainda receberia diversas reformulações e passaria por 

“vicissitudes várias” até a atual formatação da responsabilidade pré-contratual.  

Da maneira como foi teorizada, Culpa in contrahendo pode não ter atingido a 

finalidade prática desejada à época, além de ter sido alvo de críticas e distanciamento da 

doutrina e dos desenvolvimentos posteriores do tema. Ademais, o próprio elemento que era 

o alicerce da teoria (a culpa) seria posteriormente reconhecido pelo próprio R. JHERING 

como insuficiente21. 

Sua posição de destaque na ciência jurídica deve, pois, ser temperada por uma 

revisitação crítica da teoria, hoje apenas citada como precedente histórico da 

responsabilidade pré-contratual ou ainda como a “sensacional descoberta”22 de R. JHERING. 

Como bem observou F. PROCCHI
23, o intérprete moderno deve partir de um ponto de vista 

crítico e proceder a uma reconsideração do artigo de R. JHERING de modo a examinar sua 

influência na responsabilidade pré-contratual como atualmente compreendida. 

Assim, passando pela vida, obra e contexto metodológico de R. JHERING, 

analisaremos de forma aprofundada sua culpa in contrahendo para, a seguir, refazer de 

forma mais ampliada o caminho exegético que o permitiu escorar sua tese nas fontes 

romanas. Apesar de R. JHERING retratar uma interpretação fácil das fontes romanas, 

                                                 
19 Culpa in contrahendo cit., pp. 35; 43. 
20 Nota introdutória, in Culpa in contrahendo, ou Indemnização nos contratos nulos ou não chegados à 

perfeição, Coimbra, Almedina, 2008, p. v. 
21 R. JHERING, Das Schuldmoment im römischen Privatrecht. Eine Festschrift, Gieβen, Emil Roth, 1867, p. 

38, nt. 73. 
22 Cfr. Item 4.2 do Capítulo 4 infra. 
23 Roman contracts cit., pp. 76-77. 
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lembremos a imagem de J. L. MURGA
24

 acerca do tema, afirmando que, da forma como 

tratado no Digesto, tem-se verdadeiro um labirinto de Creta, no qual é difícil encontrar o 

fio salvador de Ariadna. 

A partir disso, será possível proceder, com maior propriedade, a uma apreciação 

crítica da obra, analisando o seu ineditismo no tema e o amparo da teoria no direito 

romano. Ademais, entendendo a influência do contexto metodológico no desenvolvimento 

da teoria, indagaremos se culpa in contrahendo pode ter sido condenada a ser mais um 

fantasma no Céu dos Conceitos, construído a partir de suas engenhosas máquinas.  

Isso porque verificaremos a descontinuidade da doutrina posterior, seu insucesso 

inicial no âmbito prático e o posterior alargamento da culpa in contrahendo dado o âmbito 

restrito em que fora inicialmente idealizada e a necessidade de disciplina especificamente 

da fase das tratativas negociais, não compreendida na teoria de R. JHERING. 

Ao final, observaremos uma breve evolução do tema no direito brasileiro para aferir 

a medida da influência da obra de R. JHERING em nossa disciplina da responsabilidade pré-

contratual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Nulidad o ilicitud en la enajenacion de las ''res sacrae'', in Anuario de Historia Del Derecho Español 41 

(1971), p. 610. 
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CAPÍTULO 1 

A CULPA IN CONTRAHENDO DE R. JHERING 

 

O artigo de R. JHERING
25 dedicado à construção dogmática da culpa in contrahendo 

foi escrito entre 1859 e 186026, sob o título “Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz 

bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen”27, e então publicado no 

quarto volume da Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen 

Privatrechts de 1861. 

As questões que circundam qualquer análise de “Culpa in contrahendo” já 

começam com a própria grafia do nome do autor (discute-se se a grafia acertada seria 

“JHERING” ou “IHERING”28) e a data de finalização e publicação do artigo (apesar de no 

frontispício tanto do quarto como do quinto volume da Jahrbücher constar o ano de 1861, 

na republicação29 do artigo consta como data da publicação original o ano de 1860). 

 

                                                 
25 Culpa in contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen, in 

Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts IV (1861), pp. 1-112. É 

observada a grafia com “c” de “Perfection”, constante da publicação original (v. Nota “*” acima). 
26 F. PROCCHI, Nota di lettura, in Della culpa in contrahendo ossia del ressarcimento del danno nei contratti 

nulli o non giunti a perfezione, Napoli, Jovene, 2005, p. xv-lii. 
27 Cita-se, para conhecimento, elenco de autores que também se dedicaram ao artigo de R. JHERING, 

lembrados por P. MOTA PINTO (Nota introdutória cit., p. v, nt. 3): H. STAUB, Die positiven 

Vertragsverletzungen, Bad Homburg Berlin, Zürich, Gehlen, 1969, pp. 131 e ss; E. SCHANZE, Culpa in 

contrahendo bei Jhering, in Ius Commune 7 (1978), pp. 326-358; D. MEDICUS, Zur Entdeckungsgeschichte 

der culpa in contrahendo, in Iuris Professio – FS Max Kaser z. 80. Geburstag, Wien, Böhlau, 1986, pp. 169-

181; B. J. CHOE, Culpa in contrahendo bei Rudolf von Jhering, Göttingen, Schwartz, 1988; K. KINDEREIT, 

Wer fühlt nicht, daβ es hier. Einer Schadensersatzklage bedarf – Rudolf von Jhering und die culpa in 

contrahendo, in T. HOEREN (org.), Zivilrechtliche Entdecker. Eine Einführung in die groβen Gesalten der 

Zivilrechtswissenschaft, München, Beck, 2001, pp. 107-147. Cfr., adicionalmente, alguns dos autores do 

elenco citado por F. PROCCHI (Rudolf von Jhering: gli obblighi precontrattuali di (auto) informazione e la 

presunzione assoluta di ‘culpa’ in capo al ‘venditor’, in in Teoria e Storia del Diritto Privato III (2010), pp. 

1-5) sobre a construção dogmática de R. JHERING: W. BROCK, Das negative vertraginteresse, Berlin, 1902, p. 

48 ss; A. VALENTE, Note sulla ‘culpa in contrahendo’, in AUMA XXII (1958), pp. 315 ss; T. GIARO, ‘Culpa 

in contrahendo’: eine Geschichte der Wiederentdeckungen, in U. FALK-H. MOHNHAUPT (eds.), Das 

Bürgerliche Gesetzsbuch und seine Richter, Frankfurt am Main, 2000, pp. 113 ss; L. WINKEL, ‘Culpa in 

contrahendo’ in Roman Law and in some modern Dutch Court Decisions, in Viva Vox iuris romanis – Essays 

in honour of J. E. Spruit, Amsterdam, 2002, pp. 153 ss; D. DEROUSSIN, ‘Culpa in contrahendo’. 

L’indemnisation en cas d’annulation du contrat, du droit romain à la théorie classique des nullités, in RHD 

LXXXII (2004), pp. 190 ss; L. SOLIDORO MARUOTTI, Gli obblighi di informazione a carico del venditore. 

Origine storiche e prospettive attuali, Napoli, 2007, pp. 73; 106 ss; I. Fargnoli, ‘Culpa in contrahendo’ e 

azioni contrattuale, in L. GAROFALO (ed.), Actio in rem e actio im personam  - In ricordo di Mario 

Talamanca, Padova, 2011. Cfr. também P. LAMBRINI, Studi sull’azione di dolo, Napoli, Jovene, 2003, pp. 

121-136 e A. W. BAUKNECHT, Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie, Epubli, 

Berlin, 2014, pp. 88-127. 
28 Adotamos a grafia com “j”, conforme justificativa que se segue.  
29 Em Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen 

Privatrechts, v. 1, Jena, 1881, pp. 327-245. 
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Conforme observa F. PROCCHI
30, é notória a vexata quaestio acerca da correta 

grafia do nome do autor, sobretudo quando a grafia “Ihering” passou a ser adotada por W. 

FIKENTSCHER, considerando a informação de seu, Georg Albrecht von IHERING, havendo, 

ainda, acerto etimológico e genealógico. 

Todavia, o próprio R. JHERING adotava a grafia com “j” e F. WIEACKER
31 observa 

que a grafia com “i” deve ser evitada por ser baseada em múltiplos mal-entendidos. M. 

KUNZE
32 anota que a despeito da adoção da grafia com “i” por diversos juristas, na certidão 

de nascimento do autor consta “Jhering”33. 

No que concerne à data de publicação do artigo, conforme cartas34 trocadas entre 

GERBER e R. JHERING, nas quais este anunciava ao amigo ter iniciado em 1859 o artigo (à 

época ainda sob o título de “Schadenersatz bei putativen Contracten” – indenização nos 

contratos putativos – posteriormente alterado para “Culpa in contrahendo”), que fora 

finalizado e encaminhado para publicação em 14 de julho de 186035. Segundo explica F. 

PROCCHI
36, foi por opção do editor (F. MAUKE) que o quarto volume da Jahrbürcher só 

sairia em 1861, sendo, portanto, compreensível que o próprio R. JHERING adotasse 1860 

como data do artigo. 

Particularmente pela época em que foi elaborado o artigo, o contexto metodológico 

de “Culpa in contrahendo” adquire particular relevância para o presente estudo, seja na 

apreciação de sua tese, de seu método, de sua validade e, mais, do que representou na obra 

do autor e para a ciência jurídica como um todo.  

Assim, antes de analisar especificamente o seu conteúdo e revisitar a exegese das 

fontes romanas, discorreremos brevemente sobre o contexto biográfico e metodológico em 

que a teoria foi elaborada – elementos que se amalgamarão para embasar, com maior 

propriedade, nossa apreciação final da teoria da culpa in contrahendo de R. JHERING.  

                                                 
30 F. PROCCHI, Nota di lettura cit., pp. xv-xvi, nt. 2. 
31 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte der neuzeit unter besonderer berücksichtigung der deutschen 

Entwicklung, 1967, trad. port. de A. M. BOTELHO HESPANHA, História do Direito Privado Moderno, 2ª ed., 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 514, nt. 56. 
32 Rudolf von Jhering – ein Lebensbild, in O. BEHRENDS (ed.), Rudolf von Jhering, Beiträge und Zeugnisse: 

aus Anlaβ der einhundertsten Wiederkehr seines Todestags am 17.9.1892, 2ª ed., Göttingen, Wallstein, 1993, 

p. 24, nt. 1. 
33 Amtsblatt der Provinz Ostfries - und Harrlingerland, Jahrgang 1818, 68tes Stück, S. 936. 
34 Essa e outras diversas cartas de R. JHERING foram reunidas em M. G. LOSANO (ed.), Carteggio Jhering-

Gerber (1849-1872), Milano, Giuffrè, 1977. 
35 F. PROCCHI, Nota di lettura cit., pp. xviii-xix, nt. 11. 
36 F. PROCCHI, Nota di lettura cit., pp. xviii-xix, nt. 11. 
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1.1. O CONTEXTO BIOGRÁFICO E METODOLÓGICO DE CULPA IN CONTRAHENDO 

A trajetória metodológica que permeia a obra de R. JHERING é geralmente descrita 

como composta de duas fases, separadas por uma ruptura ou uma virada (Wendung)37. O 

artigo “Culpa in contrahendo” (escrito entre 1859 e 1860, como visto) veio a lume 

justamente no momento da vida de R. JHERING que F. PROCCHI
38

 caracteriza como 

delicado, em meio à crise existencial e metodológica que precedeu essa virada. Assim, um 

breve39 parêntese biográfico e metodológico se mostrará profícuo na compreensão de onde 

“Culpa in Contrahendo” se insere nessa trajetória da obra de R. JHERING. 

A posição de relevo ocupada por R. JHERING no estudo do Direito é, como diria U. 

ECO
40, informação tão óbvia que poderia tê-lo dito qualquer um, porém nos escusamos 

lembrá-lo como um “autor universalmente vivo”, cuja obra, que buscou explicar as razões 

últimas do direito (não só o histórico ou nacional), tem valor igualmente universal, 

segundo a apreciação de M. G. LOSANO
41. 

                                                 
37 Anotadas algumas opiniões contrárias como a de W. FIKENTSCHER e R. OGOREK, lembrados por K. 

LARENZ (Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin, Göttingen-Heidelberg, 1960, trad. port. de J. 

LAMEGO, Metodologia da ciência do direito, 7ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbekian, 2014, p. 29). 

Cite-se, ainda, a opinião de O. BEHRENDS no sentido de que nunca houve uma ruptura total da metodologia 

de R. JHERING (La storicità del diritto e della scienza giuridica nel pensiero di Jhering, in F. WIEACKER-C. 

WOLLSCHLÄGER (org.), Jherings Erbe. Göttingen Symposium zur 150, Wiederkehr des Geburtstags voin 

Rudolf von Jhering, Göttingen, 1970, pp. 155-164). 
38 Nota di lettura cit., p. xix. 
39 Os estudos biográficos de R. JHERING são vastos e não se pretende aqui traçar de modo completo todos os 

fatos de sua vida, obra e pensamento, apenas anotar os mais notórios e que se relacionam mais diretamente ao 

contexto de Culpa in contrahendo. Confira-se, adicionalmente, a bibliografia elencada por P. MOTA PINTO 

(Nota introdutória cit., p. vii, nt. 8): F. WIEACKER, Rudolf von Jhering, in ZSSRom 86 (1969), pp. 1-36; A. 

MERKEL, Nachruf auf Rudolf von Jhering, in JJ 32 (1893), pp. 6-40; B. KLEMANN, Rudolf von Jhering und 

die historische Rechtsschule, Frankfurt am Main-New York, P. Lang, 1989; O. BEHRENDS, Rudolf von 

Jhering (1818-1892) – der Durchbruch zum Zweck des Rechts, in F. LOOS (org.), Rechtswissenschaft in 

Göttingen – Göttingen Juristen aus 250 Jahren, Vandenhoeck & Ruprecht, 1897, pp. 229-269; G. LUF (org.), 

Der Kampf ums Recht: Forschungsband aus Anlaβ des 100. Todestages von Rudolf von Jhering, Berlin, 

Duncker & Humblot, 1995; G. KLEINHEYER-J. SCHRÖDER, Deustche Juristen aus fünf Jahrhunderten: eine 

biographische Einführung in die Geschichte der Rechtswissenschaft, 4ª ed., Heidelberg, Müller Jur., 1996; D. 

KLIPPEL, Juristischer Begriffshimmel und funktionale Rechtswelt: Rudolf von Jhering als Wegbereiter der 

modernen Rechtswisenschaft, in D. KLIPPEL-R. ZIMMERMANN (org.), Colloquia für Dieter Schwab zum 65. 

Geburtstag, Bielefeld, Gieseking, 2000. Confiram-se, ainda, outros citados em F. PROCCHI (Nota di lettura 

cit., p. xvi, nt. 5): E. HURWICZ, Rudolf von Jhering und die Deutsche Rechtswissenschaft, Berlin, 1911; E. 

WOLF, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 4ª ed., Türbigen, 1963, p. 622 e ss. Conferir, 

ainda: C. VANO, Il Grand Tour del giurista. Spunti per una riflessione sull'Italia di Rudolf von Jhering, in 

Index 23 (1995), pp. 193-214. 
40 Come si fa una tesi di laurea – Le materie umanistiche, Milano, Tascabili Bompiani, 2001, p. 171. 
41 Il centenario dela morte di Rudolf von Jhering (1818-1892), in Quaderni Fiorentini per la storia del 

pensiero giuridico moderno 21 (1992), p. 89. 
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Rudolf Caspar JHERING nasceu em Aurich no ano de 181842, em família cuja 

tradição no direito era já antiga43. Estudou nas universidades de Heidelberg, Göttingen e 

Berlim, obtendo seu doutoramento em 184244.  

Foi professor na Basileia (a partir de 1845), em Rostock (1846), Kiel (1848), 

Gieβen (1852) e, finalmente, Viena (1868), passando a escrever em Göttingen (1872, ano 

em que é agraciado com título de nobreza45), onde trabalhou até sua morte (1892)46. 

O desenvolvimento acadêmico de R. JHERING iniciou-se na primeira metade do 

século XIX, sob inquestionável influência da Escola Histórica47 (historische Schule), que, 

encabeçada por F. C. SAVIGNY
48, teve por “ata de fundação” seu Recht des Besitzes 

(Tratado da posse) publicado em 180349 50. 

A Escola Histórica ficou conhecida por propor a exploração da dimensão histórica 

do direito, compreendendo não apenas o direito, mas também a própria ciência jurídica, 

como história, favorecendo as investigações históricas como meio de compreensão 

                                                 
42 M. KUNZE, Rudolf von Jhering cit., p. 11. 
43 H. HOFMANN, From Jhering to Radbruch: on the logic of traditional legal concepts to the social theories 

of law to the renewal of legal idealism, in D. CANALE et al (ed.), A Treatise of Legal Philosophy and General 

Jurisprudence – A history of the Philosophy of Law in the Civil Law World, 1600-1900, v. 9, Dordrecht, 

Springer, 2009, p. 302. 
44 H. HOFMANN, From Jhering to Radbruch cit., p. 302. 
45 Após se tornar famoso professor de direito romano, por sugestão do Chanceler Otto von Bismarck ao 

Imperador Wilhelm I, o primeiro Kaiser da Alemanha unificada, foi concedido o título a Jhering que passou a 

assinar “von Jhering” (H. NOMURA, Hermann von Ihering (1850-1930) – o Naturalista, in Cadernos da 

História da Ciência – Instituto Butantan VIII (2012), p. 11; M. KUNZE (Rudolf von Jhering cit., p. 24, nt. 1). 
46 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., p. 514; H. HOFMANN, From Jhering to Radbruch cit., p. 302. 
47 E. PARESCE, Jhering, Rudolf (von), in Novissimo Digesto Italiano VIII (1957), p. 151. 
48 Nascido em 1779 em Frankfurt, Friedrich Carl von SAVIGNY também é (nem seria necessário dizer) uma 

das figuras mais relevantes dentre os juristas alemães do início do século XIX. Ao lado da carreira 

acadêmica, também teve atuação política como ministro da reforma legislativa na Prússia. Esteve envolvido 

na conhecida polêmica da questão da codificação na Alemanha (Von Beruf unserer Zeit für Gesetz-gebung 

und Rechtswissenschaft, Mohr und Zimmer, Heidelberg, 1814), contrariamente a A. F. J. THIBAUT (com 

Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts in Deutschland, Mohr und Zimmer, 

Heidelberg, 1814) (v. E. PARESCE, Savigny, Fredrich Karl (von), in Novissimo Digesto Italiano XVI (1969), 

pp. 663-665). Confira-se o volume dos Quaderni Fiorentini dedicado a F. C. SAVIGNY (Quarderni Fiorentini 

per la storia del pensiero giuridico moderno 9 (1980), pp. 1-587). 
49 F. WIEACKER destaca, porém, que, além de F. C. SAVIGNY e G. F. PUCHTA, G. HUGO também teve 

importante papel por sua crítica do racionalismo a-histórico do jusracionalismo, construção metódica de uma 

ciência jurídica sistemática e por relacionar o direito com o seu impacto histórico e social, dessa forma 

antecipando contributos da Escola Histórica (Privatrechtsgeschichte cit., pp. 417; 431-456). 
50 E. PARESCE (Savigny cit., p. 663) aponta como o manifesto da Escola Histórica o artigo Über den Zweck 

dieser Zeitschrift, do primeiro volume da revista Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, fundada 

em 1815 por C. F. EICHHORN e J. F. L. GÖSCHEN. Complementando esse percurso ideológico, F. C. SAVIGNY 

depois publicaria os volumes da Geschichte des römischen Rechts in Mitteralter (História do direito romano 

na Idade Média) de 1815 a 1831 e, entre 1840 e 1849, publicou o celebérrimo System des heutigen römischen 

Rechts (Sistema do direito romano atual). 
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orgânica do direito tornado histórico51 e se distanciando da noção de um direito natural 

universal52. 

O surgimento da Escola Histórica também representou uma época de 

descobrimento da história do direito romano, a partir das obras de B. G. NIEBUHR (Römishe 

Geschichte) e T. MOMMSEN (Das römische Staatsrecht), culminando com o descobrimento 

do Gaius de Verona por B. G. NIEBUHR, das massas bluhmianas por F. BLUHME e dos 

fragmentos do Vaticano por A. MAI, além da edição das Basílicas dos irmãos HEIMBACH e 

da reconstrução do edito promovida por F. RUDORF
53. 

Inserida no contexto da progressiva formação do sentido histórico do século XVIII, 

como coloca F. WIEACKER
54, a historische Schule descobriu na historicidade do direito a 

historicidade do povo, vendo, no direito, a manifestação do espírito do povo 55. 

Tendo a Escola Histórica se dedicado à construção da civilística sistemática, ela 

acabaria por fazer surgir a chamada Pandectística56 (“Pandektenwissenschaft”), 

denominação que decorria de sua valorização do direito romano (Pandectas), no qual se 

fundava essa tradição de construção sistemática57.  

A Pandectística foi consagrada nos títulos dos manuais de juristas como A. BRINZ, 

E. I. BEKKER, F. REGELSBERGER, K. L. ARNDTS e H. DERNBURG
58. Os Pandekten de B. 

WINDSCHEID (publicados a partir de 1862) se tornariam rapidamente verdadeiras 

autoridades da prática jurídica, influência decorrente da ausência da codificação do direito 

que levava os manuais científicos a representarem a “última instância decisória da prática 

do direito comum”, segundo destaca F. WIEACKER
59. 

                                                 
51 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., pp. 403; 475. 
52 M. SMITH, Four German Jurists, in Political Science Quarterly X (1895), p. 666. 
53 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., pp. 475-477. 
54 Privatrechtsgeschichte cit., p. 407. 
55 Entretanto, como bem coloca F. WIEACKER, para compreendê-la, carecer-se-ia de uma explicação mais 

detida (v. Privatrechtsgeschichte cit., pp.  403; 419). Por isso, refletir neste trabalho todas as nuances da 

Escola Histórica seria verdadeira ingenuidade. Esquivando-nos da grande responsabilidade em descrever de 

forma completa esse movimento, remetemos à literatura específica e aqui permanecemos com seus caracteres 

gerais que permitem fazer a contraposição ao destino científico de R. JHERING e compreender o contexto de 

Culpa in Contrahendo (Confira-se F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., pp. 397-490. Ver também A. 

CASTANHEIRA NEVES, Digesta, v. 2, Coimbra, Coimbra, 2010, pp. 203-214).  
56 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., pp. 491-510. 
57 A. M. HESPANHA, Cultura jurídica europeia – síntese de um milênio, Coimbra, Almedina, 2015, p. 413. 
58 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., pp. 491-510. 
59 Privatrechtsgeschichte cit., p. 510. 
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G. F. PUCHTA
60, discípulo e sucessor de F. C. SAVIGNY, foi o responsável por 

finalizar o percurso do espírito do povo para o monopólio dos juristas, com isso impondo o 

formalismo conceitual rigoroso da pandectística e fundando a jurisprudência clássica dos 

conceitos do século XIX61 (a “Begriffsjurisprudenz”62). Esta fora consagrada pela 

“genealogia dos conceitos” de G. F. PUCHTA
63, segundo a qual a partir de um conceito 

supremo todos os outros seriam deduzidos, construindo-se o sistema pela lógica formal. 

É nesse contexto metodológico que R. JHERING inicia sua carreira acadêmica. Após 

sua tese de doutoramento na área do direito romano em 1842 (Die Besitzfähigkeit der 

Erbschaft – A capacidade de posse da herança) e algumas publicações pontuais64, R. 

JHERING publica o primeiro volume do Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen 

Stufen seiner Entwicklung65 (Espírito do direito romano nas diversas fases de sua evolução, 

de 1852), dedicando-o ao mestre G. F. PUCHTA
66, numa demonstração pública e inequívoca 

de influência da Escola Histórica sobre seu trabalho67.  

R. JHERING
68 introduz o Geist apresentando sua visão do direito como um 

organismo objetivo da liberdade humana (“objectiven Organismus der menschlichen 

Freiheit”), cuja formação transcorre em contínua dependência do caráter, grau de 

desenvolvimento, das relações materiais e da sorte do povo, regida por essas potentes 

forças históricas69 – expressão de seu viés metodológico histórico-natural (naturhistorische 

Methode)70. 

                                                 
60 Nascido em 1798 (falecendo precocemente, em 1846), chegou a obter influência até mesmo superior à de 

F. C. SAVIGNY no método da civilística (F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., p. 455). 
61 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., pp. 431-456. 
62 Segundo K. LARENZ, o nome foi atribuído por P. HECK (Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, in 

Archiv für die civilistische Praxis 112 (1914), pp. 1-12; Das Problem der Rechtsgewinnung, Tübingen, JCB 

Mohr, 1912), fundador da tese opositora, a jurisprudência dos interesses (“Interessenjurisprudenz”) (K. 

LARENZ, Methodenlehre cit., p. 63).  
63 G. F. PUCHTA, Cursus der Institutionen, I, Leipzig, 1842, p. 101 (“[...] so muss dem Juristen theils seine 

Stellung im System der Rechtsverhäultnisse, theils der Rechte, also seine Herkunft bis zu dem Begriff des 

Rechts hinaus zum Bewusst sehn kommen, und er muss ebenso von diesem herab zu jenen einzelnen Rechte 

gelangen können”). Ver também K. LARENZ, Methodenlehre cit., pp. 21-29. 
64 Ver M. G. LOSANO, Prefazione, in JHERING, Rudolf von, Der Zweck im Recht, 1884, trad. it. de M. G. 

LOSANO, Lo scopo nel diritto, v. 1, Torino, Nino Aragno, 2014, pp. xlv-xlvii.  
65 Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, I, Leipzig, Breitkopf und 

Härtel, 1852. 
66 “Dem Andenken des großen Meisters, Georg Frierich Puchta” (Geist I cit., folha de rosto). 
67 E. PARESCE, Jhering cit., p. 151. 
68 Geist I cit, pp. 25-26. 
69 Geist I cit, pp. 25-26. 
70 F. PROCCHI, Nota di lettura cit., p. xxii. 
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Tendo iniciado sua vida científica em meio à Escola Histórica, à sombra de F. C. 

SAVIGNY e G. F. PUCHTA, era natural que R. JHERING tentasse desenvolver uma teoria 

unificada do direito comum baseada na construção sistemática dos conceitos71.  

F. PROCCHI
72 assinala, com G. MARINI

73, que nesta primeira fase R. JHERING teria 

promovido uma continuidade crítica da Escola Histórica. Nesse sentido, O. BEHRENDS
74 

assinala que R. JHERING foi o príncipe hereditário do reino de F. C. SAVIGNY, e nem 

mesmo as críticas do autor teriam sido capazes de promover sua ruptura total com a Escola 

Histórica. 

Para K. LARENZ
75, mais do que simplesmente apoiar a jurisprudência dos conceitos 

e a construção de G. F. PUCHTA, R. JHERING a elevou ao seu máximo. Com efeito, R. 

JHERING
76 propunha que a ciência poderia criar novos conceitos pela combinação de 

elementos, sendo que os conceitos seriam produtivos, acasalando-se para gerar novos 

conceitos, chegando a comparar os conceitos elementares obtidos mediante análise e 

abstração com as letras de um alfabeto77. 

Logo em 1854, a primeira parte do segundo volume do Geist78 é publicada. Já em 

1857, R. JHERING inicia as publicações da Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen 

römischen und deutschen Privatrechts79 (periódico que fundou em conjunto com GERBER, 

vindo inclusive a ser posteriormente chamado Jhering’s Jahrbücher ou “JJ” ou 

                                                 
71 H. HOFMANN, From Jhering to Radbruch cit., p. 303. 
72 Nota di lettura cit., pp. xx-xxi, nt. 17. 
73 La storicità del diritto e della scienza giuridica nel pensiero di Jhering, in F. WIEACKER-C. 

WOLLSCHLÄGER (ed.), Jherings Erbe cit., pp. 155-164. 
74 Rudolf von Jhering mediatore fra diritto romano e diritto moderno in un momento di grande rottura 

culturale, in Rivista di Diritto Romano III (2003), p. 9. 
75 Methodenlehre cit., p. 29. 
76 “Durch Combination der verschiedenen Elemente kann die Wissenschaft neue Begriffe und Rechtssätze 

bilden; die Begriffe sind productiv, sie paaren sich und zeugen neue” (Geist I cit., p. 29). 
77 Geist I cit., p. 30. 
78 Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, II 1, Leipzig, Breitkopf und 

Härtel, 1854. 
79 P. STEIN anota que o periódico foi fundado por R. JHERING justamente para a publicação de estudos que 

demonstrassem o potencial do direito romano para lidar com problemas modernos (v. Roman Law in 

European History, Cambridge, Cambridge University, 1999, p. 122). 
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“JherJb”80), publicando trabalhos seus com frequência81. Em 1858, publica a segunda parte 

do segundo volume do Geist82. 

Logo após, na mesma Jahrbücher, foi publicado artigo em que o autor iniciaria a 

crítica de sua própria metodologia83 (o Beiträge zur Lehre von der Gefahr beim 

Kaufcontract84 - Contribuições para a teoria do risco no contrato de compra e venda) de 

1859, e, em 1861, seria publicado o artigo “Culpa in contrahendo”, objeto de nossa 

análise.  

Os pontos de fragilidade de seu método já ficavam visíveis a R. JHERING, restando 

claro que a construção do direito deveria buscar os ideais da justiça e da prática85. É, aliás, 

exatamente essa a sua motivação declarada86 na elaboração da teoria da culpa in 

contrahendo, por isso, F. PROCCHI
87

 situa a virada metodológica (“Wendung”) em 1859, 

baseando-se nas cartas de R. JHERING, em que ele se refere a antes de 1859 como período 

anterior (“frühere Periode”). 

A partir de então, R. JHERING promoveria verdadeira autodestruição massiva da 

jurisprudência dos conceitos88, perseguindo-a com “sarcasmo mordente”89 e acabaria até 

mesmo por servir de inspiração à sua corrente antagônica: a jurisprudência dos interesses90 

(“Interessenjurisprudenz”), liderada por P. HECK
91. 

                                                 
80 F. WIEACKER, Privatrechtgeschichte cit., p. 725; E. PARESCE, Jhering cit., p. 151; A. M. RABELLO, La 

base romanistica della teoria di Rudolf von Jhering sulla culpa in contrahendo, in Ius Antiquum 20 (2007), 

pp. 154-174. Disponível em: < http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Rabello-Ius-Antiquum-20-

2007.htm>, p. 1. 
81 M. G. LOSANO, Prefazione cit., p. xlvii 
82 Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, II 2, Leipzig, Breitkopf und 

Härtel, 1858. 
83 F. PROCCHI, Nota di lettura cit., pp. xxiv-xxvi.  
84 Beiträge zur Lehre von der Gefahr beim Kaufcontract, pt. I, in Jahrbücher für die dogmatik des heutigen 

römischen und deutschen Privatrechts III (1859), pp. 449-488; Beiträge zur Lehre von der Gefahr beim 

Kaufcontract, pt. II, in Jahrbücher für die dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts IV 

(1861), pp. 366-438. 
85 No mesmo sentido, M. KUNZE (Rudolf von Jhering cit., p. 17). 
86 “Die Unbilligkeit und praktische Trostlosigkeit eines solchen Resultats liegt aus der Hand” (Culpa in 

contrahendo cit., p. 2). 
87 Nota di lettura cit., pp. xxvi-xxvii e p. xxvii, nt. 46. 
88 F. WIEACKER, Privatrechtsgeschichte cit., p. 515. 
89 K. LARENZ (Methodenlehre cit., p. 30). 
90 A. CASTANHEIRA NEVES, Digesta cit., p. 216. 
91 A jurisprudência dos interesses, que teve como principal representante P. HECK, além de H. STOLL e R. 

MÜLLER-ERZBACH, passou a considerar o direito como instrumento de tutela de interesses, interesses de 

ordem material, nacional, religiosa e ética que produzem as leis e devem ser levados em conta nas decisões – 

ao contrário da jurisprudência dos conceitos, em que havia mera subsunção lógica da matéria fática aos 

conceitos jurídicos (K. LARENZ, Methodenlehre cit., pp. 64-66). 
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Quatro anos mais tarde, em 1865, R. JHERING publicaria a terceira parte do Geist92, 

em que já demonstrava suas novas ideias93 ao afirmar que a vida não é o conceito, mas 

antes os conceitos existem por causa da vida94. Essa conhecida máxima de R. JHERING é 

até hoje evocada, inclusive em julgados de tribunais brasileiros95. 

R. JHERING então abandona seu Geist (que permaneceu inacabado)96, publicando, 

em 1867, Das Schuldmoment im römischen Privatrecht97 (O momento da culpa no direito 

privado) e, em 1868 e 1869, os dois trabalhos que consubstanciavam sua consagrada teoria 

da posse (Beiträge zur Lehre von Besitz98 e Über den Grund des Besitzschutzes99), que 

viria a superar a tese de F. C. SAVIGNY e ser consagrada no vindouro BGB, conforme 

lembra A. A. CASTRO CORREIA
100.  

A partir de 1868, R. JHERING já lecionava Viena101, onde, em 1872, profere a 

célebre conferência Der Kampf um’s Recht102 (A luta pelo direito), vertida posteriormente 

em livro que conta com pelo menos 50 (cinquenta) traduções103, tendo alçado vastíssima 

difusão104. 

                                                 
92 Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, III 1, Leipzig, Breitkopf und 

Härtel, 1865. 
93 F. PROCCHI, Nota di lettura cit., p. xxvii; H. HOFMANN, From Jhering to Radbruch cit., pp. 305-306. 
94 “Das Leben ist nicht der Begriffe, sondern die Begriffe sind des Lebens wegen da” (Geist III cit., §59, pp. 

302-303).  
95 Em acórdão recente tirado do julgamento de recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo lê-se: “A Lei nº 5.478/68 refere-se a alimentos. O presente caso não se refere a nenhuma das 

hipóteses de aplicação da norma. Logo, a contrario senso, o lapso de cinco anos não é exigível para o 

reconhecimento da união estável. Por fim, relembro as palavras de Rudolf von Ihering, que asseverava: ‘A 

vida não é o conceito; os conceitos é que existem por causa da vida. Não é o que a lógica postula que tem de 

acontecer; o que a vida, o comércio, o sentimento jurídico postulam é que tem de acontecer, seja logicamente 

necessário ou logicamente impossível’ (in Geist des römischen Rechts, vol. IV, 1864). Em face do exposto, 

conheço do recurso e lhe dou provimento, para julgar procedente o pedido” (TJES, 2ª Câm. Cível, Apel. 

Cível n. 24980146625, rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 15-04-2005). 
96 K. LARENZ, Methodenlehre cit., p. 59.  
97 Das Schuldmoment im römischen Privatrecht. Eine Festschrift, Gieβen, Emil Roth, 1867. 
98 Beiträge zur Lehre von Besitz, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen 

Privatrechts IX (1868), pp. 1-196. 
99 Über den Grund des Besitzschutzes – Eine revision der Lehre vom Besitz, Jena, Mauke's, 1869. 
100 Ihering (1818-1892) - Em comemoração aos cem anos de sua morte, in Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo 87 (1992), pp. 15-16. 
101 E. PARESCE, Jhering cit., p. 151. 
102 Der Kampf um’s Recht, Wien, G.J. Manz’schen Buchhandlung, 1872. As citações da obra neste trabalho 

se referirão à 14ª edição alemã, de 1900: Der Kampf um’s Recht, 14ª ed., Wien, Manz’sche und Universitäts, 

1900, Vorrede, p. I. Confira-se também a edição bilíngue trad. port. de Richard PAUL NETO, A luta pelo 

direito, Rio de Janeiro, Rio, 1978. 
103 O próprio R. JHERING presenciou essa difusão, comentando em prefácios de edições posteriores que as 

sucessivas edições e o testemunho exterior, resultante das numerosas traduções, reforçam a convicção do 

público sobre o acerto de suas ideias (V. Der Kampf um’s Recht cit., Vorrede, p. I). 
104 H. HOFMANN, From Jhering to Radbruch cit., p. 303. 
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Em Der Kampf um’s Recht, obra expressamente direcionada a uma finalidade ético-

prática e não à explanação de teorias105, R. JHERING afirma que o fim do direito é a paz e o 

meio de atingi-lo é a luta, que o direito é uma força viva e por isso a Justiça tem em uma 

das mãos a balança, mas em outra a espada, com a qual o defende106. Resistir à afronta 

contra um direito107 é dever do indivíduo para consigo mesmo e perante a sociedade e só 

assim o direito se realiza108, pois a partir do momento em que o direito renuncia à luta, 

renuncia a si mesmo109. 

A seguir, nos anos de 1877 e 1883, R. JHERING publica os dois volumes de Der 

Zweck im Recht110 (A finalidade do direito), obra em que o autor se aproxima do tomismo 

ao enfatizar a importância do fim no direito111. Até o ano de sua morte (1892), diversas 

publicações se sucederiam, porém, ainda que inacabada, Der Zweck im Recht foi mais 

representativa dessa última fase de seu pensamento112. 

Por fim, vale citar as críticas cartas anônimas de R. JHERING (Vertraulichen Briefen 

eines unbekannten an die Herausgeber der Preuβischen Gerichtszeitung) – posteriormente 

reunidas na sátira Scherz und Ernst in der Jurisprudenz113 de 1884 (Brincadeiras e 

seriedades na jurisprudência) – que continham escritos críticos já de sua fase de virada 

(1861-1863), dentre eles o já citado Im juristischen Begriffshimmel (No céu dos 

                                                 
105 Der Kampf um’s Recht cit., Vorrede, p. I 
106 “Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu der Kampf” (Der Kampf um’s Recht cit., p. 1). 
107 Aqui cabe uma pequena digressão: R. JHERING parece incentivar o processo judicial litigioso como luta 

pelo direito, afirmando que a experiência mostrava processos em que o valor do objeto do litígio era 

desproporcional ao dispêndio financeiro e de energia, já que nem sempre a perspectiva do preço elevado para 

a vitória desencorajava a parte de se aventurar no processo, que era motivado não pelo interesse pecuniário, 

mas pela dor moral da injustiça da violação de um direito (Der Kampf um’s Recht cit., p. 16-18). À par do 

sucesso inquestionável da obra em suas linhas gerais, essa afirmação comporta algum cuidado e perde sua 

força diante da atual cultura da solução pacífica dos conflitos por meios (adequados ou alternativos) como a 

mediação e a conciliação. No Brasil, veja-se a Lei nº 13.140/2015, que instituiu a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, 

além dos princípios fundantes do Novo Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015, especialmente o 

incentivo à mediação e aos meios consensuais de solução dos conflitos previsto em seu art. 1º, §3º. Sob este 

novo paradigma da solução pacífica dos conflitos sociais, a decisão tomada pela parte diante da violação de 

um direito poderá, sim, envolver sacrifício do direito ou parte dele em favor da paz social, o que, entretanto, 

parecia insustentável para R. JHERING em A luta pelo direito, mesmo em se tratando de direitos patrimoniais 

disponíveis. 
108 R. JHERING, Der Kampf um’s Recht cit., pp. 19-20. 
109 A obra é encerrada com a ideia de que a vida e a liberdade só são merecidas por aquele que tem que 

incessantemente conquistá-las: “Das ist der Weisheit letzter Spruch des Dichters: Nur der verdient sich 

Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss” (Der Kampf um’s Recht cit., p. 98). 
110 Der Zweck im Recht, I, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1877 e Der Zweck im Recht, II, Leipzig, Breitkopf & 

Härtel, 1883. 
111 A. A. CASTRO CORREIA, Ihering cit., p. 20. 
112 Ver referências em M. G. LOSANO, Prefazione cit., pp. liv-lvii. 
113 Scherz und Ernst in der Jurisprudenz: Eine Weihnachtsgabe f. d. juristische Publikum, Leipzig, Breitkopf 

& Härtel, 1884. 
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conceitos)114, crítica nada velada aos seus predecessores e (por que não) a ele próprio, 

quando partidário da jurisprudência dos conceitos. 

Como se vê, a trajetória metodológica de R. JHERING pode ser bem descrita, como 

coloca H. HOFMANN
115, caminhando de uma construção autônoma das regras legais para 

uma análise social da realidade; da existência lógica dos conceitos ao caráter instrumental 

do direito; do formalismo lógico da jurisprudência dos conceitos à sociologia jurídica dos 

propósitos do direito; do mundo ideal do direito para a vida.  

Já F. WIEACKER
116 destaca que na trajetória de R. JHERING exprime-se o destino de 

sua ciência e de seus contemporâneos, numa passagem do sonho à realidade pela qual 

todos os pensadores dos meados do século passaram, alegres ou desesperados. Segundo K. 

LARENZ
117, a limitação de R. JHERING em sua nova fase metodológica foi ter se restringido 

à crítica, à negação, porém seu mérito foi ter sentido muito antes da maioria de seus 

colegas a insuficiência da Pandectística contemporânea. 

Considerando o ano em que veio a lume, a inserção de Culpa in contrahendo na 

fase inicial ou final do pensamento de R. JHERING não é pacífica e, segundo assinala F. 

PROCCHI
118, foram poucos os autores a analisarem o que o artigo representou no 

pensamento de R. JHERING e, aqueles que o fizeram, chegaram a conclusões opostas 

igualmente fundamentadas. 

Por isso, entendemos pertinente primeiro empreender análise da tese em si para 

então apreender as características metodológicas de Culpa in contrahendo que permitirão 

situá-la119 em alguma dessas fases, como mais um fantasma no céu dos conceitos de R. 

JHERING ou uma representação de desapego da “funesta concepção do Direito, sem um fim 

prático” de que fala Daisy GOGLIANO
120. 

                                                 
114 M. G. LOSANO, Prefazione cit., p. liv. 
115 “[…] from an autonomous construction of legal rules and institutes of law to an analysis of social reality, 

from the logical existence of legal concepts to the instrumental character of law in the service of individual 

and social interests, from the freedom of human will to its naturalistic explanation, from the ideal of justice 

to social eudaemonism, from the logical formalism of a ‘jurisprudence of concepts’ to the legal sociology of 

the social ‘purposes of law’, from the ideal world of law to ‘life’” (From Jhering to Radbruch cit., p. 301). 
116 Privatrechtsgeschichte cit., pp. 515-516. 
117 Methodenlehre cit., p. 57. 
118 Nota di lettura cit., p. xxxi. 
119 Cfr. Item 4.3 do Capítulo 4 infra. 
120 Tratativas pré-contratuais: bases de uma teoria, Tese (Livre Docência), São Paulo, Universidade de São 

Paulo, 2009, pp. 81-82. 
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1.2. A “DESCOBERTA” DA CULPA IN CONTRAHENDO DE R. JHERING 

A culpa in contrahendo é vista pela doutrina de um modo geral como uma 

“descoberta”121 de R. JHERING. Isso se deve, em parte, pela forma de abordagem 

empreendida pelo autor, que destacava tratar de tema novo para o qual a doutrina até então 

pouco havia contribuído122. 

R. JHERING
123 justificava que a necessidade de escrever sobre o tema surgiu da 

prática, quando, em suas lições sobre a teoria do erro essencial124, viu-se perplexo com a 

falta de resposta para o seguinte problema: a parte que cometeu um erro ao celebrar um 

contrato (e com isso o levou à nulidade) responde pelo dano causado à outra parte por sua 

própria culpa?  Sua descoberta (“Fund”) estaria em encontrar o meio de tutela à parte 

prejudicada pelo negócio nulo nas fontes romanas125. 

Exemplificava: se uma pessoa quer comprar 100 (cem) libras de uma mercadoria, 

mas confunde o símbolo da libra com o do quintal126, acaba encomendando 100 (cem) 

quintais e, ao perceber o erro, rejeita a quantidade de mercadoria recebida, quem deve 

arcar com as despesas de embalagem e expedição?127 Se os princípios do direito romano 

realmente levavam a esse resultado, então (raciocinava R. JHERING
128) apresentavam uma 

lacuna de grandes proporções. 

R. JHERING
129 afirmava ter sido motivado pela injustiça e inadequação prática da 

doutrina então dominante segundo a qual não era ressarcível o dano ocasionado por um 

                                                 
121 Nesse sentido, A. MENEZES CORDEIRO (Da boa-fé no direito civil, Coimbra, Almedina, 2013, pp. 528-

529, nt. 3) assinala que o reconhecimento implícito ou explícito da “natureza de invento totalmente novo” da 

culpa in contrahendo seria unânime, não devendo haver reservas quanto ao fato de esta ser uma descoberta 

de R. JHERING, citando também as opiniões de H. STOLL (Haftung für das Verhalten während der 

Vertragsverhandlung, in LZ 1923, p. 532), H. DÖLLE (Juristische Entdeckungen, in DJT 42 (1959), p. B8) 

dentre outros, como G. FROTZ, A. POULIADIS, C. VON BAR, P. GOTTWALD e E. SCHMIDT. 
122 Culpa in contrahendo cit., p. 1. 
123 Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
124 R. JHERING se referia ao erro obstativo ou erro obstáculo, segundo a terminologia moderna, que consistia 

numa discrepância entre aquilo que fora declarado e a vontade do sujeito errante, ao contrário do erro vício, 

que altera o próprio processo de formação da vontade do declarante (F. PROCCHI,‘Licet emptio non teneat’ – 

Alle origini delle moderne theoriche sulla cd. ‘culpa in contrahendo’, Milano, CEDAM, 2012, p. 11, nt. 12; 

Ana A. M. MAGALHÃES, O erro no negócio jurídico – autonomia da vontade, boa-fé objetiva e teoria da 

confiança, São Paulo, Atlas, 2011, pp. 35-43). 
125 “Der wichtigste Fund von allen aber war mir der, dass das römische Recht selbst in zwei Fällen” (Culpa 

in contrahendo cit., p. 8). 
126 O quintal é uma antiga unidade de medida utilizada principalmente em Portugal. 1 quintal (q) equivalia a 

aproximadamente 100 libras (lb) (L. S. LOPES, A cultura da medição em Portugal ao longo da história, in 

Educação e Matemática 84 (2005), pp. 42-48. Disponível em <http://www.spmet.pt/medidas_edimat.pdf>).  
127 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
128 Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
129 Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
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erro essencial em razão da nulidade do negócio jurídico. Indignava-se: “a parte culpada 

fica livre e a parte inocente é vítima da culpa do outro!”130 . 

Essa falta de tutela decorria do chamado Willensdogma ou a Willenstheorie (dogma 

ou teoria da vontade), que imperava à época em que escrevia R. JHERING
131, 

“canonizado”132
 por F. C. SAVIGNY

133. 

Para F. C. SAVIGNY
134, os negócios jurídicos eram definidos como fatos jurídicos 

que não somente são atos livres, mas nos quais a vontade do agente tem por fim imediato 

constituir ou extinguir uma relação jurídica. A vontade per se deveria ser considerada 

como único elemento importante e eficaz, sendo a manifestação seu mero signo exterior 

visível, tendo a vontade e sua manifestação uma relação natural e lógica135. 

Assim, segundo a teoria da vontade, consideravam-se nulos ipso iure os contratos 

firmados mediante erro136 essencial de uma das partes, já que nesse caso a declaração não 

teria suporte na vontade, restando a parte prejudicada impedida pela nulidade do negócio 

de manejar qualquer ação contratual137. 

Um dos principais problemas138 da teoria da vontade era, entretanto, a instabilidade, 

já que uma das partes poderia sempre opor à outra sua real intenção, prejudicando-a, não 

tendo a parte inocente qualquer remédio para tutelar a sua confiança139 140. 

                                                 
130 “[...] der culpose Theil geht frei aus, der unschuldige wird das Opser der fremden Culpa!” (Culpa in 

contrahendo cit., p. 2). 
131 Embora R. JHERING tenha tomado certa distância da Escola Histórica, na leitura de F. PROCCHI, ele nunca 

teria negado o Willensdogma (v. Roman contracts cit., p. 77, nt. 3). 
132 F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli olblighi precontrattuali cit., pp. 10-11. 
133 Outros expoentes, além de F. C. SAVIGNY, lembrados por Caio Mário da Silva PEREIRA foram B. 

WINDSCHEID, H. DERNBURG, J. UNGER, P. OERTMANN e L. ENNECERUS (Instituições de Direito Civil, v. 1, 

26ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2013, p. 404) 
134 System des heutigen Römischen Rechts, v. 3, Berlin, Veit und Comp., 1840, §§104, 114, pp. 1-8; 103. Para 

apoio, analisou-se a tradução de M. DURÁN Y BAS, Sistema del Derecho Romano Actual, v. 2, 2ª ed., Madrid, 

Góngora, 1924. 
135 “Denn eigentlich muss der Wille an sich als das einzig Wichtige und Wirksame gedacht werden, und nur 

weil er ein inneres, unsichtbares Ereigniss ist, bedürsen wir eines Zeichens, woran er von Anderen erkannt 

werden könne, und dieses Zeichen, wodurch sich der Wille offenbart, ist eben die Erklärung” (System III cit., 

p. 258). 
136 A doutrina do erro de F. C. SAVIGNY é considerada um marco por excelência, não pela sua inovação, mas 

pela sua conceptualização dos princípios tirados das fontes romanas para a construção de uma doutrina lógica 

(R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations – Roman Foundations of the civilian tradition, Oxford 

University, Oxford, 1996, p. 614).  
137 F. C. SAVIGNY, System cit., §§ 135 e 138, pp. 263-267; e 294. 
138 Ao longo do século XIX, a teoria subjetiva seria submetida a duras críticas. A. BRINZ seria um dos 

primeiros a entender o negócio jurídico por perspectiva diversa da teoria da vontade, entendendo que a 

vontade do direito (e não o intento privado) é que seria capaz de dotar uma ação de caráter negocial. A tese 

opositora, a Erklärungstheorie (teoria da declaração) seria consagrada pelas obras de F. REGELSBERGER, W. 

RÖVER, O. BÄHR e E. I. BEKKER. A teoria da declaração, segundo assinala P. FAVA, buscou conferir maior 
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Partindo dessa premissa, R. JHERING
141 destacava que, em doutrina, apenas quatro 

autores haviam tratado especificamente do problema da tutela da parte prejudicada pelo 

erro, porém sem oferecer respostas satisfatórias, sendo que os antigos Cuiacius e Donellus 

não se afastavam muito do conteúdo das fontes142. 

O primeiro autor que mereceu citação de R. JHERING foi F. C. SAVIGNY
143, que, ao 

tratar das consequências do error in substantia, concluía que a culpa não é uma causa 

obligationis geral, como muitos teriam afirmado.  

R. JHERING
144 fica desconcertado com essa afirmação e coloca uma interrogação ao 

lado da expressão “hätten Manche (?)” (muitos autores?), já que F. C. SAVIGNY não citava 

quem seriam esses muitos autores a corroborar o posicionamento.  

C. G. WÄCHTER
145, o segundo autor mencionado por R. JHERING, opinava no 

mesmo sentido de F. C. SAVIGNY. Já A. SCHWEPPE
146, na visão de R. JHERING

147 o teria 

                                                                                                                                                    
segurança e certeza ao tráfego jurídico, tutelando a confiança, por isso a declaração – que na teoria subjetiva 

tinha conotação instrumental – passa a ser o elemento essencial do negócio jurídico. (v. P. FAVA, Lineamenti 

storici, comparati e costituzionali del sistema contratualle verso la European Private Law, in P. FAVA (ed.), 

Il contrato - Trattato teorico-pratico, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 10-11; e F. PROCCHI, Licet emptio non 

teneat cit., p. 9, nt. 7; A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio jurídico – Existência, validade e eficácia, 4ª ed., 

São Paulo, Saraiva, 2010, p. 10). 
139 Y. BEN-DROR, The perennial ambiguity of culpa in contrahendo, in The American  Journal of Legal 

History 27 (1983), p. 146. 
140 Não que a teoria da declaração fosse isenta de críticas, segundo pontua A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, que 

vê na Erklärungstheorie o mesmo problema de unilateralismo da teoria subjetiva (Negócio jurídico cit., p. 

12). 
141 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
142 Culpa in contrahendo cit., p. 3, nt. 3. 
143 System des heutigen Römischen Rechts cit., § 138, p. 295, nt. ‘d’: “Wegen des Betrugs muß der Verkäufer 

den Käufer in die Lage setzen, wie wenn von dieſem Geschäft nie die Rede gewesen wäre. Hat also der 

Käufer durch das Geſchäft Kosten gehabt, hat er an das vermeintlich goldne Gefäß Arbeitslohn gewendet, 

oder deshalb einen andern vortheilhaften Kauf versäumt, so kann er Ersatz fordern. Allein für den Gewinn, 

den er, bey einem wirklich goldnen Gefäß, durch den gültigen Vertrag gemacht hätte, kann er keinen Ersatz 

fordern. Ganz unrichtig nehmen Manchean, der irrende Verkäufer sey wegen Culpa verantwortlich. Culpa 

ist gar nicht allgemein eine causa obligationis, wie es der Betrug allerdings ist. Nur woein wirklicher 

Vertrag vorhanden ist (der hier fehlt), da ist dieser eine causa obligationis, und die daraus entspringende 

Obligation kann durch Culpa, wie durch Betrug, modificirt und erhöht werden”. 
144 “Savigny beschränkt sich darauf, zu sagen: ganz unrichtig hätten Manche (?) angenommen, der irrende 

Verkäufer sei wegen culpa verantwortlich [...]” (Culpa in contrahendo cit., p. 4). 
145 Afirmando o desacerto de H. RICHELMANN em fundamentar o ressarcimento na culpa “S. auch 

Richelmann §. 134 f.; nur ist es unrichtig, wenn er § 132 in einem solchen Falle die Ersatzslage auf culpa des 

Beklagten gründen will” (Handbuch des im Königreiche Württemberg geltenden Privatrechts, v. 2, Sttutgart, 

I. D. Mehler'schen Kuchhandlung, 1842, p. 749, especialmente nt. 19). 
146 “Aber wenn die eine Partei dolo oder culpa jene Nichtigkeit veranlasst hat, der Benachtheiligte aber an 

dieser Schuld keinen Antheil hat: so kann er ebenfalls nach allgemeinen Grundsätzen Entschädigung 

fordern” (Das römischen Privatrecht in seiner heutigen Anwendung, v. III, 4ª ed., Göttingen, Vandenhoeck 

und Ruprecht, 1831, §418, p. 110). 
147 Culpa in contrahendo cit., p. 3. 
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feito de forma genérica e sem fundamentos, pois apenas afirmava que a responsabilidade 

pelos danos ocasionados derivaria dos princípios gerais. 

Por fim, o quarto autor mencionado por R. JHERING
148 é H. RICHELMANN

149, que 

teria sido o único a dedicar maior atenção à questão, ao sustentar que a nulidade do 

contrato excluiria a ação direta para a sua execução, mas não uma ação ressarcitória 

fundada em culpa.  

O estudo de H. RICHELMANN sobre a influência do erro nos contratos de fato 

analisava especificamente as consequências e tutela da parte prejudicada por um erro150, 

levantando a possibilidade de manejo de ação para ressarcimento dos prejuízos 

(“Schadensersatzklage”)151. O fundamento para essa tutela era a culpa – e, segundo H. 

RICHELMANN, o próprio direito romano já admitia o manejo da ação contratual a despeito 

da nulidade do contrato152. 

Contudo, R. JHERING
153 parecia querer justificar o seu próprio ineditismo para que 

não houvesse dúvidas, então afirmou que, não obstante estivesse totalmente correta em sua 

essência, a ideia de H. RICHELMANN acabou perdida, seja em virtude de um preconceito 

científico da época, seja pela falta de maior desenvolvimento.  

R. JHERING
154 afirma que só aprendeu a apreciar a posição de H. RICHELMANN 

depois de ter chegado, sozinho e sem o conforto do caminho já traçado, ao mesmo 

resultado, o que teria ocorrido por ocasião de um estudo anterior. 

Tratava-se do artigo155 publicado no volume inaugural da Jahrbücher, no qual ele 

tratava do caso do erro do mensageiro (nuntius156), narrando: se eu encarrego um amigo de 

                                                 
148 Culpa in contrahendo cit., p. 3.  
149 Der Einfluss des Irrthums auf Verträge, Hannover, Helwing, 1837. 
150 §35. Wirkungen des wesentlichen Irrthums (Der Einfluss des Irrthums auf Verträge cit., pp. 129-138). 
151 Der Einfluss des Irrthums auf Verträge cit., pp. 129-130. 
152 Opinião expressada com amparo nos antigos Cuiacius e Donellus e nos textos das fontes, especificamente 

Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1, Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9 (fragmentos também 

invocados também por R. JHERING, como se verá mais adiante). 
153 Culpa in contrahendo cit., p. 4. 
154 “[...] denn ich habe die Richelmann'sche Ansicht erst zu würdigen gelernt, nachdem ich von einer andern 

Seite her und unabhängig von ihr zu derselben gedrängt worden bin” (Culpa in contrahendo cit., p. 4). 
155 Tratava-se do artigo Mitwirkung für fremde Rechtsgeschäfte, in Jahrbuürcher für die Dogmatik des 

heutigen römischen und deutschen Privatrechts I (1857), pp. 273-350 (1ª parte), com publicação de sua 

segunda parte na  Jahrbürcher II (1858), pp. 67-180. R. JHERING então defendia a possibilidade de 

responsabilização do mensageiro que transmitia erroneamente a declaração de vontade pela via da actio doli 

nos casos em que tivesse agido com dolo, como também, aqui com um sabido alargamento do princípio da 

responsabilidade aquiliana, nos casos em que não tivesse agido dolosamente pela actio ex lege Aquilia (v. F. 

PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 15).  
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se deslocar até a cidade de Bremen a fim de pedir em meu nome ¼ (um quarto) de caixa de 

cigarros, mas ele, por equívoco, ordena 4 (quatro) caixas; se as quatro caixas me são 

despachadas, mas eu as rejeito, o remetente deve suportar as despesas do transporte ou 

pode exigi-las tanto do mensageiro quanto do destinatário?157 

Para R. JHERING
158, seria necessário suprimir qualquer senso de justiça a fim de se 

curvar ao direito romano e admitir que, na falta de acordo entre as partes sobre a 

quantidade de mercadoria, o contrato não se aperfeiçoou e, por isso, a parte prejudicada 

não tinha a tutela de uma ação contratual, tampouco poderia se socorrer da tutela da actio 

legis Aquiliae. 

Como cediço, os romanos não tiveram um conceito de indenização de prejuízos 

como um dever geral, tendo conhecido apenas casos particulares de danos159. No mesmo 

sentido, J. C. MOREIRA ALVES
160 esclarece que nem no direito justinianeu a actio legis 

Aquiliae foi tornada remédio de caráter geral, sendo que o ato ilícito como figura autônoma 

foi um produto da construção do direito intermédio. 

A Lex Aquilia (datada aproximadamente do século III a.C.), foi uma das leis de 

maior relevância no direito romano, proposta pelo tributo Aquilius e cujo nome deriva de 

sua aprovação em plebiscito (Ulp. 18 ad ed., D. 9, 2, 1, 1161). Era composta de três 

capítulos ou seções, sendo que o segundo capítulo não teve aplicação no direito 

justinianeu, tendo caído em desuso162. 

A primeira e a terceira partes, transcritas por Gaio e Ulpiano em passos 

incorporados no Digesto em Gai. 7 ad ed. provinc., D. 9, 2, 2 pr.163 e Ulp. 18 ad ed., D. 9, 

                                                                                                                                                    
156 O mensageiro (nuntius), segundo J. C. MOREIRA ALVES, não era parte do negócio jurídico, mas sim 

“instrumento de transmissão da vontade”, um meio de comunicação da declaração de vontade da parte, figura 

largamente utilizada na conclusão de negócios jurídicos não-solenes, como os contratos consensuais (Direito 

romano, 14ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008., p. 165, nt. 31). Nas fontes, veja-se o texto de Paulo do D. 18, 

1, 1, 2.  Paulus 33 ad ed. Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur et inter absentes 

contrahi potest et per nuntium et per litteras. Trad.: A compra e venda é regida pelo ius gentium, portanto é 

concluída pelo consenso e pode ser contratada entre ausentes por mensageiro ou por carta. 
157 Culpa in contrahendo cit., p. 4. 
158 Culpa in contrahendo cit., pp. 4-5. 
159 M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht, 18ª ed., München, Beck, 2005, p. 173. 
160 Direito romano cit., p. 591. 
161 D. 9, 2, 1, 1. Ulpianus 18 ad ed. Quae lex aquilia plebiscitum est, cum eam aquilius tribunus plebis a 

plebe rogaverit. Trad.: A Lex Aquilia é um plebiscito proposto ao povo pelo tribuno da plebe Aquilius. 
162 R. ZIMMERMANN, The law cit., p. 953; M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., pp. 255-256; J. 

C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., pp. 588-589. 
163 D. 9, 2, 2 pr. Gai. 7 ad ed. provinc. Lege aquilia capite primo cavetur: " ut qui servum servamve alienum 

alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes dare 

domino damnas esto". Trad.: A primeira seção da Lex Aquilia determina que “se alguém mata injustamente 
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2, 27, 5164, contemplavam, respectivamente, casos específicos de danos relativos à morte 

de escravos e animais de rebanho e danos causados a coisa alheia (animada ou inanimada), 

que configuravam o delito damnum iniuria datum165.  

Segundo J. C. MOREIRA ALVES
166, para se ensejar a responsabilização pela Lex 

Aquilia, mostrava-se necessária a conjugação de três requisitos: a iniuria (ato contrário ao 

direito), a culpa (dolo ou culpa em sentido estrito) e o damnum (lesão à coisa), conforme se 

vislumbra, ademais, em Gai. 3, 211167. 

Ademais, a doutrina do século XIX rejeitava a generalização da responsabilidade 

delitual iniciada pelos juristas do direito natural, retornando aos princípios da 

responsabilidade aquiliana – por isso tanto F. C. SAVIGNY quanto F. MOMMSEN
168 

restringiam o pleito do adquirente apenas aos casos de dolo do vendedor, porquanto a 

culpa não poderia ser reconhecida como fonte de obrigações independente169. 

Isso significa que a actio legis Aquilia realmente não poderia ser a solução que R. 

JHERING buscava, mas ele questionava170: quem seria tão insensível a ponto de não admitir 

a existência de alguma ação para o ressarcimento dos danos ocasionados em contratos não 

aperfeiçoados? 

O único aceno de solução proposta pela doutrina (ao menos que R. JHERING 

enxergava171) seria o de H. THÖL
172, que propunha o uso da actio de dolo contra o nuntio. 

                                                                                                                                                    
um escravo ou uma escrava que pertencem a outrem, ou um animal quadrúpede de rebanho, deverá pagar ao 

dono valor equivalente ao maior preço que o escravo ou animal teve durante o último ano. 
164 D. 9, 2, 27, 5. Ulpianus 18 ad ed. Tertio autem capite ait eadem lex aquilia: " ceterarum rerum praeter 

hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res 

erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto". Trad.: O terceiro capítulo da Lex 

Aquilia diz “se alguém causa danos à propriedade de outrem, exceto a morte de escravos ou animais de 

rebanho, o valor da coisa queimada, partida ou rasgada será calculado pelos últimos trinta dias e deverá ser 

pago ao dono. 
165 T. MARKY, Curso cit., p. 590. 
166 Direito romano cit., p. 590. 
167 Gai. 3, 211. Iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit, nec ulla alia lege 

damnum, quod sine iniuria datur, reprehenditur; itaque inpunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu 

quodam damnum committit. Trad.: Entende-se por matar injustamente aquele que matou com dolo ou culpa, 

pois nenhuma outra lei pune o dano sem culpa; por consequência, aquele que causa dano sem culpa ou dolo 

mau ficará impune. 
168 Die Unmöglichkeit der Leitstung in ihrem Einfluβ auf obligatorische Verhäutnisse, Braunschweig, 

Schwetschke, 1853, §11, pp. 102 e ss, especialmente 109: “In der Person des Schuldners setzt die 

Entschädigungsklage voraus, dass derselbe sich bei Abschliessung des Vertrages eines dolus oder einer 

culpa lata schuldig gemacht hat. In einem weiteren Umfange können wir die Klage nach den allgemeinen 

Grundsässen des römisches Rechts nicht zulassen, weil nur der dolus, dem die culpa lata gleich, allgemein 

als causa obligationis anerkannt ist”.  
169 R. ZIMMERMANN, The law cit., p. 695. 
170 Culpa in contrahendo cit., p. 5. 
171 Culpa in contrahendo cit., p. 5. 
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Contudo, também a actio de dolo173 tinha campo restrito de proteção e não se adequava à 

hipótese. 

A actio de dolo174 era um remédio subsidiário175 criado originalmente pelo 

jurisconsulto C. Aquilius Gallus176 (século I a.C.177), que consistia em ação penal (de 

caráter grave178) conferida em favor daquele que houvesse sido vítima de dolo contra 

aquele que agiu com dolo para anular os efeitos do negócio jurídico se este já tivesse sido 

executado – não o tendo sido, o pretor então conferiria uma exceptio doli179 180. 

Diante desse quadro, R. JHERING
181 buscava um remédio geral que atendesse a 

hipóteses não tuteladas pelos excepcionais remédios, observando três casos recorrentes que 

pareciam sem solução sob o direito vigente: a) o erro de escrita cometido em uma 

                                                                                                                                                    
172 Das Handelsrecht, v. 1, Göttingen, Dieterich, 1841, §25, pp. 74 e ss (na citação original de R. JHERING: H. 

THÖL, Handelsrecht, v. I, 3ª ed., § 25, p. 104). 
173 Como era denominada pelos clássicos, segundo anota V. COLACINO (Actio de dolo, in Novissimo Digesto 

Italiano I (1957), p. 259.  
174 D. 4, 3, 1 pr. Ulpianus 11 ad ed. Hoc edicto praetor adversus varios et dolosos, qui aliis offuerunt 

calliditate quadam, subvenit, ne vel illis malitia sua sit lucrosa vel istis simplicitas damnosa. Trad.: Por este 

edito, o pretor concede tutela contra pessoas desonestas e enganadoras, que por algum artifício prejudicaram 

outrem, de modo a prevenir tanto que sua maldade beneficie aqueles ou que sua simplicidade cause prejuízos 

a estes. D. 4, 3, 1, 1. Ulpianus 11 ad ed. Verba autem edicti talia sunt: " quae dolo malo facta esse dicentur, 

si de his rebus alia actio non erit et iusta causa esse videbitur, iudicium dabo. ". Trad.: De fato essas são as 

palavras do Edito ‘quando algo é alegadamente feito com intenção maliciosa ou fraudulenta e não há outra 

ação cabível, havendo fundamento razoável, concederei ação’. Cfr. também Paul. 1 ad ed. praet., D. 44, 7, 35 

pr; Cic. De Officiis, III, 60. Cícero fornecia testemunho de situação que ainda não era tutelada pela actio de 

dolo, à época ainda não introduzida (“nodum enim C. Aquillius, colega et familiaris meus, protulerat de dolo 

malo formulas”).: Canius, cidadão romano, desejava comprar uma casa em Siracusa e Pythius, siracusano, 

era proprietário de uma casa sobre o mar. Para convencer Canius a pagar um elevado preço sobre o bem, 

Pythius combina com os pescadores que levassem grandes quantidades de peixes à casa na ocasião em que 

convidou Canius para jantar. Maravilhado com a fartura, Canius é induzido a acreditar que aquela situação 

era corriqueira e, iludido, acaba adquirindo a casa por um preço elevado. Feito o negócio, esperou, em vão, 

pela continuidade da situação. 
175 Sua característica de ação subsidiária decorria da própria dicção do Edito “si alia actio non sit” (V. 

COLACINO, Actio de dolo cit., p. 260). 
176 Pretor no ano de 66 a.C. ao qual se atribui, além da actio de dolo, também a stipulatio aquiliana e 

cláusulas testamentárias (Dárcio Roberto Martins RODRIGUES – Hélcio Maciel França MADEIRA, Introdução 

ao latim jurídico – Lucerna Iuris, São Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 239). 
177 M. KASER R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 61. 
178 Pois gerava a infamia do condenado (T. MARKY, Curso cit., p. 54). Aquele apenado com a infamia restava 

impedido de intentar certas ações civis ou penas e de ocupar certos cargos. Tratava-se de sanção para aqueles 

que não se comportavam segundo os preceitos do direito, da moral e da honradez, que a partir de Justiniano 

sofriam a condenação moral e eram denominados infames (M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht 

cit., p. 81; J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 124). 
179 A. GUARINO, Diritto Privato Romano, 12ª ed., Napoli, Jovene, 2001, pp. 387-388; J. C. MOREIRA ALVES, 

Direito romano cit., p. 184. Cfr., ainda, A. WATSON, Actio de dolo and actiones in factum, in ZSS 78 (1961), 

pp. 392-402. 
180 A exceptio doli era oposta pelo réu acionado pelo cumprimento de uma obrigação, com base na alegação 

de que o autor agiu dolosamente (A. BERGER, Enciclopedic Dictionary of Roman Law, Clark, The Law Book 

Exchange, 2004, p. 459). 
181 Culpa in contrahendo cit., p. 5. 
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contratação por carta182; b) o erro cometido pelo mensageiro (nuntius), mencionado 

acima183; e c) o erro de manifestação de vontade em virtude de transmissão errônea na 

comunicação telegráfica184. 

Para R. JHERING
185, a vida não se poderia contentar apenas com a nulidade do 

negócio e era necessário buscar um fundamento teórico para uma ação ressarcitória nesses 

casos.  

Então, R. JHERING
186

 passou a analisar a delimitação da culpa nesses casos, 

percebendo tratar-se de culpa na conclusão dos contratos, que denominou culpa in 

contrahendo. Já o fundamento teórico buscado pelo autor foi localizado nas fontes 

romanas, sobre a venda de coisas fora do comércio (res extra commercium187) e de herança 

(hereditas188) inexistente que previam o ressarcimento – muito embora as fontes 

localizadas não empregassem a expressão “culpa in contrahendo”189, tampouco fosse 

explícito o elemento culposo.   

 

1.3. A OBRA 

O iter percorrido por R. JHERING em Culpa in contrahendo foi dividido em três 

etapas: partindo da exegese de algumas fontes romanas, passou às deduções que delas se 

                                                 
182 Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
183 Culpa in contrahendo cit., p. 4. 
184 Culpa in contrahendo cit., p. 6. 
185 “[...] dass das Leben für diese ähnliche Fälle sich mit der nackten Nichtigkeit des Contracts nach 

römischen Recht nicht abfinden lasse, vielmehr die unabweisbare Forderung einer Schadensersatzklage 

erhebe” (Culpa in contrahendo cit., p. 7). 
186 Culpa in contrahendo cit., p. 7. 
187 Segundo J. C. MOREIRA ALVES, as coisas extra commercium são as res divini iuris e as res humani iuris. 

Dentre as primeiras estão as res sacrae (coisas sagradas, consagradas aos deuses, como templos e objetos 

destinados ao culto), as res religiosae (coisas religiosas, que são aquelas destinadas aos deuses subterrâneos, 

como as sepulturas) e as res sanctae (coisas santas, aquelas que, a despeito de não serem consagradas aos 

deuses, guardavam importância tal que deveriam ser protegidas, como as portas e muros das cidades). Já as 

res humani iuris comportavam as res communis omnium (coisas comuns a todos, que estão à disposição de 

todos e não podem ser apropriadas por ninguém, como o ar e o mar), as res publicae (coisas públicas, 

pertencentes ao Estado, porém à disposição de todos, como as ruas, praças e bibliotecas) e res universitatis 

(coisas da coletividade, pertencentes às cidades) (v. Direito Romano cit., pp. 151-152). 
188 Complexo de bens, direitos e deveres do falecido. Segundo Gaio (Gai. 6 ad ed. provinc., D. 50, 16, 24), a 

hereditas nada mais é que a sucessão no todo dos direitos que o falecido tinha (Nihil est aliud "hereditas" 

quam successio in universum ius quod defunctus habuit). Juliano, no mesmo sentido em Iul. 6 dig., D. 50, 17, 

62. (v. A. BERGER, Encyclopedic Dictionary cit., p. 485). 
189 A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 2. 
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poderia (de forma evidente) tirar e ao fundamento da culpa in contrahendo, para, então, 

aplicar a teoria à casuística e dessa forma demonstrar o seu acerto190. 

 

1.3.1. O CONTEÚDO IMEDIATO DAS FONTES 

As cinco fontes romanas que embasam a tese da culpa in contrahendo de R. 

JHERING
191 (cujo conteúdo ele denomina “imediato” ou “evidente”192) são relacionadas à 

compra e venda com objeto impossível. 

Percebemos, com Y. BEN-DROR
193, que R. JHERING buscou deduzir sua teoria da 

culpa in contrahendo do direito da compra e venda, assim excluindo tipos menos usuais de 

transações (contratos verbis e litteris), pois a analogia da compra e venda com as noções 

então contemporâneas do contrato era natural. Além disso, a compra e venda era um 

contrato bona fidei194, permitindo ao julgador considerar o comportamento das partes na 

formação do contrato195. 

Os fragmentos analisados por R. JHERING são: Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 e Inst. 

23, 3, 5 (compra e venda de coisas sagradas, religiosas ou públicas - res extra 

commercium); Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1 (venda de coisa religiosa); Iav. 2 ex plaut., D. 

18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed.,  D. 18, 4, 9 (sequência de fragmentos acerca da venda de uma 

herança inexistente). 

 

D. 18, 1, 62, 1. Mod. 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro 

privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus 

venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne deciperetur. Trad.: 

Aquele que sem conhecimento adquire um terreno sagrado ou religioso ou 

público como se privado fosse, ainda que não exista venda válida, poderá exercer 

contra o vendedor uma ação de compra para recuperar o interesse que tinha em 

não ser enganado. 

 

                                                 
190 Culpa in contrahendo cit., p. 8. 
191 Culpa in contrahendo cit., pp. 8-9. 
192 A denominação no original alemão é “Unmittelbarer Inhalt des Quellenmaterials”, dando-nos um sentido 

de “direto”, “imediato”. Na tradução italiana, “contenuto palese delle fonti” (Culpa in contrahendo (trad. it.) 

cit., p. 17); na tradução portuguesa “conteúdo imediato do material das fontes” (Culpa in contrahendo (trad. 

port.) cit., p. 7). A ideia transmitida pelo autor é de que as próprias fontes já continham a previsão da 

obrigação de indenizar em alguns casos de tal sorte que sua teoria encontrou sólido fundamento nas fontes, 

bastava resgatar esse conteúdo que já estava, em sua visão, subentendido nas fontes (v. R. JHERING, Culpa in 

contrahendo cit., p. 8). 
193 The perennial ambiguity cit., p. 154. 
194 J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 477. 
195 Y. BEN-DROR, The perennial ambiguity cit., p. 154. Nesse sentido, também A. M. RABELLO, La base 

romanistica cit., p. 5. 
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Inst. 3, 23, 5. Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, 

frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a 

venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat ut 

consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si 

hominem liberum pro servo emerit. Trad.: Aquele que compra terra que sabe ser 

sagrada, religiosa ou pública, como um foro ou uma basílica o fez em vão, porém 

se, enganado pelo vendedor, comprou-os como se privados ou profanos fossem, 

terá uma ação de compra porque não lhe era lícito ter a coisa, para ser ressarcido 

pelo interesse em não ser enganado. A mesma regra se aplica àquele que compra 

um homem livre como se escravo fosse. 

 

D. 11, 7, 8, 1. Ulp. 25 ad ed. Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, praetor 

in factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet: quae actio et in 

heredem competit, cum quasi ex empto actionem contineat. Trad.: Se um terreno 

religioso for vendido como profano, o Pretor dará uma ação in factum à parte a 

quem cabe a coisa; essa ação também caberá contra o herdeiro porque se 

assemelha à ação de compra. 

 

D. 18, 4, 8. Iav. 2 ex plaut. Quod si nulla hereditas ad venditorem pertinuit, 

quantum emptori praestare debuit, ita distingui oportebit, ut, si est quidem 

aliqua hereditas, sed ad venditorem non pertinet, ipsa aestimetur, si nulla est, de 

qua actum videatur, pretium dumtaxat et si quid in eam rem impensum est 

emptor a venditore consequatur. Trad.: Quando o vendedor não tem direito à 

sucessão de um espólio, para se determinar quanto ele pagará ao comprador, é 

necessário distinguir: se existe uma herança, mas que não pertence ao vendedor, 

estima-se o seu valor; quando não há herança nenhuma e sobre esta se firmou o 

acordo, o comprador será ressarcido somente pelo preço que pagou e outras 

despesas em que incorreu. 

 

D. 18, 4, 9. Paul. 33 ad ed. Et si quid emptoris interest. Trad.: E o interesse do 

comprador (os danos que tenha sofrido196). 

 

No fragmento de Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1, Modestino estabelece que quem, sem 

conhecimento, adquire uma coisa (aqui no sentido de terras, imóvel, terreno – loca) que 

seja sagrada, religiosa ou pública, ainda que não se concretize uma venda válida, tem ação 

contratual contra o vendedor para ser ressarcido, pois tinha interesse em não ser enganado 

(ne deciperetur197).  

O fragmento é emblemático no tema, sobretudo por conter menção expressa ao fato 

de inexistir contrato válido (licet emptio non teneat198) e, inobstante, conferir à parte 

prejudicada a ação contratual (ex empto) contra o vendedor. 

                                                 
196 Essa é a interpretação de A. WATSON, que traduz o texto de Paulo como “and any damages which he has 

sustained” (The Digest of Justinian v. 2 cit., p. 75). Na tradução espanhola de I. GARCÍA DEL CORRAL, lê-se 

“Y si algo le importa al comprador” (Cuerpo t. I cit., p. 916). 
197 Anote-se, porém, que o sentido de deceptus é objeto de discussão, como se verá mais adiante, no Capítulo 

3. 
198 Expressão que dá título à obra de F. PROCCHI (já citada). 
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Vale lembrar que a actio ex empto era a ação do contrato de compra e venda 

(emptio venditio) que tutelava o comprador, por meio da qual este poderia obter tudo o que 

a outra parte devesse dar ou fazer segundo a boa-fé (“quidquid dare facere oportet ex fide 

bona”)199. 

Já Ulpiano (Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1), com relação à venda de uma coisa 

religiosa como profana, esclarece que o Pretor daria uma actio in factum nesse caso, ação 

que também caberia contra o herdeiro por se assemelhar à ação de compra (cum quase ex 

empto actionem contineat). 

Nas Institutas de Justiniano (Inst. 3, 23, 5), manteve-se a atribuição de uma actio ex 

empto ao comprador que, enganado pelo vendedor (deceptus a venditore), comprou coisa 

religiosa, sagrada ou pública, a fim de obter ressarcimento pelo interesse em não ser 

enganado (quod sua interest deceptum eum non esse). Ao final do passo, acrescentou-se 

que a mesma regra é aplicada nos casos de venda de um homem livre como escravo200. 

Por fim, em Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8, Javoleno anota que nos casos em que se 

vendeu uma herança201 à qual o vendedor não tinha direito, seria necessário distinguir se 

existia ou não a herança para se determinar o direito do comprador. Caso existisse herança, 

mas esta não pertencesse ao vendedor, estima-se o seu valor. Contudo, se não existisse 

herança, o comprador deveria ser ressarcido apenas do preço que pagou e outras despesas 

em que tivesse incorrido.  

Complementando o fragmento, em sua sequência no Digesto, lê-se no texto de 

Paulo (Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9) que o comprador também teria direito ao “interesse”, 

expressão que pode ser entendida como danos sofridos pela não conclusão da venda 

(emptoris interest). 

Na exegese feita por R. JHERING
202, os fragmentos teriam em comum os seguintes 

elementos: a) conclusão aparente203 de um contrato de compra e venda, com formação de 

                                                 
199 A. GUARINO, Diritto cit., pp. 890-891. 
200 Tema intimamente relacionado à culpa in contrahendo tratado em fragmentos diversos e objeto de 

controvérsia, analisado mais adiante. O próprio R. JHERING excluiu o tema da venda do liber homo da 

justificativa de sua teoria da culpa in contrahendo justamente pelas dúvidas que os respectivos fragmentos 

poderiam suscitar (v. Culpa in contrahendo cit., pp. 67-68). 
201 F. PROCCHI esclarece que o objeto dessa venda era o ius heredis, de modo a colocar a parte na mesma 

situação daquele que seria o herdeiro da hereditas (Licet emptio non teneat cit., p. 198, nt. 21). 
202 Culpa in contrahendo cit., pp. 10-15. 
203 “Aeusserer Abschluss”, no original (Culpa in contrahendo cit., p. 10), “conclusione apparente” 

(conclusão aparente), na tradução italiana (Culpa in contrahendo (trad. it) cit., p. 21) e “conclusão exterior” 

na tradução portuguesa (v. P. MOTA PINTO, Culpa in contrahendo (trad. port.) cit., p. 8). 
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consenso sobre o objeto e sobre o preço; b) nulidade da venda, relacionada à coisa vendida 

(seja pela impossibilidade de ser vendido, seja por sua inexistência); c) defeito atribuível 

ao vendedor, de uma condição que ele deveria conhecer; d) ignorância do defeito por parte 

do adquirente (demonstrado pelas expressões nesciens, em Modestino, e deceptum non 

esse, das Institutas); e) ação contratual com função ressarcitória204.  

O fim prático dessa ação ressarcitória nos fragmentos colhidos destaca-se, para R. 

JHERING
205, da própria leitura literal das fontes. Isso porque, para a restituição do preço, o 

adquirente já poderia lançar mão da condictio sine causa206, então o que ainda careceria de 

tutela era o interesse do comprador em não ser enganado. 

A formulação genérica et si quid emptoris interest contida em Paulo (D. 18, 4, 9) 

poderia tornar difícil a compreensão do alcance desse interesse207, contudo, na visão de R. 

JHERING
208, os demais fragmentos espancariam quaisquer dúvidas. 

O interesse do comprador poderia ser concebido, segundo R. JHERING
209, de duas 

formas (diferença, ele próprio reconhece210, já assinalada anteriormente por F. 

MOMMSEN
211): em primeiro lugar, há um interesse na conservação e execução do contrato, 

hipótese em que, mostrando-se inválido o contrato, a parte obteria o equivalente em 

dinheiro ao que receberia caso o contrato fosse válido (interesse positivo); além disso, há 

um interesse derivado da não conclusão do contrato, caso em que a parte obtém o que teria 

se a realidade exterior da conclusão do contrato não tivesse ocorrido (interesse negativo). 

O interesse positivo tem fundamento na validade (“Gültigkeit”) do contrato, ao 

passo que o interesse negativo se funda na nulidade (“Ungültigkeit”) do contrato, conforme 

                                                 
204 “Contractsklage auf Schadensersatz” (Culpa in contrahendo cit., p. 15). 
205 Culpa in contrahendo cit., pp. 15-17. 
206 D. 18, 4, 7. Paulus 14 ad plaut. Cum hereditatem aliquis vendidit, esse debet hereditas, ut sit emptio: nec 

enim alea emitur, ut in venatione et similibus, sed res: quae si non est, non contrahitur emptio et ideo 

pretium condicetur. Trad.: Quando alguém vende uma herança, deve haver de fato uma herança para que 

exista venda; porque não se trata de compra de uma chance como na caçada e outras situações; é a venda de 

uma coisa existente, e se a coisa não existir, não há venda, e o preço pode ser retomado por uma condictio; D. 

18, 1, 23. Paulus 5 ad sab. ( et quod solverit eo nomine, emptor condicere potest). Trad.: E o comprador 

pode recuperar o que ele pagou por meio da condictio. Além de D. 18, 4, 7 e D. 18, 1, 23, ver também Pomp. 

6 ex plaut., D. 12, 1, 12 (R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 15, nt. 16).  
207 Aliás, objeto da obra específica de P. MOTA PINTO (Interesse contratual negativo e interesse contratual 

positivo, v. 1, Coimbra, Coimbra, 2008) que será mencionada oportunamente, mais adiante. 
208 Culpa in contrahendo cit., pp. 15-16. 
209 Culpa in contrahendo cit., p. 16. 
210 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 16, nt. 17. 
211 Beiträge zum Obligationenrecht cit., p. 107. 



44 

 

a tese de R. JHERING
212, que vislumbra essa distinção em outros casos do direito romano, 

como na actio redhibitoria213, que buscava satisfazer o interesse negativo, e na actio quanti 

minoris214, que atendia ao interesse contratual positivo215 216. 

De fato, por meio da actio redhibitoria, exercitável no prazo de seis meses a partir 

da compra, o comprador prejudicado pelos vícios omitidos pelo vendedor ou vícios 

ocultos, mediante devolução da coisa217 (daí a denominação, que deriva de redhibere), 

poderia reaver o preço pago218. A ideia por trás desse remédio, segundo esclarece I. M. 

POVEDA VELASCO
219, era a de restituir as partes ao estado anterior, como se jamais tivesse 

ocorrido a compra e venda, interpretação, aliás, encontrada em Paulo (Paul. 69 ad ed., D. 

21, 1, 60220). No mesmo sentido, L. GAROFALO
221 assevera que a ação redibitória era 

direcionada de modo a comportar o retorno das partes à situação econômica em que se 

encontrariam caso nunca tivessem concluído o contrato de compra e venda. 

                                                 
212 “Das Interesse der ersten Art has die Gültigkeit, das der zweiten die Ungültigkeit des Contracts zur 

Grundlage” (Culpa in contrahendo cit., pp. 15-16). 
213 D. 21, 1, 23, 1. Ulpianus 1 ad ed. aedil. curul. Iubent aediles restitui et quod venditioni accessit et si quas 

accessiones ipse praestiterit, ut uterque resoluta emptione nihil amplius consequatur, quam non haberet, si 

venditio facta non esset. Trad.: Segundo os edis, todos os acessórios da coisa devem ser restituídos ao 

vendedor de modo que, resolvida a compra e venda, nenhuma das partes obtenha nada a mais do que teria se 

a venda nunca tivesse sido concluída. 
214 Ulp. 2 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 38 pr.; Iul. 51 dig., D. 44, 2, 25, 1. 
215 Culpa in contrahendo cit., p. 17. 
216 Anote-se a opinião contrária de Daisy GOGLIANO (Tratativas pré-contratuais cit., pp. 86-87): “Se o 

negócio é inválido, todo e qualquer interesse deixa de existir, pelo simples fato da invalidade do negócio [...] 

o exemplo dado por Ihering, em considerar a actio redhibitoria como instrumento na satisfação do interesse 

contratual negativo, vale dizer, no interesse na não-execução do contrato, torna-se completamente impossível 

[...]”. 
217 Tanto a actio redhibitoria quanto a quanti minoris eram previstas nos editos dos aediles curules, órgãos 

jurisdicionais dos mercados, que disciplinavam especificamente a venda de escravos e animais de tiro e 

carga. A partir de Justiniano, a responsabilidade edilícia é estendida a compra e venda de todo o tipo de 

coisas e, considerando a extinção da distinção entre ius civile e ius honorarium, a actio empti passaria a ser 

utilizada tanto com a função de resolução do contrato, como ainda para as funções da actio redhibitoria 

(restituição do preço) e quanti minoris (abatimento do preço) (M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht 

cit., p. 218; J. C. MOREIRA ALVES, Direito Romano cit., pp. 523-524). 
218 J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 523; I. M. POVEDA VELASCO, Proteção do comprador no 

Direito Romano, São Paulo, Cultural Paulista, 2002, p. 59. 
219 Proteção do comprador cit., pp. 60-61. 
220 D. 21, 1, 60. Paulus 69 ad ed. Facta redhibitione omnia in integrum restituuntur, perinde ac si neque 

emptio neque venditio intercessit. Trad.: Feita a redibição tudo volta à sua condição anterior, como se não 

tivesse havido compra e venda. V. também Ulpianus 1 ad ed. aedil. curul. D. 21, 1, 23, 9. 
221 Studi sull’azione redibitoria, Milano, CEDAM, 2000, pp. 11; 44, nt. 11. 
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Já pela actio quanti minoris222, com prazo de um ano, o comprador, ficando com a 

coisa com vícios (ou seja, conservando-se o contrato), poderia obter abatimento do preço 

equivalente à diminuição do valor em virtude dos vícios223. 

Uma vez vislumbrado o fenômeno da distinção entre interesse positivo e negativo 

nessas passagens do Digesto, para R. JHERING
224, os textos de Modestino e das Institutas 

não deixariam qualquer dúvida no sentido de qual seria o interesse tutelado pela actio 

empti: a parte prejudicada só poderia buscar o interesse pela não conclusão do contrato, ou 

seja, reclamar pelos danos oriundos da conclusão aparente do contrato (interesse negativo). 

Portanto, as consequências que a parte prejudicada poderia reclamar, segundo R. 

JHERING
225, são as verdadeiras perdas (despesas realizadas em razão da conclusão ou 

execução do contrato) ou ainda os lucros cessantes (a exemplo de um cocheiro que é 

erroneamente marcado para uma data diversa daquela pretendida, caso em que recusou 

outras oportunidades para comparecer naquela data incorreta e deixou de obter 

rendimentos226). 

 

1.3.2. A FUNDAMENTAÇÃO DA TEORIA DA CULPA IN CONTRAHENDO 

Encontrada a ação (ação contratual) e especificada a sua função (ressarcimento do 

interesse negativo), R. JHERING passa a fundamentá-la, aduzindo que, a despeito de as 

fontes romanas não oferecessem uma explicação direta ao problema (segundo ele próprio 

admite227) trariam, inobstante, suficiente evidência (“Anhaltspunkte”) para resolvê-lo. 

Questão que não era respondida pela simples leitura das fontes – e o próprio autor o 

admite – é a razão pela qual a ação contratual seria concedida e como isso se concilia com 

a nulidade do contrato228, o ponto mais delicado de sua teoria sob a ótica dogmática229. 

                                                 
222 Mencione-se, para conhecimento, que a actio quanti minoris tinha suas próprias controvérsias, sobretudo 

com relação à sua origem no direito clássico ou somente no justinianeu, ponto levantado por MONIER e 

SCHULZ (J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 523; I. M. POVEDA VELASCO, Proteção do comprador 

cit., p. 69).  
223 M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 218; J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 

523; I. M. POVEDA VELASCO, Proteção do comprador cit., p. 66. 
224 Culpa in contrahendo cit., p. 17-19. 
225 Culpa in contrahendo cit., p. 20. 
226 Culpa in contrahendo cit., pp. 20-21. 
227 Culpa in contrahendo cit., p. 23. 
228 Culpa in contrahendo cit., p. 15. 
229 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 202-203. 
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É certo que o fato de o contrato ser nulo restringiria o prejudicado ao campo do 

dano extracontratual, na ponderação de R. JHERING
230

 – e muitos de seus críticos 

posteriormente destacariam justamente esse problema231. Contudo, como já visto acima, a 

aplicação da actio doli e da actio legis Aquiliae encontravam graves dificuldades, 

principalmente ante a necessidade de se abstrair de seus principais elementos (o dolo e o 

tipo particular de dano), o que não era possível. 

A busca pela natureza jurídica da ação para a culpa in contrahendo era 

fundamental, na perspectiva de R. JHERING
232, não meramente pelo interesse teórico, mas 

para permitir um tratamento dogmático mais detalhado, por isso o autor tece diversas 

linhas de verdadeira “construção jurídica”233 (“juristischen Construction”) buscando 

justificar a culpa e provar que o direito romano comportava esse regime (com base em 

analogias e buscando “pensar”234 como um jurista romano). 

Ademais, R. JHERING
235 afirma que sua tese encontraria confirmação na 

iurisprudentia romana na exata medida em que nos casos analisado nas fontes era 

concedida a ação contratual (actio empti) com finalidade ressarcitória, sendo certo que, no 

direito romano, as ações não consistiam em meras palavras ou detalhes processuais, mas 

verdadeiras expressões últimas da natureza jurídica da relação subjacente236.  

Um critério para reforçar sua ideia de que a ação da culpa in contrahendo era a 

ação contratual no direito romano era que a culpa contratual fazia transmitir a obrigação 

aos herdeiros, ao passo que a culpa extracontratual não237. No texto de Ulpiano em D. 11, 

                                                 
230 Culpa in contrahendo cit., p. 24. 
231 Crítica que, segundo A. MENEZES CORDEIRO (A boa-fé cit., pp. 530-531), seria infundada e decorrente de 

um não entendimento da teoria de R. JHERING. 
232 Culpa in contrahendo cit., p. 23. 
233 Culpa in contrahendo cit., p. 28. 
234 R. JHERING afirma estar convencido de que um jurista romano não teria hesitado em concordar com ele 

(Culpa in contrahendo cit., p. 35). 
235 Culpa in contrahendo cit., p. 28. 
236 Com efeito, em direito romano, era marcante o princípio de que, nas palavras de L. LANDUCCI, a ação 

informa o direito e pela utilidade prática o domina e o absorve (Il regresso nelle obbligazioni correali – 

studio di diritto romano, Padova, F. Sacchetto, 1888, p. 12). O italiano, embora não tenha tratado do tema em 

análise, é autor de trabalho sobre o direito de regresso nas obrigações solidárias no direito romano e, 

interessantemente, segue a mesma “saga” que R. JHERING, ao buscar nas fontes romanas uma ação pela qual 

o direito de regresso pudesse ser exercido a fim de comprovar sua existência no direito romano, por isso 

também dava destaque ao fato de que a ação era, na verdade, o próprio direito. 
237 Culpa in contrahendo cit., p. 28. 
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7, 8, 1238, vê-se que há transmissão do direito de ação contra os herdeiros, o que seria prova 

indireta de que se trata de pretensão de natureza contratual239. 

Por isso, R. JHERING
240 conclui que a concessão de uma actio empti nos textos 

analisados teria o preciso significado de que a obrigação de ressarcimento se funda em uma 

obrigação contratual – mas ainda questionava como seria isso possível sendo o contrato 

nulo. 

A própria concessão da actio empti nesses casos, na visão de R. JHERING
241, já seria 

prova de que o contrato produz alguns efeitos242, devendo a expressão nulidade ser 

entendida em uma acepção restrita: designa a ausência, não de todos, mas de alguns efeitos 

do contrato.  Para R. JHERING
243, a actio empti com função ressarcitória não era, ademais, 

um fenômeno isolado no direito romano244. 

Na visão de R. JHERING
245, a conclusão de um contrato não gerava apenas uma 

obrigação de adimplemento, mas também uma obrigação de ressarcimento dos danos, 

quando a execução fosse tornada impossível em virtude de um impedimento legal. A 

expressão “nulidade”, entende R. JHERING
246, tanto na terminologia romana como na 

moderna, designa apenas a falta desse efeito (adimplemento), mas não de qualquer 

efeito247.                                                    

                                                 
238 O próprio Ulpiano é quem parece fazer essa aproximação, afirmando “cum quase ex empto actionem 

contineat”, como se verá mais adiante na exegese das fontes (Capítulo 3). 
239 Culpa in contrahendo cit., p. 28. 
240 Culpa in contrahendo cit., pp. 28-29. 
241 Culpa in contrahendo cit., p. 29. 
242 F. PROCCHI assinala que, embora acabasse por refutar esse caminho (Culpa in contrahendo cit., p. 33), R. 

JHERING chegou a considerar uma ideia de contratante putativo em analogia à proteção conferida ao bonae 

fidei possessor na condição de proprietário putativo, o que ficaria implícito em uma das cartas trocadas com 

GERBER de 1859 quando o autor ainda se referia ao artigo sob seu título provisório referente aos contratos 

putativos (Licet emptio non teneat cit., p. 205). 
243 Culpa in contrahendo cit., p. 32. 
244 O autor faz uma analogia com a concessão da actio venditi em contratos de compra e venda concluídos 

sob condição resolutiva após a implementação desta; também no caso de uma actio mandati contraria nos 

casos em que a actio direta não era admissível por falta de interesse do mandante, sobretudo no mandatum 

qualificatum; ou ainda no caso da actio communi dividendo para o reembolso das despesas com a perda da 

copropriedade (D. 10, 3, 6, 1; D. 10, 3, 11; D. 10, 3, 14, 1). R. JHERING alerta que esses textos seriam de um 

período mais tardio do direito romano e indicariam ações que objetivavam escopos secundários em 

circunstâncias nas quais a própria relação jurídica não atingiu seu escopo principal, o que daria legitimação à 

generalização que ele pretendia operar (v. Culpa in contrahendo cit., pp. 30 e 31, nt. 29). 
245 Culpa in contrahendo cit., p. 32. 
246 Culpa in contrahendo cit., p. 32. 
247 “[...] der Ausdruck Nichtigkeit des Contracts bezeichnet nach römischer und heutiger Sprachweise nur die 

Abwesenheit jener Wirkung, nicht die aller Wirkungen überhaupt” (v. Culpa in contrahendo cit., p. 32). 
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Analisando o fundamento da actio empti, R. JHERING
248 crê ser impossível ter-se 

tomado por base a boa-fé do adquirente, pois o vendedor também poderia estar de boa-fé. 

Para R. JHERING
249, ao se impor o ressarcimento, reprovava-se o vendedor no sentido de 

que este não deveria ter concluído o contrato, deveria ter conhecimento do impedimento e, 

por causa de sua ignorância, o adquirente sofreu um dano.  Ainda que a ignorância do 

vendedor fosse totalmente escusável, a culpa estaria no fato de ter dado seguimento à 

contratação, pois quem não está totalmente seguro dos próprios fatos não deveria 

vender250. 

A principal objeção que se poderia fazer seria a total ausência do termo culpa em 

qualquer um dos textos das fontes analisados. Gewiss! (Certamente!) – diz R. JHERING
251, 

mas logo rebate: quando o jurista reprova a ignorância do vendedor ou reprova o fato de 

que ele deveria ter podido conhecer os defeitos, imputando-lhe responsabilidade, não está 

reprovando senão sua culpa? 

Nesse aspecto, R. JHERING
252 cita Africano, no D. 47, 2, 62, 5253, que narra o caso 

de um mandante que determina a aquisição de um escravo e o escravo acaba furtando o 

mandatário. Africano pontua que o mandante deverá reparar o dano, ainda que não tivesse 

                                                 
248 Culpa in contrahendo cit., p. 34. 
249 Culpa in contrahendo cit., p. 34. 
250 Culpa in contrahendo cit., p. 35. 
251 Culpa in contrahendo cit., p. 36. 
252 Culpa in contrahendo cit., pp. 37-38. 
253 D. 47, 2, 62, 5. Africanus 8 quaest. Quod vero ad mandati actionem attinet, dubitare se ait, num aeque 

dicendum sit omni modo damnum praestari debere, et quidem hoc amplius quam in superioribus causis 

servandum, ut, etiamsi ignoraverit is, qui certum hominem emi mandaverit, furem esse, nihilo minus tamen 

damnum decidere cogatur. iustissime enim procuratorem allegare non fuisse se id damnum passurum, si id 

mandatum non suscepisset: idque evidentius in causa depositi apparere. nam licet alioquin aequum videatur 

non oportere cuiquam plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit, multo tamen aequius esse 

nemini officium suum, quod eius, cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperit, damnosum 

esse, et sicut in superioribus contractibus, venditione locatione pignore, dolum eius, qui sciens reticuerit, 

puniendum esse dictum sit, ita in his culpam eorum, quorum causa contrahatur, ipsis potius damnosam esse 

debere. nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum emi sibi mandaverit, et similiter eius qui 

deponat, quod non fuerit diligentior circa monendum, qualem servum deponeret (grifo nosso). Trad.: Mas no 

que concerne à ação do mandato, ele tem dúvidas se em todas as hipóteses se deve responder pelo dano. 

Certamente que esse princípio deve ser observado ainda mais nos casos anteriores, de modo que aquele que 

ordena a compra de um certo escravo e não sabia que o escravo era ladrão, será obrigado, não obstante, a 

indenizar os danos causados, pois será perfeitamente justo que o mandatário alegue que ele não teria sofrido 

esse dano não fosse pelo cumprimento do mandato. Isso é ainda mais evidente no caso do depósito, porque 

embora pareça justo que não se ressarça mais do que o valor do escravo, é muito mais justo que o dever 

cumprido por uma parte em benefício da outra, e não do seu próprio, não possa prejudicá-lo. E, como já 

mencionado nos contratos de compra e venda, locação e penhor se estabeleceu que a pessoa que permanece 

silente deve ser punida, então nesses contratos o dolo e a culpa daqueles que se beneficiam do contrato 

devem ser prejudiciais apenas a estes. Porque é certamente culpa do mandante que direcionou o mandatário a 

comprar o escravo para ele (mandante) ou depositou o escravo, não tendo sido mais diligente em avisar qual 

escravo estava sendo depositado. (observe-se que o fragmento é citado por R. JHERING como l. 61 § 5 de 

furtis (v. Culpa in contrahendo cit., p. 75). 
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conhecimento da índole do escravo, justificando a reparação no fato de que, não fosse a 

relação de mandato, o mandatário não teria sofrido nenhum dano. 

Para R. JHERING
254, Africano estaria proclamando a culpa do mandante, imputando-

lhe a própria ignorância como uma culpa de maneira absoluta, o que o permite o seguinte 

raciocínio: se já se pode falar em culpa pelo próprio fato de se ignorar um fato sobre coisa 

alheia, a ignorância sobre a coisa que se vende também poderia, com maior razão, ser 

qualificada como culpa. 

Também porque Ulpiano no fragmento de 32 ad ed. D. 19, 1, 19, 2, ao tratar da 

responsabilidade do locador de garrafas de vinho defeituosas, menciona expressamente que 

a ignorância não era escusável (“nec ignorantia eius erit escusata”)255. 

R. JHERING
256 na sequência analisa qual seria, então, a necessidade de se falar em 

culpa, se essa culpa não seria senão um nome para designar a responsabilidade legal do 

vendedor em casos em que a culpa acaba sendo pressuposta. 

E responde257: caso não se considerasse a culpa, estar-se-ia diante de disposições 

isoladas, ditadas pela equidade; ao contrário, com a inserção da culpa, a obrigação 

ressarcitória passa a compor o regime da teoria dos contratos, tornando-se uma regra geral 

segundo a qual a parte é responsável pelos danos causados por sua própria culpa.  

R. JHERING
258 afirmou até mesmo que não seria possível encontrar um princípio 

geral que justifique a ação ressarcitória senão na culpa, que consiste (segundo delineada 

nas fontes objeto da exegese) no fato de que o vendedor contrata sem poder garantir as 

condições de validade do contrato, fato esse que é imputável à sua pessoa, induzindo a 

outra parte ao erro em virtude da falsa aparência de contrato. 

                                                 
254 Culpa in contrahendo cit., pp. 75-77. 
255 D. 19, 2, 19, 1. Ulpianus 32 ad ed. Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, 

tenebitur in id quod interest nec ignorantia eius erit excusata: et ita cassius scripsit. aliter atque si saltum 

pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur: hic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam deteriora 

facta, quod interest praestabitur, si scisti, si ignorasti, pensionem non petes, et ita servio labeoni sabino 

placuit. Trad.: Se alguém aluga garrafas com defeito, sem saber do defeito, e o vinho acaba vazando, ele 

(locador) será responsável pelo prejuízo do outro e sua ignorância não será escusável. Essa opinião foi 

defendida por Cassio. Diferente é o caso de se alugar uma área de terras para pastoreio na qual crescem ervas 

venosas, porque nesse caso se o gado perecer ou diminuir de valor, você deverá indenizar o locatário pelo seu 

prejuízo se soubesse; se você ignorasse a existência das ervas, não perderá o aluguel. Isso pareceu correto a 

Servio, Labeão e Sabino. 
256 Culpa in contrahendo cit., p. 40. 
257 Culpa in contrahendo cit., p. 40. 
258 Culpa in contrahendo cit., p. 41. 
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A culpa estaria na omissão pelo vendedor em conhecer a realidade do bem vendido 

e na consequente impossibilidade da prestação259. A adoção da culpa em R. JHERING 

representava o próprio fundamento jurídico, instrumental à sua generalização como 

princípio260. A culpa era a ponte (“Brücke”) que conectava os casos analisados a todos os 

outros em que uma ação ressarcitória seja necessária261. 

F. PROCCHI
262 assinala que o recurso à culpa como fundamento da responsabilidade 

do vendedor é entendimento que R. JHERING posteriormente consolidaria na máxima “kein 

Uebel ohne Schuld”, “keine Strafe ohne Schuld”263 (nenhum mal sem culpa, nenhuma 

punição sem culpa)264. 

A partir da linha de argumentação tecida, R. JHERING
265 conclui que não só as 

relações contratuais já formadas devem ser tuteladas pelo regime da culpa, mas também 

aquelas em formação, iniciando-se a obrigação de manter uma diligentia in contrahendo a 

partir da oferta, primeiro passo para a formação do contrato. 

Para R. JHERING
266 a prova mais clara de reconhecimento da culpa in contrahendo 

poderia ser vislumbrada na disposição do Código Civil da Prússia (Allgemeine Landrecht 

für die Preußischen Staaten - ALR), instituído meio século antes, em 1794267 – em que se 

lê:  

ALR., I, 5, §284. Was wegen des bey Erfüllung des Vertrages zu vertretenden 

Grades der Schuld Rechtens ist, gilt auch auf den Fall, wenn einer der 

Contrahenten bey Abschließung des Vertrags die ihm obliegenden Pflichten 

vernachläßigt hat. Trad.: Aquilo que é estabelecido com relação à culpa na 

execução do contrato se aplica caso um dos contratantes, na conclusão do 

contrato, tenha negligenciado nos deveres que lhe incumbiam. 

 

                                                 
259 F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli olblighi precontrattuali cit., p. 26; R. JHERING, Culpa in contrahendo 

cit., p. 34. 
260 F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli olblighi precontrattuali cit., p. 25. 
261 Culpa in contrahendo cit., p. 41. 
262 F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli olblighi precontrattuali cit., p. 25. 
263 Na obra Das Schuldmoment in römischen Privatrecht, Gieβen, Emil Roth, 1867, pp. 8 e 60. A obra foi 

traduzida para o francês por O. MEULENAERE, Études complémentaires de L’Esprit du Droit Romain – I: De 

la faute en Droit Privé, Paris, A. Marescq, 1880. 
264 Inobstante, nesta obra R. JHERING já reconhecia que sua formulação da culpa in contrahendo com base na 

culpa seria certamente superada por outra, com viés mais objetivo (Das Schuldmoment cit., p. 38, nt. 73). Ver 

Capítulos 3 (Item 3.1.3) e 4 (Item 4.2). 
265 Culpa in contrahendo cit., pp. 42-43. 
266 Culpa in contrahendo cit., pp. 44-50. 
267 O Código civil da Prússia (ALR) se insere no contexto do movimento codificador, iniciado de forma 

significativa, segundo leciona A. C. MORATO, com o Codex Bavaricus de 1756, seguido do Código Josefino 

em 1786 e culminando com o ALR em 1794 (A. C. MORATO, Codificação e descodificação: uma análise 

acerca do tema, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 98 (2003), p. 105) 
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R. JHERING
268 também notava que o mesmo código contemplou disposição 

prevendo as consequências para a anulação do negócio especificamente em virtude de erro 

de uma das partes:  

ALR., I, 4, §79. Ist jedoch derselbe durch eignes grobes oder mäßiges Versehen 

in den Irrthum gerathen, und der Andre hat nicht gewußt, daß der Erklärende 

sich irre, so ist der Erklärende zum Ersatz des durch seine Schuld entstandnen 

Schadens verpflichtet. Trad.: Se, porém, ele (o declarante) tiver incorrido em erro 

por sua própria culpa, grave ou média, e se a outra parte não sabia que o 

declarante estava em erro, o declarante é obrigado a ressarcir o dano causado 

pelo seu erro. 

 

Também o Código Civil austríaco (Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch - ABGB) 

de 1811 instituiu dispositivo prevendo a responsabilidade para a hipótese da venda com 

objeto impossível: 

ABGB. §878. Was geradezu unmöglich ist, kann nicht Gegenstand eines 

gültigen Vertrages werden. Ist Mögliches und Unmögliches zugleich bedungen, 

so bleibt der Vertrag in ersterem Teile gültig, wenn anders aus dem Vertrage 

nicht hervorgeht, daß kein Punkt von dem anderen abgesondert werden könne. 

Wer bei Abschließung des Vertrages die Unmöglichkeit kannte oder kennen 

mußte, hat dem anderen Teile, falls von diesem nicht dasselbe gilt, den Schaden 

zu ersetzen, den er durch das Vertrauen auf die Gültigkeit des Vertrages erlitten 

hat. Trad.: Aquilo que é absolutamente impossível ou ilícito não pode ser objeto 

de um contrato válido. Se contiver disposições possíveis e impossíveis, o 

contrato permanece válido, a não ser que não possam ser separadas tais 

disposições. Quem sabe ou deveria saber da impossibilidade no momento de 

conclusão do contrato deve compensar pelos danos sofridos pela outra parte que 

confiou na validade do contrato. 

 

R. JHERING
269, então, conclui que tendo sua teoria, seguindo o próprio percurso de 

forma independente (aqui, novamente, uma preocupação com seu ineditismo), acabado por 

concordar com o que está previsto na legislação estrangeira, sua legitimidade prática não 

poderia ser questionada. Já no tocante à sua legitimidade teórica com relação ao direito 

romano, só se poderia descobrir nos anos que se seguissem, não obstante o autor fosse 

firme quanto ao seu total acerto270. 

A diligência contratual é, portanto, necessária tanto nas relações contratuais ainda 

em fase de formação quanto naquelas já aperfeiçoadas271. A inobservância dessa diligentia 

                                                 
268 Culpa in contrahendo cit., p. 49. 
269 Culpa in contrahendo cit., pp. 51-52. 
270 “[...] ich selbst [...] bin auf's vollkommenste von ihrer Richtigkeit überzeugt” (v. Culpa in contrahendo 

cit., p. 52). 
271 Culpa in contrahendo cit., p. 52. 
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enseja, em ambos os casos, ação contratual para o ressarcimento dos danos, fundada na 

culpa in contrahendo, uma culpa contratual orientada em uma “direção especial”272. 

 

1.3.3. A CASUÍSTICA DA CULPA IN CONTRAHENDO DE R. JHERING 

Após justificar sua tese com base no conteúdo das fontes, R. JHERING pretendeu 

aplicá-la a todos os casos possíveis, preferindo pecar pelo excesso273 e com isso 

pretendendo demonstrar a completa legitimação de sua teoria.  

Esse capítulo final de Culpa in Contrahendo, apesar de conter aplicações da 

“recém-nascida” culpa in contrahendo a problemas contemporâneos do autor (muitos dos 

quais restariam superados pelas legislações do porvir274), merece alguma atenção, pois 

contempla a análise de fontes romanas objeto de controvérsia na doutrina romanista – que 

acabaram (inadequadamente) deslocadas ao capítulo final por opção do autor para não 

macular seu fundamento da culpa in contrahendo. 

 O primeiro caso analisado refere-se à incapacidade do sujeito (“Unfähigkeit des 

Subjects”), ou seja, nulidade do contrato porque firmado por pessoa incapaz275. R. 

JHERING
276 reconhece que a maior parte dos casos era resolvida pela actio doli (porquanto 

seria evidente o dolo nos casos em que, por exemplo, uma pessoa oficialmente declarada 

pródiga ou um menor que se passa por maior pelo seu aspecto físico concluem um contrato 

longe de seu domicílio). No entanto, nos casos em que não houvesse dolo (se o menor, por 

exemplo, estivesse acostumado com a posterior ratificação geralmente dada por seu tutor), 

tornar-se-ia possível a tutela pela ação contratual fundada na culpa in contrahendo277. 

Em seguida, R. JHERING
278 analisa a aplicação da teoria à inidoneidade do objeto 

(“Unfähigkeit des Objects”), um dos pontos centrais do fundamento da culpa in 

                                                 
272 “Die culpa in contrahendo ist nichts, als die contractliche culpa in einer besonderen Richtung” (Culpa in 

contrahendo cit., p. 104). 
273 “Ich habe es mir im Folgenden zur Ausgabe gesetzt, alle denkbaren Fälle, aus welche meine Theorie zur 

Anwendung gebracht werden kann, auszuführen und zu entscheiden, und lieber nach dieser Richtung hin zu 

viel, als zu wenig zu thun” (Culpa in contrahendo cit., p. 56). 
274 Segundo Daisy GOGLIANO, “muitas das questões colocadas por Jhering hoje carecem de importância 

prática, vez que dizem respeito à responsabilidade pela evicção, aos vícios redibitórios, à nulidade por 

impossibilidade do objeto, falta de capacidade do agente, impossibilidade superveniente do objeto e tantas 

outras” (Tratativas pré-contratuais cit., pp. 85-86). 
275 Culpa in contrahendo cit., pp. 57-62. 
276 Culpa in contrahendo cit., p. 58. 
277 Culpa in contrahendo cit., pp. 57-58. 
278 Culpa in contrahendo cit., p. 63. 
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contrahendo, em algumas outras fontes romanas.O caso mais emblemático é o da venda de 

um homem livre como escravo.  

R. JHERING
279 assinala a existência de textos romanos que disciplinavam o tema da 

venda do homem livre à maneira da venda da res extra commercium, declarando nula a 

venda. Além do já citado texto das Institutas Inst. 23, 3, 5, também o texto de Gaio no D. 

44, 7, 1, 9, que, ao tratar da stipulatio280 sobre um homem livre (e também sobre terrenos 

sagrados ou religiosos), define-a como inútil (inválida281) por razões naturais. 

 

D. 44, 7, 1, 9. Gai. 2 aur. Si id, quod dari stipulemur, tale sit, ut dari non possit, 

palam est naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si de homine libero 

vel iam mortuo vel aedibus deustis facta sit stipulatio inter eos, qui ignoraverint 

eum hominem liberum esse vel mortuum esse vel aedes deustas esse. idem iuris 

est, si quis locum sacrum aut religiosum dari sibi stipulatus fuerit. Trad.: Se 

estipulamos dar coisa que tem uma natureza pela qual não se pode fazê-lo, é 

evidente que a estipulação é por razões naturais inútil, por exemplo uma 

estipulação com relação a um homem livre ou morto ou ainda um prédio 

destruído por fogo, é feita entre duas pessoas que não tinham conhecimento de 

que o homem era livre ou tinha morrido ou que o prédio havia sido destruído. A 

solução legal é a mesma se alguém estipulou entregar um terreno sagrado ou 

religioso. 

 

Por outro lado, há fragmentos que pareciam dizer o contrário, reconhecendo a 

existência de uma venda válida se houvesse ignorância do comprador (Licin. 8 reg., D. 18, 

1, 70; Paul. 12 quaest., D. 40, 13, 4; Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 e D. 18, 1, 6 pr.; e Paul. 

33 ad ed., D. 18, 1, 34, 2)282: 

D. 18, 1, 70. Licinius 8 reg. Liberi hominis emptionem contrahi posse plerique 

existimaverunt, si modo inter ignorantes id fiat. quod idem placet etiam, si 

venditor sciat, emptor autem ignoret. quod si emptor sciens liberum esse emerit, 

nulla emptio contrahitur. Trad.: A maioria dos juristas entendeu que pode ser 

válida a venda de um homem livre, ainda que o vendedor o saiba mas o 

comprador o desconheça. Mas se o comprador adquire um homem que sabia ser 

livre, a venda é nula. 

 

D. 40, 13, 4. Paulus 12 quaest. Licinnius rufinus iulio paulo. is cui 

fideicommissa libertas debebatur post vicensimum annum veniri se passus est: 

quaero, denegandum sit ei ad libertatem proclamare. movet me exemplum 

cuiusvis liberi hominis: nam et si consecutus esset libertatem, si ^ ^ se 

                                                 
279 Culpa in contrahendo cit., p. 63. 
280 Consoante se analisará mais detidamente no Capítulo 2, os textos que versavam sobre stipulatio (contrato 

de direito estrito, tutelado pelo iudicium stricti iuris) não podem ser equiparados aos que tratam da compra e 

venda (contrato bonae fidei) para se concluir se os romanos entendiam o negócio firmado sobre um homem 

livre, ou coisa fora do comércio, como nulo ou válido, pois se regiam por fórmula e princípios distintos. 
281 A. WATSON interpreta o inutilem como “invalid” (The Digest of Justinian cit., v. 4, p. 154), mas I. GARCIA 

DEL CORRAL mantém na tradução a expressão “inútil” (Cuerpo cit., t. III, p. 506). Confira-se explanação 

sobre o termo inútil referente à stipulatio a seguir no Capítulo 3 (Item 3.1.1). 
282 Culpa in contrahendo cit., p. 63. 
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vendidisset, denegaretur ei ad libertatem proclamare, nec debet meliori loco 

intellegi, quod in servitute constitutus passus est se venum dari, quam si esset 

libertatem consecutus. sed e contrario movet me, quod in hoc, de quo quaeritur, 

venditio constitit et est qui veneat, in libero autem homine neque venditio 

constitit et nihil est quod veneat. peto itaque plenissime instruas. respondit: 

venditio quidem tam servi quam liberi contrahi potest et stipulatio de evictione 

contrahitur: non enim de eo loquimur, qui sciens liberum emit: [...] Trad.: 

“Licínio Rufino para Júlio Paulo: um escravo que foi liberto por meio de um 

fideicomisso se permite ser vendido aos seus vinte anos. Pergunto se ele deve ser 

proibido de demandar sua liberdade”. O exemplo do homem livre me causa 

dificuldade, pois se o escravo se permitiu ser vendido após obter sua liberdade, 

ele teria negada a permissão de demandar sua liberdade, nem se entende que ele 

esteja em uma posição melhor quando se deixa ser vendido, sendo escravo, em 

relação a quando se deixa ser vendido após obter sua liberdade. Por outro lado, 

surge uma dificuldade porque no caso a venda é válida e o homem pode ser 

vendido, mas no caso de um homem livre a venda é nula e não há nada a ser 

vendido. Portanto, lhe solicito a informação mais completa possível nesse ponto. 

A resposta foi que a venda do escravo, assim como a do homem livre, pode ser 

firmada e uma estipulação contra a evicção pode ser realizada. Porque nesse caso 

não nos referimos a alguém que compra um homem que sabia ser livre [...]. 

 

D. 18, 1, 4. Pomponius 9 ad sab. Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui 

haberi non potest, emptio intellegitur, si ab ignorante emitur (grifo nosso). 
Trad.: A compra de um homem livre ou de terreno sagrado ou religioso que não 

podem ser objeto de propriedade é considerada válida desde que o comprador 

não tenha conhecimento.  

 

D. 18, 1, 6 pr. Pomponius 9 ad sab. Sed celsus filius ait hominem liberum 

scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut 

sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in 

pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est campus martius (grifo nosso). 
Trad.: Todavia, o jovem Celso afirma que não se pode adquirir um homem que 

se saiba ser livre ou qualquer coisa cuja alienação se saiba ser proibida; por 

exemplo, terrenos sagrados ou religiosos ou terras excluídas das relações 

privadas, como as terras públicas destinadas ao uso público, como o Campo de 

Marte. 

 

D. 18, 1, 34, 2.  Paulus 33 ad ed. Liberum hominem scientes emere non 

possumus. sed nec talis emptio aut stipulatio admittenda est: " cum servus erit", 

quamvis dixerimus futuras res emi posse: nec enim fas est eiusmodi casus 

exspectare (grifo nosso). Trad.: Não se pode comprar um homem que se saiba 

ser livre, nem é permitida uma stipulatio ou venda com a cláusula ‘quando ele se 

tornar escravo’, ainda que se tenha afirmado que a venda de coisas futuras é 

permitida, por não ser moralmente correto antecipar esse tipo de contingência. 

 

A aparente contradição é sanada por R. JHERING
283 com o entendimento de que, 

fosse a venda realmente válida, permitir-se-ia a execução do contrato e os fragmentos Gai. 

2 aur. D. 44, 7, 1, 9 (citado acima) e Pap. 3 resp., D. 16, 1, 27, 1284 expressamente 

negariam a possibilidade de execução. 

                                                 
283 Culpa in contrahendo cit., p. 64. 
284 D. 16, 1, 27, 1. Pap. 3 resp. Cum servi ad negotiationem praepositi cum alio contrahentes personam 

mulieris ut idoneae sequuntur, exceptione senatus consulti dominum summovet: nec videtur deterior causa 
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Na interpretação de R. JHERING
285, os textos que mencionam uma emptio (Licin. 8 

reg., D. 18, 1, 70; Paul. 12 quaest., D. 40, 13, 4; Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 e D. 18, 1, 6 

pr.; Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 2) utilizam essa palavra no mesmo sentido que lhe dá 

Pompônio no fragmento do D. 18, 1, 4: o de que decorreria da hipótese uma actio empti 

para a parte prejudicada obter o interesse negativo. Esse raciocínio também se coadunaria, 

segundo o autor, com a conclusão de Inst. 3, 23, 5, em que se concede a actio empti em 

ambos os casos (venda de homem livre e de coisa sagrada ou religiosa). 

Passando novamente pela impossibilidade de objeto consistente na inexistência da 

herança objeto de venda (uma das hipóteses que dá o fundamento à culpa in contrahendo), 

R. JHERING
286 comenta que diferiu a análise de alguns fragmentos possivelmente 

problemáticos e comenta o texto de Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21 pr., que dispõe sobre a 

venda de uma coisa futura que não vem a existir. 

No texto287, Paulo discorre sobre a venda da prole de uma escrava que é estéril ou 

tem mais de cinquenta anos, sendo o vendedor responsável ex empto (isto é, possibilitado o 

manejo da ação contratual pelo comprador) se o comprador não soubesse dessa 

circunstância. R. JHERING
288 interpreta essa responsabilidade como sendo a título de culpa 

in contrahendo. 

Finalmente, R. JHERING
289 discorre extensivamente sobre problemas na própria 

manifestação de vontade e aplicabilidade da culpa in contrahendo, casos de descompasso 

da vontade contratual (“Unzuverlässigkeit des contractlichen Willens”) quanto à sua 

declaração e quanto à própria vontade, com isso respondendo às questões iniciais que 

impulsionaram a busca pela culpa in contrahendo (que agora tudo resolve): o erro 

essencial e o lapso na comunicação da vontade transmitida por escrito ou pelo nuntius290, a 

                                                                                                                                                    
domini per servum fieri, sed nihil esse domino quaesitum, non magis, quam si litigiosum praedium servus aut 

liberum hominem emerit. Trad.: Quando escravos fazem negócios contratando com outra pessoa e aceitam 

uma mulher como idônea, ela pode barrar o mestre com uma defesa do senatus consultum; nem a posição do 

mestre pode ser considerada ter ficado pior pela conduta do escravo, pois nada foi adquirido pelo mestre, 

assim como quando o escravo compra uma terra objeto de litígio ou quando compra um homem livre. 
285 Culpa in contrahendo cit., p. 65. 
286 Culpa in contrahendo cit., p. 66. 
287 D. 19, 1, 21 pr. Paulus 33 ad ed. Si sterilis ancilla sit, cuius partus venit, vel maior annis quinquaginta, 

cum id emptor ignoraverit, ex empto tenetur venditor. Trad.: Se um homem vende a prole de uma escrava 

que é estéril ou tem mais de cinquenta anos e o comprador não sabe, o vendedor é responsável ex empto. 
288 Culpa in contrahendo cit., p. 67. 
289 Culpa in contrahendo cit., pp. 71-112. 
290 Culpa in contrahendo cit., pp. 76-86. 
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revogação da proposta do contrato firmado entre ausentes291, a modificação da vontade em 

contrato concluído por intermediários292, dentre outros casos293. 

 

1.4. SÍNTESE DA TEORIA E SEUS FUNDAMENTOS NO DIREITO ROMANO 

Com essas três partes, R. JHERING conclui seu (singelo e, inobstante, grandioso) 

artigo, “descobrindo” (ou inventando?) a culpa in contrahendo. Em apertadíssima síntese, 

a tese de R. JHERING afirma a possibilidade do manejo de uma ação contratual pela parte 

prejudicada pela nulidade de um contrato (à época pensando principalmente na aplicação à 

hipótese da invalidação pelo erro, mas estendendo de modo geral ao campo dos contratos 

inválidos ou não chegados à perfeição).  

R. JHERING buscava contornar os efeitos indesejados e injustos da teoria da vontade 

(Willenstheorie), então dominante, que deixava desamparada essa situação cinzenta em que 

não havia contrato que permitisse o socorro das regras a este referentes, tampouco havia 

tutela da responsabilidade aquiliana (então extremamente restritiva, pois inexistente um 

princípio geral de reparação dos danos). 

A solução de R. JHERING foi encontrada nas fontes romanas, especificamente na 

disciplina da compra e venda com objeto impossível (res extra commercium e herança 

inexiste) pela via da actio ex empto, especialmente no texto de Modestino (D. 18, 1, 62, 1) 

que expressamente mencionava concessão da ação contratual a despeito da nulidade do 

contrato (licet emptio non teneat), além dos textos de Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1; Iav. 2 

ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 8-9294. 

Os fragmentos das fontes demonstrariam que, nos casos de contrato nulo em 

virtude de um defeito do objeto que o devedor deveria conhecer, mas que o comprador 

ignorava, era concedida uma ação contratual com função ressarcitória com a finalidade de 

indenizar o interesse negativo do comprador em não ser enganado, isto é, restitui-lo ao 

estado anterior à conclusão da venda defeituosa295. 

                                                 
291 Culpa in contrahendo cit., pp. 86-90. 
292 Culpa in contrahendo cit., p. 90. 
293 Tal análise não será apresentada de maneira esmiuçada por se referir a questões pontuais do direito da 

época, sem apresentar o lastro no direito romano (recorte que tem mais interesse para os fins deste trabalho). 
294 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., pp. 8-9. 
295 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., pp. 10-15.  
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Não obstante jamais mencionada expressamente nas fontes analisadas, a culpa foi o 

elemento que permitiu a R. JHERING a construção de um princípio geral de ressarcimento 

da parte prejudicada nos contratos nulos (até então inexistente) a partir de uma 

generalização das hipóteses específicas das fontes.  

A culpa na formação de um contrato que não se aperfeiçoa (culpa in contrahendo), 

na concepção de R. JHERING, estaria na ignorância de um fato relacionado ao objeto da 

venda que a torna nula e decorreria da inobservância de uma diligentia in contrahendo, 

pois aquele que vende tinha o dever de conhecer o objeto296. 

Exposta a tese, entendemos pertinente para as finalidades do presente trabalho uma 

revisitação da exegese dos textos fundantes da culpa in contrahendo de R. JHERING, que 

permitirá atestar se sua interpretação era mesmo tão evidente (e se a culpa era realmente 

um elemento já presente nas fontes romanas). 

  

                                                 
296 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., pp. 35; 43. 
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CAPÍTULO 2 

EXEGESE: ALGUNS TEMAS INTRODUTÓRIOS 

R. JHERING acreditava ter pleno amparo no direito romano para sua culpa in 

contrahendo, que fundamentaria a concessão de uma ação contratual nos casos de contrato 

nulo. Dizia que sua mais importante descoberta foi que o direito romano já havia 

reconhecido a obrigação de ressarcimento dos danos nos casos de venda da res extra 

commercium e de uma herança inexistente297. 

A busca de um fundamento sólido nas fontes romanas era de importância vital a R. 

JHERING. Afinal, o direito romano só deixaria de vigorar como ius commune (aplicado em 

substituição aos costumes locais e adaptado às necessidades sociais desde os pós-

glosadores e o Usus modernus pandectarum298) a partir da codificação do direito alemão 

pelo BGB, que entrou em vigência no ano de 1900299.  

Também como afirmou N. BOBBIO
300, o direito romano havia se eclipsado durante 

a Idade Média, mas com a Escola de Bolonha ele volta a se difundir nos territórios do 

antigo Império Romano e principalmente na Alemanha, “onde ocorreu no início da Idade 

Moderna o fenômeno da ‘recepção’, graças ao qual o direito romano penetrou 

profundamente na sociedade alemã”: até o final do século XIX e o surgimento do direito 

codificado, o Corpus Iuris Civilis ainda era aplicado nos tribunais germânicos, adaptado 

pelo Usus modernus pandectarum. Esse contexto certamente influenciaria a interpretação 

das fontes dada por R. JHERING. 

Assim, em sua exegese, R. JHERING alegava a existência de um conteúdo imediato 

decorrente das fontes, que, indene de dúvidas, carecia apenas de ser atualizado – certo de 

que os cinco textos analisados seriam suficientes para o seu escopo principal (encontrar nas 

fontes romanas base para sua argumentação).  

                                                 
297 “Die wichtigste Fund von allen aber war mir der, dass das römische Recht selbst in zwei Fällen, dem des 

Verkaufs einer res extra commercium und einer nicht eristirenden Erbschaft, die 

Schadensersatzverbindlichkeit ausgesprochen hatte” (Culpa in contrahendo cit., p. 8). 
298 O Usus Modernus Pandectarum era a prática do direito romano atualizada, nas palavras de F. WIEACKER, 

escola que objetivava a construção de uma dogmática jurídica positiva que fosse adequada ao conjunto do 

direito vigente na Alemanha. A importância do usus modernus é destacada pelo autor como sendo este o 

“início autêntico da doutrina ainda hoje viva” e seu pragmatismo era representado pelo fato de a maioria de 

seus juristas terem exercido atividades nos tribunais ou ainda como consultores e juristas da coroa 

(Privatrechtsgeschichte cit., pp. 237-239). 
299 J. C. MOREIRA ALVES, Universidade, cultura e direito romano, in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo 87 (1992), pp. 49-53. 
300 N. BOBBIO; N. MORRA (comp.), Il positivismo giuridico: lezioni di filosofia del diritto, trad. port. de M. 

PUGLIESI-E. BINI-Carlos E. RODRIGUES, O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito, São Paulo, 

Ícone, 2006, p. 30. 
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Evitava, todavia, a análise de outros textos das fontes que pudessem causar uma 

indesejada confusão301. Bem por isso deixou de fazer qualquer consideração sobre o texto 

de Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21, 2302 (cuja interpretação era alvo de dúvidas303) e tratou da 

venda do homem livre como escravo (tema que apresentava fontes com conclusões opostas 

e distintas do caso da venda da loca sacra vel religiosa) em alguns parágrafos do capítulo 

final da obra, de modo a não macular a certeza de sua fundamentação da culpa in 

contrahendo304. 

Excluindo de sua análise quaisquer fontes duvidosas, R. JHERING então elabora seu 

princípio da culpa in contrahendo a partir da generalização (com base no elemento 

subjetivo culposo) do conteúdo que entendia visível nos cinco fragmentos analisados (Inst. 

3, 23, 5; Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1; Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1; Iav. 2 ex plaut., D. 18, 

4, 8; e Paul. 33 ad ed.  D. 18, 4, 9). 

Esse conteúdo consistia em: conclusão aparente de uma compra e venda, com a 

formação de consenso sobre objeto e preço, nulidade do contrato decorrente de 

impossibilidade do objeto (que não poderia ser vendido ou inexistia), circunstância que era 

atribuível ao vendedor (que deveria ter conhecimento dessa condição do bem antes de 

concluir a venda), porém ignorada pelo comprador, ao qual seria então concedida uma 

ação contratual com finalidade de recomposição dos danos (interesse negativo)305. 

Suas conclusões, demonstradas em quatorze páginas de exegese306, rapidamente 

convencem seu leitor (esta leitora, inclusive), muito embora apenas três dessas páginas se 

prestassem a combater opinião contrária sobre um ponto específico dos textos307 e apenas 

uma linha fosse dedicada a explicar porque Ulpiano (Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1) 

                                                 
301 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., pp. 8-9. “Die obigen reichen für den nächsten Zweck der 

Gewinnung einer quellenmässigen Grundlage vollkommen aus, und das Hineinziehen der übrigen würde 

eber stören, als fördern” (Culpa in contrahendo cit., p. 9, nt. 7). 
302 D. 19, 1, 21, 2. Paulus 33 ad ed. Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de qualitate 

autem dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi 

venditor quoque nesciet: veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt. Trad.: Apesar do que dissemos 

acima que se houver acordo sobre o objeto, mas as partes discordem quanto à sua qualidade, ocorrerá compra 

e venda, não obstante, o vendedor será responsável pelo interesse em não haver engano, ainda que o 

vendedor ignorasse os fatos; por exemplo, se mesas são vendidas como sendo feitas de cedro, mas não o são. 
303 Levantadas, por exemplo, por H. RICHELMANN (Der Einfluss des Irrthums cit., p. 62) e F. C. SAVIGNY 

(System III cit., pp. 286). 
304 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., pp. 8-9, nt. 7 e pp. 63-71. 
305 Culpa in contrahendo cit., pp. 10-15. 
306 Culpa in contrahendo cit., pp. 9-22. 
307 No tocante à necessidade de ter o vendedor agido necessariamente com dolo nos casos tratados pelas 

fontes, refutando as ideias de F. C. SAVIGNY e F. MOMMSEN (Culpa in contrahendo cit., pp. 11-13). 
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concedia uma actio in factum, mas Modestino uma actio ex empto (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 

62, 1)308 para hipóteses similares. 

A exegese de R. JHERING, para se transformar em teoria geral da responsabilidade 

pelos contratos não chegados à perfeição, partiu de não tão simples temas e textos, 

aduzindo ser possível interpretá-los num sentido único e inequívoco. Não obstante, um 

olhar mais detido pode captar sutilezas e controvérsias que não validam a certeza infalível 

que o autor julgava ter. 

Para além de sua concisão – qualidade que, de modo geral, deve ser louvável – é 

talvez o convencimento de R. JHERING, de que um jurista romano não teria hesitado em 

concordar com ele309, que nos faz justamente hesitar diante de sua sucinta exegese.  

Mesmo que a teoria de R. JHERING deva ser aplaudida por seus diversos méritos310, 

isso por si só permitiria relevar ou simplesmente aceitar uma exegese das fontes romanas 

feita com uma certeza que talvez inexistisse? O fundamento no direito romano da teoria de 

R. JHERING seria mesmo tão indene de dúvidas? É o que nos propomos a investigar no 

presente capítulo. 

Afinal, no estudo das fontes romanas, como bem descreve E. METZGER
311, deve-se 

considerar que a regra contida num texto pode ser o produto de uma generalização, 

abreviação, entendimento errôneo, falta de tempo, erro de transmissão, hesitação, 

entusiasmo, vaidade, arrogância, indícios implícitos do que o jurista realmente quis dizer e 

de uma infinidade de outros fatores312 que deixam sua marca no texto e influenciam na sua 

compreensão. Para interpretar o texto, não se deve, portanto, transformá-lo em algo que 

entendamos, mas entendê-lo como ele é313.  

                                                 
308 Alegando que dois textos (Inst. 3, 23, 5 e Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) concedem expressamente ação 

contratual, R. JHERING apenas afirma que, no que concerne à actio in factum mencionada por Ulpiano, ela é 

qualificada como quase ex empto, o que autorizaria estender a interpretação a este e aos outros dois textos de 

Javoleno e Paulo (Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9) de que se trataria de pretensão de 

natureza contratual (Culpa in contrahendo cit., p. 15) 
309 “ [...] gleichwohl bin ich persönlich sest überzeugt, dass ein römischer Jurist seinen Anstand genommen 

haben würde [...]”(Culpa in contrahendo cit., p. 35). 
310 V. Capítulo 4. 
311 Remarks on David Daube’s lectures on sale, with special attention to the liber homo and res extra 

commercium, in METZGER, Ernst (ed.), David Daube: a centenary celebration, Glasgow, Traditio Iuris 

Romani, 2010, p. 117. 
312 Dentre os quais podemos citar o contexto histórico, a escola de pensamento, os ideais político-filosóficos, 

a divergência de opinião. Anote-se que o estudo do pensamento romano e da própria lógica dos juristas 

romanos é visto por A. SCHIAVONE como um deslocamento da pesquisa, no âmbito da romanística 

contemporânea, do ordenamento aos juristas romanos (v. Studi sulle logiche dei giuristi romani, Napoli, 

Jovene, 1971, p. 1). 
313 E. METZGER, Remarks on David Daube’s lectures cit., p. 117. 
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Ainda que não se considere como razoável qualquer interpretação 

interpolacionista314, é possível também que, por vezes, a discrepância de soluções entre os 

juristas romanos seja intransponível ou até mesmo inexplicável e a tentativa de conciliação 

de todos os textos acerca de determinado tema pode acabar sendo forçada e frágil. 

Mesmo porque concordamos com F. CUENA BOY
315 quando ele lembra que é 

abusiva a exigência de que a investigação fique amarrada pela pretensão de existência de 

uma única via pela qual toda a interpretação deve seguir, devendo o estudioso do direito 

romano sempre partir das fontes e evitar subordinar o seu estudo à busca de coerência com 

uma ou outra teoria que antecipe os resultados e condicione a sua compreensão. 

Aliás, já disse H. G. GADAMER
316 que, para compreender um texto, não podemos 

nos entregar às nossas próprias opiniões prévias logo no início, assim ignorando “o mais 

obstinada e consequentemente possível a opinião do texto – até que este, finalmente, já não 

possa ser ouvido”; o texto deve dizer algo por si e, para tanto, a consciência formada 

hermeneuticamente deve ser receptiva à alteridade do texto. 

Destarte, se nosso escopo é conhecer a solução romana, por mais fragmentária e 

conflitante que pudesse ser, e não a adaptar a uma necessidade prática (como quando 

escrevia R. JHERING), conclusões distintas podem se apresentar.  

                                                 
314 Segundo o novo paradigma dominante no cenário do estudo histórico-crítico do direito romano, é pacífico 

que os textos das fontes devem ser tomados, em regra, como autênticos e, apenas em casos evidentes, é que 

terá vez a crítica textual, a qual deverá ser extremamente criteriosa. A crítica interpolacionista veio a 

esmaecer já em meados do século XX, afirmando F. SCHULZ que as alterações às obras dos juristas clássicos 

não foram nem tão profundas, nem tão numerosas quanto se pensava. Era a queda do vetusto esquema 

bipolar direito clássico-direito justinianeu, que dominava o pensamento dos críticos interpolacionistas. A 

descrença neste método só cresceu e, pelos trabalhos de F. WIEACKER e M. KASER, a anticrítica se solidificou 

a partir de um ponto sem volta, e se passou a trilhar um caminho mais conservador. Destarte, deve prevalecer 

o argumento jurídico-substancial sobre o crítico-textual, isto é, toma-se por base certa “presunção” de 

credibilidade das fontes, uma conjectura de verossimilhança (“Wahrscheinlichkeitsschluß”). (F. J. A. 

SANTOS, Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane, in Revista de 

Estudios Histórico-Jurídicos, XXXIII, Valparaíso, Chile, 2011, pp. 65-120). Portanto, inexistindo prova em 

contrário, considera-se que o jurista clássico indicado na inscriptio é, de fato, o autor do conteúdo jurídico-

substancial do texto. M. KASER assevera que as alterações feitas pelos pós-clássicos e principalmente pelos 

compiladores restringem-se a abreviações, uniformizações, pela generalização das decisões concretas. Até 

porque, num direito tão casuístico quanto era o romano, é certo que existiriam inúmeras controvérsias entre 

os juristas (ius controversum), que, por vezes, diziam respeito a questões fundamentais, e nem sempre foram 

superadas por opiniões prevalecentes, sequer no período tardo-clássico (M. KASER, Das Römische 

Privatrecht, Erster Abschnitt – Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, 2ª ed., München, 

Beck, 1971, pp. 8-9). 
315 “[...] el estudioso del derecho romano debe partir siempre – es decir, cada vez – de las fuentes jurídicas 

concretas, evitando con todo cuidado subordinar el estudio de la mismas a la búsqueda de coherencia con 

uma teoria que antecipe los resultados alcanzabies y condicione su comprensión” (D. 45.1.83.5 (Paul. 72 ad 

ed.) y D. 46.3.98.8 (Paul. 15 quaest.): análisis y comparación, in AFDUC 13 (2005), p. 453). 
316 Wahrheit und Methode, 1960, trad. port. de F. P. MEURER, Verdade e método, Petrópolis, Vozes, 1997, p. 

405. 
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Uma revisitação da exegese317 dos textos que fundam a culpa in contrahendo de R. 

JHERING (desapegada da pressão de encontrar uma solução para a prática) nos permitirá, 

pois, verificar se as fontes romanas realmente permitiam tamanho juízo de certeza e foram 

entendidas em si próprias ou se a exegese de R. JHERING acabou subordinando a sua 

interpretação a uma teoria que antecipava seus resultados e ignorava obstinadamente a 

“opinião dos textos”. 

 

2.1. A FUNDAMENTAÇÃO DA TEORIA DA CULPA IN CONTRAHENDO EM HIPÓTESES DE 

NULIDADE DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE ORIGINÁRIA DO OBJETO DA COMPRA E 

VENDA 

Como visto, a força motriz da elaboração da teoria da culpa in contrahendo era a 

indignação de R. JHERING com a falta de uma solução para a parte prejudicada ante a 

invocação de um erro que tornasse nulo o negócio, sendo tal solução buscada nas fontes 

romanas. 

Assim, ao se deparar com uma exegese de fontes romanas que disciplinavam, não 

especificamente o erro, mas a compra e venda com objeto impossível (coisas fora do 

comércio e herança inexistente), é natural questionar por que R. JHERING não buscou, nas 

fontes romanas, a tutela da parte prejudicada pelo erro. 

R. JHERING provavelmente evitou tratar dos textos das fontes que contemplavam a 

temática específica do erro porque sua disciplina era objeto de divergência entre os 

próprios romanos e o autor confessadamente318 buscava fugir de fontes com interpretação 

duvidosa, como visto acima. 

A problemática relacionada à conclusão de negócios com base em um 

conhecimento errôneo das circunstâncias fáticas começou a ser discutida pelos 

jurisconsultos romanos a partir do período clássico, com o desenvolvimento da ideia de 

vontade negocial, segundo destaca M. SCONAMIGLIO
319. Apesar de terem tratado 

                                                 
317 Optou-se por não subdividir a exegese por tópicos abordando isoladamente cada uma das fontes 

analisadas por R. JHERING, haja vista a interconexão das fontes entre si e com outras fontes do tema. Dessa 

forma, os textos serão analisados em conjunto e sob a ótica do contexto do tema envolvido. 
318 Culpa in contrahendo cit., p. 9, nt. 7 e pp. 63-71. 
319 Note sulla teoria dell’errore nel diritto romano, in Rivista dela Scuola superiore dell’economia e delle 

finanze (2006), p. 1. 
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expressamente do erro, os romanos fizeram-no (como com tudo faziam) com sua típica 

abordagem “empírica e casuística”320.  

O núcleo da doutrina clássica do erro, segundo apontam M. KASER-R. KNÜTEL
321, 

está nos textos de Ulp. 28 ad sab., D. 18, 1, 9 pr., Ulp. 28 ad sab., D. 18, 1, 11 e 14, além 

de Pomp. 36 ad q. muc., D. 44, 7, 57, que estabeleciam que o desacordo de vontades 

tornava nulo o contrato quando os elementos essenciais destes eram afetados322. O erro era, 

portanto, limitado aos casos em que as partes não tivessem chegado ao consenso323 quanto 

ao conteúdo do negócio324. 

Um importante ponto de discussão acerca do erro no direito romano era o erro in 

substantia, pois havia divergências entre os juristas clássicos quanto à caracterização de 

qualidade essencial do objeto como elemento do contrato que acarretaria sua nulidade325. 

P. VOCI
326 anota que o regime do error in substancia era dúbio nas fontes, podendo-se até 

mesmo afirmar que os juristas romanos realmente tivessem opiniões diversas e seus textos 

teriam sido mal coordenados pelos compiladores. Também J. C. MOREIRA ALVES
327 

assinala que não é possível conhecer com exatidão os princípios norteadores do erro no 

direito romano. 

                                                 
320 Licet emptio non teneat cit., p. 20. 
321 Römisches Privatrecht cit., p. 57. 
322 Os romanos centralizavam a discussão do erro nos conceitos de consensus e dissensus, e aplicavam essa 

figura apenas aos casos em que as partes não tivessem chegado a um consenso sobre o conteúdo do negócio 

(mas não se o objeto houvesse ficado suficientemente claro às partes) (F. PROCCHI, Licet emptio non teneat 

cit., p. 21). A despeito de interpretações divergentes e teses interpolacionistas, R. ZIMMERMANN anota que o 

argumento de que o erro se fundava na falta de consenso entre as partes tem base em outros textos (D. 2, 1, 

15; D. 5, 1, 2 pr; D. 39, 3, 30; C. 1, 18, 9; D. 18, 1, 41, 1), prevalecendo a opinião de que o direito clássico 

não divergia muito do que consta no Digesto (v. The Law cit., pp. 588-589). Na concepção romana o contrato 

válido exigia um acordo de vontades (consenso), por isso o contrato era nulo quando o desacordo da vontade 

afetasse elementos essenciais do contrato (M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 57). 
323 D. 18, 1, 9 pr. Ulpianus 28 ad sab. In venditionibus et emptionibus consensum debere intercedere palam 

est: ceterum sive in ipsa emptione dissentient sive in pretio sive in quo alio, emptio imperfecta est. si igitur 

ego me fundum emere putarem cornelianum, tu mihi te vendere sempronianum putasti, quia in corpore 

dissensimus, emptio nulla est. idem est, si ego me stichum, tu pamphilum absentem vendere putasti: nam cum 

in corpore dissentiatur, apparet nullam esse emptionem. Trad.: É evidente que na compra e venda o consenso 

de ambas as partes é necessário, contudo se discordarem do objeto ou do preço a venda será imperfeita. 

Portanto, se eu pensar estar comprando o Campo Corneliano e você pensou estar vendendo o Campo 

Semproniano, por estarmos em desacordo quanto ao objeto da transação, a venda será nula. Da mesma forma, 

se eu pensar que você me vendeu o escravo Sticus e você pensar que me vendeu Pamphilus, que estava 

ausente; porque quando se dissente sobre o objeto é evidente que a venda é nula. 
324 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 21. 
325 Divergência que pode ser vislumbrada nos textos: Ulp. 28 ad sab. 18, 1, 9, 2; Iul. 3 ad urs. ferocem. D. 18, 

1, 41, 1; Marcian. 4 reg. D. 18, 1, 45; como ainda em Paul. 33 ad ed. D. 19, 1, 21, 2 (v. M. KASER-R. 

KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 57). 
326 Error (diritto romano) in Enciclopedia del Diritto XV (1966), p. 231. 
327 Direito romano cit., p. 182. 
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Ademais, como R. ZIMMERMANN
328 nota, no direito romano não havia como regra a 

proteção à parte prejudicada (ressarcimento dos danos) por aquele que, incorrendo em erro, 

invalidou o contrato, questão cuja explicação poderia ser apenas especulada, possivelmente 

decorrendo da limitada ocorrência do erro na prática, já que nem todos os tipos de erro 

invalidavam o contrato329. A compra e venda também era mais comumente firmada e 

concluída entre presentes, com pagamento e entrega do bem no mesmo momento, o que 

provavelmente diminuía as chances de erro e por conseguinte a necessidade de um regime 

mais protetivo – que não era interessante ao comerciantes330. 

Também se poderia afirmar que R. JHERING acabou por buscar nas fontes que 

disciplinavam a impossibilidade originária do objeto uma tutela que se aplicaria às 

hipóteses de erro em virtude de uma aproximação (uma verdadeira commistione, para se 

usar a expressão de F. PROCCHI
331) entre a doutrina do erro e a disciplina da 

impossibilidade originária da prestação. 

A partir dos juristas medievais e dos Glosadores as fontes romanas que versavam 

sobre o erro seriam interpretadas sob a ótica de relação direta e primária com o sujeito 

errante” (não mais de falta de consenso entre as partes como na visão romana332), 

demonstrando a divergência entre vontade e declaração333 desse contratante334. 

Os textos do Glosador Rogerius335 em sua Summa Codicis336 demonstravam esse 

conceito de erro como um entendimento incorreto da realidade por parte de um dos 

contratantes. Logo, o erro acabou alçado ao centro da discussão acerca da validade dos 

contratos, o que resta evidente a partir do momento em que ele é colocado ao lado do dolus 

e do metus no conceito de vício da vontade como hipótese em que o contratante não pôde 

se autodeterminar livremente337. 

                                                 
328 The Law cit., p. 603. 
329 The Law cit., p. 603. 
330 R. ZIMMERMANN, The Law cit., p. 60. 
331 Licet emptio non teneat cit., p. 20. 
332 Claramente visualizada no texto Ulp. 28 ad sab. D. 18, 1, 9 pr. (v. nota 324 acima). 
333 Isso porque os romanos desconheceram a decomposição entre vontade e declaração (M. KASER-R. 

KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 57). 
334 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 23. 
335 Glosador provavelmente francês com formação italiana, são poucas informações certas sobre sua vida e 

com relação à data de sua obra (F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 41, nt. 60). 
336 In librum quartum Codicis, tit. XXXVIII De contrahendo emptione et venditione (C. 4, 38), in Summa 

Codicis apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 41-43. 
337 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 23, nt. 12. 
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Os Glosadores338 foram, assim, responsáveis por introduzir essa aproximação entre 

a disciplina do erro e outras hipóteses de invalidade negocial por impossibilidade do objeto 

sem o conhecimento das partes339 340. 

Digna de nota, ainda, a aproximação feita G. STRUVE
341 à época do usus modernus 

pandectarum, que dividia o erro em qualidade em error in qualitate naturali e error in 

qualitate legali e afirmava que a disciplina da impossibilidade originária da prestação 

coincidia com a do erro nesses casos, assimilando as figuras e aduzindo que sempre que se 

efetuasse uma venda com prestação impossível, haveria pelo menos um erro por parte do 

comprador. 

O possível estranhamento inicial com a utilização, por R. JHERING, de fontes que 

versavam sobre impossibilidade do objeto e não sobre o erro, resta, portanto, facilmente 

esclarecido (embora ele não tenha se preocupado em fazê-lo).  

Entendendo, pois, que a disciplina romana acerca do erro não foi objeto da análise e 

exegese de R. JHERING, deve-se, então, analisar o contexto da disciplina da venda de objeto 

impossível nas fontes romanas de modo a verificar o acerto da solução por ele encontrada 

(ação contratual baseada na culpa) no âmbito do direito romano para os contratos nulos. 

 

2.2. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO NO DIREITO ROMANO 

Em direito romano342, para que uma obrigação fosse considerada válida, deveria 

reunir algumas características fundamentais, dentre as quais o objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e com valoração econômica343. No caso da compra e venda, a 

                                                 
338 F. PROCCHI menciona também Placentinus, que assimilava a disciplina do erro à da impossibilidade da 

prestação (Licet emptio non teneat cit., p. 44). 
339 F. PROCCHI (Licet emptio non teneat cit., p. 23), citando também J. D. HARKE (Irrtum über wesentliche 

Eigenschaften, Berlin, 2003, p. 43 ss). 
340 F. PROCCHI destaca, ainda, o papel decisivo da Escolástica clássica de matriz aristotélica em privilegiar 

declaração de vontade do indivíduo em razão da doutrina da imputação. Isso porque, tendo ambas as escolas 

se desenvolvido no mesmo período, a influência recíproca era inevitável (Licet emptio non teneat cit., pp. 25 

e 40). 
341 Syntagma Jurisprudentiae, Secundum ordinem Pandectarum concinnatum, Lib. XVIII, tit. I, n. IX apud F. 

PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 97. 
342 Princípio basilar dos negócios jurídicos até a atualidade, vide o disposto no Código Civil brasileiro: “Art. 

104. A validade do negócio jurídico requer: [...] II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável”. 
343 A. GUARINO, Diritto cit., p. 796. A prestação deveria ser avaliada em dinheiro em virtude do princípio 

vigente ainda no processo formulário clássico de que a condenação deveria fixar uma determinada quantia 

em dinheiro (condemnatio pecuniaria) (M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 168). O 

requisito do conteúdo econômico é, entretanto, muito discutido entre os romanistas (J. C. MOREIRA ALVES, 

Direito romano cit., p. 383 e nt. 10; A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 11, nt. 10). 
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possibilidade da prestação implicava que o objeto pudesse ser transferido ao gozo pacífico 

e definitivo do comprador – o que era, afinal, a principal obrigação do vendedor344. 

Por isso, no texto de Cels. 8 dig., D. 50, 17, 185345, Celso afirma que a obrigação 

cuja prestação fosse impossível seria nula (“Impossibilium nulla obligatio est”). Apesar de 

o texto tratar especificamente do contrato de compra e venda, M. TALAMANCA
346 destaca 

que a máxima assume caráter geral na compilação de Justiniano, sendo certo que os 

juristas romanos, na elaboração casuística, já se atentavam a esse princípio347. 

A impossibilidade da prestação poderia ser física348 ou jurídica349. Assim, quando 

alguém promete tocar o céu com o dedo (Gai. 3, 98350), tem-se uma impossibilidade física; 

por outro lado, quando alguém promete transferir a propriedade de um homem livre ou de 

uma coisa sagrada ou religiosa, também há impossibilidade (Gai. 3, 97351), mas, neste caso, 

impossibilidade jurídica, pois tais bens estão fora do comércio, sendo contrário à lei aliená-

los352. 

                                                 
344 M. TALAMANCA, Vendita (dir. rom.), in ED XLVI (1993), p. 329 e nt. 254.  
345 Sobre a origem da regra, escreveu E. RABEL (Cfr. Origine de la règle “impossibilium nulla obligatio”, 

Paris, L. Larose et L. Tenin, 1907). 
346 Istituzioni cit., p. 518. 
347 A máxima também se encontrava em Ulpiano nos textos Ulp. 42 ad. ed., D. 50, 17, 31, conforme lembra 

M. SCHERMAIER (Impossibilium nulla obligatio est - Vorverständnis, Begriff und Gegenstand der 

Unmöglichkeit der Leistung im römischen Recht, in Annali Del Dipartimento Di Storia Del Diritto - 

Università di Palermo LI (2006), pp. 241-268), e ainda em Ulp. 23 ad. ed. D. 50, 17, 135; Paul. 3 ad. vit., D. 

50, 17, 182 e Cels. 17 dig. D. 50, 17, 188, 1, segundo anota F. CUENA BOY (La idea de rerum natura como 

criterio básico de la imposibilidad física de la prestación, in RIDA 40 (1993), p. 227). 
348 A prestação naturalmente impossível era aquela que recaía sobre objeto que não existe in rerum natura¸ 

seja porque não poderia nunca existir (como o hipocentauro mencionado em Gai. 3, 97a), seja porque carecia 

de existência atual (como o homem morto de que fala Gaio em Gai. 3, 98) (F. CUENA BOY, La idea de rerum 

natura cit., p. 230).  
349 Se contrária à lei ou à moral ou bons costumes (J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 383; G. F. 

MARGADANT S., El derecho privado romano – como introdución a la cultura juridica contemporanea, 16ª 

ed., Naucalpan, Esfinge, 1989, p. 341). Para um tratamento mais aprofundado do tema de modo geral, consultar 

a obra específica de F. CUENA BOY, Estudios sobre ls imposibilidad de la prestación – la imposibilidad 

jurídica, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1992. 
350 Gai. 3, 98. Item si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, uelut 'si digito caelum 

tetigerit', inutilis est stipulatio. [...]. Trad.: Também é nula a estipulação sob condição que não pode existir, 

como por exemplo tocar o céu com o dedo. 
351 Gai. 3, 97. Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, inutilis est stipulatio, uelut si quis 

hominem liberum, quem seruum esse credebat, aut mortuum, quem uiuum esse credebat, aut locum sacrum 

uel religiosum, quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur. Trad.: Se o objeto da estipulação for uma 

coisa cuja natureza não permita que o seja, a estipulação é inútil; por exemplo se alguém estipula dar um 

homem livre que acredita ser escravo, ou um homem morto que acredita estar vivo, ou um terreno religioso 

que pensou ser de direito humano. 
352 A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 3.  
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Fosse impossível o objeto, a obrigação seria nula. Evidentemente, segundo alerta F. 

CUENA BOY
353, esse era mais um critério limite do que uma regra, já que, para acarretar a 

nulidade da obrigação, a impossibilidade deveria ser conjugada com outros fatores para 

cominar na nulidade da obrigação, como o comportamento do devedor, eventual 

ocorrência de mora, tipo de obrigação, e caráter temporal da impossibilidade (se 

temporária ou definitiva; inicial ou posterior). 

Para tornar inválida a obrigação, a impossibilidade deveria preceder a formação do 

contrato354
 e não poderia, ainda, ter sido causada por ato da parte obrigada, caso em que 

esta não estaria isenta de responsabilidade, já que apenas a impossibilidade objetiva era 

reconhecida em direito romano355. Inobstante algumas discordâncias entre os juristas 

romanos356, o princípio de que a impossibilidade objetiva invalida o contrato era aceito de 

modo geral357. 

A despeito dos dizeres de Pompônio de que “nec emptio nec venditio sine re quae 

veneat potest intellegi”358, a venda de objeto inexistente seria considerada válida (D. 18, 1, 

8, 1359) caso se desse sobre coisa futura, e desde que esta efetivamente viesse à existência 

                                                 
353 La idea de rerum natura cit., p. 228. No mesmo sentido se coloca M. E. CASAS LÉON (De inutilibus 

stipulationibus, Tese, Universidad de Laguna, 2001, pp. 91-92). 
354 J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 383; A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 4. 
355 Como se vislumbra nos textos de Venonius D. 45, 1, 137, 4-5 (M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches 

Privatrecht cit., p. 167). V. também G. FOSCHINI, Istituzioni di diritto civile romano ed italiano, Napoli, 

Ernesto Anfossi, 1882, p. 830; Y. BEN-DROR, The perennial ambiguity cit., p. 152. 
356 Nesse sentido, A. M. RABELLO (La base romanistica cit., p. 3) aponta o texto de Paulo em D. 31, 49, 2. 

Paulus 5 ad l. iul. et pap. Labeo refert agrum, cuius commercium non habes, legari tibi posse trebatium 

respondisse, quod merito priscus fulcinius falsum esse aiebat. Trad.: Labeão afirma que era a opinião de 

Trebatius que terras que estivessem fora do comércio poderiam ser objeto de legado; mas Priscus Fulcinius 

alega que isso seria falso. 
357 A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 3. 
358 D. 18, 1, 8 pr. Pomponius 9 ad sab. Nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi. et tamen 

fructus et partus futuri recte ementur, ut, cum editus esset partus, iam tunc, cum contractum esset negotium, 

venditio facta intellegatur: sed si id egerit venditor, ne nascatur aut fiant, ex empto agi posse. Trad.: Não 

pode haver venda quando não há coisa que possa ser vendida. E, no entanto, a produção e a prole futuras 

podem ser validamente compradas, assim quando a prole nasce a compra e venda é tida como se aperfeiçoada 

no momento do acordo. Mas se o vendedor age no sentido de não nascer a prole ou crescer a produção, ele 

será responsável por uma ação de venda. 
359 D. 18, 1, 8, 1. Pomponius 9 ad sab. Aliquando tamen et sine re venditio intellegitur, veluti cum quasi alea 

emitur. quod fit, cum captum piscium vel avium vel missilium emitur: emptio enim contrahitur etiam si nihil 

inciderit, quia spei emptio est: et quod missilium nomine eo casu captum est si evictum fuerit, nulla eo 

nomine ex empto obligatio contrahitur, quia id actum intellegitur. Trad.: Mas também pode haver venda sem 

a coisa, como por exemplo quando se compra uma chance, o que ocorre quando se compra peixes ou aves 

que ainda devem ser capturados ou coisas que são atiradas; porque há contrato de compra e venda ainda que 

nada venha a existir, pois se compra uma esperança; e no caso das coisas atiradas, se houver evicção do que 

for capturado, não caberá ação contratual porque se considera que as partes contrataram nessas condições. 
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(emptio rei speratae), ou ainda como compra aleatória da esperança de que a coisa viesse a 

existir (emptio spei)360.  

Contudo, importante destacar que uma vez que o objeto do contrato fosse 

absolutamente impossível no momento da conclusão da avença, a obrigação seria nula. 

Não há compra e venda porque, segundo J. L. MURGA
361, o ato humano nada pode diante 

do muro da impossibilidade, que é superior à esfera de disponibilidade e liberdade do 

homem. 

 

2.3. A CATEGORIA DA RES EXTRA COMMERCIUM 

A categoria da res extra commercium no direito romano é tema por si só objeto de 

vasta e profícua doutrina romanista362, razão pela qual não se pretende adentrar em todas as 

discussões acerca da classificação das coisas em direito romano ou de todas as suas 

controvérsias interpretativas. Busca-se, por ora, tão somente situar os conceitos de coisa 

sagrada (res sacrae), pública (res publica) e religiosa (res religiosae), vez que tratados 

diretamente nas fontes analisadas por R. JHERING como os exemplos de contratos de 

compra e venda não chegados à perfeição que ensejam a tutela sob a culpa in contrahendo. 

No direito romano, as coisas sagradas, religiosas e públicas classificavam-se como 

coisas extra commercium (fora do comércio), que podem ser simplificadamente definidas 

segundo o critério de disponibilidade privada, conforme assinala A. GUARINO
363, em 

oposição às coisas in commercium, das quais os particulares poderiam dispor e que podiam 

compor seu patrimônio (patrimonium). 

Apesar de não existir menção expressa nas fontes romanas dos termos res in 

commercium ou res extra commercium364, a definição empreendida pela doutrina remonta 

                                                 
360 A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 3. 
361 Nulidad o ilicitud en la enajenacion de las ''res sacrae'', in Anuario de Historia Del Derecho Español 41 

(1971), p. 611. 
362 Nesse sentido, E. M. P. ARÉVALO (Consideraciones en torno a la res quae publicis usibus destinatae sunt, 

in P. R. SOLA (coord./ed.), Fundamenta Iuris., Terminología, Principios e Interpretatio, Almería, 

Universidad de Almería, 2012, p. 167) destaca que a sistematização da res no ordenamento romano é questão 

permanentemente discutida na doutrina romanista, com produção literária ampla. 
363 Diritto cit., pp. 323-324. 
364 G. GROSSO, Corso di diritto romano. Le cose, in Rivista di Diritto Romano I (2001), p. 17; A. MILAZZO, 

Res in Commercio and Res Extra Commercium: Reflections of Romans Jurists and Categories of Modern 

Law, in İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt I (2015), p. 260. O estudo de A. MILAZZO 

também levanta questões diversas acerca da genuinidade e forma de interpretação dos diversos textos 

relativos à temática da res extra commercium e à relação entre res e commercio de modo amplo. 
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às Institutas de Gaio365, que distinguia as coisas in nostro patrimonio e extra nostrum 

patrimonium366.  

Com base nos dizeres de Gaio, segundo destaca M. TALAMANCA
367, a doutrina 

acabou operando uma distinção dúplice entre res in patrimonio e extra patrimonium e res 

in commercio e extra commercium, apesar de não coincidentes e de esta última constar nas 

fontes apenas em contextos específicos, no sentido de que determinadas coisas não 

poderiam ser objeto de relações jurídicas dos particulares. 

Também A. CORREIA e G. SCIASCIA
368 destacam que as categorias res extra 

commercium e extra patrimonium não são totalmente coincidentes, sendo que esta última 

“leva em consideração o estarem as coisas fora do patrimônio de um sujeito”, 

contemplando, por exemplo, as res nullius (coisas sem dono), segundo também lembram J. 

C. MOREIRA ALVES
369

 e B. BIONDI
370. 

G. GROSSO
371

 assinala que o fato de Gaio sobrepor a categoria res quae in nostro 

patrimonio sunt e res quae extra nostrum patrimonium habentur à divisão (summa divisio) 

entre res divini iuris e humani iuris em seu texto é que resultou nessa tendência da doutrina 

de interpretar extra patrimonium no sentido da suscetibilidade do estabelecimento de 

relações jurídicas sobre a coisa. 

A. MILAZZO
372 assinala que muitas vezes essas categorias se identificam, porém 

como já assinalou P. BONFANTE
373, deve-se entender que com extra commercium analisa-

se o aspecto dinâmico, da suscetibilidade ou não de formação de relação jurídica, ao passo 

que extra patrimonium indica um aspecto estático. 

                                                 
365 Sobre o tema em geral, consultar: G. GROSSO, Appunti sulla distinzioni dele “res” nelle Istituzioni di 

Gaio, in Studi Besta 1 (1937), pp. 35-ss; C. BUSACCA, Studi sulla classificazione delle cose nelle Istituzioni 

di Gaio, v. 1, Villa S. Giovanni, Meridionale, 1981, pp. 7-ss; G. G. ARCHI, La “summa divisio rerum” in 

Gaio e Giustiniano, in SDHI 3 (1937), pp. 5-19. 
366 Gai. 2, 1. Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo uideamus de rebus: quae uel in 

nostro patrimonio sunt uel extra nostrum patrimonium habentur. Trad.: No comentário anterior expusemos o 

direito das pessoas; agora tratemos das coisas, as quais estão em nosso patrimônio ou fora do nosso 

patrimônio. 
367 Istituzioni cit., p. 380. 
368 Manual de Direito Romano e textos em correspondência com o Código Civil Brasileiro, v. 1, 3ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 1957, p. 58. 
369 Direito romano cit., p. 152. 
370 Beni fuori commercio, in Novissimo Digesto Italiano II (1958), p. 354. 
371 Corso cit., p. 17. 
372 Res in commercio cit., pp. 256-257. 
373 Corso di diritto romano, v. 2 (La proprietà), pt. 1, Milano, Giuffrè, 1966, p. 14.  
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Assim, pode-se afirmar, com G. GROSSO
374, que a categoria da res extra 

commercium encontra raiz nas fontes, ainda que indireta, como se vê principalmente nos 

seguintes textos, também lembrados por M. GENOVESE
375: 

D. 18, 1, 6 pr. Pomponius 9 ad sab. Sed celsus filius ait hominem liberum 

scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut 

sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in 

pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est campus martius (grifo nosso). 

Trad.: Mas o jovem Celso afirma que não se pode adquirir um homem que se 

saiba ser livre ou qualquer coisa cuja alienação se saiba ser proibida; por 

exemplo, terrenos sagrados ou religiosos, ou terras excluídas das relações 

privadas, como as terras públicas destinadas ao uso público, como o Campo de 

Marte376. 

 

D. 18, 1, 34, 1. Paulus 33 ad ed. Omnium rerum, quas quis habere vel possidere 

vel persequi potest, venditio recte fit: quas vero natura vel gentium ius vel mores 

civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est. Trad.: Pode haver venda 

válida de qualquer coisa que se possa ter, possuir ou perseguir; mas não pode 

haver venda de coisas que pela sua natureza, pelo ius gentium ou pelos costumes 

estejam excluídas do comércio. 

 

A. MILAZZO
377 conclui que os juristas clássicos se referiam amplamente às coisas 

excluídas do comércio nos textos das fontes378. Tais expressões indicavam a exclusão do 

comércio de determinados bens, porém não se tratava de definição numerus clausus, 

caracterização que, segundo, viria a ser posteriormente cristalizada por Justiniano nas 

Institutas (Inst. 2, 20, 4379)380. 

                                                 
374 Corso cit., p. 17. 
375 Res e relative qualifiche in rapporto al commercium, in Studi per Giovani Nicosia, v. 1, Milano, Giuffrè, 

2007, pp. 109-116. 
376 Apesar de terem as delimitações do Campo de Marte (Campus Martius) variado ao longo da história 

romana, originalmente tratava-se da região de aproximadamente 250 hectares compreendida entre os montes 

Capitolino, Quirinal e Pinciano (três das famosas sete colinas de Roma), e o rio Tibre. Seu nome deriva do 

fato de que a terra era consagrada ao deus Marte (v. S. B. PLATNER, A Topographical Dictionary of Ancient 

Rome, London, Oxford University, 1929, pp. 91-94). 
377 Res in commercio cit., pp. 283. 
378 “quorum commercium non sit” (Pomp. 9 ad sab. D. 18, 1, 6 pr); “quoniam commercium eorum” (Ulp. 21 

ad sab. D. 30, 39, 10); “cuius non est commercium” (Inst. 2, 20, 4); “quia commercium eius non est” 

(Marcian. l.S. ad form. hypoth. D. 20, 3, 1, 2); “cuius commercium habere non possum” (Ulp. 48 ad sab. D. 

45, 1, 34). 
379 Inst. 2, 20, 4. [...] sed si talis res sit, cuius non est commercium, nec aestimatio eius debetur, sicuti si 

campum Martium vel basilicam vel templa vel quae publico usui destinata sunt, legaverit: [...]. Trad.: Mas se 

a coisa for uma coisa fora do comércio nem o seu valor é devido, por exemplo se for objeto de legado o 

Campo de Marte ou uma basílica, templo ou coisa destinada ao uso público. 
380 Res in commercio cit., p. 286. 
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Segundo a separação (summa rerum divisio) teorizada por Gaio381 (Gai. 2, 2-3382), 

as coisas fora do comércio dividiam-se383, ainda, em res divini iuris e res humani iuris. 

As coisas de direito divino eram as coisas sagradas (sacrae), aquelas dedicadas ao 

culto divino, como os templos, estátuas, altares, utensílios de culto384; e as religiosas 

(religiosae), que, de modo geral, eram os locais dedicados ao sepulcro385. Havia, ainda, a 

categoria das coisas santas (sanctae), apesar de não serem tecnicamente res divini iuris386 

(e sim “quodam modo”387), que eram os muros e portas da cidade, ou seja, coisas profanas 

colocadas sob a proteção dos deuses388. 

Já as res humani iuris eram: res publicae (de propriedade do Estado389, inclusive 

aquelas destinadas ao uso público, como ruas e praças), res communis omnium390 (mar, 

água, ar – coisas indispensáveis ou úteis à vida coletiva, como exemplifica T. MARKY
391) e 

res universitatis (que pertenciam às cidades, destinadas ao uso público dos seus habitantes, 

como estádios, circos, teatros392)393. 

Assim, por não poderem ser objeto de transações comerciais394, a venda firmada 

sobre res extra commercium teria uma prestação juridicamente impossível395; logo, 

                                                 
381 Que também é mencionada em passos do Digesto, segundo anota M. TALAMANCA (Istituzioni cit., p. 380), 

como em Marcian. 3 inst., D. 1, 8, 6, 2-5; Marcian. 4 reg., D. 1, 8, 8 pr. e Inst. 2, 1, 7-10. 
382 Gai. 2, 2. Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt diuini iuris, aliae 

humani. Trad.: A divisão principal das coisas se dá em duas seções: umas são de direito divino, outras de 

direito humano. O texto também está no Digesto, em Gai. 2 inst., D. 1, 8, 1 pr. 
383 Segundo J. C. MOREIRA ALVES (Direito romano cit., p. 151) e A. CORREIA-G. SCIASCIA (Curso Elementar 

de Direito Romano, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008), como ainda B. BIONDI (Beni fuori commercio cit., p. 

355), res divini iuris e humani iuris erasm subdivisões da res extra commercium. Anote-se, porém, opinião 

divergente de A. BUCCI (La vicenda giuridica dei beni ecclesiastici della Chiesa, Cerro al Volturno, 

Volturnia, 2012, p. 34), para quem a divisão res divini iuris e humani iuris seria autônoma e teria aplicação 

para todas as res, não somente às fora do comércio. 
384 M. KASER-R. KNÜTEL, Römischen Privatsrecht cit., p. 96. 
385 M. TALAMANCA, Istituzioni cit., pp. 381-382. 
386 M. TALAMANCA, Elementi di diritto privato romano, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2013, p. 192. 
387 Possivelmente esse seja o motivo pelo qual as coisas sacras não têm menção nas fontes que versam sobre 

a venda de coisas religiosas, sagradas e públicas e suas consequências, analisadas mais adiante. 
388 M. TALAMANCA, Istituzioni cit., pp. 381-382; J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 151. 
389 M. KASER-R. KNÜTEL, Römischen Privatsrecht cit., p. 97. 
390 Embora essa categoria não conste das Institutas de Gaio, está em texto de Marciano (Marcian. 3 inst., D. 

1, 8, 2) e nas Institutas de Justiniano (Inst. 2, 1, 1) (G. GROSSO, Corso cit., p. 29). 
391 Manual cit., p. 58. 
392 B. BIONDI, Beni fuori commercio cit., p. 354. 
393 A. CORREIA-G. SCIASCIA, Curso cit., p. 40; J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 151. 
394 The law cit., 1996, p. 241. 
395 Nesse sentido, também P. BONFANTE: “È giuridicamente impossibile trasmettere uma res divini iuris o 

altra cosa incommerciabile” (Corso di diritto romano, v. IV (Le obbligazioni), Milano, Giuffrè, 1979, p. 49). 
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considerando a regra impossibilium nulla obligatio est, seria nula, desde que essa nulidade 

fosse objetiva e precedesse a conclusão do contrato.  

Entretanto, a nulidade do contrato poderia acarretar prejuízos ao comprador 

inocente, que poderia já ter pago o preço e feito outras despesas ou ainda deixado de firmar 

outros negócios na crença na validade do contrato. Como seria, então, tutelada a parte 

prejudicada? 
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CAPÍTULO 3 

EXEGESE: REVISITANDO AS FONTES DE R. JHERING 

 

R. JHERING analisou justamente as consequências dessa nulidade para a relação 

entre comprador e vendedor no direito romano vislumbradas nas fontes, especificamente 

em dois casos de impossibilidade do objeto: a) impossibilidade jurídica: venda de uma res 

extra commercium, especificamente sagrada, religiosa396 ou pública – Inst. 3, 23, 5; Mod. 5 

reg., D. 18, 1, 62, 1; e Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1; e b) impossibilidade física: venda de 

herança inexistente – Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8; Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9397. 

Tais temas são, entretanto, objeto de diversos outros fragmentos do Corpus Iuris 

Civilis não enfrentados diretamente por R. JHERING – esbarrando, inclusive, na 

controvertida disciplina da venda de um homem livre como escravo (também um caso de 

impossibilidade) – cuja exegese pode assumir amplitude maior (e talvez mais controversa) 

do que a empreendida pelo autor. 

Analisam-se, a seguir, as consequências da impossibilidade da prestação, a validade 

ou nulidade do contrato, bem como a forma de tutela das partes envolvidas e o elemento 

subjetivo envolvido (culpa ou dolo) em casos de venda com objeto impossível, passando 

tanto pelas fontes de R. JHERING como ainda por outras intimamente relacionadas ao tema. 

Os fragmentos fundantes da teoria de R. JHERING, relembre-se, eram os 

seguintes398: 

D. 18, 4, 8. Iavolenus 2 ex plaut. Quod si nulla hereditas ad venditorem 

pertinuit, quantum emptori praestare debuit, ita distingui oportebit, ut, si est 

quidem aliqua hereditas, sed ad venditorem non pertinet, ipsa aestimetur, si 

nulla est, de qua actum videatur, pretium dumtaxat et si quid in eam rem 

impensum est emptor a venditore consequatur. Trad.: Quando o vendedor não 

tem direito à sucessão de um espólio, para se determinar quanto ele pagará ao 

                                                 
396 M. TALAMANCA (Vendita cit., p. 335) destaca que a venda de um locus religiosus deveria ser 

estatisticamente a mais relevante. 
397 Y. BEN-DROR, The perennial ambiguity cit., p. 153. 
398 Os textos e suas traduções serão repetidos para facilitar sua consulta, ora dispostos em ordem cronológica 

e segundo informações biográficas dos jurisconsultos romanos: Javoleno é o mais antigo deles, tendo sido 

jurisconsulto do alto império (século I d.C.). Já Paulo e Ulpiano, juristas que viveram entre o final do século 

II d.C. e início do século III d.C., foram contemporâneos. Também considerado um jurista do século III d.C., 

Modestino, um dos últimos representantes da jurisprudência clássica romana, foi pupilo de Ulpiano (A. 

BERGER, Encyclopedic Dictionary cit., pp. 585; 750; Dárcio Roberto Martins RODRIGUES–Hélcio Maciel 

França MADEIRA, Introdução ao latim jurídico cit., p. 239-242). Por fim, em último lugar são colocadas as 

Institutas de Justiniano, Imperador romano que ascende ao trono em 527 em Constantinopla, responsável pela 

elaboração do Corpus Iuris Civilis. Suas Institutas (que vigoraram a partir do ano de 533, juntamente com o 

Digesto) consistem em manual baseado nas Institutas de Gaio, destinado a introduzir de forma didática o 

direito do Digesto (J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 49). Cfr. também C. LONGO-G. SCHERILLO, 

Storia del diritto romano – Costituzione e fonti del diritto, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 216-230. 
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comprador, é necessário distinguir: se existe uma herança, mas que não pertence 

ao vendedor, estima-se o seu valor; quando não há herança nenhuma e sobre esta 

se firmou o acordo, o comprador será ressarcido somente pelo preço que pagou e 

outras despesas em que incorreu. 

 

D. 18, 4, 9. Paulus 33 ad ed. Et si quid emptoris interest. Trad.: E o interesse do 

comprador (os danos que tenha sofrido). 

 

D. 11, 7, 8, 1. Ulpianus 25 ad ed. Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, 

praetor in factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet: quae actio et 

in heredem competit, cum quasi ex empto actionem contineat. Trad.: Se um 

terreno religioso for vendido como profano, o Pretor dará uma ação in factum à 

parte a quem cabe a coisa; essa ação também caberá contra o herdeiro porque se 

assemelha à ação de compra. 

 

D. 18, 1, 62, 1. Modestinus 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel 

publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen 

adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne 

deciperetur. Trad.: Aquele que sem conhecimento adquire um terreno sagrado ou 

religioso ou público como se privado fosse, ainda que não exista venda válida, 

poderá exercer contra o vendedor uma ação de compra para recuperar o interesse 

que tinha em não ser enganado. 

 

Inst. 3, 23, 5. Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, 

frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a 

venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat ut 

consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si 

hominem liberum pro servo emerit. Trad.: Aquele que compra terra que sabe ser 

sagrada, religiosa ou pública, como um foro ou uma basílica o fez em vão, porém 

se, enganado pelo vendedor, comprou-os como se privados ou profanos fossem, 

terá uma ação de compra porque não lhe era lícito ter a coisa, para ser ressarcido 

pelo interesse em não ser enganado. A mesma regra se aplica àquele que compra 

um homem livre como se escravo fosse. 

                                                                                                                                                                                                    

A leitura inicial e superficial dos textos indica uma possível diversidade de soluções 

atribuídas pelos jurisconsultos romanos à compra e venda firmada sobre objeto impossível 

e permite vislumbrar, ainda, a solução adotada por Justiniano. 

Em Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8, Javoleno399 asseverava que no caso da venda de 

uma herança que não existisse, o vendedor deveria restituir o preço pago e outras despesas 

em que o comprador tivesse incorrido. 

Já o texto de Paulo400 (Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9), estrategicamente inserido no 

Digesto na sequência do texto de Javoleno (que previa apenas a restituição do preço e 

                                                 
399 Javolenus Priscus/Priscus Javolenus. Poucos detalhes de sua vida são conhecidos. Nascido por volta de 

60 d.C., foi pupilo de Caelius Sabinus e posteriormente um dos principais expoentes da escola dos sabinianos 

e professor de Juliano, além de pretor na Síria (Iulianus 42 Dig. D. 40, 2, 5; Pomponius l.S. enchir. D. 1, 2, 2, 

53) (V. <http://library.law.harvard.edu/justicequotes/explore-the-room/north-4>. Cfr. Também C. LONGO-G. 

SCHERILLO, Storia del diritto romano cit., p. 221). 
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despesas), expressa que o comprador poderia obter em face do vendedor os danos401 que 

tivesse sofrido (o interesse do comprador – emptoris interest). 

Em seus comentários ao edito, Ulpiano402 (Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1) menciona 

que o Pretor concederia uma actio in factum para os casos de venda de coisa religiosa, 

embora nada consigne expressamente a respeito de validade ou invalidade do contrato, 

destacando que a ação também poderia ser intentada contra o herdeiro do vendedor porque 

assemelhada à ação contratual ex empto. 

Por sua vez, o pupilo de Ulpiano, Modestino403 (em Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1, 

talvez um dos textos mais emblemáticos para o tema), comentando a venda de terrenos 

(loca, no sentido de local, terra, terrenos) sagrados, religiosos ou públicos, destaca que o 

comprador poderia se voltar contra o vendedor pela ação contratual (ex empto tamen 

adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne deciperetur) para 

recobrar o interesse em não ser “enganado” (deciperetur), apesar de expressamente 

consignar que não havia venda válida (licet emptio non teneat).  

                                                                                                                                                    
400 Julius Paulus. Jurisconsulto romano contemporâneo de Ulpiano (séc. II e início do séc. III d.C), com o 

qual, em conjunto, representou a fase conclusiva da jurisprudência romana, tendo sido um dos mais fecundos 

escritores romanos e de forte personalidade. Sua obra Sententiae adquiriu grande popularidade no período 

pós-clássico e perpetuou seu nome através dos séculos (v. R. ORESTANO, Paolo (Julius Paulos), in Novissimo 

Digesto Italiano XII (1957), p. 362). C. LONGO-G. SCHERILLO mencionam, ainda, que os textos de Paulo 

representam cerca de um sexto do Digesto (Storia del Diritto Romano cit., p. 229) 
401 Para fins de amplo entendimento do fragmento de Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9, colacionam-se as traduções 

que nos permitiram compreendê-lo em conjunto com as traduções de Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8.  A tradução 

de A. WATSON (v. The Digest of Justinian v. 2 cit., p. 75), é a seguinte: “8. Javolenus, From Plautius, book 

2: But if there be no inheritance which belongs to the vendor, in determining what he should make good to 

the purchaser, this distinction should be taken: If an inheritance indeed exists but does not belong to the 

vendor, its actual value is to be assessed; if there is none, the purchaser will recover from the vendor only 

the price and any expenses which he has incurred in the matter. 9. Paul. Edict, book 33: and any damages 

which he had sustained”. Já na tradução espanhola de I. GARCÍA DEL CORRAL, lê-se: “8. Pero si ninguna 

herencia perteneció al vendedor, respecto a cuanto debió entregar al comprador deberá distinguirse de este 

modo, que si verdaderamente hay alguna herencia, pero no pertenece al vendedor, se estimará esta misma; y 

si no hay ninguna, de la que parezca haberse tratado, el comprador conseguirá del vendedor solamente el 

precio, y si algo se gastó por esta razón. 9. Y si algo le importa al comprador” (Cuerpo t. 2 cit., p. 916). A 

mesma leitura é confirmada por F. PROCCHI (v. Roman Contracts cit., p. 84): “and any damages that he has 

sustained”.  
402 Domitius Ulpianus. Jurisconsulto romano que viveu entre o final do século II e início do século III d.C,, 

tendo sido assessor de Papiniano no pretório, ao lado de Paulo. Era dotado de um estilo claro e simples e foi 

celebrado por Diocleciano e Justiniano. Mestre de Modestino, compôs a lista de juristas da famosa Lei das 

Citações (426) de Teodosio II e Valentiano III. Sua importância é vislumbrada na quantidade de textos 

extraídos de suas obras que compuseram o Digesto – cerca de um terço (aproximadamente 6000) dos 9142 

fragmentos da compilação de Justiniano (R. ORESTANO, Ulpiano (Domitius Ulpianus), in Novissimo Digesto 

Italiano XIX (1957), pp. 1106-1107). 
403 Modestinus Erennius. Jurisconsulto que também viveu entre o final do século II e início do século III d.C., 

foi discípulo de Ulpiano e considerado o último grande expoente da jurisprudência clássica, tendo sido 

indicado na Lei das Citações. Muitos fragmentos de suas obras compõem o Digesto (v. R. ORESTANO, 

Modestino Erennio (Modestinus Erennius), in Novissimo Digesto Italiano X (1957), p. 240; A. BERGER, 

Encyclopedic dictionary cit., p. 585). 
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A concessão da actio empti é, finalmente, consagrada pelo texto das Institutas de 

Justiniano (Inst. 3, 23, 5), que lança, ao final, uma equiparação do regime jurídico da venda 

da loca sacra vel religiosa item publica à venda de um homem livre (liber homo) como 

escravo. 

A seguir, analisar-se-ão tais hipóteses de compra e venda (res extra commercium e 

herança inexistente – objeto impossível, de modo geral) em seus aspectos de validade (ou 

invalidade) do contrato, meio de tutela cabível e elemento subjetivo das partes. Ao final, 

atentar-se-á para a venda de um homem livre como escravo (hipótese que se imiscui no 

assunto ora tratado, porém merece algumas considerações apartadas) e para o conceito do 

interesse tutelado. 

 

3.1. A COMPRA E VENDA DE UMA RES EXTRA COMMERCIUM 

3.1.1. VALIDADE DO CONTRATO 

Diante do conteúdo dos fragmentos escolhidos por R. JHERING, importante questão 

que ele próprio enfrentava era a da validade da compra e venda cujo objeto fosse uma res 

extra commercium (objetos impossível), ponto fundamental na determinação de suas 

consequências e, principalmente, dos remédios jurídicos cabíveis à parte prejudicada – 

considerando especialmente que a ação contratual, teoricamente, só deveria ser conferida 

para tutelar uma relação contratual válida. 

É possível identificar nas fontes textos que tratam da questão da validade da 

stipulatio e da validade do contrato de compra e venda firmados sobre uma res extra 

commercium de modo geral, apesar de não estabelecerem de forma expressa o remédio 

aplicável à hipótese. Nestes fragmentos despertam-se algumas outras questões e 

dificuldades que serão adiante analisadas, mas, por ora, atentar-se-á à caracterização que os 

textos fazem do negócio como válido ou inválido. 

Em matéria de stipulatio, Gaio afirmava que era inútil (nula404), por razões naturais 

uma stipulatio pela qual se prometesse uma coisa que, por sua natureza, não o pudesse ser, 

como de terrenos sagrados ou religiosos (que são res extra commercium), dentre outros 

exemplos: 

                                                 
404 A. CORREIA-A. CASTRO CORREIA-G. SCIASCIA (Manual cit., p. 181) traduzem a expressão inutile utilizada 

por Gaio como “nula”. Também A. M. RABELLO (La base romanistica cit., p. 8) aduz que o texto de Gaio é 

muito claro quanto à invalidade da stipulatio de dar uma coisa fora do comércio. 
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Gai. 3, 97. Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, inutilis est 

stipulatio, uelut si quis hominem liberum, quem seruum esse credebat, aut 

mortuum, quem uiuum esse credebat, aut locum sacrum uel religiosum, quem 

putabat humani iuris esse, dari stipuletur. Trad.: Se o objeto de uma estipulação 

for uma coisa que não se pode dar, a estipulação é inútil, como quando se 

estipula dar um homem livre que se acreditava ser escravo, ou um homem morto 

que se acreditava vivo, ou um terreno sagrado ou religioso que se acreditava ser 

de direito humano. 

 

D. 44, 7, 1, 9. Gaius 2 aur. Si id, quod dari stipulemur, tale sit, ut dari non 

possit, palam est naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si de homine 

libero vel iam mortuo vel aedibus deustis facta sit stipulatio inter eos, qui 

ignoraverint eum hominem liberum esse vel mortuum esse vel aedes deustas 

esse. idem iuris est, si quis locum sacrum aut religiosum dari sibi stipulatus 

fuerit. Trad.: Se estipulamos dar coisa que tem uma natureza pela qual não se 

pode fazê-lo, é evidente que a estipulação é por razões naturais inútil, por 

exemplo uma estipulação com relação a um homem livre ou morto ou ainda um 

prédio destruído por fogo, é feita entre duas pessoas que não tinham 

conhecimento de que o homem era livre ou tinha morrido ou que o prédio havia 

sido destruído. A solução legal é a mesma se alguém estipulou entregar um 

terreno sagrado ou religioso. 

 

Também se vislumbra em texto de Paulo (Paul. 72 ad ed., D. 45, 1, 83, 5) que a 

estipulação sobre uma res extra commercium é caracterizada como inutiler (isto é, nula ab 

origine, segundo F. CUENA BOY
405

 
406), ainda que a coisa se tornasse posteriormente in 

commercio ou o homem livre se tornasse escravo. 

D. 45, 1, 83, 5. Paulus 72 ad ed. Sacram vel religiosam rem vel usibus publicis 

in perpetuum relictam ( ut forum aut basilicam) aut hominem liberum inutiliter 

stipulor, quamvis sacra profana fieri et usibus publicis relicta in privatos usus 

reverti et ex libero servus fieri potest. [...]. Trad.: É nula a estipulação feita sobre 

uma coisa sagrada ou religiosa ou destinada perpetuamente ao uso público, como 

um foro ou uma basílica ou um homem livre, ainda que a coisa sagrada venha a 

se tornar profana, a coisa pública venha a se tornar particular e o homem livre 

venha a se tornar escravo. 

 

Ulpiano, em Ulp. 48 ad sab., D. 45, 1, 34, afirmava ser importante analisar se uma 

stipulatio era feita sobre algo que não pudesse ser objeto de comércio (cuius commercium 

habere non possum), caso em que seria inutilem – aqui também no sentido de inválida407. 

D. 45, 1, 34. Ulpianus 48 ad sab. Multum interest, utrum ego stipuler rem, cuius 

commercium habere non possum, an quis promittat: si stipuler rem, cuius 

commercium non habeo, inutilem esse stipulationem placet: si quis promittat, 

                                                 
405 D. 45.1.83.5 (Paul. 72 ad ed.) y D. 46.3.98.8 (Paul. 15 quaest.): análisis y comparación, in AFDUC 13 

(2005), p. 457. 
406 Nesse sentido também M. E. CASAS LÉON (De inutilibus stipulationibus cit., pp. 98-100), que elucida que 

Paulo era um dos juristas que comumente se referia à invalidade da estipulação usando da expressão inutilis. 
407 “[…] if I stipulate a thing with regard to which I can have no commercium it seems right for the 

stipulation to be invalid; if someone promises a thing with regard to which he has no commercium, he harms 

himself, not me” (A. WATSON, The Digest of Justinian v. 4 cit., p. 168). 



80 

 

cuius non commercium habet, ipsi nocere, non mihi. Trad.: É relevante 

determinar se eu estipulo sobre uma coisa que não pode ser comercializada ou se 

alguém a prometeu a mim; se estipulo sobre uma coisa que não pode ser objeto 

de comércio, tal promessa é inútil; se alguém me promete algo que não pode ser 

objeto de comércio, ele se prejudica a si mesmo, não a mim. 

 

No que tange à caracterização da stipulatio vislumbrada nos textos acima com o 

termo “inútil”, M. E. CASAS LÉON
408

 esclarece que, não obstante a análise deva ser 

cuidadosa – sobretudo considerando que nas fontes romanas há inúmeras (mais de 

quarenta) expressões para tratar da validade e efeitos dos negócios jurídicos, além do fato 

de que inexistia uma teoria geral de invalidade do negócio jurídico – a expressão inutilis 

stipulatio frequentemente era empregada para indicar a invalidade da estipulação409. 

Mostra-se importante ponderar, por outro lado, que, a despeito da clareza acerca da 

inutilidade (leia-se nulidade, invalidade) da stipulatio firmada sobre uma res extra 

commercium demonstrada nos textos citados, a stipulatio era um contrato de direito estrito 

(stricti iuris), ao contrário da compra e venda, que era um contrato tutelado pelo iudicium 

bonae fidei. 

J. C. MOREIRA ALVES
410 esclarece que nos contratos bonae fidei¸ uma vez que são 

tutelados por uma ação de boa-fé, o campo para apreciação do juiz era mais amplo, além 

de terem obrigações mais elásticas que alcançam os limites que a lealdade estabelece, 

mesmo que não houvesse manifestação expressa das partes; por outro lado, nos contratos 

de direito estrito, as obrigações tinham seus limites estabelecidos de forma rígida pelas 

partes, não permitindo apreciação pelo julgador além do que estivesse estritamente 

determinado na fórmula, vez que tutelados pelo iudicium stricti iuris. 

                                                 
408 Autora de trabalho específico, voltado justamente à análise dessa terminologia nas fontes (De inutilibus 

stipulationibus cit., pp. 9-15; 181-182). 
409 Em sentido oposto, a stipulatio utilis seria aquela que reunia os requisitos que o ordenamento jurídico 

exigia para que tivesse validade e pudesse gerar ao menos os efeitos positivos típicos de negócio estipulatório 

(efeitos obrigatórios). “La pareja nominal ‘inutilis stipulatio’ es utilizada en más de 50 textos, siendo el 

adjetivo ‘inutilis’ el más empleado para designar la invalidez de una stipulatio y el que más veces es 

utilizado formando uma pareja nominal en sentido estricto, siendo Paulo, Gayo, Ulpiano y Juliano, los 

juristas que en más ocasiones utilizan la pareja nominal ‘inutilis stipulatio’ [...] Frente a la ‘stipulatio 

inutilis’ se hallaría la ‘stipulatio utilis’, que sería aquella que reúne todos los requisitos que el ordenamiento 

jurídico romano exige para que puedan desplegar su validez jurídico-negocial; en concreto, para desplegar, 

al menos, los efectos positivos típicos del negocio estipulatorio, es decir, efectos obligatorios” (M. E. CASAS 

LÉON, De inutilibus stipulationibus cit., p. 180-189). 
410 Direito romano cit., p. 477. 
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É por isso que, como lembra M. TALAMANCA
411, embora na compra e venda as 

obrigações das partes se orientassem pela boa-fé, a stipulatio de uma coisa fora do 

comércio (conforme Gai. 3, 97 e Gai. 2 aur., D. 44, 7, 1, 9, citados acima) era nula e não 

produzia nenhum efeito. Interessante lembrar, com F. PROCCHI
412, que já Donellus413 

destacava que era justamente a natureza da compra e venda que justificava a diferença de 

disciplina com relação à stipulatio. 

D. DAUBE
414 também anota que o fato de não se poder acionar a outra parte no caso 

de uma stipulatio em determinada hipótese não significa que o vendedor não poderia ser 

responsabilizado, na mesma hipótese, sob o contrato de compra e venda, especialmente 

porque as fórmulas de cada uma eram diferentes.  

Em virtude dessa relevante diferença, mostra-se importante analisar fragmentos que 

digam respeito especificamente à compra e venda da res extra commercium e à sua 

caracterização como válida ou nula. 

No fragmento de Pomp. 9 ad. sab., D. 18, 1, 4, Pompônio afirmava a validade da 

venda das coisas sagradas ou religiosas, contanto que o comprador não tivesse 

conhecimento dessa circunstância (emptio intellegitur, si ab ignorante emitur)415. Em 

complementação à ideia, em Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 6 pr., Pompônio lembra que Celso 

também entendia que não se poderia adquirir terrenos que se soubesse serem sagrados, 

religiosos ou excluídos das relações privadas. 

D. 18, 1, 4. Pomponius 9 ad sab. Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui 

haberi non potest, emptio intellegitur, si ab ignorante emitur. Trad.: A compra 

                                                 
411 “Indubbiamente, tutte le obbligazioni delle parti riposano – nell’emptio venditio – sulla buona fede stessa, 

nè si può negare alla medesima un rilevante ruolo nella vendita dell’uomo libero (e nei casi similari), 

quando si tenga presente il diverso tratamento delle fattispecie in cui l’obbligazione avente um tale oggetto 

nasce da un negozio tutelato da un’actio stricti iuris. [...] E, soprattuto, dalla stipulatio, dove il negozio è 

nullo e non produce in alcun modo effetti (cfr. Gai. 3, 97, ripreso in Gai. 2 aur., D. 44, 1, 7, 9)” (Vendita cit., 

p. 334 e p. 334, nt. 295). 
412 Licet emptio non teneat cit., p. 72. 
413 Commentarii de Iure Civili, 6ª ed., Nürnberg, Bauer et Raspe, 1824, liv. XII, cap. XX, §17, p. 198. 
414 Referindo-se à venda de um homem livre como escravo, hipótese semelhante, como já assinalado, D. 

DAUBE esmiúça essa diferença entre a stipulatio e a compra e venda: “Now we must not transfer the 

principles of stipulatio to sale. Why not? In stipulatio I maintain that the other party should dare the object, 

‘Stichum dare oportere’, he is under a civil law obligation to transfer the object. Well, once I have found out 

that this is a free man, then in principle I cannot claim such a thing [...] In sale I claim something quite 

different – ‘quidquid dare facere oportet ex fide bona’, whatever may be due to me on the ground of good 

faith. I may claim damages on the ground of good faith even when it turns out that this man is free” (Lectures 

cit., p. 123). 
415 O fragmento de Pompônio é objeto de maior controvérsia por se inserir também na disciplina da venda do 

homem livre como escravo, na equiparação desta com a venda da res extra commercium e na evolução da 

disciplina de ambos os temas ao longo do direito romano, por isso será objeto de mais detida análise no Item 

3.2 infra. 
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de um homem livre ou de terreno sagrado ou religioso, que não podem ser objeto 

de propriedade, é válida desde que o comprador não tenha conhecimento. 

 

D. 18, 1, 6 pr. Pomponius 9 ad sab. Sed celsus filius ait hominem liberum 

scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut 

sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in 

pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est campus martius. Trad.: Mas o 

jovem Celso afirma que não se pode adquirir um homem que se saiba ser livre ou 

qualquer coisa cuja alienação se saiba ser proibida; por exemplo, terrenos 

sagrados ou religiosos, ou terras excluídas das relações privadas, como as terras 

públicas destinadas ao uso público, como o Campo de Marte. 

 

Em Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 1, Paulo afirmava haver venda válida (recte) de 

coisas que se pode ter (habere), possuir (possidere) ou perseguir (persequi), ponderando 

que, por outro lado, a venda de uma coisa que estivesse fora do comércio (commercio 

exuerunt) pela sua natureza, pelo ius gentium ou pelos costumes, era considerada nula 

(nulla). 

D. 18, 1, 34, 1. Paulus 33 ad ed. Omnium rerum, quas quis habere vel possidere 

vel persequi potest, venditio recte fit: quas vero natura vel gentium ius vel mores 

civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est. Trad.: Pode haver venda 

válida de qualquer coisa que se possa ter, possuir ou perseguir; mas é nula a 

venda de coisas que pela sua natureza, pelo ius gentium ou pelos costumes, 

estejam fora do comércio. 

 

Também em Paul. 5 ad plaut., D. 18, 1, 57 pr., ao tratar da hipótese da venda de 

uma casa que fora destruída pelo fogo (permanecendo apenas o terreno), mas nem o 

comprador nem o vendedor tinham conhecimento, Paulo aduz não haver contrato e que o 

preço poderia ser retomado por uma condictio, amparado por Nerva, Sabino e Cassio. 

D. 18, 1, 57 pr. Paulus 5 ad plaut. Domum emi, cum eam et ego et venditor 

combustam ignoraremus. nerva sabinus cassius nihil venisse, quamvis area 

maneat, pecuniamque solutam condici posse aiunt. [...] Trad.: Comprei uma casa 

e tanto eu como o vendedor desconhecemos que ela havia sido destruída por 

fogo. Nerácio, Sabino e Cassio afirmam que embora o local permanecesse não 

há compra e o preço se já pago poderia ser recuperado por uma condictio [...]. 

 

Ulpiano, por sua vez, asseverava que não era supérfluo pactuar que não estaria 

incluída em uma compra e venda qualquer parte das terras que fosse sagrada ou religiosa, 

mas, se a venda se desse sobre terras que fossem em sua integralidade sagradas religiosas 

ou públicas, seria nula (nullam). 

D. 18, 1, 22. Ulpianus 28 ad sab. Hanc legem venditionis " si quid sacri vel 

religiosi est, eius venit nihil" supervacuam non esse, sed ad modica loca 

pertinere. ceterum si omne religiosum vel sacrum vel publicum venierit, nullam 

esse emptionem. Trad.: Um termo que determine que ‘qualquer parte da terra que 

seja sagrada ou religiosa não estará incluída na venda’ não é supérfluo porque 
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diz respeito a uma pequena parte da terra; mas se toda a terra vendida era 

religiosa, sagrada ou pública, a venda é nula. 

 

Somando-se aos textos supra elencados, tem-se o emblemático fragmento de 

Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) que afirma expressamente não haver venda válida 

(licet emptio non teneat)416 de terrenos sagrados, religiosos e públicos: 

D. 18, 1, 62, 1. Modestinus 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel 

publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat417, ex empto tamen 

adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne 

deciperetur. Trad.: Aquele que sem conhecimento adquire um terreno sagrado ou 

religioso ou público como se privado fosse, ainda que não exista venda válida, 

poderá exercer contra o vendedor uma ação de compra para recuperar o interesse 

que tinha em não ser enganado. 

 

Como se vê, em matéria de venda de uma res extra commercium, os textos de 

Pompônio (Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 – 6 pr.) parecem ser os únicos contraditórios, 

afirmando a validade da venda de terrenos sagrados, religiosos ou públicos, desde que o 

comprador não soubesse desse impedimento, ao passo que os textos de Paulo (Paul. 33 ad 

ed. D. 18, 1, 34, 1; Paul. 5 ad plaut., D. 18, 1, 57 pr.; Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 15 pr.), 

Ulpiano (Ulp. 28 ad sab., D. 18, 1, 22) e Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) 

afirmavam expressamente a sua nulidade. 

Essa discrepância ensejou diversos questionamentos (se a venda era considerada 

nula, como poderia Pompônio afirmá-la válida e Modestino conceder uma ação contratual, 

a despeito de expressar sua invalidade?) e alimentou sobretudo a já ultrapassada doutrina 

interpolacionista, que a explica imputando à obra dos compiladores tanto a discrepância de 

Pompônio418 com relação aos demais textos, como também a contradição do texto de 

Modestino (venda inválida e concessão da ação contratual) e aduzindo que durante o 

direito clássico a venda da res extra commercium era considerada nula. 

Nesse sentido, pode-se citar D. DAUBE
419, que crê adição dos compiladores a 

menção a “ou coisas fora do comércio” ao lado das coisas sagradas e religiosas, que 

                                                 
416 Apesar de conceder a ação contratual (actio empti) para tutela da parte prejudicada, consequência que ao 

menos teoricamente deveria decorrer de uma relação contratual válida – como se verá a seguir, no Item 3.1.2. 
417 A. WATSON traduz como “although there is no valid purchase” (The Digest of Justinian v. 2 cit., p. 64). I. 

GARCÍA DEL CORRAL, no mesmo sentido, traduz “aunque no sea válida la compra” (Cuerpo t. I cit., p. 901). 
418 A própria configuração formal do passo Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 e a proposição qui haberi non potest 

conjugada no singular, e não no plural, poderia gerar suspeitas, segundo aponta L. D’AMATI (La 

compravendita dela ‘res in potestate hostium’, in L. GAROFALO (ed.), La compravendita e l’interdipendenza 

dele obbligazioni nel diritto romano, t. I, Milano, CEDAM, 2007, p. 383, nt. 12). 
419 Lectures cit., pp. 124-125. 
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também são coisas fora do comércio (“aut quorum commercium non sit”), o que indicaria 

uma generalização atribuível aos compiladores no texto de Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 6. 

Também Y. BEN-DROR
420 afirma que a venda de coisas sagradas, religiosas ou 

públicas era tida como nula no direito romano clássico, no sentido de que o contrato não 

poderia ser executado421, defendendo ser clara a interpolação no texto de Pompônio422.  

V. ARANGIO-RUIZ
423

 conclui que os clássicos teriam permanecido fiéis à nulidade 

da venda da res extra commercium. No mesmo sentido, R. EVANS-JONES e G. 

MACCORMACK
424

 entendem que os juristas clássicos não estavam preparados para 

reconhecer a validade de uma venda tal, o que ficaria extremamente claro diante da 

passagem de Ulpiano em Ulp. 28 ad sab., D. 18, 1, 22425.  

V. SCIALOJA
426 chegou a reconstituir o texto de Pompônio427, aduzindo que a 

expressão “et loci sacri et religiosi, qui haberi non potest” no fragmento Pomp. 9 ad sab., 

D. 18, 1, 4 fora acrescida pelos compiladores. Também sustentando a interpolação, 

colocam-se P. BONFANTE
428, F. HAYMANN

429, A. M. RABELLO
430

 e G. GROSSO
431. Trata-se, 

porém, de opinião já ultrapassada, conforme atesta M. TALAMANCA
432. 

Já na visão de J. L MURGA
433, o mais provável é que realmente a solução 

jurisprudencial romana inicialmente fosse pela nulidade do negócio, mas essa ideia deve 

                                                 
420 The perennial ambiguity cit., p. 161. 
421 Não teria “enforcement”, nos dizeres do autor (v. The perennial ambiguity cit., p. 161). 
422 Para o autor, a interpolação seria evidenciada pelo fato de que o texto de Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 5, 

inserido entre os textos de Pompônio (Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 e D. 18, 1, 6 pr.) continha o racional da 

validade da venda de um homem livre, explicando que era difícil distinguir um homem livre de um escravo, 

mas nada mencionava acerca dos terrenos sagrados, religiosos ou públicos. 
423 La compravendita in diritto romano, v. 1, Napoli, Jovene, 1961, pp. 129-133. 
424 The sale of res extra commercium in Roman Law, in ZSS 112 (1995), p. 342. 
425 Também apontado por Y. BEN-DROR (The perennial ambiguity cit., p. 162). 
426 Due interpretazioni in materia di servitù, in BIDR I (1889), pp. 178-179. 
427 Segundo o autor, o texto genuíno de D. 18, 1, 4 e 6 pr. em sequência seria: “Et liberi hominis emptio 

intellegitur. Sed Celsius filius ait hominem liberum scientem te emere non posse, nec sacra et religiosa loca 

aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia Populi, sed in publico usu habeantur (ut est 

campus Martius)”. 
428 As palavras “et loci sacri et religiosi qui haberi non potest” em D. 18, 1, 4 seriam resultado de 

interpolação. (Corso IV cit., p. 51, nt. 3). 
429 Este autor entendia que o texto dizia algo completamente diferente do que afirmara V. SCIALOJA. Para F. 

HAYMANN, Pompônio originalmente disse que “nec liberi hominis, nec loci sacri, nec religiosi, emptio 

intellegitur” (Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache, v. 1, Berlin, Vahlen, 1912, p. 

157 ss apud Y. BEN-DROR, The perennial ambiguity cit., p. 157). 
430 Que entendia que os textos de Pompônio versavam apenas sobre a venda de um homem livre como 

escravo (La base romanistica cit., p. 7, nt. 52). 
431 Aduzindo ser obra dos compiladores a contradição interna no texto de Modestino (Corso cit., p. 25). 
432 Vendita cit., p. 336. 
433 Nulidad o ilicitud cit., pp. 610-612. 
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ter entrado em crise quando os contratos passaram a ter mais estreita relação com a boa-fé, 

como foi o caso da compra e venda. Todavia, esse entendimento ainda deixaria marcas 

perpétuas, já que mesmo textos mais tardios, que admitiam o cabimento da actio in factum 

ou actio ex empto ainda descreviam a compra e venda como nula – caso do texto de 

Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1). 

J. L. MURGA
434 assevera, ainda, que a expressão “licet emptio non teneat” 

empregada por Modestino significava que a compra e venda nunca chegou a existir, 

assinalando a presença de tenere e non tenere em outros textos das fontes435 utilizadas no 

sentido de validade e nulidade.  

Contudo, para M. TALAMANCA
436, a terminologia utilizada por Modestino foi muito 

prudente e não equivalia a “nulla emptio est”. Também na mesma linha, R. 

ZIMMERMANN
437 assinala ainda que, conquanto diversas fontes tomassem como nula a 

venda com objeto impossível (citando Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 15 pr.; Paul. 5 ad plaut., D. 

18, 1, 57 e Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1), esses pronunciamentos são muito mais técnicos ao 

estudioso de hoje do que deveriam ser para os juristas romanos. 

É dizer: a compra e venda era nula com relação aos seus efeitos regulares, isto é, o 

vendedor não precisaria entregar a coisa e o comprador não devia pagar o preço (tendo 

pago, poderia recobrá-lo por meio de uma conditio), mas isso não excluía a possibilidade 

de em certos casos mover-se uma ação contratual em face do vendedor para obtenção do 

interesse do comprador438. Modestino, ainda que declarasse que licet emptio non teneat, 

concedia a actio empti ao comprador prejudicado, o mesmo se dando em D. 19, 1, 21 

pr.439. 

Tal posicionamento, de fato, é o que mais se coaduna à leitura das fontes, em 

respeito ao conteúdo dos textos e sem se cogitar de interpolações. Como pontua R. 

ZIMMERMANN
440, com relação ao impacto da impossibilidade do objeto na compra e venda 

                                                 
434 Nulidad o ilicitud cit., p. 613. 
435 Ulp. 79 ad ed., D. 7, 5, 10, 1 (“tenere stipulationem”); Pap. 1 def., D. 12, 1, 37 (“stipulatio tenet”); Pap. 27 

quaest., D. 18, 7, 6 pr. (“ut iure non teneat stipulatio”); Ulp. 80 ad ed.., D. 21, 2, 51, 1 (“an stipulatio de 

evictione interposita teneat?”); Pap. 2 resp., D. 22, 1, 9 pr. (“dupli stipulatum in altero tanto supra modum 

legitimae usurae respondi non tenere”). 
436 Vendita cit., p. 337. 
437 The law cit., p. 690. 
438 R. ZIMMERMANN, The law cit., p. 691. 
439 R. ZIMMERMANN, The law cit., p. 690. 
440 “But we know by now that these pronouncements sound much more clear-cut and technical to us than they 

were intended by the Roman lawyers. [...] Thus, the only thing one can safely state in a more general vein 



86 

 

de modo geral, só se pode afirmar com segurança que não havia uma obrigação primária de 

transferência da posse do objeto, mas a partir disso afirmar a total nulidade do contrato é 

uma visão moderna e desvinculada do contexto histórico.  

Nesse aspecto foi bem a exegese de R. JHERING
441, que defendia que a nulidade 

demonstrada nos textos das fontes não deveria ter um sentido restrito de ausência total de 

efeitos do contrato, permitindo-se que o contrato produzisse alguns efeitos (efeitos 

acessórios), a despeito de seu fim principal (o adimplemento) ter restado prejudicado. E 

esses efeitos consistiam na tutela de uma ação contratual em benefício do comprador com 

função ressarcitória442. 

Com relação ao texto de Pompônio (Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4) – o único que 

menciona validade e não nulidade do contrato – R. JHERING
443 entendia que o sentido de 

“validade” seria justamente o de que era cabível na hipótese uma actio empti ao 

comprador, interpretação que preserva o texto sem se cogitar de interpolação e que, 

portanto, também nos parece acertada e consonância com a leitura atual de R. 

ZIMMERMANN
444. 

 

3.1.2. O MEIO DE TUTELA DO COMPRADOR PREJUDICADO 

Consoante já salientado, ponto intimamente relacionado à consideração da venda da 

res extra commercium como válida ou nula era a determinação do meio de tutela conferido 

ao comprador445, vez que o manejo da ação contratual dependeria, em tese, da existência 

de um contrato de compra e venda válido – o qual não se aperfeiçoaria quando o objeto da 

venda fosse um bem incomerciável (e, de modo geral, um objeto impossível).  

Essa era a situação de aparente falta de solução diante da qual se via R. JHERING: se 

não há contrato válido, não poderia haver tutela da ação contratual, mas se também não 

houver delito sob a Lex Aquilia ou dolo do vendedor, igualmente incabíveis são a actio 

                                                                                                                                                    
about the impact of initial impossibility on a contract of sale is that the (primary) obligation to transfer 

vacua possession of the object did not exist: in that respect impossibilium was indeed nulla obligation. To 

say, however, that this always entailed invalidity of the whole transaction, is merely a modern and 

ahistorical façon de parler” (The law cit., pp. 690-691). 
441 V. Item 1.3.3 acima. 
442 Culpa in contrahendo cit., pp. 29-32. 
443 Culpa in contrahendo cit., p. 65. 
444 The law cit., pp. 690-691. 
445 Como também percebido por R. EVANS-JONES-G. MACCORMACK (The sale cit., p. 330), que questionam 

justamente em que medida a pressão em garantir ao comprador prejudicado um remédio para recuperar os 

danos influenciou os juristas na determinação de validade ou invalidade do contrato de compra e venda. 
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legis Aquiliae e a actio de dolo. Como seria, então, tutelado o comprador prejudicado que 

adquirisse uma res extra commercium? 

Que o comprador poderia obter o ressarcimento do preço pago não havia qualquer 

dúvida. O próprio R. JHERING
446 já havia observado que o meio hábil para tal era a 

condictio.  É o que se lê, ademais, no texto de Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 23447 (fragmento 

sequencial a Ulp. 28 ad sab., D. 18, 1, 22, que afirmava a nulidade da venda tendo por 

objeto terrenos religiosos, sagrados ou públicos). 

D. 18, 1, 22. Ulpianus 28 ad sab. Hanc legem venditionis " si quid sacri vel 

religiosi est, eius venit nihil" supervacuam non esse, sed ad modica loca 

pertinere. ceterum si omne religiosum vel sacrum vel publicum venierit, nullam 

esse emptionem. Trad.: Um termo que determine que ‘qualquer parte da terra que 

seja sagrada ou religiosa não estará incluída na venda’ não é supérfluo porque 

diz respeito a uma pequena parte da terra; mas se toda a terra vendida era 

religiosa, sagrada ou pública, a venda é nula. 

 

D. 18, 1, 23. Paulus 5 ad sab.( et quod solverit eo nomine, emptor condicere 

potest). Trad.: E o comprador poderá recuperar o que pagou por meio da 

condictio. 

 

Vê-se, ainda, em Paul. 5 ad plaut., D. 18, 1, 57 pr., o caso da venda de uma casa 

que fora totalmente destruída por fogo (domus combusta), sem conhecimento do vendedor. 

Trata-se, igualmente, de hipótese de venda com objeto impossível (vendeu-se a casa, mas 

ela já tinha deixado de existir antes da conclusão da venda). Para esse caso, Nerácio, 

Sabino e Cassio já assinalavam o cabimento da condictio para que o comprador pudesse 

reaver o valor pago. 

 

D. 18, 1, 57 pr. Paulus 5 ad plaut. Domum emi, cum eam et ego et venditor 

combustam ignoraremus. nerva sabinus cassius nihil venisse, quamvis area 

maneat, pecuniamque solutam condici posse aiunt. sed si pars domus maneret, 

neratius ait hac quaestione multum interesse, quanta pars domus incendio 

consumpta permaneat, ut, si quidem amplior domus pars exusta est, non 

compellatur emptor perficere emptionem, sed etiam quod forte solutum ab eo est 

repetet: sin vero vel dimidia pars vel minor quam dimidia exusta fuerit, tunc 

coartandus est emptor venditionem adimplere aestimatione viri boni arbitratu 

habita, ut, quod ex pretio propter incendium decrescere fuerit inventum, ab 

huius praestatione liberetur. Trad.: Comprei uma casa e tanto eu como o 

vendedor desconhecemos que ela havia sido destruída por fogo. Nerácio, Sabino 

e Cassio afirmam que embora o local permanecesse não há compra e o preço se 

já pago poderia ser recuperado por uma condictio [...]. 

 

                                                 
446 Culpa in contrahendo cit., pp. 31-33.  
447 Texto também tardo-clássico de comentários à Sabino (v. R. EVANS-JONES-G. MACCORMACK, The sale of 

res extra commercium cit., p. 342). 
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 A condictio448, ensinam M. KASER-R. KNÜTEL
449, era a actio in personam utilizada 

nos casos em que alguém buscava restituição de quantia (certum) que passou de seu 

patrimônio para alguém que não tinha direito de ficar com o que recebera. Sua intentio era 

abstrata, encontrando fundamento na regra de equidade consagrada pelos gregos segundo a 

qual ninguém pode se enriquecer em prejuízo alheio450. 

Questão muito menos tranquila (e nesta estava a obstinação de R. JHERING) era se o 

comprador de boa-fé poderia recuperar algo para além do preço pago e, em caso 

afirmativo, por meio de qual ação (actio).  

A importância de se localizar o meio processual conferido no âmbito do direito 

romano para a hipótese não era supérflua, já que, segundo o próprio R. JHERING
451 

assinalava, a ação era verdadeira expressão da natureza jurídica da relação subjacente. O 

conceito de actio pertencia tanto ao direito material quanto ao processual, que os romanos 

não separavam e compunham uma unidade muito mais forte no direito romano do que 

modernamente452. 

M. TALAMANCA
453 aduz que não se sabe quais consequências os juristas clássicos 

mais antigos atribuíam a essa hipótese, não obstante considerassem válida a venda se o 

comprador não tivesse conhecimento, já que não há qualquer menção à ação ou tutela 

cabível na sequência de fragmentos Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 – 6 pr.454, mas é difícil 

que não concedessem a ação contratual (que era uma decorrência lógica da consideração 

do contrato como válido). 

Tampouco os textos de Javoleno (Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8) e Paulo (Paul. 33 ad 

ed., D. 18, 4, 9) – que faziam parte da fundamentação da teoria de R. JHERING – traziam 

                                                 
448 Gai. 4, 15; Gai 4, 17. 
449 Römisches Privatrecht cit., pp. 241. 
450 D. 12, 6, 14. Pomponius 21 ad sab. Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri 

locupletiorem. Trad.: Porque de acordo com a equidade ninguém deve se beneficiar em detrimento do 

prejuízo de outrem. D. 50, 17, 206. Pomponius 9 ex var. lect. Iure naturae aequum est neminem cum alterius 

detrimento et iniuria fieri locupletiorem. Trad.: De acordo com a equidade ninguém poderá se beneficiar por 

causar dano a outrem. 
451 Culpa in contrahendo cit., p. 28. 
452 M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 38. 
453 “Quali fossero, però, le conseguenze che I giuristi della prima età classica traevano dall’affermata 

configurabilità della compravendita non è detto: ma è difficile che non ne ricavassero l’esperibilità 

dell’azione contrattuale, anche se non risulta in quali limiti” (Vendita cit., p. 336). 
454 Essa interpretação preserva uma ideia de autenticidade do texto de Pompônio, assumindo como premissa a 

autoria integral do texto do jurisconsulto, inclusive da consideração da venda de coisas religiosas como 

válida. 
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expressamente a ação cabível. Paulo apenas afirmava que o comprador poderia obter seu 

“interesse”.  

Já mencionando mais diretamente a tutela cabível em hipóteses de venda com 

objeto impossível, vale lembrar, em primeiro lugar, fragmento de Paulo (Paul. 33 ad ed., 

D. 19, 1, 21 pr.). Tratava-se do caso de um vendedor que vendia a prole de uma escrava 

estéril ou com mais de cinquenta anos, venda de coisa futura que não virá a existir diante 

de uma absoluta impossibilidade natural, que precede o negócio (impossibilidade inicial). 

D. 19, 1, 21 pr. Paulus 33 ad ed. Si sterilis ancilla sit, cuius partus venit, vel 

maior annis quinquaginta, cum id emptor ignoraverit, ex empto tenetur venditor. 

Trad.: Se um homem vende a prole de uma escrava que é estéril ou tem mais de 

cinquenta anos e o comprador não sabe, o vendedor é responsável ex empto. 

 

Conquanto o fragmento não trate da venda da res extra commercium, nem seja um 

dos textos principais da Culpa in contrahendo, R. JHERING
455

 o cita como uma aplicação 

clara de sua teoria456, já que Paulo comenta uma hipótese de impossibilidade do objeto da 

obrigação (análoga, portanto) e menciona que o comprador poderia agir ex empto em face 

do vendedor. 

M. SARGENTI
457, no mesmo sentido, anota que o texto de Paulo é uma 

demonstração de que os romanos permitiam o recuso à ação contratual em hipóteses de 

contrato nulo. R. ZIMMERMANN
458

 também vê aqui claramente um caso de impossibilidade 

do objeto que permitia a concessão da ação contratual. 

Dentre os textos fundantes e principais da teoria de R. JHERING, que contemplam 

expressamente a tutela cabível nessas hipóteses, tem-se, ainda: Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 

1; Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1; e Inst. 3, 23, 5. 

 

D. 11, 7, 8, 1. Ulpianus 25 ad ed. Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, 

praetor in factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet: quae actio et 

in heredem competit, cum quasi ex empto actionem contineat. Trad.: Se um 

terreno religioso for vendido como profano, o Pretor dará uma ação in factum à 

parte a quem cabe a coisa; essa ação também caberá contra o herdeiro porque se 

assemelha à ação de compra. 

 

                                                 
455 Culpa in contrahendo cit., pp. 67-68. 
456 Reconhecendo, porém, que o fragmento não era de interpretação tranquila (Culpa in contrahendo cit., p. 

66). 
457 Appunti sull’esperibilità dell’azione contrattuale nella compravendita, in Studi in onore di Vincenzo 

Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento, v. II, Napoli, Jovene, 1953,, pp. 242-243. 
458 The law cit., p. 690. 
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D. 18, 1, 62, 1. Modestinus 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel 

publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen 

adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne 

deciperetur. Trad.: Aquele que sem conhecimento adquire um terreno sagrado ou 

religioso ou público como se privado fosse, ainda que não exista venda válida, 

poderá exercer contra o vendedor uma ação de compra para recuperar o interesse 

que tinha em não ser enganado. 

 

Inst. 3, 23, 5. Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, 

frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a 

venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat ut 

consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si 

hominem liberum pro servo emerit. Trad.: Aquele que compra terra que sabe ser 

sagrada, religiosa ou pública, como um foro ou uma basílica o fez em vão, porém 

se, enganado pelo vendedor, comprou-os como se privados ou profanos fossem, 

terá uma ação de compra porque não lhe era lícito ter a coisa, para ser ressarcido 

pelo interesse em não ser enganado. A mesma regra se aplica àquele que compra 

um homem livre como se escravo fosse. 

 

O texto de Ulpiano (Ulp. 28 ad sab., D. 11, 7, 8, 1) falava na concessão pelo Pretor 

de uma actio in factum àquele que “ei ad quem ea res pertinet”, ao passo que o texto de 

seu pupilo Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) concedia a actio empti, a despeito de 

não haver contrato “válido”459 (licet emptio non teneat). Por fim, nas Institutas (Inst. 3, 23, 

5) vinha concedida a actio empti e ainda eram equiparadas a disciplina da venda da res 

extra commercium (loca sacra vel religiosa item publica) à da venda de um homem livre 

como escravo460. 

Deve-se observar, com R. EVANS-JONES e G. MACCORMACK
461, que os textos de 

Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 e Ulp. 28 ad sab., D. 11, 7, 8, 1, embora demonstrem que sob 

certas circunstâncias um remédio a mais que a condictio era conferido ao comprador da 

coisa sagrada, religiosa ou pública, não são interpretados sem dificuldade. Y. BEN-DROR
462 

assinala, ademais, que a despeito de a maioria dos romanistas confirmar a existência de 

alguma tutela, divergem sobre qual seria a ação conferida.  

Enquanto a doutrina debateu-se por uma interpretação que harmonizasse as duas 

soluções distintas de Ulpiano (actio in factum) e Modestino (actio ex empto), R. 

JHERING
463

 dedicou apenas algumas linhas para afirmar que Ulpiano, ao referir-se à ação 

                                                 
459 Característica que não deve ser tomada com o sentido moderno de nulidade, como visto acima, no Item 

3.1.1. 
460 Questão analisada no Item 3.2 infra. 
461 The sale of res extra commercium cit., p. 342. 
462 The perennial ambiguity cit., p. 162. 
463 “Dass der Käufer seinen Anspruch mit der Contractsklage versolgen könne, ist in zwei der Stellen 

ausdrücklich gesagt, und rücksichtlich der actio in factum wegen Verkaufs eines locus religiosus bemerkt 
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cabível (actio in factum), utiliza-se da expressão quase ex empto actionem contineat para 

justificar a transmissão da ação com relação aos herdeiros, o que permitiria inferir tratar-se 

de uma pretensão de natureza contratual. 

Contudo, é certo que o texto de Ulp. 28 ad sab., D. 11, 7, 8, 1, que menciona a 

concessão da actio in factum pelo Pretor, merece alguma reflexão, consoante também 

advertem R. EVANS-JONES e G. MACCORMACK
464, pois há quem, como A. M. RABELLO

465, 

entenda até mesmo que o texto de Ulp. 28 ad sab., D. 11, 7, 8, 1 é totalmente interpolado. 

Também M. TALAMANCA
466

 destaca que o texto é muito discutido na doutrina, 

especialmente em virtude de sua identificação do titular da ação como “ei ad quem ea res 

pertineat”, o que pode levantar dúvidas se esse remédio era mesmo concedido ao 

comprador. 

Assim, poder-se-ia cogitar que a actio in factum era concedida à pessoa com 

direitos de ser sepultada naquela terra, como entende P. STEIN
467. No mesmo sentido, G. 

GROSSO
468

 interpreta a concessão da actio in factum no passo de Ulpiano como sendo 

direcionada ao interessado na relação, tendo em vista que a expressão quem ea res pertinet 

é genérica. Aliás, já A. FABER
469 conferia interpretação a Ulp. 28 ad sab., D. 11, 7, 8, 1 no 

sentido de que a actio in factum era conferida pelo pretor não ao adquirente, mas ao 

proprietário do sepulcro contra o alienante. 

F. PROCCHI
470 também aduz que é mais plausível que a actio in factum de que fala 

Ulpiano fosse direcionada ao titular do ius mortuum inferendi contra o vendedor de um 

locus religiosus pro puro. A. M. RABELLO
471

 também entende que compiladores 

                                                                                                                                                    
Ulpian, um ihren Uebergang aus die Erben zu rechtsertigen, dass sie quasi ex empto actionem contineat, für 

die beiden andern Stellen werden wir also dasselbe annehmen dürfen” (Culpa in contrahendo cit., p. 15; V. 

também p. 28). 
464 The sale of res extra commercium cit., p. 343. 
465 La base romanistica cit., p. 7. 
466 Vendita cit., p. 335, nt. 311. 
467 Some reflections on “ius sepulchri”, in Studi in onore di B. Biondi, v. II, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 113 ss 

apud M. TALAMANCA, Vendita cit., p. 335, nt. 311. 
468 Corso cit., p. 25. 
469 “Praetor dat actionem in factum non emptori contra venditorem, cùm habeat ex empto actionem, ut 

diximus, neque venditori contra extraneum inferentem, ut vel tollat quod intulit, vel precium loci praestet ut 

malè interpretatur Accusius ex l. prox. seq. Quae ad hunc sane casum non pertinet sed ei ad quem ea res 

pertinet id est cuius sepulchrum est siue locus sepulchri, aduersus eum qui vendidit” (Rationalia in 

secumdam partem Pandectarum, Petrum & Iacobum Chouet, 1626, De Religiosis Lib. XI Tit. VII, Ad. §1. Si 

loca, p. 2092). 
470 Licet emptio non teneat cit., p. 197, nt. 20, com amparo, também em A. RODEGHIERO (Sul sinallagma 

genetico nell'emptio venditio clássica, Padova, CEDAM, 2004, p. 122). 
471 La base romanistica cit., p. 7. 
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interpretaram erroneamente que a actio in factum seria concedida em benefício do 

adquirente, pois, no direito clássico, este não tinha concedida especificamente uma ação 

contra o vendedor. 

Todavia, também cabe observar que tal interpretação geraria uma situação estranha 

e levaria a entender que o Pretor estava a tratar de uma terra religiosa vendida como se não 

o fosse, mas concedendo proteção a outra pessoa que não o comprador472. Por isso, a 

interpretação preferível a R. EVANS-JONES-G. MACCORMACK
473

 seria a de que se tratava 

da forma padrão encontrada nos editos de o Pretor identificar o beneficiário daquele 

remédio, que, neste caso em particular, significava o comprador. 

Por fim, ainda em sentido diverso coloca-se M. SARGENTI
474, que aduz não ser 

convincente a existência da actio in factum no âmbito do sistema processual romano 

clássico, tratando-se, na verdade, de uma concessão dos compiladores. O que explicaria 

que os compiladores tenham feito uso da actio in factum no texto de Ulpiano seria a 

diferença da fatispécie em relação ao texto de Modestino, sobretudo quanto à boa-fé do 

comprador, que não é tratada por Ulpiano475.  

Já no tocante ao texto de Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1), a concessão da 

actio ex empto ao lado da expressa invalidade do contrato (licet emptio non teneat), como 

anota M. TALAMANCA
476, gerou uma contradição aparente ou real que fez com que 

muitos477 considerassem a ocorrência de interpolação. 

B. BIONDI
478 via o texto como monstruoso, V. ARANGIO-RUIZ

479 como 

incompreensível e A. GUARINO
480 observa que o fato de o texto de Modestino no D. 18, 1, 

                                                 
472 R. EVANS-JONES-G. MACCORMACK, The sale of res extra commercium cit., p. 343. 
473 The sale of res extra commercium cit., p. 343. 
474 Appunti cit., p. 239. 
475 M. SARGENTI, Appunti cit., p. 241-242. 
476 Vendita cit., p. 336. 
477 Cfr. ainda outras referências nesse sentido, elencadas por F. PROCCHI (Licet emptio non teneat cit., p. 193, 

nt. 16): P. VOCI (L’errore nel diritto romano, Milano, Giuffrè, 1937, p. 154 e 163); K. HELDRICH (Das 

Verschulden beim Vertragsabschluss im klassischen römischen Recht um in der späteren Rechtsentwicklung, 

1924, p. 20 ss); E. ALBERTARIO (In tema di responsabilità in contrahendo, in Studi di Diritto Romano III, 

Milano, 1936, p. 369); G. LONGO, Casi di impossibilità della prestazione nel diritto giustinianeo, in AUMA 

X (1934), p. 230; C. LONGO, Corso di diritto romano. Parte speciale: la compravendita, 1944, p. 175; E. 

BETTI, Istituzioni di diritto romano, I, Padova, 1942, p. 181, nt. 20; D. MEDICUS, Id quod interest – Studien 

zum römischen Recht des Schuldenersatzes, Köln/Graz, Böhlau, 1962, p. 164 ss; J. A. C. THOMAS, The sale 

of ‘res extra commercium’ cit., p. 144 ss. 
478 La vendita di cose fuori di commercio, in Studi in onore di S. Riccobono, Palermo, 1936, p. 46 apud M. 

TALAMANCA, Vendita cit., p. 336. 
479 La compravendita v. 1 cit., p. 132. 
480 Diritto Privato Romano cit., p. 884, nt. 77.2. 
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62, 1 estabelecer a validade da venda provavelmente refletiria uma concessão justinianeia, 

no mesmo sentido se colocando F. BENATTI
481, segundo o qual a actio ex contractu só 

surgiria no direito justinianeu. 

V. ARANGIO-RUIZ
482, adotando perspectiva interpolacionista, afirma que o texto de 

Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 foi visivelmente interpolado: a actio empti fora inserida pelos 

compiladores, sendo que os clássicos atribuíam apenas a actio in factum mencionada em 

Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1. Citando A. PERNICE
483, A. M. RABELLO

484 também sustenta 

provável interpolação no texto, mas na frase “licet emptio non teneat”. M. SARGENTI
485, ao 

contrário, defende uma leitura do texto de Modestino no sentido de que a actio empti era 

uma solução normal486 (entendendo, porém, interpolada a menção à actio in factum de 

Ulpiano). 

Todavia, segundo atesta M. TALAMANCA
487, a opinião tendente a prevalecer é a 

mais conservadora. Nesse sentido, H. HONSELL
488, que assevera que o efeito da invalidade 

se exauriria na exclusão do cumprimento da obrigação e, a partir da concessão da actio in 

factum por Ulpiano era um passo pequeno para a concessão da actio empti, a despeito da 

invalidade contratual. 

Deve-se lembrar, ademais, que Cuiacius489 já afirmava que, após a adoção por 

Paulo da consideração da validade da venda e tutela da ação contratual (como se vê em 

Paul. 33 ad ed. D. 19, 1, 21, 2), Modestino acabaria acolhendo-a490. 

                                                 
481 La responsabilità precontrattuale, Milano Giuffrè, 1963, p. 2. 
482 La compravendita v. 1 cit., pp. 129-133. 
483 Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit, v. 2, Halle, Max Niemeyer, 1895. 
484 La base romanistica cit., p. 8. 
485 Appunti cit., p. 240. 
486 Nesse sentido, também A. TRISCIUOGLIO (Sinallagma genético e vendita dele ‘res extra commercium’, in 

L. GAROFALO (ed.), La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, I, Padova, 

CEDAM, 2007, pp. 277-310, esp. p. 306 ss, citado por F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 194, nt. 

16), que aduz inexistir contradição no texto de Modestino, tratando-se do funcionamento normal do princípio 

da boa-fé. 
487 Vendita cit., p. 336.  
488 “Die Wirkung der Ungültigkeit erschöpfte sich darin, dass eine Erfüllung der Verpflichtung 

ausgeschlossen war. Die actio empti konnte man indessen unbedenklich zulassen, da sie nach dem Grundsatz 

der condemnatio pecuniaria nur auf ein Geldäquivalent gerichtet war. Die Klage setzte jedoch einen gültigen 

Kaufvertrag voraus. Zunächst half man sich deshalb, wie Ulp. D. 11, 7, 8, 1 zeigt, mit einer actio in fatum 

(quae quasi ex empto contineat). Von hier aus war es nur noch ein kleiner Schritt, die actio empti trotz 

Ungültigkeit des Kaufvertrages zuzulassen” (Quod interest im bonae-fidei-iudicium – Studien zum römischen 

schadensersatzrecht, München, Beck, 1969, p. 108-109). 
489 “Quamobrem vulgo recte legitur hoc loco: quamvis non sit emptio, tamen emptori competere actionem ex 

empto’: ut Modestinus quoque in l. qui officii 92. §. i. eod. tit. ait: quamvis emptio non teneat, si quis 

ignorans loca sacra, vel religiosa, vel publica pro privatis emerit, ex empto tamen ei datur action adversus 

venditorem, maxime scientem, docet Paulus, quamvis emptio non teneat, tamen ex empto actionem esse. Ergo 
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D. 19, 1, 21, 2. Paulus 33 ad ed. Quamvis supra diximus, cum in corpore 

consentiamus, de qualitate autem dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor 

teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi venditor quoque nesciet: 

veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt. Trad.: Apesar do que 

dissemos acima que se houver acordo sobre o objeto, mas as partes discordem 

quanto à sua qualidade, ocorrerá compra e venda, não obstante, o vendedor será 

responsável pelo interesse do comprador em não ser enganado, ainda que o 

vendedor ignorasse os fatos; por exemplo, se mesas são vendidas como sendo 

feitas de cedro, mas não o são. 

 

Já R. ZIMMERMANN
491

 pontua que Ulpiano abriu caminho para que seu pupilo 

Modestino atribuísse a actio empti a tais hipóteses (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1). Em 

seguida, Justiniano equiparou os casos da venda do liber homo e da res extra commercium 

resolvendo em Inst. 3, 23, 5 pela concessão da actio empti. 

No mesmo sentido, R. EVANS-JONES-G. MACCORMACK
492

 afirmam que o 

posicionamento de Modestino em conceder a actio empti poderia ser entendido porque, 

sendo pupilo de Ulpiano (o qual já atribuía a actio in factum com função de actio emtpi), 

Modestino foi um passo adiante. Contudo, os autores entendem, seguindo o 

posicionamento de J. A. C. THOMAS
493, que seria mais plausível que Modestino tivesse 

originalmente escrito quasi ex empto, mas a palavra quasi teria sido acidentalmente 

suprimida do texto pelos compiladores. 

Todavia, J. L. MURGA
494, lembrando a opinião de C. FADDA

495 no sentido de que a 

discrepância poderia se dar em virtude de divergências de opinião entre os juristas, não 

vislumbra, por sua vez, nenhum indício no texto de Modestino indicando a mudança de 

entendimento com relação ao seu mestre Ulpiano.  

Já N. KUONEN
496

 aduz que a actio empti admitida por Modestino a despeito da 

nulidade do contrato era justificada por razões procedimentais e práticas, sendo várias 

razões combinadas explicam a aparente contradição.  

                                                                                                                                                    
ita statuemus: ex emptione ipso iure nullam ex empto actionem esse, inspecto facto potius, et convento, quam 

iure ipso. Res est perspicua” (Recitationes solemnes ad L. XXI, ad §2. Quamvis, in tit. I de actionib. Empt. 

Lib. XIX Digest. (D. 19.1.21.2), in Operum Postumorum quae de iure reliquit, t. IV, Impensis Societatis 

Typographicae Librorum Officii Ecclesiastici, 1658, p. 821). 
490 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 64-65. 
491 The Law cit., p. 243. 
492 The sale cit., p. 347. 
493 The sale of res extra commercium, in Current Legal Problems 29 (1976), pp. 136-149. 
494 Nulidad o ilicitud cit., pp. 607-608. Cfr. também La venta de la ‘res divini iuris’ en el derecho romano 

tardio, Santiago de Compostella, Universidad de Santiago de Compostella, 1971, pp. 71-72. 
495 Appendice al Commentario alle Pandette de Glück, 11, p. 843 apud J. L. MURGA, La venta cit., p. 71. 
496 La culpa cit., p. 274. 
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Em primeiro lugar (i), o surgimento da cognitio extra ordinem em detrimento do 

procedimento formulário no século III teria ocasionado uma “erosão” do elo entre a 

fórmula da ação e seu fundamento de direito material – o que tornaria provável que nessa 

época a validade da venda não fosse condição da concessão da actio empti e explicaria a 

radicalização da posição de Ulpiano por seu pupilo Modestino497. 

Além disso, N. KUONEN
498

 observa que (ii) uma possível interpretação mais 

abrangente da fórmula da actio empti pode ter sido aos poucos empregada pelos juristas 

romanos, pautada não tanto na validade da venda, mas na existência do acordo de vontades 

(consensus), a partir de um entendimento mais amplo do verbo “emere”, de modo que o 

problema da impossibilidade inicial do objeto também seria abrangido pela actio empti. 

Por fim (iii), N. KUONEN
499

 lembra que actio empti, como todas as ações romanas 

contratuais, não era uma ação pela execução do contrato, mas era movida diante da 

inexecução e objetivava condenação pecuniária, assim a extensão de sua aplicação 

pareceria plausível. 

Assim, na esteira de R. ZIMMERMANN e J. L. MURGA, N. KUONEN
500 também vê o 

texto de Modestino como inserido em uma evolução501 iniciada por Ulpiano sobre um 

mesmo problema fático, que passou da solução do plano delitual até o plano, com o 

reconhecimento de um efeito curador (guérriseur) à boa-fé do adquirente, esta 

compreendida como o desconhecimento da realidade.  

Parece razoável, para N. KUONEN
502, acreditar que os juristas romanos tenham 

previsto a situação em que uma parte causa danos à outra no momento das tratativas 

contratuais, isto é uma situação em que o contrato não se concluiu, mas a boa-fé do 

adquirente (que teria um efeito “curador” do contrato) justificaria a concessão da actio 

empti, ainda mais diante da impossibilidade de o adquirente recorrer a outras ações para ser 

indenizado por seus prejuízos seria a razão negativa. 

                                                 
497 La culpa cit., p. 274. 
498 La culpa in contrahendo: un colosse aux pieds d’argile? – Une exegese de Modestinus D. 18, 1, 62, 1, in 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 73 (2005), p. 275. 
499 La culpa cit., pp. 274-276. 
500 La culpa cit., p. 276. 
501 Neste aspecto, N. KUONEN cita J. L. MURGA (La venta de las ‘res divini iuris’ em el derecho romano 

tardio, Santiago de Compostella, 1971, p. 82). 
502 La culpa cit., p. 276. 
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Na esteira desse posicionamento, P. MOTA PINTO
503 sintetiza que parece ser 

atualmente a opinião dominante que a venda de coisas fora do comércio no direito romano 

passou por uma evolução desde a actio in factum de Ulpiano (Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 

1), a actio empti de Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) até por Justiniano (Inst. 3, 23, 

5), que igualou as disciplinas da loca sacra vel religiosa e do liber homo.  

Contudo, com P. MOTA PINTO
504, também entendemos que o mais importante de se 

ter em mente é que os juristas romanos estavam mais preocupados em determinar se certa 

situação justificava a concessão de uma ação e, a partir desse objetivo, pareceram admitir 

perfeitamente que ao lado de uma compra e venda declarada inválida fosse, inobstante, 

concedida a actio empti para proteger o comprador prejudicado. 

No que concerne à análise de R. JHERING sobre o meio de tutela do comprador 

prejudicado, vê-se que ele passou longe não somente das discussões apontadas no texto de 

Ulp. 28 ad sab., D. 11, 7, 8, 1 quanto ao titular da ação (que já se mostrava presente desde 

Faber505), como ainda (o que é pior) assemelhou ambas as hipóteses tratadas nos textos de 

Ulp. 28 ad sab., D. 11, 7, 8, 1 e Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1, para fundar sua tese, não se 

preocupando em conferir uma interpretação mais sólida que harmonizasse as ações 

distintas conferidas (actio in factum e actio empti) ou que as contextualizasse na evolução 

do direito romano que ora apontamos. 

Já no tocante à concessão da actio empti nos textos de Modestino (Mod. 5 reg., D. 

18, 1, 62, 1) e das Institutas (Inst. 3, 23, 5), vê-se que R. JHERING realmente encontrou a 

forma de tutela que buscava para as hipóteses do contrato nulo.  

De qualquer forma, ainda que numa exegese que poderia ter sido mais ampla e 

aprofundada, R. JHERING buscava a presença da ação contratual conferida em hipóteses de 

contrato nulo no direito romano e a encontrou. O problema seria a construção jurídica que 

promoveria a partir desses textos para generalizar as hipóteses casuísticas como princípio 

geral para o direito vigente: o fundamento na culpa. 

 

                                                 
503 Interesse contratual cit., p. 100. 
504 Interesse contratual cit., p. 100. 
505 Rationalia cit., p. 2092. 
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3.1.3. O ELEMENTO SUBJETIVO DO VENDEDOR (DOLO OU CULPA) 

Na teoria de R. JHERING, a culpa assume papel central unificador (a ponte – 

“Brücke”506) das hipóteses que permitiriam a tutela do comprador prejudicado em virtude 

de um contrato nulo, de modo que a obrigação ressarcitória se tornaria uma regra geral507. 

Sua culpa in contrahendo estaria na omissão do vendedor em conhecer a realidade do bem 

vendido e na consequente impossibilidade da prestação que tornava nulo o contrato508, o 

que já seria identificado nas próprias fontes romanas. 

Partindo da observação de F. PROCCHI
509 (amparado em D. MEDICUS

510) de que 

essa afirmação de R. JHERING, pelo menos no direito romano clássico, era despida de 

fundamento, cabe analisar se as fontes permitiriam assumir essa verdadeira presunção de 

culpa do vendedor que se percebe na formulação de sua culpa in contrahendo511. 

Em dois dos fragmentos em que se baseou a teoria de R. JHERING (Mod. 5 reg., D. 

18, 1, 62, 1 e Inst. 3, 23, 5), percebe-se a utilização das expressões “ne deciperetur” e 

“deceptum non esse”, fazendo referência à situação do comprador que firma contrato sobre 

objeto impossível e deve ter tutelado o seu interesse512 em “não ser enganado”. Confiram-

se novamente os textos, com destaques: 

D. 18, 1, 62, 1. Modestinus 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel 

publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen 

adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne 

deciperetur. Trad.: Aquele que sem conhecimento adquire um terreno sagrado ou 

religioso ou público como se privado fosse, ainda que não exista venda válida, 

poderá exercer contra o vendedor uma ação de compra para recuperar o interesse 

que tinha em não ser enganado. 

 

Inst. 3, 23, 5. Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, 

frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a 

venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat ut 

                                                 
506 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 41. 
507 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 40. 
508 F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli olblighi precontrattuali cit., p. 26; R. JHERING, Culpa in contrahendo 

cit., p. 34. 
509 Licet emptio non teneat cit., p. 207, nt. 50.  
510 “Jhering fügt freilich gleich selbst hinzu, er rechnete hier mit Widerspruch und wisse nicht, ob er diesen 

zum Schweigen bringen könne. Ich muβ gestehen, daβ auch hier nicht überzeugt worden bin. Gewiβ mag es 

bei den Römern ebenso wie einen typisierten dolus auch eine typisierte culpa gegeben haben. Aber dann 

wäre doch eher zu erwarten, daβ die Texte dann auch von dieser culpa reden und ihr ausdrücklich oder 

stillschweigend die hier fraglichen Sachverhalte zuschlagen. Gerade an einer solchen Erwähnung der culpa 

fehlt es jedoch. Zudem stammen die einschlägigen Texte von Spätklassikern (Mod., Ulp., Paul.), für die eine 

weitgehende Typisierung eher unwahrscheinlich ist” (Zur Entdeckungsgeschichte cit., p. 172 apud F. 

PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 207, nt. 50). 
511 O próprio autor admite que se pode objetar que ele trata de uma culpa fictícia ou de uma presunção de 

culpa (R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 36). 
512 O conceito de interesse será melhor esclarecido mais adiante (v. Item 3.4 infra). 
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consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si 

hominem liberum pro servo emerit. Trad.: Aquele que compra terra que sabe ser 

sagrada, religiosa ou pública, como um foro ou uma basílica o fez em vão, porém 

se, enganado pelo vendedor, comprou-os como se privados ou profanos fossem, 

terá uma ação de compra porque não lhe era lícito ter a coisa, para ser ressarcido 

pelo interesse em não ser enganado. A mesma regra se aplica àquele que compra 

um homem livre como se escravo fosse. 

 

Com relação aos fragmentos fundantes da teoria de R. JHERING, D. DAUBE
513 

assevera que o texto das Institutas de Justiniano (Inst. 3, 23, 5) parece indicar que o 

vendedor deveria ter agido com dolo, no mesmo sentido se colocando M. SARGENTI
514, 

este vislumbrando também no texto de Modestino má-fé do vendedor. Já R. EVANS-JONES-

G. MACCORMACK
515 entendem que deveria haver dolo do vendedor tanto em Mod. 5 reg., 

D. 18, 1, 62, 1, pois decipere é um termo forte que implica não só o engano do comprador, 

como também intenção de enganar do vendedor. 

Apesar de não conter dizeres expressos, tampouco use da expressão decipere, 

discute-se se na hipótese tratada por Ulpiano em Ulp. 25 ad ed., 11, 7, 8, 1, seria necessário 

demonstrar dolo por parte do vendedor. R. EVANS-JONES
516,  com amparo em G. 

BESELER
517 e J. L. MURGA

518, entende que o dolo seria necessário, sobretudo considerando 

que as ações in factum normalmente tinham natureza penal. 

Há, todavia, algumas outras fontes que fazem uso dos mesmos termos (decipere e 

suas derivações), apesar de não necessariamente relacionadas a contratos nulos, cuja 

análise é profícua para se apreender se o “ser enganado” implicava, para os romanos, 

intenção (dolo) ou culpa por parte do vendedor ou poderia ainda ser interpretado como um 

“cair em engano” em sentido mais objetivo e sem uma necessária indução da outra parte. 

Atente-se, por exemplo, ao texto de Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21, 2, no qual Paulo 

afirma que o vendedor era responsável pelo interesse em não haver engano, mesmo que 

ignorasse os fatos prejudiciais. Por exemplo, se vendesse como se fossem feitas de cedro 

mesas que não o fossem.  

D. 19, 1, 21, 2. Paulus 33 ad ed. Quamvis supra diximus, cum in corpore 

consentiamus, de qualitate autem dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor 

teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi venditor quoque nesciet: 

                                                 
513 Lectures cit., p. 121. 
514 Appunti cit., p. 241. 
515 The sale cit., p. 345. 
516 The origins cit., p. 477. 
517 Einzelne Stellen, in ZSS 43 (1922), pp. 535-556. 
518 Una action in factum de Ulpiano para la venta de sepulchros, in Revue Internationale des Droits de 

l’Antiquité 21 (1974), pp. 229-322. 
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veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt. Trad.: Apesar do que 

dissemos acima que se houver acordo sobre o objeto, mas as partes discordem 

quanto à sua qualidade, ocorrerá compra e venda, não obstante, o vendedor será 

responsável pelo interesse do comprador em não ser enganado, ainda que o 

vendedor ignorasse os fatos; por exemplo, se mesas são vendidas como sendo 

feitas de cedro, mas não o são. 

 

Esse era um texto propriamente sobre o erro, mas que teve importância reduzida 

na análise de R. JHERING
519 em virtude de dúvidas que ocasionava na doutrina520 (dúvidas 

essas, porém, relacionadas especificamente à disciplina do erro).  

Com efeito, R. ZIMMERMANN
521 aduz ser o texto notoriamente difícil, permeado 

por diversas dúvidas: se “qualitas” refere-se a “qualidade” e não a “característica”; se 

houve supressão de alguma controvérsia pelos compiladores; se o texto dizia originalmente 

“emptionem non esse” ao invés de “emptionem esse” (como também pontuou F. C. 

SAVIGNY
522); e, ainda, a aparente contraditoriedade em outros textos do próprio Paulo 

(Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 10523) e com o pensamento dos demais juristas romanos de modo 

geral.  

Já Cuiacius524 afirmava a autenticidade do texto de Paulo, conservado na Littera 

Florentina, entendendo correta a afirmação de que emptionem non esse ao mesmo tempo 

em que reconhecida a ação contratual para satisfação do interesse do adquirente. 

De qualquer forma, é interessante notar que o texto de Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 

21, 2 traz o termo deceptum com referência ao comprador, mas afirma a responsabilidade 

do vendedor ainda que desconhecesse a circunstância envolvendo o objeto (etsi venditor 

quoque nesciet). 

Já em outro passo de Paulo (Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21 pr.) – admitidamente 

controverso, segundo o próprio R. JHERING
525 – que prevê a responsabilidade ex empto do 

vendedor que vende objeto impossível (prole de escrava estéril ou com mais de 50 anos) 

                                                 
519 Culpa in contrahendo cit., pp. 8-9, nt. 7. 
520 H. HONSELL (Quod interest cit., p. 101) chega a dizer que o texto tratava de uma hipótese de erro bilateral. 
521 R. ZIMMERMANN, The law cit., p. 594, nt. 44. 
522 System III cit., § 137, pp. 286-287. 
523 D. 18, 1, 10. Paulus 5 ad sab. Aliter atque si aurum quidem fuerit, deterius autem quam emptor 

existimaret: tunc enim emptio valet. Trad.: Seria diferente se a coisa vendida fosse realmente de ouro, porém 

de qualidade inferior daquela pretendida pelo comprador; nesse caso mantém-se a compra e venda. 
524 Recitationes solemnes ad L. XXI, ad §2. Quamvis, in tit. I de actionib. Empt. Lib. XIX Digest. (D. 

19.1.21.2), in Operum cit., p. 821. 
525 Culpa in contrahendo cit., p. 66. 
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não é mencionada a necessidade de dolo por parte do vendedor, podendo o texto ser 

considerado como neutro nesse sentido526. 

D. 19, 1, 21 pr. Paulus 33 ad ed. Si sterilis ancilla sit, cuius partus venit, vel 

maior annis quinquaginta, cum id emptor ignoraverit, ex empto tenetur venditor. 

Trad.: Se um homem vende a prole de uma escrava que é estéril ou tem mais de 

cinquenta anos e o comprador não sabe, o vendedor é responsável ex empto. 

 

Já em texto de Marciano (Marcian. 4 reg., D. 18, 1, 45), que tratava da aquisição de 

roupas usadas como se fossem novas, do qual nos lembra Cuiacius527, vê-se que o 

ressarcimento do comprador prejudicado seria estimado de forma diversa a depender de a 

circunstância prejudicial ser conhecida do vendedor ou não. Se conhecia e mesmo assim 

vendeu, pode-se entender que agiu com dolo e que, nesse caso, o comprador seria 

ressarcido por algo a mais que o valor das roupas. 

D. 18, 1, 45. Marcianus 4 reg. Labeo libro posteriorum scribit, si vestimenta 

interpola quis pro novis emerit, trebatio placere ita emptori praestandum quod 

interest, si ignorans interpola emerit. quam sententiam et pomponius probat, in 

qua et iulianus est, qui ait, si quidem ignorabat venditor, ipsius rei nomine 

teneri, si sciebat, etiam damni quod ex eo contingit: quemadmodum si vas 

aurichalcum pro auro vendidisset ignorans, tenetur, ut aurum quod vendidit 

praestet. Trad.: Em livro de trabalhos póstumos, Labeão escreve que, quando 

uma pessoa compra roupas usadas como se fossem novas, Trebatius era da 

opinião de que o comprador deveria ter seu interesse ressarcido, se comprou sem 

saber que as roupas eram usadas. Essa opinião também é adotada por Pompônio 

e Juliano, que dizem que o vendedor deve ser responsabilizado pela diferença no 

valor das roupas se vendeu as roupas sem saber que eram usadas; mas se tivesse 

conhecimento, ele seria responsável por todos os danos resultantes ao 

comprador. Da mesma forma, se uma pessoa vende um jarro de liga de ouro 

como se fosse de ouro sem o saber, ele será responsável pelo ouro que se dispôs 

a vender. 

 

P. MOTA PINTO
528 lembra-nos, ainda, da sequência de textos de comentários ao 

edito de Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 1-2, em que Ulpiano discutia a responsabilidade do 

vendedor por suas afirmações (dicta)529 na venda de coisas defeituosas, sendo possível 

observar uma nítida diferenciação entre a situação em que o comprador vendeu o objeto 

tendo conhecimento de seu defeito (era responsabilizado mais severamente) e quando 

vendeu ignorando esse fato. 

D. 19, 1, 13 pr. Ulpianus 32 ad ed. Iulianus libro quinto decimo inter eum, qui 

sciens quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in condemnatione ex empto: 

                                                 
526 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 228, nt. 114. 
527 Observationum et emendationum libri XVII’, lib. II, cap. V apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., 

p. 68. 
528 Interesse contratual cit., p. 97. 
529 R. EVANS-JONES-G. MACCORMICK, The sale of res extra commercium cit., pp. 345-346. 
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ait enim, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si quidem ignorans 

fecit, id tantum ex empto actione praestaturum, quanto minoris essem empturus, 

si id ita esse scissem: si vero sciens reticuit et emptorem decepit, omnia 

detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, praestaturum ei: sive igitur 

aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive pecora contagione 

morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea venisse erit praestandum. Trad.: 

Juliano, em seu décimo quinto livro, faz uma distinção com relação à concessão 

da actio ex empto nas hipóteses em que havia ou não conhecimento pelo 

vendedor: ele diz que alguém que vendeu um rebanho doente ou uma viga de 

madeira defeituosa, e o fez sem conhecimento, será responsável ex empto pelo 

valor que o comprador teria pago se soubesse dos defeitos. Se, entretanto, sabia 

dos defeitos e se calou enganando o comprador, responde ex empto por todos os 

prejuízos que o comprador teve com o negócio. Portanto, se um prédio 

desmorona por defeitos da madeira, todo o seu valor deve ser estimado para se 

determinar os danos; ou se mais gado morre por meio do contágio da doença do 

gado doente vendido, o comprador deve ser indenizado até o montante de seu 

interesse em adquirir mercadoria em boas condições. 

 

D. 19, 1, 13, 1. Ulpianus 32 ad ed. Item qui furem vendidit aut fugitivum, si 

quidem sciens, praestare debebit, quanti emptoris interfuit non decipi: si vero 

ignorans vendiderit, circa fugitivum quidem tenetur, quanti minoris empturus 

esset, si eum esse fugitivum scisset, circa furem non tenetur: differentiae ratio 

est, quod fugitivum quidem habere non licet et quasi evictionis nomine tenetur 

venditor, furem autem habere possumus. Trad.: Da mesma forma, aquele que 

vendeu um escravo ladrão ou fugidio, se o fez ciente desse fato, deverá 

responder pelo interesse do comprador em não ser enganado; mas se tiver 

vendido sem saber, responde pelo escravo fugidio pelo menor valor que o 

comprador teria pago se soubesse disso; mas ele não será responsabilizado se o 

escravo for ladrão. A razão para essa distinção é que o escravo fugidio não pode 

ser mantido sob custódia, e o vendedor é responsável pela evicção; mas é 

possível manter um escravo ladrão. 

 

D. 19, 1, 13, 2. Ulpianus 32 ad ed. Quod autem diximus " quanti emptoris 

interfuit non decipi", multa continet, et si alios secum sollicitavit ut fugerent, vel 

res quasdam abstulit. Trad.: Muito é incluído na cláusula em que mencionamos 

‘pelo valor do interesse do comprador em não ser enganado; por exemplo, se ele 

[escravo fugidio] incitado outros a fugir com ele se, quando fugiu, furtou bens. 

 

D. 19, 1, 13, 3. Ulpianus 32 ad ed. Quid tamen si ignoravit quidem furem esse, 

adseveravit autem bonae frugi et fidum et caro vendidit? videamus, an ex empto 

teneatur. et putem teneri. atqui ignoravit: sed non debuit facile quae ignorabat 

adseverare. inter hunc igitur et qui scit praemonere debuit furem esse, hic non 

debuit facilis esse ad temerariam indicationem. Trad.: Qual seria, entretanto, a 

situação em que o vendedor não tivesse conhecimento de que o escravo era 

ladrão e mesmo assim assegurou que ele era econômico e leal, vendendo-o por 

um alto preço? Vejamos se ele seria responsabilizado ex empto. Eu acredito que 

ele seria responsável, mas suponha-se que ele não tinha conhecimento do caráter 

do escravo. Ele não deveria ter afirmado tão seguramente algo que ele não sabia. 

Há, portanto, uma diferença entre essa situação e aquela em que o vendedor 

sabia do caráter do escravo, porque aquele que tem conhecimento deve alertar o 

comprador que o escravo é ladrão, mas neste último caso, o vendedor não 

deveria fazer afirmações imprudentes. 

 

Nos dois primeiros fragmentos (Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13 pr. – 1) as expressões 

decipit e decipi vêm atreladas a uma circunstância em que o comprador foi enganado pelo 
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vendedor, pois este tinha conhecimento do defeito do bem vendido e vendeu mesmo assim. 

Nesses casos, o vendedor era responsável ex empto pelos prejuízos do comprador (os quais 

deveriam ser analisados de forma ampla, conforme Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 2), por seu 

interesse em não ser enganado. 

No entanto, observa-se em Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 3, que Ulpiano parece 

entender (dizendo “et putem tenere”) – talvez com certa hesitação530 – que a 

responsabilidade do vendedor não deveria se restringir aos casos de efetivo dolo, mas 

também quando o vendedor afirmasse algo de que não tivesse certeza. Neste fragmento, R. 

JHERING
531 também vislumbra o desconhecimento do vendedor como culpa no sentido de 

que, se não tinha segurança, não deveria vender. 

Pertinente, ainda, atentar para a questão do próprio sentido do termo decipere, que 

não é pacífico entre os romanistas. De modo geral, entende-se a expressão com a 

conotação de enganar, iludir532. Nessa esteira, Dárcio Roberto Martins RODRIGUES-Hélcio 

Maciel França MADEIRA
533

 atribuem a deceptus, de modo geral, o sentido de “vítima de 

dolo”. 

Vale lembrar que o dolo (dolus malus534) é definido em Ulp. 11 ad ed., D. 4, 3, 1, 

2 segundo o conceito de Labeão como malícia, engano ou maquinação realizada com o 

propósito de enganar outrem (decipiendum alterum) – observa-se aqui o uso de decipere 

como componente conceitual do dolo. 

D. 4, 3, 1, 2. Ulpianus 11 ad ed. Dolum malum servius quidem ita definiit 

machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud 

agitur. labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: 

posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi 

dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit 

dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad 

circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. labeonis definitio 

vera est. Trad.: Sérvio define dolo como uma maquinação para enganar outrem 

em que uma coisa é feita e outra é intencionada. Labeão, contudo, estabelece que 

é possível haver intenção de enganar outrem mesmo sem pretensão e até mesmo 

sem intenção maliciosa, sendo uma coisa feita e outra intencionada, como no 

caso das pessoas que praticam dissimulações desse tipo para proteger o seu 

interesse ou o de outra pessoa. Assim, ele define dolo como todo tipo de malícia, 

                                                 
530 R. EVANS-JONES-G. MACCORMACK, The sale of res extra commercium cit., p. 346. 
531 Culpa in contrahendo cit., p. 36. 
532 De-cīpĭo, is, ĕre, cēpi, cēptum, tr. apanhar; enganar; iludir; lograr (R. BUSARELLO, Dicionário Básico 

Latino-português, 7ª ed., Florianópolis, UFSC, 2012, p. 70) 
533 Introdução ao latim jurídico cit., p. 259. 
534 Em oposição ao dolus bonus, que consistia no simples artificio para a realização de um negócio, malícia 

do comércio, por exemplo exagerar as qualidades da mercadoria para incentivar sua aquisição (J. C. 

MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 184 e nt. 97). Cfr. também Ulp. 44 ad sab., D. 4, 3, 37 (“Quod 

venditor ut commendet dicit, sic habendum, quasi neque dictum neque promissum est [...]”). 
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engano ou maquinação praticada com o propósito de trapacear ou enganar 

outrem. A definição de Labeão é a verdadeira. 

 

Também podemos citar fragmento de Ulpiano (Ulp. 44 ad sab., D. 4, 3, 37) em 

que se faz uso do termo decipere numa hipótese em que o comprador foi enganado pelo 

vendedor (decipiendi emptoris causa dictum est) e era tutelado pela actio de dolo. 

D. 4, 3, 37. Ulpianus 44 ad sab. Quod venditor ut commendet dicit, sic 

habendum, quasi neque dictum neque promissum est. si vero decipiendi emptoris 

causa dictum est, aeque sic habendum est, ut non nascatur adversus dictum 

promissumve actio, sed de dolo actio. Trad.: O que o vendedor diz a título de 

engrandecimento [do bem vendido] não pode ser tomado como afirmativa 

definitiva, nem como promessa; porém, se o que o vendedor disse foi 

intencionado a enganar o comprador, não há ação por ter contrariado o que foi 

afirmado ou prometido, mas sim a ação de dolo. 

 

Na mesma linha, encontramos, sob o título do Digesto De dolo malo, texto de 

Furius Anthianus (Furius 1 ad ed., D. 4, 3, 40) que usa da expressão “decepit” no sentido 

ativo de enganar, atribuindo responsabilidade por dolo. 

D. 4, 3, 40. Furius 1 ad ed. Is, qui decepit aliquem, ut hereditatem non idoneam 

adiret, de dolo tenebitur, nisi fortasse ipse creditor erat et solus erat: tunc enim 

sufficit contra eum doli mali exceptio. Trad.: Aquele que enganou outrem e o 

induziu a entrar em herança insolvente é responsabilizado por dolo, a não ser que 

ele fosse o único credor; porque nesse caso a exceptio doli contra ele será 

suficiente. 

 

O entendimento de que as expressões “decipi” e “deciperetur” eram indicativas de 

dolo ou culpa lata (em especial no texto de Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) fora consagrado 

por F. MOMMSEN
535, que exemplificava sua tese com ainda outros fragmentos, 

relacionados a temas diversos, que conteriam a expressão empregada nesse mesmo 

sentido536. 

D. 21, 1, 1, 2. Ulpianus 1 ad ed. aedil. curul. Causa huius edicti proponendi est, 

ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti 

a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae 

aediles praestari iubent, tamen teneri debere. nec est hoc iniquum: potuit enim 

ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia 

                                                 
535 “Modestin macht dem ausdrücklichen Worten zufolge die Verpflichtung des Verkäufers zur Entschädigung 

allein davon abhängig, dass der Käufer die ihm verkaufte Sache irrthümlich für eine res privata gehalten 

habe. Das ein dolus oder eine culpa lata des Verkäufers zur Begründung der Klage erforderlich sei, wird, 

wenigstens ausdrücklich, nicht erwähnt. Denn wenn Modestin auch den Gegenstand der 

Entschädigungsklage des Käufers durch die Worte: ‚quod interfuit ejus, ne deciperetur‘ bezeichnet, so kann 

doch aus dem Gebrauch des Wortes: decipi ein sicherer Schluss aus einen dolus des Verkäufers nicht 

gezogen werden” (Beiträge zum Obligationenrecht, v. 1, Braunschweig, Schwetschke, 1853, p. 122). 
536 “Das Wort decipi wird nämlich häusig in den Quellen nur gebraucht, um das Getäuscht sein einer Person 

zu bezeichnen, ohne dass dabei eine auf die Täuschung gerichtete Absicht eines Anderen irgendwie 

vorausgesetzt wird” (Beiträge zum Obligationenrecht cit., p. 122, nt. 4). 
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venditoris an calliditate. Trad.: O motivo da promulgação deste edito é prevenir 

fraudes dos vendedores e tutelar os compradores enganados pelos vendedores. O 

vendedor será responsável ainda que desconheça as questões que o edito manda 

observar; e isso não é injusto, porque o vendedor pode facilmente obter 

conhecimento dessas questões, e não há diferença para o comprador quanto ao 

porquê ele é enganado, seja pela ignorância ou pela malícia do vendedor. 

 

D. 21, 1, 1, 6. Ulpianus 1 ad ed. aedil. curul. Si intellegatur vitium morbusve 

mancipii ( ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia), potest dici 

edictum cessare: hoc enim tantum intuendum est, ne emptor decipiatur. Trad.: 

Quando o defeito ou doença do escravo é aparente, como é frequente no caso em 

que os defeitos são manifestos por certos indícios, pode-se dizer que o Edito não 

se aplica. Medidas só podem ser consideradas para evitar que o comprador seja 

enganado. 

 

D. 38, 2, 46. Paulus 3 resp. Paulus respondit: patronus, qui deceptus falsum 

iudicium testatoris secutus est, bonorum possessionem contra tabulas testamenti 

liberti petere non prohibetur Trad.: Paulo responde que ao patrono que tenha 

sido enganado e acreditado num falso testamento do testador, não se lhe proíbe 

ter a posse dos bens contra o testamento do liberto. 

 

D. 4, 1, 7, 1. Marcellus 3 Dig. Nec intra has solum species consistet huius 

generis auxilium: etenim deceptis sine culpa sua, maxime si fraus ab adversario 

intervenerit, succurri oportebit, cum etiam de dolo malo actio competere soleat, 

et boni praetoris est potius restituere litem, ut et ratio aequitatis postulabit, 

quam actionem famosam constituere, ad quam tunc demum descendendum est, 

cum remedio locus esse non potest. Trad.: Nem a ajuda desse tipo é restrita a 

esses exemplos. Pois aqueles que foram enganados sem culpa de sua parte, 

especialmente se a outra parte agiu com dolo mau, devem ser tutelados, já que 

uma ação geralmente recai sobre a fraude e o pretor deve, conforme demandam a 

razão e a equidade, conferir a restitutio no processo ao invés de conferir uma 

ação relacionada à infâmia. O recurso a esta deve se dar somente quando não há 

lugar para qualquer outro remédio.  

 

D. 4, 4, 44. Ulpianus 5 opin. Non omnia, quae minores annis viginti quinque 

gerunt, irrita sunt, sed ea tantum, quae causa cognita eiusmodi deprehensa sunt, 

vel ab aliis circumventi vel sua facilitate decepti aut quod habuerunt amiserunt, 

aut quod adquirere emolumentum potuerunt omiserint, aut se oneri quod non 

suscipere licuit obligaverunt. Trad.: Nem toda transação na qual entra uma 

pessoa com menos de vinte e cinco anos é nula, mas somente aquelas em que se 

constate que, tendo sido enganado por outros ou por sua própria credulidade, 

perca o que ele tinha ou deixe de adquirir uma possível vantagem ou tenha se 

obrigado a algo a que não precisaria se sujeitar.  

 

D. 39, 3, 20. Pomponius 34 ad sab. Sed hoc ita, si non per errorem aut 

imperitiam deceptus fuerit: nulla enim voluntas errantis est. Trad.: Isso todavia 

apenas se aplica quando ele não for engado por erro ou imperícia: pois inexiste 

vontade daquele que erra. 

 

 

Dentre os textos citados por F. MOMMSEN, destaca-se o fragmento de Ulpiano 

afirmando a tutela do comprador para que não fosse enganado (Ulp. 1 ad ed. aedil. 
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curul.537, D. 21, 1, 1, 2 e 6), e ainda Marcelo (Marcell. 3 dig., D. 4, 1, 7, 1) que menciona 

aqueles que foram enganados sem culpa sua e especialmente em virtude de dolo da outra 

parte.  

Curiosamente, o fragmento Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 1, 2 também vem 

citado por R. JHERING
538, mas para defender justamente o contrário, que não se 

pressupunha o dolo e que a responsabilidade do vendedor tinha um caráter mais objetivo. 

Isso porque se, por um lado, decepti vem empregado no sentido ativo de comprador 

enganado pelo vendedor, o trecho final do fragmento menciona pouco importar a 

ignorância do vendedor. Aliás, a interpretação desse fragmento da actio redhibitoria 

quanto à exigência de dolo é questão controvertida, segundo assinala I. M. POVEDA 

VELASCO
539. 

Criticando o entendimento de F. MOMMSEN (que em sua opinião seria um erro 

evidente), R. JHERING
540 prefere a interpretação já assinalada por F. C. SAVIGNY

541 de que o 

termo decipere não significaria necessariamente ter sido enganado pelo outro, mas cair em 

erro por si próprio, em um sentido mais objetivo e sem intenção de outra pessoa. 

R. JHERING
542 faz analogia com as ações edilícias relativas ao vício oculto da 

coisa: aduz que o edito continha uma espécie de responsabilidade objetiva, vislumbrada no 

texto de Ulpiano em Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 1, 2 (visto acima) e D. 21, 1, 14, 

                                                 
537 O Edictum Aedilium Curulium ou Edito edilício (como apareceu no direito clássico), elaborado pelos edis 

curules (que gozavam de ius edicendi e iurisdictio), foi produto de uma evolução longa e talvez 

compreendesse um número maior do que os quatro editos que se conhece pelo Digesto (de mancipiis 

vendundis, D. 21, 1, 1, 1; de iumentis vendundis, D. 21, 1, 38 pr.; de feris, D. 21, 1, 40, 1 e 42; de castratione 

puerorum, D. 9, 2, 27, 28, sendo os dois primeiros os mais relevantes, por lançarem as bases das disciplina 

dos vícios ocultos que persistem nas legislações contemporâneas – nesse sentido nosso artigo 441 do Código 

Civil de 2002). A partir do Edito edilício, o vendedor deveria declarar todos os vícios da coisa vendida e, não 

o fazendo, responderia independentemente de ter agido de boa-fé ou má-fé por meio das ações redhibitoria e 

quanti minoris. Com Justiniano, é ampliado o âmbito de incidência, anteriormente restrito à venda de 

escravos e animais, para a condição de princípio geral (G. IMPALLOMENI, Edictum Aedilium Curulium, in 

Novissimo Digesto Italiano VI (1960), pp. 372-375). 
538 Culpa in contrahendo cit., p. 11, nt. 11. 
539 Proteção do comprador cit., p. 65. 
540 “[...] vorkommenden Ausdruck deceptum esse, decipiatur schließen, und in der That hat ein neuerer 

Schriststeller dies gethan, allein, wie ich glaube, entschieden mit Unrecht” (Culpa in contrahendo cit., p. 11). 
541 “Auch erwähnen einige Stellen des emtor deceptus. Es würde aber durchaus irrig sehn, den Betrug von 

Seiten des Verkäufers als Grund und Bedingung einer Verbindlichkeit zur Entschädigung anzusehen. Dieses 

muss schon deswegen verworfen werden, weil dieselbe Verbindlichkeit auch eintreten soll, wenn der 

Verkäufer die Unmöglichkeit nicht kennt. Die Erwähnung des emtor deceptus kann vielleicht blos 

beispielsweise gemeint sehn, da im Fall eines Betrugs die Verbindlichkeit besonders unzweiselhaft wird. Es 

kann aber auch der Ausdruck deceptus, so wie er in manchen anderen Stellen vorkommt, blos den 

unbestimmten Sinn des getäuschten Käufers mit sich führen, wobei es unentschieden bleibt, ob diese 

Täuschung ihren Grund hat in der Unredlichkeit des Gegners oder nicht” (Das Obligationenrecht als Theil 

des heutigen römischen Rechts, v. 2, Berlin, Veit und Comp., 1853, pp. 291-292). 
542 Culpa in contrahendo cit., pp. 14-15 e 35. 
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10.  Na interpretação de R. JHERING, pouco importavam a ignorância ou dolo do vendedor, 

com o que concordou V. ARANGIO-RUIZ
543. 

D. 21, 1, 14, 10. Ulpianus 1 ad ed. aedil. curul. Si nominatim morbus exceptus 

non sit, talis tamen morbus sit, qui omnibus potuit apparere ( ut puta caecus 

homo venibat, aut qui cicatricem evidentem et periculosam habebat vel in capite 

vel in alia parte corporis), eius nomine non teneri caecilius ait, perinde ac si 

nominatim morbus exceptus fuisset: ad eos enim morbos vitiaque pertinere 

edictum aedilium probandum est, quae quis ignoravit vel ignorare potuit. Trad.: 

Se a existência de um defeito não for expressamente mencionada pelo vendedor, 

mas era tal que seria aparente a todos (por exemplo, se é vendido um escravo 

cego, ou que tenha uma cicatriz evidente e perigosa em sua cabeça ou outra parte 

do corpo), Caecilius diz que o vendedor não será responsável, nem se tivesse 

expressamente mencionado o defeito, porque o Edictum Aedilium só contempla 

esses defeitos e moléstias se o comprador fosse, ou pudesse ser, ignorante a seu 

respeito. 

 

Adicionalmente, o uso de decipire e suas derivações também poderia ser 

vislumbrado nos seguintes fragmentos544, que podem indicar a interpretação de decipere 

com viés mais objetivo, de cair em engano: 

D. 3, 2, 18. Gaius 3 ad ed. provinc. Ea, quae falsa existimatione decepta est, non 

potest videri per calumniam in possessione fuisse. Trad.: Uma mulher que se 

engana não pode ser considerada como tendo adquirido a posse de forma 

caluniosa545 546. 

 

D. 4, 4, 19. Ulpianus 13 ad ed. Interdum tamen successori plus quam annum 

dabimus, ut est edicto expressum, si forte aetas ipsius subveniat: nam post 

annum vicensimum quintum habebit legitimum tempus. hoc enim ipso deceptus 

videtur, quod, cum posset restitui intra tempus statutum ex persona defuncti, hoc 

non fecit. plane si defunctus ad in integrum restitutionem modicum tempus ex 

anno utili habuit, huic heredi minori post annum vicensimum quintum 

completum non totum statutum tempus dabimus ad in integrum restitutionem, sed 

id dumtaxat tempus, quod habuit is cui heres extitit. Trad.: Entretanto, por vezes 

concederemos ao sucessor mais de um ano [para obter a restitutio in integrum], 

como é expresso no edito, quando, por exemplo, sua idade o favorecer; pois 

depois de seus vinte e cinco anos, ele terá o tempo previsto pela lei. Porque se 

entende que ele foi desapontado547 pelo fato de que embora pudesse ter recibo a 

restitutio com base na pretensão do falecido dentro do período estabelecido, ele 

não o fez.  

                                                 
543 La compravendita in diritto romano, v. 2, Napoli, Jovene, 1963, p. 369, nt. 1. 
544 Os fragmentos Ulp. 13 ad ed., D. 4, 4, 19; Paul. 17 ad plaut. D. 12, 4, 9, 1; e Paul. 3 ad plaut., D. 44, 1, 7, 

1 são citados por Y. BEN-DROR (The perennial ambiguity cit., p. 160, nt. 123), que também os interpreta no 

sentido de pessoa que se enganou ou incorreu em erro. 
545 Na tradução de A. WATSON, decipi aqui tem o sentido de cometer um erro de julgamento (“A woman who 

has made a mistake through an error of judgement cannot be held to have gained possession through 

vexatious litigation” (The digest of Justinian v. 1 cit., p. 85). 
546 Citado por R. JHERING (Culpa in contrahendo cit., p. 11, nt. 11) como exemplo de uso no sentido mais 

objetivo, sem intenção da outra parte. 
547 Note-se que A. WATSON traduz deceptus nesse fragment como posto em desvantagem, “he is held to have 

been put in disadvantage” (The digest of Justinian v. 1 cit., p. 132). I. GARCÍA DEL CORRAL traz o termo para 

“defraudado” (Cuerpo t. 1 cit., p. 370), que pode ser entendido como decepcionado, desapontado. 
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D. 12, 4, 9, 1. Paulus 17 ad plaut. Si quis indebitam pecuniam per errorem iussu 

mulieris sponso eius promisisset et nuptiae secutae fuissent, exceptione doli mali 

uti non potest: maritus enim suum negotium gerit et nihil dolo facit nec 

decipiendus est: [...] Trad.: Suponha-se que, por mando de uma mulher, promete-

se ao seu noivo dinheiro que erroneamente se crê devido, e o casamento 

acontece. Ele não pode usar a exceptio doli, porque o marido só está atento ao 

seu próprio interesse e não está agindo com dolo nem está enganado [...]. 

 

D. 44, 1, 7, 1. Paulus 3 ad plaut. Rei autem cohaerentes exceptiones etiam 

fideiussoribus competunt, ut rei iudicatae, doli mali, iurisiurandi, quod metus 

causa factum est. igitur et si reus pactus sit in rem, omnimodo competit exceptio 

fideiussori. intercessionis quoque exceptio, item quod libertatis onerandae causa 

petitur, etiam fideiussori competit. idem dicitur et si pro filio familias contra 

senatus consultum quis fideiusserit, aut pro minore viginti quinque annis 

circumscripto: quod si deceptus sit in re, tunc nec ipse ante habet auxilium, 

quam restitutus fuerit, nec fideiussori danda est exceptio. Trad.: As exceções 

relativas às coisas também competem aos fiadores, como a da coisa julgada, de 

dolo, juramento, metus causa. Assim também se o devedor tivesse pactuado com 

relação a uma coisa compete ao fiador a exceção. Também compete ao fiador a 

exceção fundada na aparência de fiança, sob o fundamento de que a demanda 

prejudicará seu direito de liberdade. O mesmo se diz se alguém se tornar fiador 

de um filho sob a potestas em violação do senatus consutum ou de um menor de 

vinte e cinco anos, que tenha sido enganado; mas se tiver sido enganado com 

relação a uma coisa, então ele não tem a proteção antes que tenha obtido a 

restituição, e uma exceção não será concedida ao fiador.548 

 

R. JHERING
549 também se ampara em dois textos de Ulpiano (Ulp. 32 ad ed. D. 19, 

2, 19, 1 e 13, 6), que, ao tratarem da responsabilidade do locador afirmam que a ignorância 

não era escusável (“nec ignorantia eius erit escusata”). 

D. 19, 2, 19, 1. Ulpianus 32 ad ed. Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde 

vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest nec ignorantia eius erit excusata: 

et ita cassius scripsit. aliter atque si saltum pascuum locasti, in quo herba mala 

nascebatur: hic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam deteriora facta, quod 

interest praestabitur, si scisti, si ignorasti, pensionem non petes, et ita servio 

labeoni sabino placuit. Trad.: Se alguém aluga garrafas com defeito, sem saber 

do defeito, e o vinho acaba vazando, ele (locador) será responsável pelo prejuízo 

do outro e sua ignorância não será escusável. Essa opinião foi defendida por 

Cassio. Diferente é o caso de se alugar uma área de terras para pastoreio na qual 

crescem ervas venenosas, porque nesse caso se o gado perecer ou diminuir de 

valor, você deverá indenizar o locatário pelo seu prejuízo se soubesse; se você 

ignorasse a existência das ervas, não perderá o aluguel. Isso pareceu correto a 

Servio, Labeão e Sabino. 

 

D. 19, 2, 13, 6. Ulpianus 32 ad ed. Si fullo vestimenta polienda acceperit eaque 

mures roserint, ex locato tenetur, quia debuit ab hac re cavere. et si pallium fullo 

permutaverit et alii alterius dederit, ex locato actione tenebitur, etiamsi ignarus 

fecerit. Trad.: Se o lavador tiver pego roupas para lavar e as roupas forem roídas 

por ratos, ele se obriga pela ação de locação, porque deveria ter se precavido. E 

se o lavador tiver trocado uma peça de roupa e entregue a uma pessoa a peça de 

outra, responde pela ação de locação, ainda que o tenha feito sem saber. 

                                                 
548 Citado também por R. JHERING (Culpa in contrahendo cit., p. 11, nt. 11). 
549 Culpa in contrahendo cit., p. 39, nt. 39. 
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R. JHERING
550 usa, ainda, de analogia com algumas outras situações para justificar a 

sua “culpa presumida”. Assim, menciona texto de Africano551 em Afr. 8 quaest., D. 47, 2, 

62, 5552 em defesa de seu entendimento.  

D. 47, 2, 62, 5. Africanus 8 quaest. Quod vero ad mandati actionem attinet, 

dubitare se ait, num aeque dicendum sit omni modo damnum praestari debere, et 

quidem hoc amplius quam in superioribus causis servandum, ut, etiamsi 

ignoraverit is, qui certum hominem emi mandaverit, furem esse, nihilo minus 

tamen damnum decidere cogatur. iustissime enim procuratorem allegare non 

fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset: idque evidentius 

in causa depositi apparere. nam licet alioquin aequum videatur non oportere 

cuiquam plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit, multo 

tamen aequius esse nemini officium suum, quod eius, cum quo contraxerit, non 

etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse, et sicut in superioribus 

contractibus, venditione locatione pignore, dolum eius, qui sciens reticuerit, 

puniendum esse dictum sit, ita in his culpam eorum, quorum causa contrahatur, 

ipsis potius damnosam esse debere. nam certe mandantis culpam esse, qui talem 

servum emi sibi mandaverit, et similiter eius qui deponat, quod non fuerit 

diligentior circa monendum, qualem servum deponeret. Trad.: Mas no que 

concerne à ação do mandato, ele tem dúvidas se em todas as hipóteses se deve 

responder pelo dano. Certamente que esse princípio deve ser observado ainda 

mais nos casos anteriores, de modo que aquele que ordena a compra de um certo 

escravo e não sabia que o escravo era ladrão, será obrigado, não obstante, a 

indenizar os danos causados, pois será perfeitamente justo que o mandatário 

alegue que ele não teria sofrido esse dano não fosse pelo cumprimento do 

mandato. Isso é ainda mais evidente no caso do depósito, porque embora pareça 

justo que não se ressarça mais do que o valor do escravo, é muito mais justo que 

o dever cumprido por uma parte em benefício da outra, e não do seu próprio, não 

possa prejudicá-lo. E, como já mencionado nos contratos de compra e venda, 

locação e   penhor se estabeleceu que a pessoa que permanece silente deve ser 

punida, então nesses contratos o dolo e a culpa daqueles que se beneficiam do 

contrato devem ser prejudiciais apenas a estes. Porque é certamente culpa do 

mandante que direcionou o mandatário a comprar o escravo para ele (mandante) 

ou depositou o escravo, não tendo sido mais diligente em avisar qual escravo 

estava sendo depositado. 

 

O fragmento narra o caso de um mandante que determina a aquisição de um 

escravo e o escravo acaba furtando o mandatário, pontuando que o mandante deverá 

reparar o dano, ainda que não tivesse conhecimento da índole do escravo, reparação 

fundada fato de que, não fosse a relação de mandato, o mandatário não teria sofrido 

quaisquer danos. 

Na leitura de R. JHERING
553, Africano estaria proclamando a culpa do mandante, 

imputando-lhe a própria ignorância como uma culpa de maneira absoluta, o que o 

permitiria o seguinte raciocínio: se já se pode falar em culpa pelo próprio fato de se ignorar 

                                                 
550 Culpa in contrahendo cit., pp. 37-38. 
551 Sextus Caecilius Africanus. Jurista romano que viveu no século II d.C., escreveu sob os imperadores 

Adriano e Antonino Pio e foi discípulo de Salvio Juliano, conhecido pela obscuridade de suas exposições (R. 

ORESTANO, Africano Sesto Cecilio, in Novissimo Digesto Italiano I (1957), p. 392). 
552 R. JHERING o cita como l. 61 § 5 de furtis (v. Culpa in contrahendo cit., p. 37). 
553 Culpa in contrahendo cit., pp. 37-38. 
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um fato sobre coisa alheia, a ignorância sobre a coisa que se vende também poderia, com 

maior razão, ser qualificada como culpa. 

R. JHERING
554 também menciona sequência de textos versando sobre a situação em 

que o sócio que acolhe terceiro na sociedade com o desconhecimento dos demais sócios, 

sendo que responde de forma absoluta perante estes. Ulpiano (Ulp. 30 ad sab., D. 17, 2, 23 

pr.) justifica tal responsabilidade sob o ângulo da culpa, afirmando ser difícil negar a culpa 

do sócio que assim agiu (quia difficile est negare culpa ipsius admissum). 

 

D. 17, 2, 19. Ulpianus 30 ad sab. Qui admittitur socius, ei tantum socius est qui 

admisit, et recte: cum enim societas consensu contrahatur, socius mihi esse non 

potest quem ego socium esse nolui. quid ergo si socius meus eum admisit? ei soli 

socius est. Trad.: Quando alguém é admitido como sócio em uma sociedade, 

aquele que o admitiu é seu único sócio. Isso é correto porque uma sociedade é 

formada pelo consenso, assim aquele que não consenti ser meu sócio não o pode 

ser. Como seria, entretanto, se meu sócio o admitisse? Ele seria sócio apenas do 

meu sócio. 

 

D. 17, 2, 20. Ulpianus 31 ad ed. ( nam socii mei socius meus socius non est). 

Trad.: porque o sócio do meu sócio não é sócio meu. 

 

D. 17, 2, 23 pr. Ulpianus 30 ad sab. De illo pomponius dubitat, utrum actionem 

eum mandare sociis sufficit, ut, si facere ille non possit, nihil ultra sociis 

praestet, an vero indemnes eos praestare debeat. et puto omnimodo eum teneri 

eius nomine, quem ipse solus admisit, quia difficile est negare culpa ipsius 

admissum. Trad.: Pompônio tem dúvidas se é suficiente que o sócio [que admitiu 

o estranho] transfira aos seus sócios os direitos de ação que ele tem contra o 

sócio admitido em caso de danos, caso o sócio admitido não seja solvente, ou se 

o admitido deva indenizar os sócios. Acredito que aquele que admitiu o novo 

sócio deve ser responsável por indenizar integralmente seus sócios, porque é 

difícil negar que ele foi culpado em fazê-lo. 

 

R. JHERING
555 defendia até mesmo que a mora seria um exemplo de aplicação da 

culpa, na esteira de K. VANGEROW
556, muito embora os romanos não fizessem uso desse 

termo nas fontes que lhe eram concernentes, exemplificando: alguém promete entregar em 

determinada data um bem que era comumente disponível no comércio local e cuja 

obtenção não poderia trazer maiores dificuldades, mas que, ao contrário das expectativas, 

desaparece do mercado, e não é entregue à outra parte. Nesse caso, a culpa, segundo R. 

                                                 
554 Culpa in contrahendo cit., p. 38. 
555 Culpa in contrahendo cit., p. 38 e p. 38, nt. 38. 
556 “Das charakteristische Merkmal dieser subjektiven Mora ist nun aber das, daß dabei stets eine Culpa des 

Säumigen supponirt wird, und dieselbe also niemals angenommen werden kann, wenn die rechtzeitige 

Erfüllung aus einem dein Schuldner nicht zuzurechnenden Grunde unterblieben ist” (Lehrbuch der 

Pandekten, v. 3, Marburg und Leipzig, N. G. Elwert'sche Universitäts-Buchhandlung, 1869, §588, p. 184). 
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JHERING
557, não está no fato de o promitente não ter obtido o bem (porque ele fez tudo o 

que podia), mas em concluir um contrato sem estar seguro do próprio objeto. 

Conforme Pomp. 22 ad sab., D. 12, 1, 5558 o devedor incorria em mora se não 

cumprisse a obrigação, podendo fazê-lo, ou, dolosamente, deixasse de cumpri-la. Nesse 

sentido, o exemplo de R. JHERING parece inadequado, pois narra uma situação que não 

estava ao alcance do vendedor cumprir (produto se esgota no mercado), tampouco houve 

dolo, nem, existiria culpa em não estar seguro do próprio objeto (pois no momento da 

contratação, o produto era comumente disponível no mercado). 

À par da tese de F. MOMMSEN, sufragada por doutrina posterior, também vale 

mencionar autores que se posicionam por esse sentido mais objetivo. M. TALAMANCA
559, 

que aduz que o texto das Institutas de Justiniano parece exigir o dolo do vendedor, mas 

essa afirmação não pode ser seguramente estendida ao texto de Modestino, porque a 

simples menção ao interesse do comprador ne deciperetur não autoriza pensar que 

Modestino exigisse o dolo do vendedor. Para M. TALAMANCA
560, a expressão decipere 

pode ter um sentido objetivo de cair em erro independentemente do dolo do vendedor. 

Y. BEN-DROR
561

 pontua que, sob Justiniano, o dolus era estendido em virtude das 

tendências moralizantes bizantinas, abarcando situações objetivas, e não meramente a 

fraude subjetiva. Por isso, o texto das Institutas não confere ao termo decipi o mesmo 

significado do direito clássico. Na mesma linha de pensamento, para R. EVANS-JONES
562, 

os compiladores não necessariamente entendiam que deceptus implicaria dolo do vendedor 

e devem ter se referido a deceptus sob a ótica do comprador. 

Em sentido ainda diverso, P. STEIN
563 inadmite que a responsabilidade in 

contrahendo fosse baseada em dolo ou culpa, entendendo-a derivada da quebra da bona 

                                                 
557 Culpa in contrahendo cit., p. 39.  
558 D. 12, 1, 5. Pomponius 22 ad sab. Quod te mihi dare oporteat si id postea perierit, quam per te factum 

erit quominus id mihi dares, tuum fore id detrimentum constat. sed cum quaeratur, an per te factum sit, 

animadverti debebit, non solum in potestate tua fuerit id nec ne aut dolo malo feceris quominus esset vel 

fuerit nec ne, sed etiam si aliqua iusta causa sit, propter quam intellegere deberes te dare oportere. Trad.: Se 

você está obrigado a me entregar uma coisa e esta acaba se perdendo em virtude de um ato seu que lhe 

impediu de entregá-la a mim, é estabelecido que a perda seja de sua responsabilidade. Todavia, no tocante à 

questão de ser esse ato causado por você, deve ser considerado não apenas se isso estava sob seu controle ou 

não, mas também se você agiu com dolo para impedir que isso estivesse sob seu controle, como ainda se 

havia algum justo motivo pelo qual você deveria saber que estava obrigado a me entregar a coisa. 
559 Vendita cit., p. 337. 
560 Vendita cit., p. 337, nt. 324. 
561 The perennial ambiguity cit., p. 160. 
562 The origins cit., pp. 478-479. 
563 Fault in the formation of contract cit., p. 83 apud Y. BEN-DROR, The perennial ambiguity cit., p. 151. 
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fides que protegia o comprador de ser enganado, principalmente considerando a 

ambiguidade do termo decipere e o fato de que quebra de boa-fé não é necessariamente 

equivalente a dolo. 

Como se vê, os romanistas são divididos no tocante ao sentido de deceptus como 

indicativo de dolo da outra parte ou se pode significar um engano independentemente de 

conduta da outra parte e as fontes dão evidências em ambos os sentidos. 

No entanto, a adoção da culpa por R. JHERING pode ser de difícil aceitação. Mesmo 

considerando o viés mais objetivo com o qual decipere aparece em alguns fragmentos das 

fontes, daí a dizer que a culpa seria regra geral para tais situações pode não ser totalmente 

acertado.  

R. JHERING em momento algum tece maiores digressões sobre o conceito de culpa 

no direito romano564, limitando-se a apresentar situações que entende análogas em que se 

reprovava o desconhecimento de uma circunstância prejudicial (Afr. 8 quaest., D. 47, 2, 

62, 5 e Ulp. 30 ad sab., D. 17, 2, 23 pr. e Ulp. 32 ad ed.. 19, 1, 13, 3) a autorizar a sua 

apropriação desse “sentido” de culpa para empregá-la em sua culpa in contrahendo. 

De todos os aspectos da exegese de R. JHERING, a presunção de culpa nas situações 

analisadas parece, realmente, ser o mais problemático e é justamente um dos mais 

importantes para a sustentação de sua tese como teoria geral e o que lhe dá, inclusive, 

nome (culpa in contrahendo). Foi nesse aspecto que R. JHERING
565

 demonstrava sua maior 

certeza, afirmando que um jurista romano não hesitaria em assim pensar. Nem o fato de 

nenhum dos textos fundantes de sua teoria usar a expressão culpa ou indicar nesse sentido 

(!) diminuiria sua certeza. 

Não obstante, deve-se lembrar que o próprio R. JHERING
566 ao final de Culpa in 

contrahendo, quando tratou de uma hipótese de morte do proponente antes da aceitação da 

oferta, admitiu que sua teoria encontrava nessa hipótese um obstáculo, pois não havia 

                                                 
564 A culpa no direito romano tem toda a sua evolução à parte, sobretudo no âmbito dos contratos, 

assinalando J. C. MOREIRA ALVES (Direito romano cit., pp. 406-407) ser opinião dominante a de que o 

devedor respondia por culpa em sentido restrito (negligência) no direito clássico e no justinianeu, embora 

naquele isso se desse apenas nos contratos tutelados pelos iudicia bonae fidei até que neste fosse aplicada 

também para os stricti iuris, tendência que, segundo M. KASER- R. KNÜTEL (Römisches Privatrecht cit., p. 

181) iniciou-se já na época clássica. Na doutrina pós-clássica da responsabilidade, a culpa implica conduta 

contrária a um dever (dever geral de diligentia) (M. KASER-R. KNÜTEL, Römisches Privatrecht cit., p. 181; 

M. KASER, Das Römische Privatrecht, Zweiter Abschnitt – Die nachklassischen Entwicklungen, 2ª ed., 

München, Beck, 1975, p. 346-350). 
565 “ [...] gleichwohl bin ich persönlich sest überzeugt, dass ein römischer Jurist seinen Anstand genommen 

haben würde [...]”(Culpa in contrahendo cit., p. 35). 
566 Culpa in contrahendo cit., p. 92. 
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como se considerar culpado o falecido. R. JHERING
567 chega até mesmo a afirmar que 

poderia ter cometido um erro em sua teoria, mas que a hipótese não poderia ficar sem 

tutela, por isso acaba forçando novamente uma culpa pelo simples fato da contratação entre 

ausentes. 

Em obra posterior, R. JHERING
568 acabou reconhecendo que sua fórmula da culpa in 

contrahendo seria certamente substituída por outra, mais objetiva: ele afirmava que as 

hipóteses por ele analisadas, em que os romanos vislumbravam a culpa, já tinham essa 

natureza objetiva, mas haviam sido violentamente comprimidas em uma forma subjetiva, 

da qual só poderiam se despir pelo trabalho da jurisprudência moderna. 

Somadas à evidência das fontes apontadas de situações que reclamavam o dolo, 

essas justificativas soam quase como um pedido de desculpas por uma tese que tentava 

atender a seus objetivos, mas comprimida em uma metodologia que a sufocava, da qual o 

autor ainda não havia logrado se desvencilhar. Voltaremos a esse aspecto569, mas por ora já 

podemos concluir que, não obstante houvesse algum amparo nas fontes para a tese de R. 

JHERING, esse não era tão sólido como ele gostaria. 

 

3.2. A VENDA DO LIBER HOMO COMO ESCRAVO E SUA RELAÇÃO COM A DISCIPLINA DA 

VENDA DA RES EXTRA COMMERCIUM 

As fontes que versavam sobre as consequências da venda de coisas sagradas, 

religiosas ou públicas (res extra commercium) esbarravam, ainda, no tema da venda de 

homens livres como escravos, por isso R. JHERING também faz uma abordagem de alguns 

fragmentos concernentes ao tema, porém mais rápida e deslocada para a parte final de sua 

obra (fora da fundamentação principal da culpa in contrahendo)570. 

Note-se como os temas estão intimamente relacionados: ambos versam sobre venda 

realizada com objeto impossível e tiveram suas disciplinas equiparadas por Justiniano nas 

Institutas (Inst. 3, 23, 5), o que também já se vislumbrava no texto de Pompônio (D. 18, 1, 

                                                 
567 Culpa in contrahendo cit., pp. 92-93. 
568 “Ich könnte mich selber anführen. Die von mir aufgestellte Theorie der culpa in contrahendo wird, indem 

sie den beschränkten Gedanken des subjectiven Unrechts zu Grunde legt, der Idee des Verhältnisses selber 

nicht gerecht, und meine Formulirung wird gewiss durch eine weitere, objectivere ersetzt werden. Dasselbe 

gilt von einer Menge von Fällen, wo die römischen Juristen eine culpa annahmen - es sind Bestimmungen 

objectiver Art, gewaltsam in die subjective Form gezwängt, die erst die fortschreitende Wissenschaft von 

dieser engen Form ablösen wird” (Das Schuldmoment cit., p. 38, nt. 73). Cfr. trad. fr. O. MELEUNAERE, La 

Faute cit., p. 43, nt. 90. 
569 No Capítulo 4, a seguir. 
570 Culpa in contrahendo cit., pp. 63-65. 
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4 – 6 pr.) e fez com que os romanistas questionassem a autenticidade destes textos e 

buscassem uma interpretação conciliatória ou interpolacionista. 

A disciplina da venda de um homem livre como escravo tem seu núcleo 

estabelecido nos seguintes fragmentos, alguns já vistos acima: 

D. 18, 1, 4. Pomponius 9 ad sab. Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui 

haberi non potest, emptio intellegitur, si ab ignorante emitur. Trad.: A compra 

de um homem livre ou de terreno sagrado ou religioso que não podem ser objeto 

de propriedade é considerada válida desde que o comprador não tenha 

conhecimento. 

 

D. 18, 1, 6 pr. Pomponius 9 ad sab. Sed celsus filius ait hominem liberum 

scientem te emere non posse nec cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut 

sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in 

pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est campus martius. Trad.: Mas o 

jovem Celso afirma que não se pode adquirir um homem que se saiba ser livre ou 

qualquer coisa cuja alienação se saiba ser proibida; por exemplo, terrenos 

sagrados ou religiosos, ou terras excluídas das relações privadas, como as terras 

públicas destinadas ao uso público, como o Campo de Marte. 

 

D. 41, 3, 44 pr. Papinianus 23 quaest. Iusto errore ductus titium filium meum et 

in mea potestate esse existimavi, cum adrogatio non iure intervenisset: eum ex re 

mea quaerere mihi non existimo. non enim constitutum est in hoc, quod in 

homine libero qui bona fide servit placuit: ibi propter adsiduam et cottidianam 

comparationem servorum ita constitui publice interfuit, nam frequenter 

ignorantia liberos emimus, non autem tam facilis frequens adoptio vel adrogatio 

filiorum est. Trad.: Tomado por erro justificável, pensei que Tício fosse meu 

filho e estivesse sob minha potestas, mas não se havia operado adrogatio válida. 

Penso que não posso contrair obrigações por meio dele com relação à minha 

propriedade. Porque nesse caso, não se adotou a regra que foi aceita para o caso 

do homem livre em estado de servidão de boa-fé; era de interesse público 

estabelecer esta regra em virtude das transações diárias envolvendo escravos, 

pois frequentemente compramos, sem saber, homens livres; mas a adoção ou 

adrogatio de filhos não é tão simples nem tão comum. 

 

D. 18, 1, 5. Paulus 5 ad sab. Quia difficile dinosci potest liber homo a servo. 
Trad.: Porque pode ser difícil distinguir um homem livre de um escravo. 

 

D. 18, 1, 34, 2. Paulus 33 ad ed. Liberum hominem scientes emere non 

possumus. sed nec talis emptio aut stipulatio admittenda est: " cum servus erit", 

quamvis dixerimus futuras res emi posse: nec enim fas est eiusmodi casus 

exspectare. Trad.: Não se pode comprar um homem que se saiba ser livre, nem é 

permitida uma stipulatio ou venda com a cláusula ‘quando ele se tornar escravo’, 

ainda que se tenha afirmado que a venda de coisas futuras é permitida, por não 

ser moralmente correto antecipar esse tipo de contingência. 

 

D. 40, 13, 4. Paulus 12 quaest. Licinnius rufinus iulio paulo. is cui 

fideicommissa libertas debebatur post vicensimum annum veniri se passus est: 

quaero, denegandum sit ei ad libertatem proclamare. movet me exemplum 

cuiusvis liberi hominis: nam et si consecutus esset libertatem, si ^ ^ se 

vendidisset, denegaretur ei ad libertatem proclamare, nec debet meliori loco 

intellegi, quod in servitute constitutus passus est se venum dari, quam si esset 

libertatem consecutus. sed e contrario movet me, quod in hoc, de quo quaeritur, 
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venditio constitit et est qui veneat, in libero autem homine neque venditio 

constitit et nihil est quod veneat. peto itaque plenissime instruas. respondit: 

venditio quidem tam servi quam liberi contrahi potest et stipulatio de evictione 

contrahitur: non enim de eo loquimur, qui sciens liberum emit: [...] Trad.: 

“Licínio Rufino para Júlio Paulo: um escravo que foi liberto por meio de um 

fideicomisso se permite ser vendido aos seus vinte anos. Pergunto se ele deve ser 

proibido de demandar sua liberdade”. O exemplo do homem livre me causa 

dificuldade, pois se o escravo se permitiu ser vendido após obter sua liberdade, 

ele teria negada a permissão de demandar sua liberdade, nem se entende que ele 

esteja em uma posição melhor quando se deixa ser vendido, sendo escravo, em 

relação a quando se deixa ser vendido após obter sua liberdade. Por outro lado, 

surge uma dificuldade porque no caso a venda é válida e o homem pode ser 

vendido, mas no caso de um homem livre a venda é nula e não há nada a ser 

vendido. Portanto, lhe solicito a informação mais completa possível nesse ponto. 

A resposta foi que a venda do escravo, assim como a do homem livre, pode ser 

firmada e uma estipulação contra a evicção pode ser realizada. Porque nesse caso 

não nos referimos a alguém que compra um homem que sabia ser livre [...]. 

 

D. 18, 1, 70. Licinius 8 reg. Liberi hominis emptionem contrahi posse plerique 

existimaverunt, si modo inter ignorantes id fiat. quod idem placet etiam, si 

venditor sciat, emptor autem ignoret. quod si emptor sciens liberum esse emerit, 

nulla emptio contrahitur. Trad.: A maioria dos juristas entendeu que pode ser 

válida a venda de um homem livre, ainda que o vendedor o saiba, mas o 

comprador o desconheça. Mas se o comprador adquire um homem que sabia ser 

livre, a venda é nula. 

 

Inst. 3, 23, 5. Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, 

frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a 

venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat ut 

consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si 

hominem liberum pro servo emerit. Trad.: Aquele que compra terra que sabe ser 

sagrada, religiosa ou pública, como um foro ou uma basílica o fez em vão, porém 

se, enganado pelo vendedor, comprou-os como se privados ou profanos fossem, 

terá uma ação de compra porque não lhe era lícito ter a coisa, para ser ressarcido 

pelo interesse em não ser enganado. A mesma regra se aplica àquele que compra 

um homem livre como se escravo fosse. 

 

Em Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4, Pompônio571 (como já mencionado mais acima) 

destaca que era válida a venda de um homem livre e de uma coisa sagrada ou religiosa, 

desde que o comprador não tivesse conhecimento desse fato. Vislumbra-se, ainda, 

Pompônio (Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 6 pr.) afirmando que não se podia adquirir homens 

que se soubesse (scientes) serem livres nem coisas sabidamente sagradas, religiosas ou 

                                                 
571 Sextus Pomponius.  Jurisconsulto romano do século II d.C que desenvolveu sua atividade sob o império de 

Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Nero. É incerto se exerceu alguma função pública, mas se 

dedicou à produção científica e ao magistério. Seu estilo demonstra profunda cultura jurídica e histórica, 

podendo ser considerado um dos melhores juristas de sua época, embora não superasse o predecessor Celso e 

o contemporâneo Salvio Juliano. O Digesto contém quantidade considerável de escritos de Pompônio 

voltados principalmente ao direito privado. Os fragmentos de sua obra Enchiridion que compõem, ao lado de 

um fragmento de Gaio, todo o título 2 do livro 1 do Digesto, representam uma das mais importantes fontes de 

conhecimento do desenvolvimento do direito romano (R. ORESTANO, Pomponio Sesto, in Novissimo Digesto 

Italiano XIII (1957), p. 271). 
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públicas (mesmo que não pertençam ao Estado, mas sejam destinadas ao uso público, 

como o Campo de Marte572), entendimento que já era adotado pelo jovem Celso. 

Ao contrário do que ocorria com as coisas fora do comércio, a ratio para a validade 

da venda de um homem livre tem fácil explicação, que consta das próprias fontes. Em Pap. 

23 quaest., D. 41, 3, 44 pr., Papiniano573 destacava a frequência com que ocorria esse 

equívoco de se adquirir, ignorantemente, homens livres como se fossem escravos a 

justificar a adoção da regra específica para esse caso (nam frequenter ignorantia liberos 

emimus).  

Na mesma linha, o texto de Paulo574 Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 5 explica a 

racionalidade da regra de se considerar válida a venda do homem livre575: na prática, 

poderia ser difícil distinguir entre um homem livre e um escravo. Para A. M. RABELLO
576, 

essa situação era tão comum que acabaria ganhando a denominação de liber homo bona 

fide serviens.  

Justamente por ser situação possivelmente mais frequente577 é que a pressão pela 

disponibilidade de um remédio provavelmente se fizesse sentir mais no caso do liber homo 

do que na hipótese da res extra commercium, conforme apontam R. EVANS-JONES-G. 

MACCORMACK
578.  

Também Paulo, em Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 2 (na sequência do D. 18, 1, 34, 1, 

já citado supra, que estabelece de modo geral a impossibilidade de se adquirir bens fora do 

comércio), dá destaque ao fato de que não se pode comprar um homem que se saiba 

(scientes) ser livre, acrescendo também ser vedada uma cláusula de aquisição de tal 

homem “quando se tornar escravo”, pois, mesmo que permitida a venda de coisas futuras, 

prever que um homem se tornará escravo não era moralmente acertado. A validade da 

                                                 
572 V. Nota 376 supra. 
573 Aemilius Papinianus. Jurisconsulto romano que viveu entre o final do século II d.C. e início do século III 

d.C, prefeito do pretório sob Settimio Severo, do qual era amigo e conselheiro. Foi consagrado na Lei das 

Citações, com posição que prevaleceria sobre as opiniões dos demais em caso de divergência. Escrevia com 

linguagem simples e concisão, embora pudesse ser obscuro. Suas principais obras foram os 37 libri 

Quaestionum e 19 libri Responsorum (R. ORESTANO, Papiniano Emilio, in Novissimo Digesto Italiano XII 

(1965), pp. 364-365). 
574 Julius Paulus. Jurisconsulto romano contemporâneo de Ulpiano (séc. II e início do séc. III d.C). V. Nota 

400 supra. 
575 Também sinalizada por R. ZIMMERMANN (v. The Law cit., p. 242). 
576 A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 6. 
577 Nesse sentido, também R. ZIMMERMANN, The Law cit., p. 241. 
578 The sale cit., p. 331. 
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venda nos casos em que houvesse desconhecimento do comprador também é afirmada em 

Paul. 12 quaest., D. 40, 13, 4. 

Já no fragmento de Licin. 8 reg., D. 18, 1, 70, Licínio579, discípulo de Paulo, 

destacava ser entendimento da maioria que era possível contrair compra e venda de um 

homem livre desde que ambas as partes ignorassem a circunstância (si modo inter 

ignorantes id fiat) ou se, mesmo sabendo o vendedor, o comprador o desconhecesse 

(emptor autem ignoret). Todavia, tendo o comprador ciência de que comprava homem 

livre a venda era nula (nulla emptio contrahitur).  

Por fim, Justiniano, como já salientado, equiparou a venda do homem livre como 

escravo à venda da loca sacra vel religiosa item publica (Inst. 3, 23, 5). Esse fragmento 

das Institutas, aliado aos textos de Pompônio (Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 e 6 pr., que 

afirmavam a validade tanto da venda do liber homo como dos terrenos sagrados, religiosos 

ou públicos) gerou interpretações diversas pelos romanistas, sobretudo de viés 

interpolacionista, haja vista a existência de outros fragmentos disciplinando a venda de 

coisas fora do comércio afirmando expressamente sua nulidade, além das ações distintas 

concedidas neste caso segundo os textos de Ulpiano (Ulp. 25 ad ed., D 11, 7, 8, 1) e 

Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1). 

Como se vê, ao contrário do que acontecia com a loca sacra vel religiosa item 

publica, as fontes determinavam mais claramente que a venda de um liber homo seria 

considerada válida (desde que o comprador fosse ignorante quanto à circunstancia de 

adquirir homem livre) – e, por consequência (lógica, já que não dito expressamente nas 

fontes), o comprador prejudicado poderia voltar-se contra o vendedor pela actio empti.  

R. ZIMMERMANN
580

 comenta que foi o viés prático, característico dos juristas 

romanos, que ditou esse afastamento das sutilezas dos princípios, inexistindo semelhante 

clareza nas fontes que versam sobre a venda das res extra commercium, afinal era muito 

mais difícil para o comprador demonstrar sua boa-fé e desconhecimento nessas hipóteses 

(como já salientado, dificilmente o comprador honestamente confundiria um sepulcro com 

uma terra profana).  

                                                 
579 Licinnius Rufinus. Jurisconsulto romano, discípulo de Paulo, que viveu no final do século II d.C e teve 

diversos dos escritos das suas Regulae (de caráter eminentemente prático) contemplados no Digesto (R. 

ORESTANO, Licinnio Rufino, in Novissimo Digesto Italiano IX (1957), p. 917). 
580 The Law cit., p. 242. 
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Também segundo P. BONFANTE
581, o reconhecimento da validade da venda do 

homem livre é explicado por razões práticas e peculiares da sociedade romana, 

especialmente a dificuldade em distinguir o status de uma pessoa. 

Na explicação de Y. BEN-DROR
582, a venda de um liber homo como escravo era 

reconhecida como válida para o propósito de indenizar o comprador pelos danos, contanto 

que o comprador ignorasse essa circunstância583, tendo sido a natureza peculiar da compra 

e venda que permitiu esse resultado: os romanos não tinham dificuldade em admitir a posse 

bona fide do liber homo (Gai. 2, 86584) porque a obrigação do vendedor, no direito romano, 

era apenas de transferir e garantir a posse do objeto vendido, e não transmitir a sua 

propriedade585. 

Já R. EVANS-JONES-G. MACCORMACK
586

 traçam o seguinte desenvolvimento da 

venda do liber homo: inicialmente, o contrato não era considerado válido587, mas a maioria 

dos juristas já no direito clássico reconhecia venda válida se ambas as partes ignorassem 

que o homem não era escravo e só mais tardiamente se reconheceu a validade da venda 

quando houvesse conhecimento do vendedor. A posterior extensão da actio empti às 

hipóteses em que o vendedor soubesse que vendia homem livre se deveria à dificuldade do 

ônus da prova na actio de dolo, na qual cabia à parte prejudicada demonstrar que o 

vendedor tinha agido com dolo. 

                                                 
581 Corso v. 4 cit., p. 51. 
582 The perennial ambiguity cit., pp. 159-160. 
583 Assim também R. ZIMMERMANN, The Law cit., p. 242. 
584 Gai. 2, 86. Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos, quos in potestate manu 

mancipioue habemus; item per eos seruos, in quibus usumfructum habemus; item per homines liberos et 

seruos alienos, quos bona fide possidemus: de quibus singulis diligenter dispiciamus. Trad.: Adquirimos 

propriedade não somente por nós mesmos, mas também por intermédio daqueles que estão sob nosso poder; 

também podemos adquirir propriedade por intermédio dos escravos sobre os quais temos usufruto, bem como 

por intermédio de homens livres e escravos pertencentes a terceiros que temos sob nossa posse de boa-fé; 

agora examinaremos esses casos. 
585 No mesmo sentido, também A. M. RABELLO, La base romanistica cit., p. 6. 
586 The sale cit., pp. 335-336. 
587 Isso porque, como destaca Y. BEN-DROR as expressões “plerique existimaverunt” em Licin. 8 reg., D. 18, 

1, 70 (a maioria pensou que) e “sed” (todavia) em Paul. 12 quaest., D. 40, 13, 4 indicam a existência de 

opiniões divergentes no passado (The perennial ambiguity cit., p. 158). Nesse sentido, também A. M. 

RABELLO (La base romanistica cit., p. 6). Já D. DAUBE (Lectures cit., p. 122) interpreta a menção de Licínio 

a “plerique existimaverunt” não no sentido de haver disputa entre os juristas sobre a validade ou não da 

venda, mas no sentido de que a maioria entendia que a venda era válida ainda que o vendedor não tivesse 

conhecimento da real natureza do objeto. 
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Inobstante, F. HAYMANN
588 sustentava que a venda do liber homo era inválida, 

defendo que Pompônio originalmente disse que “nec liberi hominis, nec loci sacri, nec 

religiosi, emptio intellegitur”, opinião hoje superada, segundo atesta P. MOTA PINTO
589. 

Já a interpretação de R. JHERING
590 era no sentido de que a venda do liber homo não 

seria propriamente válida, a despeito da aparente clareza dos textos, pois se a venda fosse 

realmente válida, deveria ser permitida a execução do contrato e os fragmentos Gai. 2 aur. 

D. 44, 7, 1, 9 (citado acima) e Pap. 3 resp., D. 16, 1, 27, 1591 expressamente negariam a 

possibilidade de execução. 

Os textos que mencionam uma emptio (Licin. 8 reg., D. 18, 1, 70; Paul. 12 quaest., 

D. 40, 13, 4; Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 e D. 18, 1, 6 pr.; Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 2), 

na leitura de R. JHERING
592, referem-se à possibilidade de manejo da actio empti para a 

parte prejudicada obter o interesse negativo, raciocínio que também se coadunaria com a 

conclusão de Inst. 3, 23, 5, em que se concede a actio empti em ambos os casos (venda de 

homem livre e de coisa sagrada ou religiosa). 

A questão da necessidade de conduta dolosa ou culposa por parte do vendedor 

também se mostra presente no tema da venda do homem livre, mas parece menos 

controversa que no caso da res extra commercium. Tanto Y. BEN-DROR
593

 como M. 

TALAMANCA
594

 apontam o texto Licin. 8 reg., D. 18, 1, 70 como comprovação de que o 

dolo do vendedor não era um requisito. 

Neste tema, também nos parece acertado o entendimento de R. JHERING quanto ao 

sentido da validade da compra de um homem livre, porém não a extensão de sua culpa in 

                                                 
588 Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache, v. 1, Berlin, Vahlen, 1912, pp. 157 ss 

apud Y. BEN-DROR (The perennial ambiguity cit., p. 157). 
589 Interesse contratual cit., p. 99, nt. 303. 
590 Culpa in contrahendo cit., p. 64. 
591 D. 16, 1, 27, 1. Papinianus 3 resp. Cum servi ad negotiationem praepositi cum alio contrahentes 

personam mulieris ut idoneae sequuntur, exceptione senatus consulti dominum summovet: nec videtur 

deterior causa domini per servum fieri, sed nihil esse domino quaesitum, non magis, quam si litigiosum 

praedium servus aut liberum hominem emerit. Trad.: Quando escravos fazem negócios contratando com 

outra pessoa e aceitam uma mulher como idônea, ela pode barrar o mestre com uma defesa do senatus 

consultum; nem a posição do mestre pode ser considerada ter ficado pior pela conduta do escravo, pois nada 

foi adquirido pelo mestre, assim como quando o escravo compra uma terra objeto de litígio ou quando 

compra um homem livre. 
592 Culpa in contrahendo cit., p. 65. 
593 The perennial ambiguity cit., p. 160. 
594 Vendita cit., p. 334. 
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contrahendo à hipótese595, sobretudo porque os textos condicionam a validade apenas ao 

desconhecimento do comprador. 

 

3.3. A VENDA DA HEREDITAS INEXISTENTE 

A venda de herança inexistente também era tema que se mostrava presente nas 

fontes fundantes da culpa in contrahendo de R. JHERING, que se baseou em dois textos 

sequenciais de Javoleno e Paulo relacionados à venda da hereditas para afirmá-los como 

hipótese de sua culpa in contrahendo e responsabilidade do vendedor pelo interesse 

negativo.  

D. 18, 4, 8. Iavolenus 2 ex plaut. Quod si nulla hereditas ad venditorem 

pertinuit, quantum emptori praestare debuit, ita distingui oportebit, ut, si est 

quidem aliqua hereditas, sed ad venditorem non pertinet, ipsa aestimetur, si 

nulla est, de qua actum videatur, pretium dumtaxat et si quid in eam rem 

impensum est emptor a venditore consequatur. Trad.: Quando o vendedor não 

tem direito à sucessão de um espólio, para se determinar quanto ele pagará ao 

comprador, é necessário distinguir: se existe uma herança, mas que não pertence 

ao vendedor, estima-se o seu valor; quando não há herança nenhuma e sobre esta 

se firmou o acordo, o comprador será ressarcido apenas pelo preço que pagou e 

outras despesas em que incorreu. 

 

D. 18, 4, 9. Paulus 33 ad ed. Et si quid emptoris interest. Trad.: E o interesse do 

comprador (os danos que tenha sofrido). 

 

O texto de Paul. 14 ad plaut., D. 18, 4, 7, imediatamente anterior a essa sequência, 

deixava clara a necessidade de existir hereditas para haver compra e venda válida, já que a 

hipótese não era de compra da esperança (alea)596, isto é, tem-se aqui venda com objeto 

inexistente (portanto, nula), na mesma linha das demais hipóteses tratadas por R. JHERING. 

D. 18, 4, 7. Paulus 14 ad plaut. Cum hereditatem aliquis vendidit, esse debet 

hereditas, ut sit emptio: nec enim alea emitur, ut in venatione et similibus, sed 

res: quae si non est, non contrahitur emptio et ideo pretium condicetur. Trad.: 
Quando alguém vende uma herança, deve haver de fato uma herança para que 

exista venda; porque não se trata de compra de uma chance como na caçada e 

outras situações; é a venda de uma coisa existente, e se a coisa não existir, não há 

venda, e o preço pode ser retomado por uma condictio. 

 

 

                                                 
595 Culpa in contrahendo, pp. 65-66. 
596 Deve-se destacar, entretanto, a existência de outros tipos de venda de hereditas que poderiam assumir esse 

caráter, algumas configurando uma verdadeira emptio spei, como em Ulp. 32 ad ed., D. 18, 4, 11 (V. M. 

TALAMANCA, Vendita cit., p. 351). 
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Segundo a definição das fontes romanas (Gai. 6 ad ed. provinc., D. 50, 16, 24; Iul. 

6 dig., D. 50, 17, 62597), a hereditas era a sucessão na integralidade dos direitos do 

falecido. 

D. 50, 16, 24. Gaius 6 ad ed. provinc. Nihil est aliud "hereditas" quam successio 

in universum ius quod defunctus habuit. Trad.: O termo ‘herança’ significa nada 

mais que o direito de suceder em todos os direitos do falecido.  

 

D. 50, 17, 62. Iulianus 6 dig. Hereditas nihil aliud est, quam successio in 

universum ius quod defunctus habuerit. Trad.: Herança nada mais é que a 

sucessão de todos os direitos do falecido. 

 

J. C. MOREIRA ALVES
598 anota que a expressão hereditas poderia ser empregada 

tanto no sentido objetivo, conforme visto acima, como ainda no sentido subjetivo de direito 

à herança (ius sucessionis). Assim, segundo esclarece F. PROCCHI
599, na compra e venda de 

herança (hereditas), o vendedor alienava seu ius heredis, tendo o negócio como resultado 

econômico colocar o comprador na posição de herdeiro600. 

D. 18, 4, 2 pr. Ulpianus 49 ad sab. Venditor hereditatis satisdare de evictione 

non debet, cum id inter ementem et vendentem agatur, ut neque amplius neque 

minus iuris emptor habeat quam apud heredem futurum esset: plane de facto suo 

venditor satisdare cogendus est. Trad.: O vendedor do direito a uma herança não 

é obrigado a garantir contra a evicção, porque o entendimento implícito entre o 

comprador e o vendedor é de que aquele não pode ter nada mais do que o 

herdeiro teria direito. É claro que o vendedor pode ser obrigado a garantir contra 

os fatos a ele imputáveis. 

 

No tocante às consequências da venda de uma herança inexistente, enquanto o texto 

de Paul. 14 ad plaut., D. 18, 4, 7 conferia a condictio para recuperar o preço pago, têm-se, 

ainda, os fragmentos de Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9, ambos 

estabelecendo um algo a mais que a condictio em favor do comprador (eam rem impensum 

e emptoris interest): 

D. 18, 4, 7. Paulus 14 ad plaut. Cum hereditatem aliquis vendidit, esse debet 

hereditas, ut sit emptio: nec enim alea emitur, ut in venatione et similibus, sed 

res: quae si non est, non contrahitur emptio et ideo pretium condicetur. Trad.: 
Quando alguém vende uma herança, deve haver de fato uma herança para que 

exista venda; porque não se trata de compra de uma chance como na caçada e 

                                                 
597 Ressalvando-se a tese de C. LONGO e P. BONFANTE de que a hereditas em sentido objetivo só seria 

empregada no direito pós-clássico, quando do surgimento da distinção entre sucessão singular e universal e 

decorrente o entendimento de que esses fragmentos teriam sido interpolados (J. C. MOREIRA ALVES, Direito 

romano cit., pp. 704-707). 
598 Direito romano cit., p. 704. 
599 Licet emptio non teneat cit., p. 198, nt. 21. 
600 Cfr. também M. TALAMANCA, Vendita cit., pp. 348-349. 
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outras situações; é a venda de uma coisa existente, e se a coisa não existir, não há 

venda, e o preço pode ser retomado por uma condictio. 

 

D. 18, 4, 8. Iavolenus 2 ex plaut. Quod si nulla hereditas ad venditorem 

pertinuit, quantum emptori praestare debuit, ita distingui oportebit, ut, si est 

quidem aliqua hereditas, sed ad venditorem non pertinet, ipsa aestimetur, si 

nulla est, de qua actum videatur, pretium dumtaxat et si quid in eam rem 

impensum est emptor a venditore consequatur. Trad.: Quando o vendedor não 

tem direito à sucessão de um espólio, para se determinar quanto ele pagará ao 

comprador, é necessário distinguir: se existe uma herança, mas que não pertence 

ao vendedor, estima-se o seu valor; quando não há herança nenhuma e sobre esta 

se firmou o acordo, o comprador será ressarcido apenas pelo preço que pagou e 

outras despesas em que incorreu. 

 

D. 18, 4, 9. Paulus 33 ad ed. Et si quid emptoris interest. Trad.: E o interesse do 

comprador (os danos que tenha sofrido). 

 

Para M. SARGENTI
601, é evidente a concessão da actio empti por Javoleno, com o 

que também concorda M. TALAMANCA
602. No entanto, também o contrato de compra e 

venda da hereditas inexistente era considerado nulo, por exemplo, por Pompônio, do que 

também deveria decorrer teoricamente a indisponibilidade da ação contratual. 

D. 18, 4, 1. Pomponius 9 ad sab. Si hereditas venierit eius, qui vivit aut nullus 

sit, nihil esse acti, quia in rerum natura non sit quod venierit. Trad.: Se for 

vendida a herança de uma pessoa viva ou que não existiu, não se fez nada, 

porque não existiu nada a ser vendido. 

 

Vale lembrar, com F. PROCCHI
603, que o tema da venda da hereditas inexistente nas 

fontes era muito mais complexo e suscitou posicionamentos dos mais diversos dentre os 

romanistas, dentre estes os que suspeitavam de interpolação em Javoleno, aduzindo que no 

direito clássico a venda era nula e o comprador poderia se valer apenas da condictio ou de 

algum remédio pretório (actio doli, ou actio in factum)604. 

Já no tocante ao texto de Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9 – como o próprio R. 

JHERING
605 reconhecia – vê-se que ele contém uma formulação extremamente genérica (o 

                                                 
601 Appunti cit., p. 243. 
602 Vendita cit., p. 350. 
603 Licet emptio non teneat cit., p. 198, nt. 22 e p. 199, nt. 25. 
604 Nesse sentido, F. PROCCHI (Licet emptio non teneat cit., p. 199, nt. 25) menciona: F. E. VASSALLI, 

Miscellanea critica di diritto romano, in Studi giuridici, III.1, Milano, 1960, pp. 368 ss; K. HELDRICH, Das 

verschulden cit., pp. 18 ss; G. LONGO, Le ‘res extra commercium’ e l’azione di danni nei contratti di vendita 

nulli, in Studi in onore di Piero Bonfante, v. 3, Milano, 1930, pp. 380 ss; D. MEDICUS, Id quod interest cit., p. 

166 ss. 
605 Culpa in contrahendo cit., pp. 15-16. 
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emptoris interest), o que pode dificultar sua compreensão, especialmente por ter sido o 

texto tirado de seu contexto original, conforme alerta P. MOTA PINTO
606. 

Contudo, necessário ponderar, como observa M. TALAMANCA
607, que não é 

possível estabelecer se, em Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9, Paulo estaria tratando do interesse 

positivo ou negativo, sendo difícil harmonizar essa afirmação com o texto de Paul. 14 ad 

plaut., D. 18, 4, 7 e Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 23 (este relacionado à venda da res extra 

commercium) em que o mesmo jurista fala apenas da concessão da condictio. 

No tocante à disciplina da venda de uma herança inexistente, R. JHERING não 

explorou o tema (que, como visto, é mais complexo, extenso e controverso do que parece 

nos fragmentos citados), detendo-se, principalmente, no fragmento Paul. 33 ad ed., D. 18, 

4, 9, que lhe interessava para defender que sua ação contratual ressarcitória fundada na 

culpa in contrahendo se prestaria a tutelar o interesse negativo do comprador.  

Por isso, cabe analisar de forma mais ampla o sentido desse interesse, sua menção 

em outros fragmentos das fontes, bem como a interpretação que lhe dá a doutrina a fim de 

verificar, também, se aqui a conclusão de R. JHERING deve prosperar. 

 

3.4. INTERESSE POSITIVO E INTERESSE NEGATIVO  

O termo “interesse” surge na teoria de R. JHERING como a medida da 

responsabilidade do vendedor pelo contrato nulo na ação ressarcitória. R. JHERING
608 

estabeleceu uma bipartição, que indica já ter sido previamente assinalada por F. 

MOMMSEN
609, entre interesse positivo e interesse negativo. 

Para R. JHERING
610, o interesse positivo (fundado na validade do contrato) se 

consubstanciaria na conservação e execução do contrato, hipótese em que, mostrando-se 

inválido o contrato, a parte obteria o equivalente em dinheiro ao que receberia caso o 

contrato fosse válido, ao passo que o interesse negativo derivaria da não conclusão do 

contrato, caso em que a parte obteria o que teria se a realidade exterior da conclusão do 

contrato não tivesse ocorrido. 

                                                 
606 Interesse contratual cit., p. 100. 
607 Vendita cit., p. 350, nt. 467. 
608 Culpa in contrahendo cit., pp. 16-22. 
609 “So nothwendig, wie die erste Berechnung des Interesse die Gültigkeit des Contracts, setzt diese letztere 

die Ungültigkeit desselben voraus” (Beiträge zum Obligationenrecht cit., p. 107). 
610 Culpa in contrahendo cit., p. 16. 
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O termo interesse aparece no fragmento de Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) 

e nas Institutas (Inst. 3, 23, 5) atrelado a deceptum non esse (interesse em não ser 

enganado).  

D. 18, 1, 62, 1. Modestinus 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel 

publica pro privatis comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen 

adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne 

deciperetur. Trad.: Aquele que sem conhecimento adquire um terreno sagrado ou 

religioso ou público como se privado fosse, ainda que não exista venda válida, 

poderá exercer contra o vendedor uma ação de compra para recuperar o interesse 

que tinha em não ser enganado. 

 

Inst. 3, 23, 5. Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, 

frustra quis sciens emit, quas tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a 

venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere ei liceat ut 

consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si 

hominem liberum pro servo emerit. Trad.: Aquele que compra terra que sabe ser 

sagrada, religiosa ou pública, como um foro ou uma basílica o fez em vão, porém 

se, enganado pelo vendedor, comprou-os como se privados ou profanos fossem, 

terá uma ação de compra porque não lhe era lícito ter a coisa, para ser ressarcido 

pelo interesse em não ser enganado. A mesma regra se aplica àquele que compra 

um homem livre como se escravo fosse. 

 

 

Tais passos, segundo R. JHERING
611, não deixariam qualquer dúvida no sentido de 

qual seria o interesse tutelado pela actio empti: a parte prejudicada só poderia buscar o 

interesse pela não conclusão do contrato, ou seja, reclamar pelos danos oriundos da 

conclusão aparente do contrato (interesse negativo), que incluiriam danos emergentes e 

lucros cessantes. 

Em Paulo (Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9; D. 19, 1, 21, 2), também se vislumbra o 

“emptoris interest”, bem como o “quanti interest non esse deceptum”. 

D. 18, 4, 9. Paulus 33 ad ed. Et si quid emptoris interest. Trad.: E o interesse do 

comprador (os danos que tenha sofrido). 

 

D. 19, 1, 21, 2. Paulus 33 ad ed. Quamvis supra diximus, cum in corpore 

consentiamus, de qualitate autem dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor 

teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi venditor quoque nesciet: 

veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt. Trad.: Apesar do que 

dissemos acima que se houver acordo sobre o objeto, mas as partes discordem 

quanto à sua qualidade, ocorrerá compra e venda, não obstante, o vendedor será 

responsável pelo interesse do comprador em não ser enganado, ainda que o 

vendedor ignorasse os fatos; por exemplo, se mesas são vendidas como sendo 

feitas de cedro, mas não o são. 

 

 

                                                 
611 Culpa in contrahendo cit., pp. 17-19. 
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Já em Ulpiano (Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 2), esse interesse em não ser enganado 

vem definido como abarcando os danos do prejudicado de modo amplo (multa continet). 

D. 19, 1, 13, 2. Ulpianus 32 ad ed. Quod autem diximus " quanti emptoris 

interfuit non decipi", multa continet, et si alios secum sollicitavit ut fugerent, vel 

res quasdam abstulit. Trad.: Muito é incluído na cláusula em que mencionamos 

‘pelo valor do interesse do comprador em não ser enganado; por exemplo, se ele 

[escravo fugidio] incitado outros a fugir com ele se, quando fugiu, furtou bens. 

 

Segundo P. MOTA PINTO
612, autor de estudo específico sobre o tema do interesse, 

este termo desde sua origem vem associado a mais de uma acepção, podendo significar 

“estar entre”, “aquilo que está entre”, a relação de uma pessoa com uma coisa ou estado de 

coisas, “ter parte”, “participar” e ainda o valor ou importância que a coisa ou estado de 

coisas teria para a pessoa, mantendo uma ambivalência por denotar relação e diferença.  

P. MOTA PINTO
613 observa, ainda, que “o que ‘importava’ ao titular – a relação 

entre esse e uma coisa ou estado de coisas, ou a posição dele em relação a estes –, quando 

era objeto de uma lesão, volvia-se igualmente na medida de uma desvantagem, 

aproximando-se da noção de prejuízo ou dano”.  

A partir de F. MOMMSEN e sua Differenztheorie, o interesse seria entendido como 

“diferença”, em equivalente pecuniário, entre o estado do patrimônio do lesado antes e 

depois do fato lesivo614. 

Também deve ser assinalada a dificuldade na determinação de um critério para a 

medida da indenização no direito romano, em que inexistiu um dever geral de indenizar e o 

“quod interest” poderia diferir no caso concreto615. 

Em doutrina, não parece tão certa a interpretação de R. JHERING
616 no sentido de 

que era evidente que as fontes por ele analisadas estariam se referindo a uma tutela do 

interesse negativo. Mesmo porque o interesse do comprador em não ser enganado não era 

                                                 
612 Interesse contratual cit., p. 84. 
613 Interesse contratual cit., p. 86. 
614 C. TURCO, L’interesse negativo nella culpa in contrahendo: verità e distorsioni dela teoria di Jhering nel 

sistema tedesco e italiano, in XXI Congresso dell’Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e 

tedeschi su “Problemi attuali dela responsabilità e dell’illecito in Italia e in Germania, Università degli 

Studi di Catania, 2006, pp. 3-4. 
615 P. MOTA PINTO, Interesse contratual cit., p. 89. 
616 Culpa in contrahendo cit., pp. 17-19. 
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propriamente uma restrição da medida do dano617, não se podendo falar em um critério 

unitário, pois as fontes traziam soluções casuísticas618. 

Nesse sentido, P. BONFANTE
619

 aduz que as fontes parecem indicar no sentido de 

que o interesse positivo do comprador também deveria ser ressarcido (ou seja, o lucro que 

decorreria da conclusão do contrato), porque é concedida a ação contratual e para H. 

HOLLANDER
620 os passos objeto da análise de R. JHERING não estariam a tratar do interesse 

negativo. 

Segundo M. TALAMANCA
621, como ainda para P. MOTA PINTO

622
 e N. KUONEN

623, 

não haveria dificuldade em admitir que por meio da actio empti o comprador também 

poderia obter o interesse positivo. F. PROCCHI
624 também anota que é somente o contexto 

do texto de Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 que pode permitir inferir se tratar de interesse 

negativo, mas o mesmo não se aplica necessariamente ao texto de Inst. 3, 23, 5. 

Até mesmo no texto de Ulpiano (Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 2) que menciona mais 

diretamente uma definição do que estaria compreendido nesse interesse em não ser 

enganado, falta uma “ilustração suficiente do conteúdo” desse interesse, trazendo apenas 

exemplos de danos indiretos625. Também em Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21, 2626, P. MOTA 

PINTO
627 crê improvável que o jurista estivesse pensando no que hoje é designado interesse 

negativo. 

Tampouco o paralelo traçado por R. JHERING
628 com a actio redhibitoria e quanti 

minoris parece totalmente acertado. R. JHERING
629 aduzia que pela actio redhibitoria os 

                                                 
617 P. MOTA PINTO, Interesse contratual cit., p. 102. 
618 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 215. 
619 Corso v. 4 cit., p. 50. 
620 Zur Lehre vom ‘error’ nach römischen Recht, 2ª ed., Halle, Niemeyer, 1908, p. 167 apud P. MOTA PINTO, 

Interesse contratual cit., p. 101, nt. 316. 
621 Vendita cit., p. 335. 
622 Interesse contratual cit., p. 102. 
623 Este se referindo especificamente à interpretação de Inst. 3, 23, 5 (La culpa cit., p. 277). 
624 Licet emptio non teneat cit., p. 216, nt. 75. 
625 P. MOTA PINTO, Interesse contratual cit., p. 104. 
626 D. 19, 1, 21, 2. Paulus 33 ad ed. Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de qualitate 

autem dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi 

venditor quoque nesciet: veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt. Trad.: Apesar do que dissemos 

acima que se houver acordo sobre o objeto, mas as partes discordem quanto à sua qualidade, ocorrerá compra 

e venda, não obstante, o vendedor será responsável pelo interesse do comprador em não ser enganado, ainda 

que o vendedor ignorasse os fatos; por exemplo, se mesas são vendidas como sendo feitas de cedro, mas não 

o são. 
627 Interesse contratual cit., pp. 105-106 
628 Culpa in contrahendo cit., pp. 15-16. 
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romanos estariam tutelando o interesse negativo (porque a ação objetivava restabelecer as 

partes ao status quo ante630) e pela actio quanti minoris631 o interesse positivo (em virtude 

da manutenção do contrato). 

Por outro lado, P. MOTA PINTO
632 contrapõe que a ação redibitória tinha por efeito 

principal a restituição das prestações já efetuadas pelas partes e apenas de maneira 

acessória incluiria gastos em que o comprador tivesse incorrido relacionados ao 

contrato633. Também inexiste nas fontes referência a uma alternativa entre interesse 

positivo e negativo no que se refere à actio quanti minoris634, sendo que em doutrina, 

alguns635 chegam mesmo a atribuir-lhe tutela do interesse negativo, e não positivo, como 

assinalou R. JHERING. 

Fato é que, como assinala R. ZIMMERMANN
636, a distinção entre interesse positivo e 

negativo, que tem base histórica e ponto de partida nas fontes analisadas, conquanto tenha 

sido de grande valia para o direito moderno637, não representa o direito romano, no qual a 

parte prejudicada poderia obter o seu interesse em não ter sido enganado sem qualquer 

restrição (quod interest deceptum non esse). 

No mesmo sentido, P. MOTA PINTO
638 aduz que essa distinção entre interesses foi 

elaborada no direito comum em momento tardio, ausente na doutrina medieval e 

escolástica tardia: fosse decorrente das fontes romanas, isso seria “pouco natural” e é 

acorde em doutrina que os romanos não se viam “confrontados com uma opção consciente 

                                                                                                                                                    
629 Culpa in contrahendo cit., pp. 15-16. 
630 L. GAROFALO, Studi sull’azione redibitoria cit., pp. 11; 44, nt. 11; I. M. POVEDA VELASCO, Proteção do 

comprador cit., p. 59-61. 
631 J. C. MOREIRA ALVES, Direito romano cit., p. 523; I. M. POVEDA VELASCO, Proteção do comprador cit., 

p. 69. 
632 Interesse contratual cit., pp. 106-107. 
633 Ademais, segundo o autor apenas um texto (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 29, 2) mencionava a 

condenação quanti ea res est e sua origem clássica é objeto de dúvida dos romanistas. 
634 P. MOTA PINTO, Interesse contratual cit., p. 107. 
635 Assim V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita in diritto romano, v. 2, Napoli, Jovene, 1963, pp. 230 ss; 383 

ss. 
636 The Law cit., pp. 243-244. 
637 Citando o §122 do BGB: “§122. Schadensersatzpflicht des Anfechtenden. (1) Ist eine Willenserklärung 

nach § 118 nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung 

einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den 

der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, jedoch nicht 

über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültigkeit der Erklärung 

hat”. Trad.: Se uma declaração de vontade for anulada sob as seções 118, 119 e 120, o declarante, caso a 

declaração tenha sido feita a outrem, deverá indenizar essa pessoa, ou a terceiro, pelos danos que a pessoa ou 

terceiro sofreu no valor total do interesse que ele tinha na validade da declaração. 
638 Interesse contratual cit., p. 97. 



 

127 

 

entre duas formas de cálculo do dano, que não distinguiram em geral”, seguindo aquela 

mais adaptada ao caso concreto. 

Destarte, não se vê um total acerto de R. JHERING ao interpretar em Mod. 5 reg., D. 

18, 1, 62, 1 e Inst. 3, 23, 5 a tutela apenas do interesse negativo, tampouco em sua 

duvidosa afirmação de que essa diferença era conhecida pelo direito romano639, já que 

nunca enunciada. 

 

3.5. CONCLUSÕES TIRADAS DA EXEGESE DAS FONTES 

Com a revisitação da exegese das fontes fundantes da culpa in contrahendo de R. 

JHERING, verificou-se a emergência de várias questões, posicionamentos divergentes e 

evidências nas fontes que embasam entendimentos opostos. 

Em primeiro lugar, buscou-se analisar a validade ou nulidade da venda de uma res 

extra commercium, já que o contrato nulo era o ponto de partida da saga de R. JHERING em 

busca de tutela para a parte prejudicada.  

Após identificar nas fontes fragmentos relacionados à nulidade da stipulatio sobre 

coisas fora do comércio e concluir pela diferença desta (contrato de direito estrito) com 

relação à compra e venda (contrato tutelado pelo iudicium bonae fidei), observamos os 

textos de Pompônio (Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 – 6 pr.), que afirmavam a validade da 

venda de terrenos sagrados, religiosos ou públicos, desde que o comprador não tivesse 

conhecimento, na contramão dos passos de Paulo (Paul. 33 ad ed. D. 18, 1, 34, 1; Paul. 5 

ad plaut., D. 18, 1, 57 pr.; Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 15 pr.), Ulpiano (Ulp. 28 ad sab., D. 

18, 1, 22) e Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1), que afirmavam expressamente a sua 

nulidade. 

Passando pelas diversas questões que esse conjunto de textos levantava (se a venda 

era considerada nula, como poderia Pompônio afirmá-la válida e Modestino conceder uma 

ação contratual, a despeito de expressar sua invalidade?) e pelos principais 

posicionamentos adotados em doutrina, pudemos atestar, com a chancela da doutrina mais 

atual640, que a exegese de R. JHERING no tocante ao alcance dessa invalidade contratual foi 

acertada. 

                                                 
639 “Dass dieser Gegensatz des Interesses dem römischen Recht” (Culpa in contrahendo cit., p. 17). 
640 R. ZIMMERMANN, The law cit., pp. 690-691; M. TALAMANCA, Vendita cit., p. 337;  
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Embora a compra e venda fosse nula com relação aos seus efeitos regulares 

(entrega da coisa), isso não impedia que fosse movida ação contratual em face do vendedor 

para obtenção do interesse do comprador em não ser enganado. Modestino, apesar declarar 

que licet emptio non teneat (o que tecnicamente não equivalia a nulla emptio est), concedia 

a actio empti ao comprador prejudicado. 

A única divergência textual, em texto que afirmava a validade da compra (Pomp. 9 

ad sab., D. 18, 1, 4), também pode ser explicada nessa linha, longe da interpretação 

interpolacionista que muitos tentaram lhe conferir: afirmava-se a validade no sentido de 

conferir ao comprador a ação contratual para ressarcimento de seus prejuízos. 

No tocante à ação conferida para a tutela do comprador, vimos que, além da 

condictio para recuperar o preço641, os romanos já previam uma tutela a mais que 

permitisse ao comprador recuperar os danos oriundos da transação malsucedida (o 

interesse de que falava Paulo, em Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9). 

Constatamos inicialmente a previsão de duas ações completamente distintas nos 

fragmentos fundantes da culpa in contrahendo, Ulp. 28 ad sab. D. 11, 7, 8, 1 (actio in 

factum) e Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 e Inst. 3, 23, 5 (actio empti). Para explicar a 

discrepância, R. JHERING apenas argumentou que Ulpiano, por fazer uso da expressão 

quase ex empto actionem contineat para justificar a transmissão da ação com relação aos 

herdeiros, isso permitiria entender que ele tratava de uma pretensão de natureza contratual. 

Entretanto, pudemos verificar que a explicação da diferença de remédios não era 

tão simples. Primeiro porque os romanistas642 ainda debatem se a ação de Ulpiano teria por 

titular realmente o comprador. 

Além disso, o texto de Modestino não poderia ser visto de forma 

descontextualizada da evolução em que se inseriu. Como já percebera Cuiacius643, foi 

Paulo quem primeiro adotaria a tutela da ação contratual (Paul. 33 ad ed. D. 19, 1, 21, 2), 

Modestino acabaria acolhendo-a. Ainda Paulo (Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21 pr.,) falaria na 

ação contratual em fragmento que claramente tratava de venda firma com objeto 

impossível (venda da prole de escrava estéril ou maior de cinquenta anos). 

                                                 
641 Ulp. 28 ad sab., D. 18, 1, 22; Paul. 5 ad plaut., D. 18, 1, 57 pr. 
642 A. FABER (Rationalia cit., p. 2092), F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 197, nt. 20; R. EVANS-

JONES-G. MACCORMACK, The sale of res extra commercium cit., p. 343; A. M. RABELLO, La base 

romanistica cit., p. 7; M. TALAMANCA, Vendita cit., p. 335, nt. 311. 
643 Recitationes cit., p. 821. 
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Também devemos considerar, na esteira da doutrina mais recente644, que Ulpiano 

abriu caminho para que seu pupilo Modestino (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1) atribuísse a 

actio empti a tais hipóteses. Em seguida, Justiniano equiparou os casos da venda do liber 

homo e da res extra commercium resolvendo em Inst. 3, 23, 5 pela concessão da actio 

empti. 

Não obstante, R. JHERING pouco se deteve na análise da ação cabível, concluindo 

de plano pela ação contratual. Todavia, essa preocupação deveria ser-lhe importante, pois, 

se defende a concessão da (actio empti) como regra geral para a tutela do comprador nos 

casos de contrato nulo, como pode invocar uma fonte que concede uma ação de natureza 

totalmente distinta (actio in factum) sem explicar de forma técnica e histórica essa 

diferença? 

Mesmo que seja certo que R. JHERING encontrou na ação contratual a 

instrumentalização de sua culpa in contrahendo, observamos, ainda, a exploração mais 

rasa e secundária outros textos das fontes que também eram explícitos e que poderiam lhe 

servir de fundamento (como é o caso dos fragmentos de Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21 pr. e 

Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21, 2).  

Ainda, como assinala F. PROCCHI
645, R. JHERING deixou de explorar a extensão do 

regime da res extra commercium à venda do liber homo operada por Justiniano (Inst. 3, 23, 

5), que poderia ter sido um gancho textual para demonstrar fundamento mais alargado no 

direito romano para sua construção jurídica, relevando-a para uma curta menção no 

capítulo final da obra. 

Se exegese de R. JHERING no tocante a esses aspectos, apesar de sucinta e em 

alguns pontos deficiente, acabou atingindo conclusões acertadas, a estrela principal da obra 

pode não ter sido tão acertada assim.  

R. JHERING empregou a culpa como elemento unificador que permitiria alçar a 

proteção das situações de contratos nulos a regra geral (até então a culpa não era 

considerada uma causa obligationis autônoma646), então definiu que nesses casos estaria 

sempre presente a culpa in contrahendo, consistente em omissão do vendedor em adotar 

uma diligentia in contrahendo e conhecer a realidade da coisa que vendia. 

                                                 
644 P. MOTA PINTO, Interesse contratual cit., p. 100; N. KUONEN, La culpa cit., p. 276; R. ZIMMERMANN, The 

Law cit., p. 243; M. TALAMANCA, Vendita cit., p. 336; H. HONSELL, Quod interest cit., pp. 108-109). 
645 Licet emptio non teneat cit., p. 195. 
646 F. C. SAVIGNY, System des heutigen Römischen Rechts cit., § 138, p. 295, nt. ‘d’. 
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A exegese que R. JHERING empreendeu para chegar a essa conclusão pautava-se na 

afirmação de que a menção a decipere nos textos de Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 e Inst, 3, 

23, 5 não implicaria a atuação dolosa do vendedor, porém passou longe de várias fontes 

que chancelam o posicionamento oposto, no sentido de que o comprador decipere era 

vítima de atuação dolosa do vendedor, que tinha conhecimento da circunstância prejudicial 

ao negócio. 

Nesse sentido, após pontuar algumas opiniões sobre o sentido desses passos, 

citamos outros fragmentos em que, por vezes, o termo decipere vem atrelado ao 

conhecimento da outra parte, no sentido ativo de enganar647, e outros casos em que se 

estabelecia responsabilidade do vendedor mesmo que ele desconhecesse a circunstância 

prejudicial do bem vendido648. 

Em seguida, também pudemos constatar que o termo decipere tinha íntima relação 

com a conduta dolosa, vez que utilizado em diversos fragmentos que cuidavam da tutela da 

actio de dolo649, além de apontar o principal antagonista da posição de R. JHERING, F. 

MOMMSEN, que defendia o sentido doloso de decipere fundado em alguns outros textos650.  

Inobstante, também apuramos o uso do termo decipere com viés mais objetivo, de 

cair em engano651 e analisamos algumas analogias questionáveis de R. JHERING para 

defender que os romanos vislumbravam culpa na ignorância não escusável652. 

Anotamos alguns posicionamentos mais recentes653 no sentido de que o decipere 

empregado por Modestino não necessariamente implicaria em dolo, podendo ter um 

sentido mais objetivo de cair em engano, sem influência dolosa (ou mesmo culposa) da 

outra parte. 

Essa ideia mais objetivada, que R. JHERING chega a mencionar ao citar texto acerca 

da responsabilidade pelos vícios redibitórios654, não é totalmente compatível com o que R. 

JHERING defendeu, ao caracterizar como culpa a ignorância do vendedor acerca das 

                                                 
647 Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13 pr. – 1. 
648 Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21, 2 e Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 3. 
649 Ulp. 44 ad sab., D. 4, 3, 37; Furius 1 ad ed., D. 4, 3, 40. 
650 Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 1, 2; Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 1, 6; Paul. 3 resp., D. 38, 2, 

46; Marcell. 3 dig., D. 4, 1, 7, 1 
651 Gai. 3 ad ed. provinc., D. 3, 2, 18; Ulp. 3 ad ed., D. 4, 4, 19; Paul. 17 ad plaut., D. 12, 4, 9, 1; Paul. 3 ad 

plaut., D. 44, 1, 7, 1. 
652 Ulp. 32 ad ed. D. 19, 2, 19, 1 e 13, 6; Afr. 8 quaest., D. 47, 2, 62, 5; Ulp. 30 ad sab., D. 17, 2, 23 pr. 
653 M. TALAMANCA, Vendita cit., p. 337, nt. 324; Y. BEN-DROR, The perennial ambiguity cit., p. 160. 
654 Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 1, 2. 
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circunstâncias do objeto vendido que acarretam a nulidade do contrato pelo simples fato de 

o vendedor dar seguimento à contratação. Como cediço, a responsabilidade objetiva 

prescinde de culpa. 

Todavia, R. JHERING
655  entendeu que quando os juristas romanos656 reprovavam a 

ignorância do vendedor, estão, na verdade, reprovando a sua culpa, mas sem se aprofundar 

no conceito romano de culpa. Aduzia que quem não estava totalmente seguro não deveria 

vender657, pois existe uma diligentia que deve ser observada também durante a formação 

do contrato658. Apesar de a culpa não se sustentar, nem ser fundamento suficiente, essa sua 

última afirmação talvez tenha sido a mais valiosa em toda a sua teoria, pois se perpetuaria 

nos desenvolvimentos da responsabilidade pré-contratual659. 

Também observamos que a fragilidade do fundamento da obrigação de 

ressarcimento na culpa era reconhecida pelo próprio autor, pois não era aplicada sem falhas 

(veja-se o caso de morte do proponente660) e nem R. JHERING se viu totalmente satisfeito, 

tendo reconhecido posteriormente que sua fórmula ainda deveria ser substituída por outra, 

mais objetiva, o que só poderia ser feito pelo trabalho da jurisprudência moderna661.  

Com isso, percebemos que se o fundamento principal da teoria (culpa) acabou 

sendo reconhecido como insuficiente por R. JHERING. Essa menção à jurisprudência que 

ainda viria se destaca justamente como um sinal de aprisionamento da culpa in 

contrahendo em seu contexto metodológico662. 

Em seguida, ainda em nossa análise panorâmica dos temas envolvidos nos passos 

citados por R. JHERING, pudemos tecer alguns comentários sobre a venda do homem livre 

como escravo, tema especialmente controvertido e badalado na doutrina interpolacionista, 

intimamente relacionado à venda da res extra commercium pela paridade que lhes deu 

Justiniano (Inst. 3, 23, 5).  

                                                 
655 Culpa in contrahendo cit., p. 36. 
656 Afr. 8 quaest., D. 47, 2, 62, 5 e Ulp. 30 ad sab., D. 17, 2, 23 pr. e Ulp. 32 ad ed.. 19, 1, 13, 3. 
657 Culpa in contrahendo cit., p. 36. 
658 Culpa in contrahendo cit., p. 52. 
659 Cfr. Item 4.5 do Capítulo 4 infra. 
660 Culpa in contrahendo cit., p. 92. 
661 R. JHERING, Das Schuldmoment cit., p. 38, nt. 73. 
662 Cfr. Item 4.3 Capítulo 4. 



132 

 

Percebemos que, as fontes determinavam que a venda de um liber homo seria 

considerada válida663, justamente porque tinha seu próprio racional (era muito corriqueira a 

situação), desde que o comprador não soubesse que adquiria homem livre, do que 

decorreria a disponibilidade da ação contratual para que o comprador prejudicado se 

voltasse contra o vendedor. 

No tocante a esse tema, R. JHERING aplica sua culpa in contrahendo, apenas 

esclarecendo que os passos falam em validade apenas no sentido de se conferir ação 

contratual ao comprador. Contudo, apesar de realmente não parecer ter sido necessário o 

dolo, não encontramos amparo para se falar em uma necessária culpa do vendedor, pois os 

textos destacavam apenas o desconhecimento por parte do comprador. 

Também a venda de uma herança inexistente foi tema de dois fragmentos fundantes 

da culpa in contrahendo de R. JHERING
664. Todavia, aqui também se pôde perceber a 

descontextualização de um tema mais amplo e complexo, que também viria a ser objeto de 

divergências entre os romanistas. 

Observamos que os textos tratavam da venda de uma herança inexistente, objeto 

impossível que acarretava a nulidade do contrato665 e a necessidade de ressarcimento do 

preço e despesas ao comprador666. 

R. JHERING não se aprofundou no tema da venda da herança inexistente, que acabou 

ficando como um exemplo de venda com objeto impossível da qual decorria uma 

consequência a mais do que a devolução do preço, o ressarcimento do emptoris interest, 

vislumbrado em fragmento de Paulo667, que fundamentou a tese do autor de que o 

ressarcimento na hipótese de culpa in contrahendo abarcaria o interesse negativo (interesse 

fundado na invalidade do contrato, pelo qual a parte prejudicada deveria obter sua 

restituição à situação que teria, não tivesse ocorrido a conclusão viciada do contrato). 

Por isso, passamos a analisar a bipartição de interesses, já teorizada por F. 

MOMMSEN
668, e outros669 fragmentos em que o emptoris interest deceptum non esse se 

                                                 
663 Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4 - 6 pr.; Pap. 23 quaest., D. 41, 3, 44 pr.; Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 5;  Paul. 33 

ad ed., D. 18, 1, 34, 2; Paul. 12 quaest., D. 40, 13, 4; Licin. 8 reg., D. 18, 1, 70. 
664 Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9. 
665 Pomp. 9 ad sab D. 18, 4, 1.  
666 Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8. 
667 Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9. 
668 Beiträge zum Obligationenrecht cit., p. 107. 
669 Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9; D. 19, 1, 21, 2; Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 2. 
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apresentava nas fontes e alguns posicionamentos discrepantes670, defendendo que não se 

poderia afirmar que o interesse observado nas fontes fundantes da culpa in contrahendo 

seria apenas o negativo e que nem mesmo o paralelo de R. JHERING com as ações 

redhibitoria e quanti minoris estaria acertado671. 

Pudemos, então, concluir, com o amparo da doutrina mais atual672, que a distinção 

entre interesse positivo e negativo, que pode até ter por ponto de partida as fontes 

analisadas, não representa o direito romano. 

Diante da exegese empreendida, percebemos que R. JHERING parte de alguns 

fundamentos válidos nas fontes romanas, mas a partir deles empreende verdadeiro salto 

para elaborar seu princípio geral da responsabilidade pela culpa in contrahendo, tendo 

fundamentação deficitária e não tão certeira em um dos aspectos mais importantes da 

teoria, a culpa. 

R. JHERING parece ter subordinado toda a sua interpretação a partir de uma teoria 

que já antecipava o resultado, ou como coloca W. BROCK
673, R. JHERING tentou construir 

um edifício, apontando primeiro onde deveria ficar o ponto mais alto do telhado, 

construindo com olhos apenas para este ponto e sem se preocupar com a solidez do 

fundamento, talvez ignorando, obstinado, a opinião do texto. 

Destarte, partindo das conclusões da exegese, nas páginas que se seguem 

poderemos apreciar a teoria de forma crítica, especialmente em seu contexto metodológico, 

que pode justificar muito do que o pensador moderno pode ver como “defeito” da teoria de 

R. JHERING. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
670 P. BONFANTE, Corso v. 4 cit., p. 50; H. HOLLANDER, Zur Lehre vom ‘error’ cit., p. 101, nt. 316; M. 

TALAMANCA, Vendita cit., p. 335; P. MOTA PINTO, Vendita cit., p. 335; N. KUONEN, La culpa cit., p. 277; F. 

PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 216, nt. 75. 
671 P. MOTA PINTO, Interesse contratual cit., pp. 106-107; V. ARANGIO-RUIZ, La compravendita v. 2 cit., pp. 

230 ss; 383 ss. 
672 R. ZIMMERMANN, The Law cit., pp. 243-244; P. MOTA PINTO, Interesse contratual cit., p. 97. 
673 Das negative Vertragsinteresse cit., p. 52 apud P. MOTA PINTO, Nota introdutória cit., p. XVI. 
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CAPÍTULO 4 

PONDERAÇÕES CRÍTICAS 

Após conhecer a trajetória metodológica da obra de R. JHERING e analisar mais 

detidamente sua teoria e seu fundamento no direito romano com a exegese das fontes, 

podemos, afinal, tecer algumas reflexões de caráter crítico acerca da Culpa in contrahendo, 

um dos objetivos precípuos deste trabalho. 

 

4.1. O INEDITISMO DE R. JHERING: ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DA DOUTRINA 

ANTECEDENTE E O MÉRITO DE R. JHERING 

O ineditismo da teoria de R. JHERING
674 foi por ele próprio proclamado, ao afirmar 

no início de seu artigo que estava a tratar de tema completamente novo (“völlig neues 

Thema”) e ao atribuir à doutrina que lhe antecedeu papel de pouca relevância, pontuando 

que os antigos (Cuiacius e Donellus) não teriam ido muito além das fontes675 e que até 

então apenas quatro autores modernos haviam tratado especificamente do problema da 

tutela da parte prejudicada pelo erro (F. C. SAVIGNY, C. G. WÄCHTER, A. SCHWEPPE e H. 

RICHELMANN), porém sem oferecer respostas satisfatórias676.  

Todavia, ao se levar em conta contribuições da doutrina antecedente sobre as quais 

R. JHERING silenciou ou não deu importância, vê-se que esse ineditismo talvez comporte, 

ainda que não uma desmistificação, uma reconsideração. 

Em primeiro lugar, chama a atenção a observação de A. BÜRGE
677, que aponta que 

sequer a expressão culpa in contrahendo era inédita, pois já fora utilizada na Glosa do 

fragmento Ulp. 28 ad ed., D. 14, 3, 1678 sobre a actio institoria679: “sed et plus possunt 

conveniri, si fuerint in culpa in contrahendo, si modo sint solvendo”680.  

                                                 
674 Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
675 Culpa in contrahendo cit., p. 3. 
676 R. JHERING, Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
677 “Es ist kaum ein Zufall, daβ eine der wichtigsten neueren Rechtsfiguren, die culpa in contrahendo mit 

genau diesem Namen in der Glossa ordinaria auftaucht, um eine in den Digesten gegebene Lösung eines 

Falles zu erläutern, den auch Jhering für die von ihm postulierte culpa in contrahendo hatte durchmustern 

müssen”, com agradecimento a W. KAISER pela observação (Römisches Privatrecht – Rechtsdenken und 

Gesellschaftliche Verankerung - Eine einführung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991, pp. 

213-214). 
678 D. 14, 3, 1. Ulpianus 28 ad ed. Aequum praetori visum est, sicut commoda sentimus ex actu institorum, ita 

etiam obligari nos ex contractibus ipsorum et conveniri. sed non idem facit circa eum qui institorem 

praeposuit, ut experiri possit: sed si quidem servum proprium institorem habuit, potest esse securus 

adquisitis sibi actionibus: si autem vel alienum servum vel etiam hominem liberum, actione deficietur: ipsum 

tamen institorem vel dominum eius convenire poterit vel mandati vel negotiorum gestorum. Marcellus autem 
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No texto de R. JHERING, entretanto, não se vê menção ao uso pioneiro da expressão 

culpa in contrahendo pela Glosa, surgindo naturalmente como que sua criação, quando 

afirma: “cheguei a uma delimitação do campo de ação de nossa culpa, vale dizer uma culpa 

na conclusão dos contratos: culpa in contrahendo”681.  

Não bastasse essa apropriação já no título da obra, vislumbrando em retrospectiva a 

doutrina que antecedeu R. JHERING, na esteira do estudo de F. PROCCHI
682, vê-se que 

também os Glosadores já falavam da atribuição da ação contratual com função ressarcitória 

no estudo das mesmíssimas fontes “descobertas” por R. JHERING. 

Discutindo a venda do homem livre como escravo, Rogerius683 assinalava que, 

inobstante a nulidade do contrato, subsistia a obrigação porque ambos os contratantes não 

                                                                                                                                                    
ait debere dari actionem ei qui institorem praeposuit in eos, qui cum eo contraxerint. Trad.: Pareceu justo 

para o Pretor, uma vez que obtemos vantagens dos atos de nossos agentes de comércio, que também sejamos 

obrigados por tais atos e sujeitos a sermos responsáveis e acionados nos contratos que eles firmarem. 

Todavia, o Pretor não entende da mesma forma com relação àquele apontado como institor, que não pode 

mover ações. Aquele que emprega seu próprio escravo como institor estará seguro, pois os direitos de ação 

são adquiridos para ele; se, todavia, empregar um escravo alheio ou um homem livre, não terá os direitos de 

ação, mas poderá acionar o próprio institor ou seu mestre, seja com fundamento no mandato, ou na gestão de 

negócios. Porém, Marcelo diz que ação deve ser concedida à parte que apontou o institor contra aqueles com 

os quais este contratou. 
679 O institor, que poderia ser um escravo, era o gerente de um negócio e aquele que o apontou (dono do 

negócio) poderia ser responsabilizado diretamente pela actio institoria pelas obrigações contraídas pelo 

institor relacionadas ao negócio (A. BERGER, Encyclopedic Dictionary cit., p. 504). A actio institoria surge 

num contexto de maior relevância das atividades praticadas pelos escravos a mando de seus donos e do 

surgimento de meios pretorianos para a tutela dos interesses de terceiros. A actio institoria era conferida ao 

terceiro contra o dono do escravo nos casos em que o dono houvesse encarregado o escravo de realizar uma 

atividade comercial (institor) (C. SANFILIPPO, Istituzioni di diritto romano, 10ª ed., Soveria Mannelli, 

Rubbettino, 2002, p. 139). 
680 Digestum vetus, seu Pandectarum Iuris Civilis – Ex Pandectis Florentinis, qua olim Pisan dicebantur, 

quoad rius fieri potuit, rapresentatus: Commentariis Accursii, et multorum insuper aliorum tam veterum 

quam neotericorum iureconsultorum scholiis atque observationibus illustratus, t. I, 1569, p. 1467. 
681 “Damit hatte ich eine seste Abgränzung des Gebiets unserer culpa gewonen, nämlich die der culpa bei 

Abschluss von Contracten: culpa in contrahendo” (Culpa in contrahendo cit., p. 7) 
682 Que faz um retrospecto amplíssimo da dogmática, separado em períodos (período medieval, Humanismo, 

Usus Modernus Pandectarum, século XIX, etc.), analisando exaustivamente a evolução da teoria do erro, 

vontade contratual e impossibilidade da obrigação (temas inerentes à culpa in contrahendo) até R. JHERING e, 

depois dele, até o século XIX (Licet emptio non teneat cit., pp. 19-394). Para os fins deste trabalho, faremos 

referência a alguns dos contributos dogmáticos levantados por F. PROCCHI, mas com o recorte de apreciação 

crítica de R. JHERING, isto é, sem o intento de realizar um tratamento completo da evolução desses temas 

como fez o autor italiano. Por isso, permite-se explorar neste Capítulo aqueles contributos da doutrina que 

mais se destacam e que foram orientados às mesmas conclusões de R. JHERING (assim questionando seu 

alegado ineditismo), bem como aqueles que consistiram em suas principais críticas. De qualquer forma, vale 

a remissão do leitor ao elaborado estudo de F. PROCCHI, para um panorama dogmático completo dos temas e 

da própria evolução das escolas de pensamento. 
683 In librum quartum Codicis, tit. XXXVIII De contrahenda emptione et venditione (C. 4, 38), in Summa 

Codicis apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 43: “interdum tamen rei presentis nulla est 

venditio, inspecta natura rei vel ratione rei. natura, ut liberi homines. ratione, ut sacre rei, religiose, et 

quarum rerum commercium non habemus, ut cuiuscumque rei cuiús est prohibita alienatio. Sed quamvis 

ratione rei nulla est venditio, tamen inspecta qualitate personamrum et natura contractus, qui bone fidei est, 

inter ignorantes tenet obligatio”. 
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conheciam a real natureza do bem, e Placetinus684 afirmava a plena validade da venda de 

coisas sacras, reconhecendo ao adquirente que ignorasse a real natureza da coisa o direito 

de obter ressarcimento.  

Ao interpretar o texto de Paul. 33 ad ed. D. 19, 1, 21 pr.685, relativo à venda da 

prole de uma escrava estéril, Placetinus confirmava a atribuição da ação contratual ao 

adquirente que não tinha conhecimento dessa circunstância, mesmo com a nulidade do 

contrato686. O mesmo argumento foi empregado em seu comentário acerca da venda de 

herança inexistente687. 

Azo688 (Azzone), por sua vez, deu um passo ainda mais largo no mesmo sentido da 

tese de R. JHERING, ao afirmar expressamente a nulidade da venda de herança de pessoa 

viva, de um servo ou de quem não tenha nascido e, ao mesmo tempo, estabelecer como 

obrigação do vendedor não apenas a restituição do preço, como também das despesas e do 

interesse do comprador689. 

Dentre os Comentadores690, Baldo de Ubaldi691 não foi muito longe e, comentando 

o texto de Inst. 3, 23, 5692, limitou-se a afirmar que era conferida a ação contratual com 

                                                 
684 In librum tertium institutionum, t. XXII [XXIII] De emptione et venditione (I. 3, 23), in Summa 

Institutionum apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 44: “[...] valida enim est emptio, id enim 

obtinet si contractus fuerit tantum rei sacrae, quo caso ignarus emptor agit ad interesse [...]”. 
685 D. 19, 1, 21 pr. Paulus 33 ad ed. Si sterilis ancilla sit, cuius partus venit, vel maior annis quinquaginta, 

cum id emptor ignoraverit, ex empto tenetur venditor. Trad.: Se um homem vende a prole de uma escrava 

que é estéril ou tem mais de cinquenta anos e o comprador não sabe, o vendedor é responsável ex empto. 
686 In librum tertium institutionum, t. XXII [XXIII] De emptione et venditione (I. 3, 23), in Summa 

Institutionum, apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 45: “In talibus tamen casibus dicitur quia 

licet emptio non teneat, ex empto tamen agitur, ut. ff. de act. empt. et vend. l. si sterilis”. 
687 In librum quartum Codicis, tit. XXXIX De haereditate vel actione vendita (C. 4, 39), in Summa Codicis 

apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 45: “[...] ergo si nullius haereditas venit, vel viventis 

hominis, nihil agitur, ut. ff.eo.l.j. licet etiam ubi nulla est hereditas de qua actum videatur tamen ex empto 

agitur, ut ff. de act. empt. et. ven. l. si sterilis”. 
688 In quartum librum Codicis, tit. XXXIX De hereditate vel actione vendita (C. 4. 39) in Summa super 

Codicem apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 48: “Si vero nulla est hereditas, puta viventis, aut 

eius qui nullus est de iure civili: ut quia servus est, vel quia nec est ille, nec fuit in rerum natura, cuius 

haereditas venditur, venditio est nulla: ut ff. eodem, l. j. Nec enim potest esse emptio sine re: quia non emitur 

alea vel spes: ut ff. eod. l. cum haereditatem et ut reddat emptori pretium, et praestet ei suum interesse, et 

expensas quas expenderit in eam rem, scilicet, per actionem ex empto: licet non teneat emptio argumen. ff. de 

actionibus empti venditi, l. Si sterilis. § quamvis”. 
689 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 48-49. 
690 F. PROCCHI assinala que Bartolo de Saxoferrato, que deu nome à Escola dos Comentadores, que dominou 

os séculos XIV e XV (mos Italicus), não trouxe contribuições para o tema objeto da análise (v. Licet emptio 

non teneat cit., p. 53). 
691 In librium tertium institutionum, t. XXIII De emptione et venditione (I. 3, 23, 5), in Baldi perusini in 

infortiatum, digestum novum et instituta commentarii apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 54. 
692 Inst. 3, 23, 5. Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum, basilicam, frustra quis sciens emit, quas 

tamen si pro privatis vel profanis, deceptus a venditore, emerit, habebit actionem ex empto, quod non habere 

ei liceat ut consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. idem iuris est, si hominem liberum pro 
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função ressarcitória ao comprador que sem saber houvesse adquirido um bem fora do 

comércio, afirmação, contudo, limitada ao caso em espécie, sem qualquer generalização. 

F. PROCCHI
693 destaca que na transição para o humanismo, manifestaram-se 

posições opostas na temática do erro e, a partir do mos Gallicus694, os juristas franceses 

passariam a buscar um equilíbrio da tutela de modo a levar em conta o interesse da parte 

deceptus. Nesse sentido, os mais relevantes expoentes do mos Gallicus, Jacobus Cuiacius 

(Jacques Cujas) e Hugo Donellus (Hugues Doneau) trazem em suas obras considerações 

acerca do tema que fazem questionar se, como afirmou R. JHERING, eles em nada 

contribuíram à solução do problema. 

Cuiacius695 tentou harmonizar os fragmentos de Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4696, 

Paul. 5 ad sab., D. 18, 1, 5697 e Pomp. 9 ad sab. D. 18, 1, 6 pr.698 de modo a obter uma 

disciplina unitária da venda de homem livre e da res extra commercium, afirmando que a 

nulidade a que se refere Modestino no texto de Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1699 diz respeito 

                                                                                                                                                    
servo emerit. Trad.: Aquele que compra terra que sabe ser sagrada, religiosa ou pública, como um foro ou 

uma basílica o fez em vão, porém se, enganado pelo vendedor, comprou-os como se privados ou profanos 

fossem, terá uma ação de compra porque não lhe era lícito ter a coisa, para ser ressarcido pelo interesse em 

não ser enganado. A mesma regra se aplica àquele que compra um homem livre como se escravo fosse. 
693 Licet emptio non teneat cit., pp. 57-59. 
694 Mos italicus e mos gallicus foram duas variantes de métodos de análise das fontes romanas surgidas na 

Itália e na França, o primeiro de viés eminentemente prático e o segundo dotado de comprometimento crítico 

e histórico. O mos gallicus, de viés científico e de contemplação filosófica, buscava também reconstruir os 

textos das fontes e os livrar de interpolações, tendo originado a Escola Culta, com Andrea Alciato como seu 

criador e Cuiacius como seu maior representante (Estevan Lo Ré POUSADA, A recepção do Direito Romano 

nas Universidades: glosadores e comentadores, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo 106/107 (2011/2012), pp. 114-115; M. CAPPELLETTI – J. H. MERRYMAN – J. M. PERILLO, The italian 

legal system: an introduction, Stanford, Stanford University, 1967, p. 38).  
695 “Et generaliter, loca sacra et religiosa et publica et liberi homines, si venditi fuerint, non possunt acquire 

emptori. Agitur tamen actione ex empto ad id quod interest, l. si tibi, C. de evict.” (Recitationes solemnes  ad 

L. IV, V, VI, in tit. I de contrah. empt. Lib. XVIII digest. (D. 18.1.4-6), in Operum cit., p. 729). 
696 D. 18, 1, 4. Pomponius 9 ad sab. Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui haberi non potest, emptio 

intellegitur, si ab ignorante emitur. Trad.: A compra de um homem livre ou de terreno sagrado ou religioso, 

que não podem ser objeto de propriedade, é válida desde que o comprador não tenha conhecimento. 
697 D. 18, 1, 5. Paulus 5 ad sab. Quia difficile dinosci potest liber homo a servo. Trad.: Porque pode ser 

difícil distinguir um homem livre de um escravo. 
698 D. 18, 1, 6 pr. Pomponius 9 ad sab. Sed celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse nec 

cuiuscumque rei si scias alienationem esse: ut sacra et religiosa loca aut quorum commercium non sit, ut 

publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur, ut est campus martius. Trad.: Mas o jovem 

Celso afirma que não se pode adquirir um homem que se saiba ser livre ou qualquer coisa cuja alienação se 

saiba ser proibida; por exemplo, terrenos sagrados ou religiosos, ou terras excluídas das relações privadas, 

como as terras públicas destinadas ao uso público, como o Campo de Marte. 
699 D. 18, 1, 62, 1. Modestinus 5 reg. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis 

comparavit, licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus venditorem experietur, ut consequatur quod 

interfuit eius, ne deciperetur. Trad.: Aquele que sem conhecimento adquire um terreno sagrado ou religioso 

ou público como se privado fosse, ainda que não exista venda válida, poderá exercer contra o vendedor uma 

ação de compra para recuperar o interesse que tinha em não ser enganado. 
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ao fato de não se poder assegurar a posse da res extra commercium700. Ademais, segundo 

observava Cuiacius701, a adoção da ação contratual por Modestino se deu na esteira de 

Paulo (Paul. 33 ad ed. D. 19, 1, 21, 2702). 

Cuiacius703 explicava, ainda, por que Ulpiano em Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1704 

atribuía uma actio in factum e não a ação contratual de que falava Modestino em Mod. 5 

reg., D. 18, 1, 62, 1: os juristas analisavam o mesmo fenômeno sob perspectivas diferentes, 

sendo que Ulpiano estaria dando destaque ao fato de que a venda do locus religiosus pro 

puro não era capaz de assegurar ao adquirente a aquisição da posse da coisa, de modo que 

lhe restaria agir com uma actio in factum. Já Modestino considerou a venda válida com o 

exclusivo objetivo de garantir ao adquirente a actio ex empto705. 

O texto de Paul. 33 ad ed., D. 19, 1, 21 pr.706 vem mencionado por Cuiacius de 

forma análoga, por tratar da venda de objeto inexistente (nula, portanto), na qual o 

comprador ex empto tenetur venditor, o que o levou a concluir que a ação contratual 

poderia ser concedida no caso de venda nula, com finalidade diversa da obtenção da posse 

da coisa707. 

                                                 
700 Recitationes solemnes ad L. IV, V, VI, in tit. I de contrah. empt. Lib. XVIII digest. (D. 18.1.4-6), in 

Operum cit., pp. 728-729. 
701 “Quamobrem vulgo recte legitur hoc loco: quamvis non sit emptio, tamen emptori competere actionem ex 

empto’: ut Modestinus quoque in l. qui officii 92. §. i. eod. tit. ait: quamvis emptio non teneat, si quis 

ignorans loca sacra, vel religiosa, vel publica pro privatis emerit, ex empto tamen ei datur action adversus 

venditorem, maxime scientem, docet Paulus, quamvis emptio non teneat, tamen ex empto actionem esse. Ergo 

ita statuemus: ex emptione ipso iure nullam ex empto actionem esse, inspecto facto potius, et convento, quam 

iure ipso. Res est perspicua” (Recitationes solemnes ad L. XXI, ad §2. Quamvis, in tit. I de actionib. Empt. 

Lib. XIX Digest. (D. 19.1.21.2), in Operum Postumorum quae de iure reliquit, t. IV, Impensis Societatis 

Typographicae Librorum Officii Ecclesiastici, 1658, cit., p. 821). 
702 D. 19, 1, 21, 2. Paulus 33 ad ed. Quamvis supra diximus, cum in corpore consentiamus, de qualitate 

autem dissentiamus, emptionem esse, tamen venditor teneri debet, quanti interest non esse deceptum, etsi 

venditor quoque nesciet: veluti si mensas quasi citreas emat, quae non sunt. Trad.: Apesar do que dissemos 

acima que se houver acordo sobre o objeto, mas as partes discordem quanto à sua qualidade, ocorrerá compra 

e venda, não obstante, o vendedor será responsável pelo interesse em não haver engano, ainda que o 

vendedor ignorasse os fatos; por exemplo, se mesas são vendidas como sendo feitas de cedro, mas não o são. 
703“Obiicitur l. ossa § i. de religios. Et sumptib. Funer ubi religiosa re vendita non dicitur action ex empto, ut 

diximus, sed action in factum, et quasi ex empto. Respondeo, Iuriscons. in d.l. ossa considerasse emptionem 

non esse perfectam, ut res adquiri possit emptori: Itaque dixit tantum actionem in factum, et quasi ex empto: 

At in l. qui officii consideravit emptionem perfectam esse, ut agi possit ad id quod interest: Itaque dixit 

competere actionem ex empto” (Recitationes solemnes ad L. IV, V, VI, in tit. I de contrah. empt. Lib. XVIII 

digest. (D. 18.1.4-6), in Operum cit., pp. 728-729). 
704 D. 11, 7, 8, 1. Ulpianus 25 ad ed. Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, praetor in factum actionem 

in eum dat ei ad quem ea res pertinet: quae actio et in heredem competit, cum quasi ex empto actionem 

contineat. Trad.: Se um terreno religioso for vendido como profano, o Pretor dará uma ação in factum à parte 

a quem cabe a coisa; essa ação também caberá contra o herdeiro porque se assemelha à ação de compra. 
705 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 66. 
706 Ver Nota 685 supra. 
707 “Simile est exemplum in l. 8 infra et l. si sterilis, infra de action. empt. Nam in l. 8 dicitur emptio esse 

nulla, si nulla res fuit, quae emi possit. At in l. Si sterilis nulla res subest: venditus enim erat partus, qui non 
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 F. PROCCHI
708 anota que, a despeito da interessante reflexão de Cuiacius, a única 

obra do comentador que R. JHERING
709 analisou – para que concluísse que os comentadores 

não teriam ido além do conteúdo imediato das fontes710 – foram as suas Observações 

(Observationum et emendationum) e não as Recitationes Solemnes, que contemplam as 

reflexões acima dispostas. 

Vale observar que, em Observationum et emendationum, Cuiacius711 analisava 

ainda o tema da venda de herança inexistente e concluía ser possível a cumulação da 

conditio com a actio ex empto com função ressarcitória, fazendo referência aos passos de 

Ulp. 28 ad Sab. D. 18, 1, 22712, Paul. 5 ad Sab. D. 18, 1, 23713 e Mod. 5 reg. D. 18, 1, 62, 

1714.  

Para Cuiacius715, a ação caberia independentemente do conhecimento do vendedor, 

mas o ressarcimento seria estimado de forma diversa dependendo do conhecimento do 

vendedor ou não, na esteira do texto de Marcian. 4 reg., D. 18, 1, 45716 (que trata da venda 

de roupas usadas como novas). 

                                                                                                                                                    
erat futurus, nempe partus quinquagenariae mulieris, et tamen actio ex empto. Ergo ubi emptio perfecta non 

est, datur actio ex empto: quod intelligendum est, ut perfecta non sit, quantum ad dominium consequendum: 

quantum autem ad alias res, perfecta sit ” (Recitationes solemnes in Operum cit., p. 729). 
708 Licet emptio non teneat cit., p. 67. 
709 Culpa in contrahendo cit., p. 3, nt. 3. 
710 “Die jedoch über die unmittelbaren Anhaltspunkte der Quellen wenig hinausgehen” (Culpa in 

contrahendo cit., p. 3, nt. 3). 
711 Observationum et emendationum libri XVII’, lib. II, cap. V apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., 

p. 68. 
712 D. 18, 1, 22. Ulpianus 28 ad sab. Hanc legem venditionis " si quid sacri vel religiosi est, eius venit nihil" 

supervacuam non esse, sed ad modica loca pertinere. ceterum si omne religiosum vel sacrum vel publicum 

venierit, nullam esse emptionem. Trad.: Um termo que determine que ‘qualquer parte da terra que seja 

sagrada ou religiosa não estará incluída na venda’ não é supérfluo porque diz respeito a uma pequena parte da 

terra; mas se toda a terra vendida era religiosa, sagrada ou pública, a venda é nula. 
713 D. 18, 1, 23. Paulus 5 ad sab.( et quod solverit eo nomine, emptor condicere potest). Trad.: E o comprador 

poderá recuperar o que pagou por meio da condictio. 
714 Ver Nota 699 supra. 
715 “sed ex empto etiam actionem habet in id quanti se deceptum non esse interest: qua actione Paulus ait et 

per ignorantem venditorem teneri: quod ex l. 45 D. de contrah. empt. sic necessário explicandum est ut 

sciens in id omne quod interest teneatur, ignorans non nisi mensarum citrarum nomine, cui símile est, quod 

de loci sacri emptione traditur in l. 22 et l. 23 et l. 62 D. eod. tit.” (Observationum et emendationum libri 

XVII’, liv. II, cap. V apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 68). 
716 D. 18, 1, 45. Marcianus 4 reg. Labeo libro posteriorum scribit, si vestimenta interpola quis pro novis 

emerit, trebatio placere ita emptori praestandum quod interest, si ignorans interpola emerit. quam 

sententiam et pomponius probat, in qua et iulianus est, qui ait, si quidem ignorabat venditor, ipsius rei 

nomine teneri, si sciebat, etiam damni quod ex eo contingit: quemadmodum si vas aurichalcum pro auro 

vendidisset ignorans, tenetur, ut aurum quod vendidit praestet. Trad.: Em livro de trabalhos póstumos, 

Labeão escreve que, quando uma pessoa compra roupas usadas como se fossem novas, Trebatius era da 

opinião de que o comprador deveria ter seus danos ressarcidos, se comprou sem saber que as roupas eram 

usadas. Essa opinião também é adotada por Pompônio e Juliano, que dizem que o vendedor deve ser 

responsabilizado pela diferença no valor das roupas se vendeu as roupas sem saber que eram usadas; mas se 
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Além de Cuiacius, também Donellus717 já buscou ofertar uma solução à antinomia 

entre a disciplina da venda do homem livre e da res extra commercium, constante dos 

textos de Pomp. 9 ad sab., D. 18, 1, 4718 e Mod. 5 reg. 18, 1, 62, 1719, considerando válida 

a venda da coisa sacra ou religiosa ou do homem livre como escravo sempre que ambas as 

partes (ou pelo menos o adquirente) desconhecessem tal circunstância.  

Donellus720 explicava que o fragmento de Modestino deveria ser entendido como 

tendo a venda uma validade limitada a alguns efeitos, mas com relação a estes a 

operatividade da actio ex empto era plena721. Curiosamente, a mesma interpretação adotada 

por R. JHERING que, entretanto, afirmou que Donellus não foi muito além do texto das 

fontes. 

No mesmo sentido, F. PROCCHI
722 cita o francês Dionysius GOTHOFREDUS

723 (Denis 

Godefroy), que também reconhecia essa validade limitada da venda do homem livre como 

escravo e das coisas sacras e religiosas, mais um autor que não mereceu menção por R. 

JHERING, a despeito de ter chegado à mesma interpretação. 

                                                                                                                                                    
tivesse conhecimento, ele seria responsável por todos os danos resultantes ao comprador. Da mesma forma, 

se uma pessoa vende um jarro de liga de ouro como se fosse de ouro sem o saber, ele será responsável pelo 

ouro que se dispôs a vender. 
717 “Nam et liberi hominis, et loci sacri, et religiosi emptionem contrahi placuit, si haec pro privatis veneant, 

et inter ignorantes id fiat, aut venditor sciat, et emptor ignoret. L. et liberi, 4 D. de contr. Emot. negat tamen 

Modestinus etiam hoc casu emptionem tenere, in L. qui officii, 62. §I. D. de contr. empt. Sed addit, quo se 

satis explicat. ‘Ex empto tamen’, inquit, ‘adversus venditorem experietur emptor, ut consequatur, quod 

interfuit eius, ne deciperetur’. Hoc qui dicit, satis declarat hactenus saltem emptionem valere. Neque enim 

potuit esse ex empto actio, nisi ex utili emptione. L. ex empto, D. de act. empt. Ergo quod prius dixerat non 

tenere emptionem, perpicuum est ita dici, ut intelligat non per omnia eam tenere, non tamen ita ut non teneat 

in totum. Ita consentiens omnium haec sentential est, etiam superiorum rerum emptionem valere, si ab 

ignorante prop privatis ematur” (Commentarii de Iure Civili cit., liv. XII, cap. XX, §16, p. 197). 
718 Ver Nota 696 supra. 
719 Ver Nota 699 supra. 
720 Commentarii De Iure Civili cit., liv. XII, cap. XX, §16, pp. 197-198.  
721 “Nam quamodo earum, quae dari non possunt, emptio contrahitur contra regulam juris, quae dictat 

impossibilium nullam esse emptionem? L. impossibilium, D. de reg. Jur. Sed nihil hic fit adversus eam 

regulam. Ut enim hae res alienari darive non possunt, sic nunquam possunt utiliter in emptionem, aliamve 

ullan conventionem deduci, ut dentur ipsae, petive possint. Denique quod ad res ipsas attinet, non tenet 

emptio, ut scribit Modestinus, tantumque in id agitur, ut praestetur emptori, quod eius interest deceptum non 

fuisse” (Commentarii De Iure Civili cit., liv. XII, cap. XX, §17, pp. 197-198).  
722 Licet emptio non teneat cit., p. 72. 
723 “Vendi ignoranti potest liber homo, locus sacer, religiosus, res denique cuius non est commercium: Vendi, 

inquam, non ut transferatur res in emptorem (nec enim possunt res buiusmodi in alium transferri) sed ut 

venditor teneatur emptori in id quod interest” (L. Et liberi hominis ff. De Contrahenda emptione (D. 18.1.4), 

in Corpus iuris civilis in IV. Partes distinctum. Eruditissimis Dionysii Gothofredi I. C. Clarissimi notis 

illustratum apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 73). 
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Já Antonius FABER
724 (Antoine Favre), também construindo o racional de 

Modestino, justificava a aparente contradição entre nulidade da venda e ação contratual na 

natureza de boa-fé do contrato de compra e venda, que justifica conferir ao adquirente 

deceptus uma tutela que transcendesse os limites formais da validade negocial725. 

A. FABER
726, como de forma idêntica fez R. JHERING

727, recorria à disciplina das 

ações edilícias (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul., D. 21, 1, 1, 2728) para afirmar que, ainda que 

não houvesse dolo do vendedor, manter-se-ia a tutela da ação contratual, pois o interesse 

do adquirente em não cair em erro continua existindo. Afirmou, ainda, que a locução 

emptio tenet poderia se referir tanto ao adimplemento quanto ao exercício da ação 

ressarcitória729. 

Aliás, a própria abordagem mais objetiva com relação ao verbo decipi, já era 

empregada por A. FABER
730, que considerava o erro em si do adquirente, 

independentemente de conduta dolosa do vendedor. Não obstante, R. JHERING também não 

o menciona. 

Dentre os autores do humanismo nos Países Baixos, F. PROCCHI
731 anota a 

observação de Henricus ZOESIUS
732 (Hendrik Zoes), no sentido de que o vendedor 

responderia por meio da ação contratual mesmo que o contrato não tivesse vindo a existir 

em razão do erro e mesmo que o vendedor ignorasse os fatos, pois é dever do vendedor 

                                                 
724 “Actio ex empto contra venditorem datur de omni eo quod venditori dolo malo factum est, ne impune 

emptorem deceperit, quia bonae fidei contractus est l. tenetur §. ult. supra. Nec ob id minus teneri 

venditorem actionem ex empto aequum est ob id solum quod contractus nullus sit, quia venditor emptorem 

deceperit” (L. Si sterilis ancilla, ad § quamvis, ff. De action. empt. et vend. (D. 19.1.21.2) in Rationalium in 

tertiam partem Pandectarum, t. V, Aurelianae, Sumptibus Haeredum Petri de la Rouiere, 1626, pp. 499-500). 
725 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 75. 
726 L. Si sterilis ancilla, ad § quamvis, ff. De action. empt. et vend. (D. 19.1.21.2), in Rationalium in tertiam 

partem Pandectarum cit., p. 500. 
727 Culpa in contrahendo cit., p. 11, nt. 11. 
728 D. 21, 1, 1, 2. Ulpianus 1 ad ed. aedil. curul. Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis 

vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus 

venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri debere. nec est hoc iniquum: 

potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an 

calliditate. Trad.: O motivo da promulgação deste edito é prevenir fraudes dos vendedores e tutelar os 

compradores enganados pelos vendedores. O vendedor será responsável ainda que desconheça as questões 

que o edito manda observar; e isso não é injusto, porque o vendedor pode facilmente obter conhecimento 

dessas questões, e não há diferença para o comprador quanto ao porquê ele é enganado, seja pela ignorância 

ou pela malícia do vendedor. 
729 L. Qui officii, ad § qui nesciens, ff. De contrah. empt. (D. 18.1.62.1), in Rationalium in tertiam partem 

Pandectarum cit., pp. 297-298. 
730 L. Qui Officii, ad § qui nesciens, ff. De contrah. empt. (D. 18.1.62.1), in Rationalium in tertiam partem 

Pandectarum cit., pp. 297-298. 
731 Licet emptio non teneat cit., p. 83. 
732 In Librum XVIII Digestorum commentarius, ad tit. I De Contrahenda emptione (D. 18.1), in 

Commentarius ad Institutionum seu Pandectarum juris civilis libros. 
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conhecer a natureza e as condições do objeto que coloca à venda. F. PROCCHI
733 destaca 

como sendo de surpreendente modernidade a justificativa de H. ZOESIUS de que o 

fundamento dessa tutela residia nas exigências de certeza do tráfego comercial, mas ele, 

também, não ganhou qualquer espaço em R. JHERING. 

F. PROCCHI
734 também destaca o contributo ao tema de alguns antigos autores do 

usus modernus pandectarum germânico, a exemplo de: J. HARPPRECHT
735, que comentava 

o texto de Inst. 3, 23, 5736 enxergando a concessão da ação ressarcitória de natureza 

contratual como necessária à liberdade do comércio; e H. HAHN
737, segundo o qual o 

ressarcimento seria uma obrigação secundária que nasceria a despeito da nulidade do 

contrato do fato de ter o vendedor conhecimento da natureza do bem fora do comércio. R. 

JHERING também os esquece. 

Também merece destaque o contributo de C. F. GLÜCK
738, considerado a síntese do 

pensamento do usus modernus, que equipava ao erro de fato a ignorância com relação à 

característica do objeto que o torna extra commercium, entendendo que o comprador 

poderia agir ex empto para obter indenização em face do vendedor nas hipóteses em que 

nenhuma das partes tivesse conhecimento da natureza da coisa ou quando o adquirente 

tivesse sido enganado pelo vendedor. Na leitura de F. PROCCHI
739, vê-se que C. F. GLÜCK 

já conferia em favor do adquirente de boa-fé uma ação geral ressarcitória de natureza 

contratual, independentemente da conclusão de um contrato válido. 

A tarda Escolástica dos séculos XVI e XVII (ou Segunda Escolástica, teólogos que 

eram em sua maioria jesuítas espanhóis) também contribuiu para a análise do problema, 

segundo observa F. PROCCHI. Dentre estes, impera destacar o raciocínio ampliativo que 

                                                 
733 Licet emptio non teneat cit., p. 84. 
734 Licet emptio non teneat cit., pp. 93-95. 
735 “[...] emptio intellegitur, ad hoc, ut emptor, qui rem sacram, religiosam vel publicam, pro re profana vel 

private, deceptus a venditore, emit, habeat actionem ex empto, per quam consequatur, quod sua interest, se 

deceptum non esse” (Institutionum liv. III, tit. XXIV, ad § Loca (I. 3.23.5) in Commentarius ad Instituta apud 

F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 94). 
736 Ver Nota 692 supra. 
737 Obs. n. VII ad Digestorum liv. XVIII in Observata theoretico practica, apud F. PROCCHI, Licet emptio non 

teneat cit., p. 95. 
738 Ausfürliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, XVI.1, Erlangen, 1814, XVI.1, Liv. XVIII, Tit. I, § 

975, pp. 48-52: “Keiner von benden hat die Eigenschaft der Sache gekannt. Hier kann der Käufer statt der 

Sache, welche er nicht erhalten kann, wenigstens das Interesse fordern. [...] noch viel mehr in dem Falle 

Statt, wenn dem Verkäufer die Beschaffenheit der Sache bekannt war, und dieser den unwissenden Käufer 

hintergangen hat”.  
739 Licet emptio non teneat cit., p. 109. 
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fazia L. MOLINA
740, para quem o comprador deceptus deveria ter direito ao ressarcimento 

dos danos emergentes e lucros cessantes, independentemente de ser nulo o contrato 

firmado, sendo que tanto o dolo como a culpa do vendedor poderiam ser causa para o 

ressarcimento dos danos741. 

Já dentre os jusnaturalistas, pode-se citar H. GROTIUS
742, que abordou o dever de 

reparar os danos causados com culpa e o dever de cumprir os pactos743, tratando daqueles 

que podem estar naturalmente obrigados com quem incorra em erro em um pacto. 

Estabeleceu uma ampliação do âmbito de operatividade da responsabilidade aquiliana, 

opinião corajosa que despontava como original744 dentre as soluções propostas no âmbito 

do direito romano comum745.  

C. SALGADO RAMÍREZ
746 observa que o fundamento da obrigação de indenizar em 

H. GROTIUS era o dano causado com culpa e M. SCHERMAIER
747 também assinala que a 

solução de R. JHERING não era nova justamente porque H. GROTIUS já havia defendido a 

responsabilidade pela negligência in re exploranda vel in sensu suo exprimendo (no 

momento de investigar as circunstâncias do contrato ou de comunicar informações à outra 

parte). 

Também S. F. PUFENDORF
748, como lembra C. SALGADO RAMÍREZ

749, abordou a 

temática do erro nas promessas e pactos, tendo concluído que se o promitente fosse 

                                                 
740 “Quando dolus dat causam contractui, non solum est ipso iure nullus in favorem decepti, sed etiam 

decipiens tenetur decepto ad damna omnia, tam lucri cessantis, quam damni emergentis, ex eo contractu 

decepto subsecuta” (Disp. 352, in De iustitia et iure opera omnia, t. II, Coloniae Allogrobum, 1733, p. 240). 
741 “Quoniam decipiens causa est iniusta omnium illorum damnorum ob suum dolum ac culpam ergo tenetur 

ad restitutionem illorum omnium” (L. MOLINA, Disp. 352, n. 10, in De iustitia et iure opera omnia cit., p. 

240). 
742 “De pacto errantis perplexa satis tractatio est. [...] “Quod si primissor negligens fuit in re exploranda, 

aut in sensu suo exprimendo, & damnum inde alter passus sit, tenebitur id resarcire promissor, non ex vi 

promissionis, sed ex damno per culpam dato, de quo capite infra agemus” (De iure belli ac pacis, III, 2ª ed., 

Amsterdam, Guilielmum Blaevw, 1631, cap. XI, §VI, p. 198). 
743 C. SALGADO RAMÍREZ esclarece que contrato e promessa são espécies de pacto para o autor (v. 

Consideraciones históricas acerca de la responsabilidade precontractual antes de Rudolf von Jhering. 

Aproximación doctrinal, in Revista de Derecho Privado 22 (2012), p. 284). F. PROCCHI anota a existência de 

opiniões no sentido de que as afirmações de H. GROTIUS poderiam ser entendidas com um viés amplo, como 

uma teoria geral do contrato (Licet emptio non teneat cit., p. 130). 
744 E, segundo F. PROCCHI (Licet emptio non teneat cit., p. 148) somente teria obtido a adesão de C. WOLFF 

(Institutiones juris naturae et gentium, 1750, §405). 
745 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 130; 148. 
746 Consideraciones históricas cit., p. 285. 
747 Error, falsa representación y deberes precontractuales de información: la tradición del ‘civil law’, in 

Revista de Derecho Privado 23 (2012), p. 75. 
748 “Caeterum si promissor fuit negligens in re exploranda, id qua consensum suum fundavit, tenetur 

resarcire si quod damnum ex inani isto promisso alter accepit” (S. F. PUFENDORF, De iure naturae et 

gentium – Libri octo, Londini Scanorum, 1672, liv. III, cap. VI, par. VI, p. 339). 
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negligente em ter conhecimento das condições sobre as quais formou seu consenso, ele 

deveria reparar os danos que tivesse causado à outra parte em virtude do negócio inútil. 

Já C. THOMASIUS
750, conhecido por minimizar a utilidade do direito romano e 

afirmar que somente a vigésima parte do Digesto teria aplicação nos tribunais, imputava as 

consequências do erro exclusivamente ao sujeito errante como uma decorrência da 

equidade natural, antecedendo assim as teorias oitocentistas que seriam o palco para a 

indignação que originou a culpa in contrahendo de R. JHERING
751. 

Na esteira do jusnaturalismo, J. DOMAT
752 afirmava que mesmo que nula a 

obrigação permanecia a responsabilidade pelos danos causados, porém não se manifestou 

expressamente sobre a natureza da ação ressarcitória.  

R. J. POTHIER
753 também discorreu sobre o tema partindo da análise de que o 

consenso das partes podia ser manifesto na presença de ambas ou, ainda, ser transmitido 

por carta (epistolam) ou mensageiro (nutium), destacando que, para que haver consenso, 

era necessário que a vontade do ofertante se mantivesse até a chegada de sua comunicação 

à outra parte, do contrário não haveria contrato. Contudo, se a carta causasse alguma 

despesa ao vendedor em razão da execução do negócio que era proposto, decorreria a 

obrigação de indenizar, fundada na regra de equidade segundo a qual nenhuma pessoa deve 

ser lesada por outra. 

Talvez o maior contraponto ao ineditismo de R. JHERING seja o trabalho de H. 

RICHELMANN de 1837 sobre a influência do erro nos contratos (Der Einfluss des Irrthums 

auf Verträge), no qual sustentou que a nulidade do contrato não excluía uma ação 

ressarcitória (“Schadensersatzklage”)754 fundada na culpa755, o que já era admitido no 

                                                                                                                                                    
749 Consideraciones históricas cit., p. 285. 
750 Institutionum jurisprudentiae divinae libri tres, Halae, Salfeld, 1694, liv. II, cap. VII, §39, p. 218. 
751 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 135-137. 
752 “Les conventions qui se trouvent nulles par quelque cause dont un des contractans doive répondre, 

comme s’il a aliéné une chose sacrée ou publique, ont cet effet, quoique nulles, d’obliger aux domages et 

intérêts celui qui y donne lieu” (Les loix civiles dans leur ordre naturel, t. I, Paris, Drlalain, 1777, liv. I., tit. I, 

seção V, §XIV, p. 31). 
753 Traité du Contrat de Vente, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur, t. I, 

Paris/Orleans, Debure/Rouzeau-Montaut, ed. rev., 1772, pp. 28-31. 
754 “Eine Frage muss nun aber hier noch erörtert werden, nämlich ob nicht trotz der durch den Irrthum 

bewirkten Nichtigkeit dennoch aus dem Vertrage unter Umständen eine Schadensersatzklage gegen den 

angestellt werden könne, der durch seine Schuld den Andern in Nachtheil gebracht hat” (Der Einfluss des 

Irrthums auf Verträge cit., pp. 129-130). 
755 “Notwendige Voraussetzung ist die culpa des Beklagten, denn da der Vertrag von den Gesetzen für nichtig 

erklärt wird, so kann auch aus dem, die Hauptverpflichtung begründenden Versprechen, keine Klage 

zulässig sein, es muss also ein neues Fundament, und diess ist die culpa, hinzukommen (p. 132) [...] Wenn 

das Römische Recht durch ost leidige Consequenz zu sehr die Ersordernisse des Lebens übersehen hat, 



146 

 

próprio direito romano756, segundo restaria claro nos passos Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1, 

Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9 – exatamente os mesmos evocados 

por R. JHERING como base de sua teoria. 

Então, como poderia R. JHERING ter descoberto (e ele próprio usa desse termo para 

qualificar o seu achado757) o que H. RICHELMANN alguns anos antes já afirmara? Ele 

inclusive citava a obra de H. RICHELMANN, mas se defendia dizendo que esta acabou 

perdida em virtude de um preconceito científico da época ou pela falta de maior 

desenvolvimento e que ele, R. JHERING, só aprendeu a “apreciar” a tese uma vez que 

chegou, sozinho e sem o conforto do caminho já traçado, ao mesmo resultado758. 

Com efeito, a obra de H. RICHELMANN acabaria ficando na sombra de F. C. 

SAVIGNY, que poucos anos depois lançaria a sistematização dogmática do erro que seria 

ponto de partida obrigatório para qualquer obra que tangenciasse o tema759. Mesmo 

porque, segundo F. C. SAVIGNY
760 a culpa não era uma causa obligationis geral e, nos 

termos da Willenstheorie, os contratos firmados mediante erro de uma das partes eram 

nulos (declaração sem correspondência com a vontade), restando a parte prejudicada 

impedida pela nulidade do negócio de manejar qualquer ação contratual761. 

Ademais, deve-se ponderar, como F. BENATTI
762, que, a despeito de o tema da 

responsabilidade daquele que desse causa ao erro já ter sido tratado por doutrina anterior a 

R. JHERING, esta se mantinha restrita a hipóteses particulares. A falta de uma visão ampla e 

de tratamento aprofundado fez com que os autores do direito comum e do início do século 

XVIII (como J. DOMAT e R. J. POTHIER) não tivessem influência significativa763. 

                                                                                                                                                    
warum ihm noch stets da nachhelfen, wo uns nicht die Gesetze selbst dazu zwingen? (p. 133) [...] Es ist diess 

ein deutliches Beispiel, dass es den römern nicht als etwas Abnormes erschienen ist, aus einem seiner 

Hauptwirkung nach nichtigen Vertrage eine Klage auf Entschädigung zuzulassen, ob aber von Anfang an 

Nichtigkeit vorhanden gewesen, oder erst nachher, wie in dem eben angeführten Falle, eingetreten ist, darin 

können wir keinen Unterschied finden (p. 138)” (Der Einfluss des Irrthums auf Verträge cit., pp. 132-138). 
756 “Also eine Klage aus einem nichtigen Geschäfte!” (Der Einfluss des Irrthums auf Verträge cit., p. 137) 
757 Culpa in contrahendo cit., p. 8. 
758 “[...] denn ich habe die Richelmann’sche Ansicht erst zu würdigen gesernt, nachdem ich von einer andern 

Seite her und unabhängig von ihr zu deselben gedrängt worden bin” (Culpa in contrahendo cit., p. 4). 
759 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 160. 
760 System cit., § 138, p. 295, nt. ‘d’. 
761 F. C. SAVIGNY, System cit., §§ 135 e 138, pp. 263-267; e 294. 
762 La responsabilità precontrattuale cit., p. 4, nt. 8.  
763 Nesse sentido também M. J. ALMEIDA COSTA, Responsabilidade civil pela ruptura das negociações 

preparatórias de um contrato, Coimbra, Coimbra, 1984, p. 34. 
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Concordamos com F. PROCCHI
764

 quando afirma que o artigo de R. JHERING tem o 

mérito de ser o primeiro enfrentamento “orgânico” do problema da relevância do problema 

que tratava. Também é pertinente a observação de U. DIEDERICHSEN
765 de que a culpa in 

contrahendo permaneceu ligada a R. JHERING (e não a outros como H. RICHELMANN) 

porque ele soube ver no tema mais do que mera nota de rodapé de F. C. SAVIGNY. 

No mesmo sentido, colocam-se R. H. BREBBIA
766

 e A. PRATA
767, ponderando que 

até o artigo de R. JHERING a matéria ainda não havia sido objeto de um estudo sistemático 

por parte da doutrina, tendo sido R. JHERING o primeiro a encarar o problema com 

amplitude, conforme também comenta M. J. ALMEIDA COSTA
768, por isso a teoria acabou 

considerada uma “sensacional descoberta jurídica” a despeito de sua limitação aos 

contratos nulos. Chamava a atenção a uma “problemática a bem dizer ignorada”769. 

Inobstante, é certo que R. JHERING descartou precipitadamente (em uma singela 

nota de rodapé770) o contributo dos antigos Cuiacius e Donellus que, segundo F. 

PROCCHI
771, foram os responsáveis por introduzir a via interpretativa de distinguir os 

possíveis significados de emptionem non tenere e, dessa forma, verdadeiramente 

anteciparam um dos pontos cardinais da tese de R. JHERING. Isso sem contar os diversos 

autores que já interpretavam a nulidade contratual posta nas fontes no mesmo sentido que 

R. JHERING lhe daria, mas não merecem sequer uma nota. Ainda, H. RICHELMANN, que já 

chegara exatamente à mesma conclusão que R. JHERING, inclusive partindo das mesmas 

fontes romanas, conquanto tenha merecido menção, não ficou com qualquer mérito. 

Era cientificamente necessário a R. JHERING, diminuir a importância da doutrina 

anterior e dar tanta ênfase à “novidade” do que estava tratando? Não teria seu trabalho a 

mesma relevância e validade para a ciência jurídica se retomasse criticamente a 

insuficiência do que fora feito até então, para, a partir disso, propor sua tese? É claro que a 

importância do artigo de R. JHERING não é reduzida quando atentamos para tais 

                                                 
764 F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli olblighi precontrattuali di (auto) informazioni e la presunzione 

assoluta di ‘culpa’ in capo al ‘venditor’, in Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP) III (2010), p. 1. 
765 Jherings Rechtsinstitute im deutschen Privatrecht der Gegenwart, in O. BEHRENDS (org.) Privatrecht 

heute und Jherings evolutionäres Rechtsdeken, Köln, Otto Schmidt, 1993, pp. 37-76, apud P. MOTA PINTO, 

Nota introdutória cit., p. xix. 
766 Responsabilidad precontractual, Rosario, Victor P. De Zavalia, 1957, p. 23 
767 Notas sobre a responsabilidade pré-contratual cit., p. 9. 
768 Responsabilidade cit., pp. 34-35. 
769 M. J. ALMEIDA COSTA, Responsabilidade cit., p. 35. No mesmo sentido, A. CARVALHO MARTINS, 

Responsabilidade pré-contratual, Coimbra, Coimbra, 2002, p. 20. 
770 Culpa in contrahendo cit., p. 3, nt. 3. 
771 Licet emptio non teneat cit., p. 154. 
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questionamentos, mas, levantá-los e deles ter consciência parece-nos a conclusão 

fundamental nessa releitura crítica da obra de R. JHERING. 

 

4.2. O FUNDAMENTO DA TEORIA DA CULPA IN CONTRAHENDO NO DIREITO ROMANO: 

DESCOBERTA OU INVENÇÃO? 

Como visto acima, a despeito do contributo da doutrina que lhe antecedeu, R. 

JHERING teve o incontestável mérito de abrir o caminho para além da casuística e, mais do 

que tudo, sinalizar um problema que restava sem solução pelo direito vigente.  

Por isso, a teoria da Culpa in contrahendo é até hoje mencionada como uma 

verdadeira “descoberta” de R. JHERING. O termo vem de H. DÖLLE
772 e ainda persiste em 

menções recentes da doutrina ao trabalho de R. JHERING. 

Veja-se, por exemplo, D. MARINELLI e A. BARRETTA
773, que afirmam ser a 

responsabilidade pré-contratual fruto da descoberta jurídica (“scoperta giuridica”), assim 

como Mariana P. DEPERON
774. No mesmo sentido, Y. BEN-DROR

775, conclui ser a tese de 

R. JHERING mais importantes “invenções” na ciência jurídica.  

Karina N. FRITZ
776 menciona que R. JHERING é “considerado historicamente o 

criador do instituto” e Dario M. VICENTE
777 noticia que “a descoberta da responsabilidade 

pré-contratual é geralmente atribuída a R. JHERING”. Também F. WIEACKER
778 menciona a 

culpa in contrahendo como uma das “descobertas impressionantes” de R. JHERING. 

Mais enfático ainda, A. MENEZES CORDEIRO
779 assinala que o reconhecimento da 

“natureza de invento totalmente novo” da culpa in contrahendo seria unânime, não 

devendo haver reservas quanto ao fato de se tratar de uma descoberta de R. JHERING.  

A novidade era propositalmente destacada pelo próprio R. JHERING
780

 em suas 

linhas inaugurais de Culpa in contrahendo, quando dizia tratar de tema completamente 

                                                 
772 Juristische Entdeckungen, in Verhandlungen des 42. Deutschen Juristentag II (1959), p. B. 1; B. 5 ss 

apud R. ZIMERMANN, The law cit., p. 812, nt. 215.  
773 Studio sulle figure giuridiche della responsabilità, Roma, Aracne, 2012, p. 13. 
774 Responsabilidade civil pela ruptura ilegítima das tratativas, Curitiba, Juruá, 2009, p. 28. 
775 The perennial ambiguity cit., p. 151. 
776 A responsabilidade pré-contratual por ruptura injustificada das negociações, in RT 883 (2009), p. 9-10. 
777 Da responsabilidade pré-contratual em direito internacional privado, Coimbra, Almedina, 2001, p. 241. 
778 Privatrechtsgeschichte cit., p. 515. 
779 Da boa-fé cit., pp. 528-529, nt. 3. 
780 Culpa in contrahendo cit., p. 1. 
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novo (“völlig neues Thema”), afirmando que sua descoberta (“Fund”) mais importante foi 

a resposta que encontrou nas próprias fontes romanas781. 

Contudo, a alcunha de “descoberta”, no sentido de revelar ou tomar conhecimento 

de algo já existente, pode comportar uma apreciação mais cautelosa, cautela que se vê, por 

exemplo, presente no texto de R. ZIMMERMANN
782, que usa da expressão descoberta 

(“discovery”), porém lhe atribuindo aspas.  

Também vale citar a observação de N. KUONEN
783, que aduz ser ainda hoje legítimo 

este questionamento: teria R. JHERING realmente redescoberto a culpa in contrahendo no 

direito romano, como Colombo a América, ou a teria, mais propriamente, inventado?  

Se R. JHERING entendeu ter descoberto a culpa in contrahendo nas fontes romanas, 

então é justamente a partir da análise do direito romano que se deve ponderar se houve 

realmente um descobrimento de algo já existente ou a invenção de algo novo. 

Conforme já destacado784, o fundamento nas fontes romanas era tão caro a R. 

JHERING justamente por estas ainda serem parte do próprio direito vigente de sua época, no 

qual deveria ser buscada a solução para o problema prático que se colocava como cada vez 

mais recorrente e que restava aparentemente sem solução diante do império da 

Willenstheorie. 

Entretanto, como visto na revisitação da exegese das fontes fundantes da teoria da 

culpa in contrahendo de R. JHERING
785, sua certeza quanto ao pensamento romano não nos 

pareceu ter suas raízes tão fincadas no “sólido terreno das fontes”, como afirmava o 

autor786. É por isso que R. ZIMMERMANN
787

 fala que a teoria tem fundamentos vacilantes 

em um punhado de fontes romanas. 

Nesse sentido, coloca-se P. BONFANTE
788, entendendo que, mesmo que tenha 

conquistado larga adesão no direito moderno, a teoria não é exata do ponto de vista do 

                                                 
781 “Der wichtigste Fund von allen aber war mir der, dass das römische Recht selbst in zwei Fällen” (Culpa 

in contrahendo cit., p. 8). 
782 The law cit., pp. 11 e 695. 
783 La culpa cit., p. 268. 
784 Capítulo 2 supra. 
785 Capítulo 3 supra.  
786 Culpa in contrahendo cit., p. 8. 
787 “Rudolf von Jhering’s famous culpa-in-contrahendo doctrine, based on the rather shaky foundations of a 

handful of roman sources” (Civil law in European Codes, in H. MACQUEEN-A. VAQUER- S. E. ESPIAU (eds.), 

Regional Private Laws and Codification in Europe, New York, Cambridge, 2003, p. 53). 
788 “Questa dottrina sebbene abbia conquistato larga adesione nel diritto moderno, non è esatta dal punto di 

vista del diritto romano” (Corso v. 4 cit., p. 50). 



150 

 

direito romano. Também N. KUONEN
789 reputa discutíveis as analogias feitas por R. 

JHERING para justificar sua culpa in contrahendo, por representarem um raciocínio por 

demais dogmático e artificial para que possa ser atribuído aos juristas romanos. 

Deve-se observar que, mesmo quando afirmava seu acerto790, R. JHERING também 

titubeava, sobretudo ao afirmar que a legitimidade teórica da culpa in contrahendo com 

relação ao direito romano era algo que só se poderia descobrir nos anos que se 

seguissem791. 

Não obstante se possa dizer que alguns elementos da exegese de R. JHERING 

estejam acertados sob o ponto vista de fidelidade com o direito romano, o principal e mais 

importante deles pode representar os “pés de barro” sobre os quais titubeia e hesita esse 

gigante792 criado por R. JHERING. Esse elemento é a culpa. 

Foi especificamente e no tocante à caracterização como culpa da ignorância do 

vendedor sobre as circunstâncias do objeto que tornavam nulo o contrato que R. JHERING 

demonstrava sua maior certeza, afirmando até mesmo que um jurista romano não hesitaria 

em assim pensar793.  

Contudo, era o próprio R. JHERING
794 quem hesitava, pois admitia que a culpa da 

forma como ele a definia, de maneira abstrata, era uma verdadeira culpa fictícia, uma 

praesumptio iuris et de iure de culpa, admitindo, porém, que os romanos em regra 

analisavam a culpa nos casos concretos e os atos não eram qualificados como culpados de 

modo absoluto e mesmo as presunções admitiam prova contrária. 

Também se observa que ao tratar, no capítulo final da obra, da hipótese de morte do 

proponente antes da aceitação da oferta, R. JHERING acaba admitindo que não havia como 

se considerar culpado o falecido pelo contrato que não subsistiu e que aqui sua teoria se 

colocava diante de um obstáculo que não poderia ser superado sem um grande esforço795. 

                                                 
789 La culpa cit., p. 273. 
790 “[...] ich selbst [...] bin auf's vollkommenste von ihrer Richtigkeit überzeugt” (v. Culpa in contrahendo 

cit., p. 52). 
791 “Ob ihr die theoretische Berechtigung vom Standpunkt des römischen Rechts aus streitig gemach werden 

kann, muss die Zukunst lehren” (Culpa in contrahendo cit., pp. 51-52). 
792 A imagem é de N. KUONEN: “un colosse aux pieds d‘argile” (La culpa cit., p. 267). 
793 “ [...] gleichwohl bin ich persönlich sest überzeugt, dass ein römischer Jurist seinen Anstand genommen 

haben würde [...]”(Culpa in contrahendo cit., p. 35). 
794 Culpa in contrahendo cit., p. 36. 
795 Culpa in contrahendo cit., p. 92. 
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Mais que isso: também foi o próprio R. JHERING
796 que acabou reconhecendo que 

sua fórmula da culpa in contrahendo seria substituída por outra mais objetiva, o que 

somente se daria pelo trabalho da jurisprudência moderna, mas insistia que os romanos 

vislumbravam a culpa nas hipóteses analisadas (hipóteses que, segundo sua concepção, 

haviam sido violentamente comprimidas em uma forma subjetiva da qual só se livrariam 

pelo trabalho da jurisprudência que ainda viria). 

Por óbvio, esse aspecto seria duramente criticado, pois, como afirmaram F. 

KESSLER–E. FINE
797, R. JHERING foi obrigado a esticar o conceito de culpa a ponto de 

desfigurá-la para tentar salvar sua teoria. No mesmo sentido, F. REGELSBERGER
798 afirmou 

que R. JHERING, na formulação de sua teoria, colocou a culpa na máquina de alongar799 

(aqui também fazendo ironia com a imagem que o próprio R. JHERING nos fornce em seu 

Céu dos Conceitos). 

A afirmação de R. JHERING de que a culpa do vendedor consistiria no próprio fato 

de ter seguido com o negócio é, também para F. PROCCHI
800, despida de fundamento, 

sobretudo no direito romano clássico, no mesmo sentido entendendo D. MEDICUS
801, que 

não se convenceu com a interpretação de R. JHERING. 

                                                 
796 “Ich könnte mich selber anführen. Die von mir aufgestellte Theorie der culpa in contrahendo wird, indem 

sie den beschränkten Gedanken des subjectiven Unrechts zu Grunde legt, der Idee des Verhältnisses selber 

nicht gerecht, und meine Formulirung wird gewiss durch eine weitere, objectivere ersetzt werden. Dasselbe 

gilt von einer Menge von Fällen, wo die römischen Juristen eine culpa annahmen - es sind Bestimmungen 

objectiver Art, gewaltsam in die subjective Form gezwängt, die erst die fortschreitende Wissenschaft von 

dieser engen Form ablösen wird” (Das Schuldmoment cit., p. 38, nt. 73). Cfr. trad. fr. O. MELEUNAERE, La 

Faute cit., p. 43, nt. 90. 
797 “Committed to the thesis that liability was based on fault, Jhering had to stretch ‘fault’ beyond 

recognition to save his theory” (Culpa in contrahendo, bargaining in good faith, and freedom of contract: a 

comparative study, in Yale Law Review 77 (1964), p. 402, nt. 4). 
798 Civilrechtliche Erörterungen cit., p. 33. 
799 “Indem aber Jhering diese Haftung aus eine Verschuldungsbegriff ans die Streckmaschine bringt, mittelst 

deren Jhering allerdings Ueberraschendes leistet. Hiebei soll dem Verfasser nicht im Mindesten das 

Verdienst geschmälert sein, die Frage zuerst umfassend gestellt und mit ebenso viel Scharssinn als 

Gründlichkeit untersuch zu haben” (Civilrechtlichte Erörterungen. Erstes Heft. Die Voverhandlungen bei 

Veträgen, Weimar, Böhlau, 1868, p. 33). P. MOTA PINTO traduz a “Streckmaschine” de F. REGELSBERGER 

como “máquina de cozer” (Nota introdutória cit., p. XVI). 
800 F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli olblighi precontrattuali cit., p. 29. 
801 “Ihering fügt freilich gleich selbst hinzu, er rechnete hiermit Widerspruch und wisse nicht, ob er diesen 

zum Schweigen bringen könne. Ich muss gestehen, dass auch hier nicht überzeugt worden bin. Gewiss mag es 

bei den Römern ebenso wie einen typisierten dolus auch eine typisierte culpa gegeben haben. Aber dann 

wäre doch eher zu erwarten, dass die Texte dann auch von dieser culpa reden und ihr ausdrücklich oder 

stillschweigend die hier fraglichen Sachverhalte zuschlagen. Gerade an einer solchen Erwähnung der culpa 

fehlt es jedoch. Zudem stammen die einschlägigen Texte von Spätklassikern, für die eine weitgehende 

Typisierung eher unwahrscheinlich ist” (Zur Entdeckungsgeschichte der culpa in contrahendo cit., p. 172 

apud F. PROCCHI, Rudolf Von Jhering: gli oblighi precontrattuali cit., p. 29). 
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É nesse sentido, ainda, que N. KUONEN
802 conclui que a culpa in contrahendo seria, 

na verdade, não uma descoberta (como a América para Colombo), mas uma invenção de R. 

JHERING, vez que estranha ao direito romano. 

Com efeito, devemos concordar, pois, apesar de ter sido tão importante para R. 

JHERING que sua culpa in contrahendo fosse uma descoberta de algo já existente nas fontes 

romanas, a fim de lhe conferir lastro jurídico, a inserção da culpa como elemento presente 

no sentido dos textos romanos nos pareceu forçada e não atender à lógica infalível que R. 

JHERING parecia tanto valorizar. 

Segundo já exposto803, ao fundamentar a presença da culpa, R. JHERING deixou de 

enfrentar algumas outras fontes segundo as quais decipere implicaria dolo do vendedor. 

Mesmo as fontes que indicavam viés mais objetivo do termo, no sentido de cair em 

engano, ou aquelas que reprovavam até mesmo o alienante que não tivesse conhecimento, 

também não se adequavam à ideia de culpa defendida por R. JHERING. 

Com efeito, a culpa era o elemento unificador necessário a elevar hipóteses 

casuísticas a princípio geral e por isso R. JHERING se agarrou a ela, vislumbrando-a até 

mesmo onde poderia nem estar. É certo que ao fazê-lo, estava motivado por motivos 

nobres (busca de uma solução prática a uma injustiça), mas pode ter falhado em sua 

própria metodologia, porquanto mesmo numa análise fria e lógica a culpa não tinha 

sustento integral nas fontes romanas (teve de ser “esticada” por R. JHERING). 

Afinal, como bem observou N. KUONEN
804, o contexto histórico-dogmático da obra 

de R. JHERING é que permite explicar claramente essa sua interpretação das fontes, 

especialmente a sua busca por um fundamento lógico nas fontes romanas para a regra de 

responsabilidade que ele buscava criar. 

 

4.3. CULPA IN CONTRAHENDO NO CONTEXTO METODOLÓGICO DE R. JHERING 

Como já destacado805, a trajetória da obra de R. JHERING foi marcada pela forte 

influência da Escola Histórica e pelo auge da jurisprudência dos conceitos, passando por 

uma virada para uma orientação mais voltada à efetividade e à justiça. Por isso, a segunda 

análise crítica importante que se pode empreender sobre Culpa in contrahendo é o seu 

                                                 
802 La culpa cit., p. 278. 
803 Cfr. Capítulo 3 supra. 
804 La culpa cit., p. 271. 
805 Cfr. Capítulo 1 supra. 
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entendimento sob a ótica do contexto metodológico da obra de R. JHERING em que o artigo 

foi escrito. 

É certo que R. JHERING já dava demonstrações de um pensamento orientado às 

questões práticas em Culpa in contrahendo, pois se propunha a analisar o problema da 

tutela da parte prejudicada nos contratos nulos justamente pela injustiça e inadequação, no 

plano prático, da solução (ou ausência de solução) então existente806.  

Contudo, quando afirma que realizaria a construção de um fundamento teórico 

(“theoretisch zu construiren”)807, é inequívoco que R. JHERING se aproxima da “juristische 

Konstruktion” que caracterizava sua primeira fase metodológica, segundo observa F. 

PROCCHI
808. 

Justamente pelos aspectos exegéticos e do iter construtivo da teoria com base no 

direito positivo (nas fontes), autores como H. LANGE
809, F. WIEACKER

810 e E. SCHANZE
811 

atribuem Culpa in contrahendo ao primeiro período metodológico de R. JHERING, ao passo 

que outros, destacando o caráter eminentemente prático e inovador da tese, situam Culpa 

in contrahendo como manifestação do segundo período de R. JHERING, a exemplo de W. 

FIKENTSCHER
812 e K. KINDEREIT

813. 

Por demonstrar características de ambas as fases de sua metodologia, Culpa in 

contrahendo também pode ser visto como um texto como de transição ou compromisso, 

como o faz P. MOTA PINTO
814, pois mesmo se atribuindo o texto à primeira fase do 

pensamento de R. JHERING, não se pode admiti-lo como expressão clara do conceitualismo, 

sendo certo que a origem da concepção da culpa in contrahendo está na preocupação de 

seu criador com necessidades práticas, não conceitos.  

                                                 
806 Culpa in contrahendo cit., p. 2. 
807 Culpa in contrahendo cit., p. 7. 
808 Licet emptio non teneat cit., p. 192, nt. 8. 
809 Die Wandlungen Jherings in seiner Auffassung vom Recht, Berlin-Grunewald, Rothschild, 1927, pp. 105-

107 apud F. PROCCHI, Nota di lettura cit., p. xxxi. 
810 O autor destaca que foi na primeira fase do trabalho de R. JHERING e com sua “fantasia criadora e do seu 

sentido para o intuitivo e para o palpável nas soluções jurídicas, enriqueceu a dogmática com descobertas 

impressionantes”, sendo a mais importante a culpa in contrahendo (Privatrechtsgeschichte cit., p. 515). 
811 Culpa in contrahendo bei Jhering, in Jus Commune 7 (1978), p. 331 apud F. PROCCHI, Nota di lettura cit., 

p. xxxi. 
812 Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, v. III, Turbigen, 1976, pp. 169-171, apud F. 

PROCCHI, Nota di lettura cit., p. xxxi. 
813 Wer fühl nich, daβ es hier. Einer Schadensersatzklage bedarf – Rudolf von Jhering und die “culpa in 

contrahendo”, in T. HOEREN (ed.), Zivilrechtliche Entdecker, München, 2001, p. 116 apud F. PROCCHI, Nota 

di lettura cit., p. xxxi, nt. 64. 
814 Nota introdutória cit., p. vi. 
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Nesse diapasão, F. PROCCHI
815 também vê Culpa in contrahendo como uma etapa 

intermediária na evolução metodológica de R. JHERING, pois pautada pela ideia de 

sensibilidade do direito (Rechtsgefühl) e pela premissa “através do direito romano, mas 

para além dele” 816.  

Já na leitura N. KUONEN
817, que entendemos acertada, Culpa in contrahendo 

representa duas tendências que foram marcantes na ciência jurídica alemã do século XIX.  

A primeira tendência que se destaca é a da ciência pandectista, em que o direito 

romano tinha um ligar predominante, mas um papel secundário, sendo estudado não em si 

mesmo, mas como fundamento indispensável das novas teorias818.  R. ZIMMERMANN
819 vê 

a culpa in contrahendo de R. JHERING exatamente como um exemplo da influência da 

Pandectística na Europa na doutrina do direito privado. 

A segunda tendência que Culpa in contrahendo transparece é a da 

Begriffsjurisprudenz, pois R. JHERING cria um conceito abstrato de aplicação geral (culpa 

in contrahendo) fundado em um sistema de argumentação lógica820.  

Concordamos com N. KUONEN
821 quando afirma que a análise de R. JHERING 

acabou cedendo à parcialidade relacionada à sua ligação com a ciência pandectista822: 

limitado a atribuir o caráter contratual à responsabilidade pré-contratual e a encontrar suas 

origens romanas, R. JHERING acabou prisioneiro do direito romano e atingiu resultados 

insatisfatórios.  

Seu texto dá mostras claras de que, apesar de movido por um senso de justiça, não 

conseguia se desvencilhar da preocupação com o conceito, com a lógica infalível da 

Pandectística que ainda o assombrava. Assim o fez: (i) quando afirma823 que estava 

empreendendo a construção de um fundamento teórico para a culpa in contrahendo; (ii) 

quando anuncia como seu fim precípuo encontrar nas fontes romanas fundamento para sua 

                                                 
815 Nota di lettura cit., pp. xlvi-xlvii.  
816 “[...]durch das römische Recht über das römische Recht hinaus”. (R. JHERING, Unsere Aufgabe, in 

Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts I (1857), pp. 51-52). V. F. 

PROCCHI, Nota di lettura cit., p. xxii. 
817 La culpa cit., p. 271. 
818 La culpa cit., p. 271. 
819 Civil law in European Codes cit., p. 53. 
820 N. KUONEN, La culpa cit., p. 271. 
821 N. KUONEN, La culpa cit., p. 278. 
822 Nesse sentido, também se coloca G. T. MARTÍNEZ, Naturaleza de la responsabilidad precontractual 

(culpa in contrahendo) en la armonización jurídica europea, in Revista de Derecho Universidad Católica del 

Norte 17:1 (2010), p. 189. 
823 Culpa in contrahendo cit., p. 7. 
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argumentação824; (iii) e na própria estruturação da tese825, ao partir de um problema, buscar 

os conceitos e fundamento nas fontes e deduzir uma lógica e um princípio a partir deles. 

A teoria de R. JHERING, conforme observa R. ZIMMERMANN
826 (e não poderíamos 

tê-lo dito melhor), foi um produto do método da construção conceitual que prevaleceu na 

segunda metade do século XIX, e não uma exegese imparcial do direito romano histórico.  

Culpa in contrahendo pode ter aberto os caminhos para a responsabilidade pré-

contratual vindoura e ter representado um marco inicial fundamental na discussão acerca 

da boa-fé na fase de formação dos contratos.  

Todavia, a teoria em si, da forma como idealizada e construída, com suas 

inequívocas restrições e a imanente artificialidade da construção da Begriffsjurisprudenz, 

acabou permanecendo como mais um fantasma do Céus dos Conceitos de R. JHERING, 

construído e forjado em sua prensa dialético-hidráulica, que extraiu das fontes romanas a 

interpretação desejada. Como conceito que não tolerou contato com a realidade, formado e 

reproduzido a partir de um processo lógico827, a culpa in contrahendo pode não ter 

atingido a sua finalidade última, como se verá a seguir: ser uma solução eficaz para a 

prática. 

 

4.4. A DESCONTINUIDADE
828

 DA DOUTRINA POSTERIOR 

As reações à obra de R. JHERING, consoante observa P. MOTA PINTO
829, foram 

marcadas pelo contraste entre as “(quase unânimes) críticas ao seu método e à forma como 

teria manipulado as fontes” ao lado de “sua progressiva e inexorável aceitação como 

princípio geral, e a correspondente influência duradoura e quase universal que acabou por 

ter”. 

Nem seus críticos escapariam dessa influência, a exemplo de F. MOMMSEN
830, que 

atesta que a sugestão de R. JHERING teve grande significado e influência relevante mesmo 

                                                 
824 Culpa in contrahendo cit., p. 9. 
825 Culpa in contrahendo cit., pp. 1, 10, 23, 56. 
826 The Law cit., p. 244. 
827 R. JHERING, Im juristischen Begriffshimmel cit., pp. 252-253. 
828 Não se pretente traçar um panorama completo, o que seria impraticável no âmbito restrito deste trabalho, 

apenas noticiar os desvios que a doutrina operou logo após o artigo de R. JHERING, a demonstrar a 

insuficiência de seus fundamentos para satisfazer os anseios dogmáticos e práticos. 
829 Nota introdutória cit., p. XVII. 
830 “Ihering hat in einer späteren Schrift anerkannt, daß seine Theorie von der culpa in contrahendo, indem 

sie den beschränkten Gedanken des subjectiven Unrechts zu Grunde lege, der Idee des Verhältnisses selbst 
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sobre aqueles que não aderiram às suas ideias. Contudo, consoante lembra F. PROCCHI
831, 

adesão incondicionada à tese de R. JHERING somente se viu em K. A. VANGEROW
832. 

A doutrina que sucedeu a R. JHERING ainda buscaria delinear um fundamento, 

contratual ou extracontratual, da ação ressarcitória, garantindo tutela que se adequasse às 

exigências práticas, sem, todavia, recorrer à presunção de culpa e desviando das 

incongruências dogmáticas da teoria da nulidade dos negócios jurídicos833. 

O. BÄHR
834, citado por R. JHERING

835
 como tendo fornecido solução despida de 

fundamento teórico e com resultados práticos inadmissíveis836, seria um dos primeiros a 

lhe criticar, seguido por W. RÖVER
837, que empreendeu uma crítica à Willenstheorie (teoria 

da vontade) e à culpa in contrahendo, os quais, juntamente com F. REGELSBERGER, 

consagrariam a Erklärungstheorie (teoria da declaração)838. 

Já G. K. A. BECHMANN
839 defendeu que a bona fides inerente ao contrato de 

compra e venda explicaria os seus efeitos independentemente da validade do contrato e B. 

WINDSCHEID
840, que inicialmente sustentava o fundamento dessa responsabilidade na 

assunção tácita de uma garantia, veio a defender o fundamento legal841. 

W. BROCK
842 via na doutrina de R. JHERING demonstração de quão poderosamente 

sólido o sistema do direito romano mantinha cercados os juristas, que deveriam se esforçar 

em amoldar a nova teoria às velhas formas.  

                                                                                                                                                    
nicht gerecht werde. Die Anregung, welche von Ihering ausgegangen ist, ist aber eine sehr bedeutende 

gewesen. Namhafte Schriftsteller haben sich, insofern es sich um nichtige Verträge handelt, ganz oder doch 

im Wesentlichen Ihering ange schlossen und auch auf diejenigen, von welchen dies nicht gesagt werden 

kann, hat die Ihering'sche Darstellung einen nicht ganz unerheblichen Einfluß geübt” (Ueber die Haftung 

der Contrahenten bei der Abschließung von Schuldverträgen, Braunschweig : Schwetschke, 1879, p. 44). 
831 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 240. 
832 Lehrbuch der Pandekten cit., §109, pp. 165-166. 
833 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 243. 
834 Ueber Irrungen beim Contrahiren durch Mittelspersonen, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen 

römischen und deutschen Privatrechts XIV (1875), pp. 393-407. 
835 Culpa in contrahendo cit., pp. 5-6.  
836 O. BÄHR defendia que, no direito romano, o mensageiro que cometesse um erro era diretamente obrigado 

pelo que contratou e não tinha direito de fazer uso da actio quase institória (Zur Cessionslehre, in 

Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts I (1857), p. 462, nt. 161), 

reafirmando sua posição quando da crítica à R. JHERING. 
837 Ueber die Bedeutung des Willens bei Willenserklärungen, Rostock, Koch, 1874, pp. 3-47. 
838 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 243-258. 
839 Der Kauf nach gemeinem Recht, II, Erlangen, 1884, p. 429 ss apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat 

cit., p. 269. 
840 Lehrbuch des Pandektenrechts, II.1, Dusseldorf, 1865, §307. 
841 Lehrbuch des Pandektenrechts, II, 6ª ed., Frankfurt, 1887, §307. 
842 Das negative Vertragsinteresse cit., p. 14-ss e 48-ss apud P. MOTA PINTO, Nota introdutória cit., p. XVI. 
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F. LEONHARD
843

 defendeu uma culpa na formação dos contratos fundada e 

vinculada a uma efetiva e válida contratação posterior, de modo que o dever de cuidado 

nas negociações era análogo àquele que se deveria manter durante a execução do contrato, 

porém seria criticado por H. STOLL
844, que ponderava que o dever de cuidado não poderia 

ser baseado no contrato se deveria ser observado num momento em que não existe contrato 

(negociações), sobretudo se as negociações fossem frustradas ou o contrato viesse a ser 

nulo. 

H. THÖL, outro autor criticado por R. JHERING
845, manteve sua posição original846 

de que a responsabilidade pelos danos causados pela revogação da proposta seria fundada 

na boa-fé. Contudo, H. THÖL não esclarecia a natureza do direito de ressarcimento dos 

danos847. 

Já a resposta de F. MOMMSEN
848, mais um autor abertamente criticado por R. 

JHERING
849, em seu trabalho dedicado ao estudo da responsabilidade das partes na 

conclusão dos contratos, criticou R. JHERING por defender uma responsabilidade contratual 

na ausência de um contrato válido e ter construído o fundamento culposo para uma ação 

ressarcitória que deveria prescindir da culpa. F. MOMMSEN
850 manteve seu entendimento 

de que somente o dolo (e a culpa lata) seriam causa obligationis. 

Destacou-se, ainda, a posição de O. GIERKE
851, que defenderia uma 

responsabilidade que prescindisse da culpa (de caráter objetivo), já que o direito deveria 

privilegiar a tutela da parte que sofreu danos nos casos de divergência entre vontade e 

declaração pelo princípio da justiça reparadora (ausgleichende Gerechtigkeit). 

Como se vê nessa brevíssima síntese do pensamento imediatamente posterior na 

doutrina alemã, o percurso trilhado após Culpa in contrahendo demonstrou que a 

concepção original de R. JHERING ainda não fora suficiente.  

                                                 
843 Verschulden beim Vertragsschlusse, Berlin, 1910, pp. 2 ss apud A. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit., p. 

534. 
844 Haftung für das Verhalten während der Vertragsverhandlungen, 1923, apud A. MENEZES CORDEIRO, Da 

boa-fé cit., p. 536. 
845 Culpa in contrahendo cit., p. 5. 
846 Das Handelsrecht, I, 3ª ed., 1841, §57 apud F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 173. 
847 F. PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., p. 173. 
848 Ueber die Haftung cit., pp. 5-16. 
849 Culpa in contrahendo cit., p. 11. 
850 Ueber die Haftung cit., pp. 210-215. 
851 Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches und das Deutsche Recht, Leipzig, 1889, p. 167 apud F. 

PROCCHI, Licet emptio non teneat cit., pp. 353-354. 
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Por isso, a despeito da inquestionável influência de R. JHERING, não é tranquila a 

ideia de uma filiação direta da culpa in contrahendo (e da responsabilidade pré-contratual 

como atualmente entendida) à sua obra, segundo anota P. MOTA PINTO
852, haja vista os 

inúmeros desenvolvimentos teóricos e práticos pelos quais o conceito ainda passaria. No 

mesmo sentido, K. KINDEREIT
853 aduz que culpa in contrahendo dificilmente pode ser 

reconhecida no artigo de R. JHERING e T. GIARO
854 fala em “redescobertas” da culpa in 

contrahendo. 

A sua pouco significativa aplicação prática e os desdobramentos posteriores do 

tema, para além da Alemanha, também deixariam ainda mais claro que o parentesco da 

atual responsabilidade pré-contratual com a culpa in contrahendo de R. JHERING pode não 

ser tão próximo como muitas vezes inadvertidamente se afirma. 

 

4.5. A PROVA DA PRÁTICA E O ALARGAMENTO855 DA CULPA IN CONTRAHENDO 

Outro aspecto de Culpa in contrahendo que pode ser analisado criticamente é a sua 

recepção prática, seja pela legislação que ainda se eririgiria, como pelos tribunais. Se o 

objetivo declarado de R. JHERING era fornecer solução para uma situação concreta de 

injustiça de sua época, logo, o sucesso da teoria também dependeria diretamente da efetiva 

aplicação prática de sua novel “descoberta”. 

R. JHERING
856 já citava disposições do Código prussiano (o Allgemeines Landrecht, 

de 1794) e do Código austríaco (o Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, de 1811) como um 

“reconhecimento”857 prático claro de sua teoria da culpa in contrahendo: 

                                                 
852 Nota introdutória cit., p. XVII, nt. 36. 
853 Wer fühlt nicht, daß es hier einer Schadensersatzklage bedarf – Rudolf von Jhering und die culpa in 

contrahendo, in T. HOEREN (org.), Zivilrechtliche Entdecker. Eine Einführung in die großen Gestalten der 

Zivilrechtswissenschaft, Beck, Münche, 2001, p. 143 apud P. MOTA PINTO, Nota introdutória cit., p. XVI. 
854 Culpa in contrahendo. Eine Geschichte der Wiederentdeckungen, in U. FALK-H. MOHNHAUPT (ed.), Das 

Bürgerliche Gesetzbuch und seine Richter, pp. 113-154 apud P. MOTA PINTO, Nota introdutória cit., p. XVII, 

nt. 36. 
855 O “alargamento” será analisado especificamente em alguns países da Europa de civil law em que se 

desenvolveu a responsabilidade pré-contratual até a sua formatação atual. Não se analisarão os 

desenvolvimentos do tema em países de common law, afinal, como aponta P. MOTA PINTO (Interesse 

contratual cit., pp. 245-246), as soluções consagradas nesses sistemas apresentam diferenças marcantes no 

tocante à proteção das partes na formação dos contratos, descabendo, no âmbito restrito deste capítulo 

abordá-las. Não se pretende, ademais, no aspecto comparado, realizar um estudo completo do 

desenvolvimento e das especificidades da responsabilidade pré-contratual nos ordenamentos citados, o que 

certamente carecia de um estudo à parte. Buscou-se apenas apontar os principais autores responsáveis pelo 

alargamento do tema, além dos dispositivos legais em que se consagrou essa tutela, tudo com a finalidade 

única de demonstrar como o tema ganhou uma dimensão maior do que a que lhe conferiu R. JHERING. 
856 Culpa in contrahendo cit., pp. 44-50. 
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ALR., I, 5, §284. Was wegen des bey Erfüllung des Vertrages zu vertretenden 

Grades der Schuld Rechtens ist, gilt auch auf den Fall, wenn einer der 

Contrahenten bey Abschließung des Vertrags die ihm obliegenden Pflichten 

vernachläßigt hat. Trad.: Aquilo que é estabelecido com relação à culpa na 

execução do contrato se aplica caso um dos contratantes, na conclusão do 

contrato, tenha negligenciado nos deveres que lhe incumbiam. 

 

ALR., I, 4, §79. Ist jedoch derselbe durch eignes grobes oder mäßiges Versehen 

in den Irrthum gerathen, und der Andre hat nicht gewußt, daß der Erklärende 

sich irre, so ist der Erklärende zum Ersatz des durch seine Schuld entstandnen 

Schadens verpflichtet. Trad.: Se, porém, ele (o declarante) tiver incorrido em erro 

por sua própria culpa, grave ou média, e se a outra parte não sabia que o 

declarante estava em erro, o declarante é obrigado a ressarcir o dano causado 

pelo seu erro.  

 

ABGB. §878. Was geradezu unmöglich ist, kann nicht Gegenstand eines 

gültigen Vertrages werden. Ist Mögliches und Unmögliches zugleich bedungen, 

so bleibt der Vertrag in ersterem Teile gültig, wenn anders aus dem Vertrage 

nicht hervorgeht, daß kein Punkt von dem anderen abgesondert werden könne. 

Wer bei Abschließung des Vertrages die Unmöglichkeit kannte oder kennen 

mußte, hat dem anderen Teile, falls von diesem nicht dasselbe gilt, den Schaden 

zu ersetzen, den er durch das Vertrauen auf die Gültigkeit des Vertrages erlitten 

hat. Trad.: Aquilo que é absolutamente impossível ou ilícito não pode ser objeto 

de um contrato válido. Se contiver disposições possíveis e impossíveis, o 

contrato permanece válido, a não ser que não possam ser separadas tais 

disposições. Quem sabe ou deveria saber da impossibilidade no momento de 

conclusão do contrato deve compensar pelos danos sofridos pela outra parte que 

confiou na validade do contrato. 

 

Entretanto, não se poderia deixar de observar que referidos diplomas já existiam 

quando R. JHERING escreveu (1859-1860), ou seja, sua teoria é que se conformava à 

solução legal já existente alhures. Em defesa de seu ineditismo, R. JHERING
858 invertia o 

raciocínio: se sua teoria, seguindo o próprio percurso de forma independente, acabou por 

concordar com o que já está previsto na legislação estrangeira, isso era prova de sua 

legitimidade prática inequívoca. 

Talvez nem tão inequívoca, já que a aplicação da Culpa in contrahendo na prática 

alemã da época seria escarça e esporádica a ponto de F. MOMMSEN
859 declaradamente 

alfinetar R. JHERING acerca de seu pouco relevo prático. 

Conforme anota F. PROCCHI
860, que, para exemplificar, cita julgado de um mesmo 

tribunal que, em julgamento de 1868, acolhera a tese de R. JHERING para reconhecer ao 

                                                                                                                                                    
857 Culpa in contrahendo cit., pp. 50-51. 
858 Culpa in contrahendo cit., pp. 51-52. 
859 “Man wir aus Grund dieser Entscheidungen annehmen können, dass die Jhering'sche Theorie für die 

Fälle, in welchen der Vertrag an sich gültig ist, wenigstens im Allgemeinem keinem Fingang in die Praxis 

gesunden hat” (Ueber die Haftung cit., p. 54). 
860 Licet emptio non teneat cit., p. 241, nt. 4. 
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prejudicado o ressarcimento do interesse negativo861, mas posteriormente, em outro 

julgamento em 1876, alinhou-se a F. MOMMSEN, decidindo que o dolo seria necessário em 

um caso que tratava justamente da venda de uma res extra commercium862.  

Outrossim, quarenta anos depois de Culpa in contrahendo entraria em vigor o 

BGB, no qual acabou não sendo prevista uma regra geral de indenização pelos danos 

decorrentes da culpa in contrahendo, como teorizou R. JHERING. A teoria era conhecida 

dos autores que trabalharam em sua elaboração863, porém estes ainda não estavam 

preparados para reconhecê-la como princípio geral864. 

Apenas o núcleo (restrito) da teoria de R. JHERING acabou inicialmente previsto no 

BGB, que se mostrou acuado em comparação com outras codificações, prevendo casos 

específicos865 em que se poderia vislumbrar a responsabilidade pela culpa in 

contrahendo866. Consagrou o princípio geral da boa-fé (§242867), mas aplicável apenas à 

execução dos contratos. 

Todavia, Dario M. VICENTE
868 anota que, pelo trabalho da jurisprudência alemã, 

formou-se um costume jurisprudencial no qual acabou fundada essa responsabilidade869, 

consagrada no caso dos tapetes de linóleo870.  

                                                 
861 J.A. Seuffert’s Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten, XXI [1868], n. 

29, 49 ss. 
862 J.A. Seuffert’s Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten, XXXI [n.f.I], 

1876, n. 129, 160 ss. 
863 D. MEDICUS, Culpa in contrahendo, in Rivista Critica del Diritto Privado 3 (1984), p. 573 apud A. 

PRATA, Notas cit., p. 9, nt. 6. 
864 F. KESSLER-E. FINE, Culpa in contrahendo cit., p. 403; Mariana P. DEPERON, Responsabilidade cit., pp. 

28-29, nt. 24.  
865 Por exemplo, ao prever a responsabilidade pela declaração eivada de erro (§122), a responsabilidade do 

representante pela nulidade do contrato (§179) e a responsabilidade pela impossibilidade da prestação em 

face da parte que tinha ou deveria ter conhecimento (§§306, 307 e 309) (A. de MAURO-F. FORTINGUERRA, La 

responsabilità precontrattuale, Padova, CEDAM, 2002, pp. 20-21; A. PRATA, Notas cit., p. 15; Dario M. 

VICENTE, Da responsabilidade pré-contratual cit., p. 246; Régis FICHTNER PEREIRA, A responsabilidade 

civil pré-contratual – Teoria geral e responsabilidade pela ruptura das negociações contratuais, Rio de 

Janeiro, Renovar, 2001, pp. 156-171). 
866 A. de MAURO-F. FORTINGUERRA, La responsabilità precontrattuale cit., pp. 18-21; A. PRATA, Notas cit., 

p. 15, nt. 24. 
867 § 242 Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie 

Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Trad.: A parte obrigada tem o dever de se 

portar segundo determina a boa-fé, levando em conta os costumes. 
868 Da responsabilidade pré-contratual cit., pp. 246-247. 
869 K. LARENZ, Methodenlehre cit., p. 616. 
870 Embora tenha iniciado seu desenvolvimento no âmbito das relações de consumo, essa responsabilidade 

abacou se estendendo a todos os tipos de relação jurídica (Karina N. FRITZ, Boa-fé objetiva na fase pré-

contratual: a responsabilidade pré-contratual por ruptura das negociações, Curitiba, Juruá, 2008, p. 34). 
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Julgado pelo Tribunal do Império em 1911, o caso se tornou paradigmático por ter 

sido reconhecida, com fundamento no surgimento de uma relação preparatória do contrato, 

a responsabilidade do dono de uma casa comercial na qual um cliente em potencial foi 

acometido pela queda de um rolo de linóleo em razão da conduta negligente de um 

empregado do estabelecimento871. 

Paulatinamente872, consolidar-se-ia o princípio de que a entrada em negociações 

contratuais faz surgir certos deveres entre as partes, mesmo que o contrato não viesse a ser 

concluído873. Também entraria em cena, a partir de H. STOLL
874 , em obra de 1933, o 

entendimento de que a culpa in contrahendo não estava relacionada ao negócio jurídico, 

mas sim a um elemento objetivo, fático, não mais derivado do contrato.  

Com G. HAUPT
875 (e sua teoria revolucionária876 publicada em 1941), a 

responsabilidade pela culpa in contrahendo passou a ser tratada no âmbito das relações 

contratuais fáticas, a partir das quais era possível a constituição de relações jurídicas 

decorrentes de comportamentos materiais, independentemente de declarações negociais 

(contatos sociais)877, também contribuindo para esse desenvolvimento H. DÖLLE
878 (na 

linha do sozialen Kontakt), K. LARENZ
879 e C. W. CANARIS

880 (estes últimos atrelando a 

responsabilidade pré-contratual à proteção da confiança881). 

                                                 
871 Dario M. VICENTE, Da responsabilidade pré-contratual cit., p. 246; K. LARENZ, Culpa in contrahendo, 

Verkehrssicherungspflicht und ‘sozialer Kontakt’, in MDR 9 (1954), pp. 515-518, trad. port. de Karina N. 

FRITZ, Culpa in contrahendo, dever de segurança no tráfico e “contato social”, in RT 34 (2008), pp. 343-

352; A. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit., p. 547. 
872 A. MENEZES CORDEIRO cita ainda outros casos pelos quais se consolidou a culpa in contrahendo no 

ordenamento alemão: a) o caso da casca de banana, em que foi concedida indenização ao cliente de um 

estabelecimento que nele adentrou, escorregando em uma casca de banana (1961); b) o caso do iate, em que o 

dono de um iate levou-o a reparo em um estabelecimento, mas não determinou o início dos serviços de 

imediato, por estar em dúvida se ia realizá-los; o iate fica no estabelecimento e, ao ser transportado ao 

estacionamento, tomba e sofre danos (1976); c) o caso da folha de hortaliça (1976), em que uma criança ao 

ajudar a mãe a embrulhar mercadorias em uma loja, escorrega numa folha de hortaliça e se fere, sendo 

reconhecido que os deveres de proteção contratual abrangem a segurança de terceiros. Também se vislumbra 

o dever de esclarecimento, em caso de 1968 em que o fiador enganado por falta de esclarecimentos quanto ao 

âmbito sua responsabilidade, recusa efetivar a garantia. Em julgamento de 1969, também restou reconhecida 

a responsabilidade pelo abandono das negociações nos casos em que o comportamento adotado por uma 

parte suscitou a confiança da outra na celebração do contrato (Da boa-fé cit., pp. 548-552). 
873 Dario M. VICENTE, Da responsabilidade pré-contratual cit., p. 246; K. LARENZ, Culpa in contrahendo 

cit., pp. 515-518. 
874 Recensão a H. HILDEBRANDT, Erllärungshaftung, Berlin/Leipzig, 1931, in Huristische Wochenschrift 

(1933), p. 34 ss. 
875 Über faktische Vertragsverhätnisse, Leipzig, 1941. 
876 Daisy GOGLIANO, Tratativas pré-contratuais cit., p. 173. 
877 A. HIRATA, Relações contratuais fáticas, Tese apresentada para Concurso para Professor Titular junto ao 

Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 22. 
878 ZStW 103 (1943), pp. 67 ss. 
879 Culpa in contrahendo, Verkehrssicherungspflicht und ‘sozialer Kontakt’ cit., pp. 515-518. 
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Somente com a reforma do direito das obrigações em 2001 (Schuldrechtsreform), 

conforme anota A. HIRATA
882,  é que seria codificada a culpa in contrahendo. No §311 II, 

verifica-se, como aponta Karina N. FRITZ
883, que a figura ganhou âmbito normativo 

extenso, por abarcar as situações de contato negocial como relação obrigacional que 

implica na observância de deveres (§241 II884). 

BGB. § 311. Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche 

Schuldverhältnisse. (1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch 

Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein 

Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein 

anderes vorschreibt. (2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 

entsteht auch durch 1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, 2. die 

Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine 

etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur 

Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt oder ihm diese 

anvertraut, oder 3. ähnliche eschäftliche Kontakte. [...] Trad.: §311. 

Obrigações criadas por um negócio jurídico e obrigações similares aos negócios 

jurídicos. (1) Para criar e alterar a relação obrigacional através de um negócio 

jurídico, assim como para alterar seu conteúdo, é necessário um contrato entre as 

partes, a não ser que a lei preveja de outra forma. (2) Uma obrigação com os 

deveres previstos no §241 II, também é criada por meio de: 1. Início das 

negociações contratuais, 2. Preparação do contrato, por meio do qual a parte, 

com vistas à relação contratual em potencial, confere à outra parte a 

possibilidade de atuar sobre seus direitos, bens jurídicos e outros interesses, ou 

lhe confia estes, ou 3. Contatos semelhantes aos negociais
885

. 

 

Na Itália, o Código civil de 1865 não previa regras de responsabilidade no período 

das tratativas886, por isso o alargamento da culpa in contrahendo ficou por conta da 

                                                                                                                                                    
880 Geschäfts-und Verschuldensfähigkeit bei Haftung aus culpa in contrahendo, Gefährdung und 

Aufopferung, in NJW (1964), pp. 1987-1993. 
881 Karina N. FRITZ, Boa-fé objetiva cit., p. 33. 
882 Relações contratuais fáticas cit., pp. 19-20. 
883 A responsabilidade pré-contratual por ruptura injustificada das negociações, in RT 883 (2009), p. 15. 
884 BGB §241. Pflichten aus den Schuldverhältnis. [...] (2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt 

jeden Teil zur Rückscht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten..  Trad.: 

Uma obrigação também pode, dependendo de seu conteúdo, obrigar as partes a levar em consideração os 

direitos, bens jurídicos e interesses da outra parte. Tradução livre feita com o auxílio das traduções inglesa 

disponibilizada pelo Langenscheidt Translation Service (<http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/>) 

e portuguesa (Karina N. FRITZ, Boa-fé objetiva cit., p. 54). 
885 Tradução livre feita com o auxílio das traduções inglesa disponibilizada pelo Langenscheidt Translation 

Service (<http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/>) e portuguesa (Karina N. FRITZ, A 

responsabilidade pré-contratual cit., p. 15). 
886 A. DE MAURO-F. FORTINGUERRA, La responsabilità cit., p. 42; A. PRATA, Notas cit., p. 13; Mariana P. 

DEPERON, Responsabilidade cit., p. 31; A. MENEZES CORDEIRO, Da boa-fé cit., pp. 566-567. 
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doutrina, sobretudo pelo trabalho de G. FAGGELLA, que, em artigo de 1906887, tratou da 

responsabilidade decorrente da ruptura das negociações888. 

Conforme anota Cristiano S. ZANETTI
889, pela primeira vez era considerado 

juridicamente relevante o período das tratativas, pois segundo a doutrina de G. 

FAGGELLA
890 era possível a responsabilidade daquele que rompesse durante os primeiros 

períodos pré-contratuais891, voltada ao ressarcimento das despesas e do trabalho 

preparatório ao contrato e fundada no consenso em entrar em tratativas, e não no vínculo 

contratual, tampouco na culpa in contrahendo. 

Ainda que bem recebida pelos tribunais892, somente com o Código civil italiano de 

1942 é que seria expressamente consagrada a responsabilidade pré-contratual fundada no 

comportamento segundo a boa-fé e na confiança, como se lê nos artigos 1.337 e 1.338. 

Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale. Le parti, nello 

svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi 

secondo buona fede (1366, 1375, 2208). Trad.: Tratativas e responsabilidade pré-

contratual. As partes, no desenvolvimento das tratativas e na formação do 

contrato, devem se comportar segundo a boa-fé (artigos 1.366, 1.375, 2.208). 

 

Art. 1338. Conoscenza delle cause d'invalidità. La parte che, conoscendo o 

dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (1418 e 

seguenti), non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da 

questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto 

(1308). Trad.: Conhecimento das causas de invalidade. A parte que, conhecendo 

ou devendo conhecer a existência de uma causa de invalidade do contrato 

(artigos 1.418 e seguintes), não comunica a outra parte, deve ressarcir o dano por 

esta incorrido por ter confiado, sem culpa, na validade do contrato (artigo 1.308). 

 

Na visão de A. DE MAURO-F. FORTINGUERRA
893, enquanto o artigo 1.337 

representaria um distanciamento do modelo de R. JHERING, marcado pela tendência da 

utilização de cláusulas gerais, o artigo 1.338 seria uma homenagem ao autor, já que previu 

a responsabilidade daquele que ocasiona a invalidade contratual, conhecendo ou devendo 

conhecer a causa invalidante. 

                                                 
887 Dei periodi precontrattuali e della loro vera ed esatta costruzione scientifica, in Studi Giuridici in onore 

di Carlo Fadda pel XXV anno del suo isegnamento, v. III, Napoli, Luigi Pierro, 1906, pp. 272-256. 
888 R. JHERING chegou a ressalvar que os romanos admitiam a volubilidade dos contratantes quando ainda 

não aperfeiçoado o contrato, não obrigando ao ressarcimento dos danos (Culpa in contrahendo cit., p. 87 e nt. 

89).  
889 Responsabilidade pela ruptura das negociações, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2005, pp. 40-41. 
890 Dei periodi precontrattuali cit., p. 304. 
891 Que o autor dividia em idealização e elaboração, concretização da proposta e a formação da vontade sobre 

uma proposta concreta (Dei periodi precontrattuali cit., pp. 272-278). 
892 A. DE MAURO-F. FORTINGUERRA, La responsabilità precontrattuale, Padova, CEDAM, 2002, p. 45. 
893 La responsabilità cit., p. 46. 
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Na França, o caminho trilhado seria oposto à proposta por R. JHERING, 

desenvolvendo-se uma responsabilidade pré-contratual de caráter delitual894, fundada na 

regra geral de responsabilidade civil do artigo 1.382895 do Code de 1804, na esteira do 

pensamento de R. SALEILLES
896, manifesto em conhecido trabalho publicado um ano após 

o estudo de G. FAGGELLA, e de L. JOSSERAND
897, ampliando o âmbito da responsabilidade 

extracontratual com o abuso de direito. 

Em Portugal, o Código Civil de 1966 recepcionaria expressamente898, em seu artigo 

227º, a culpa in contrahendo “na sua aplicação mais lata”, conforme assinala A. MENEZES 

CORDEIRO
899, cobrindo as três áreas pelas quais historicamente “se espraiou” essa figura: 

os deveres de proteção, os deveres de informação e os deveres de lealdade. 

Artigo 227º (Culpa na formação dos contratos). 1. Quem negoceia com outrem 

para conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação 

dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob pena de responder pelos danos 

que culposamente causar à outra parte. 2. A responsabilidade prescreve nos 

termos do artigo 498.º 

 

Pode-se dizer que a partir de R. JHERING, a “ideia fez carreira” (na expressão de M. 

J. de ALMEIDA COSTA
900), e após muito trabalho da doutrina em cada país, seria, então, a 

vez de os legisladores editarem preceitos consagrando a culpa in contrahendo, o que 

representou abertura dos sistemas a um “inicial e expressivo limite ao princípio da 

liberdade dos contratantes nas fases anteriores à conclusão do negócio”901. 

                                                 
894 J. SCHMIDT, La période précontractuelle en droit français, in Revue internationale de droit comparé 42 

(1990), pp. 547-548. 
895 “Art. 1.382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé, à le réparer”. Trad.: Qualquer ato humano que cause dano a outrem, obriga o culpado a 

repará-lo. 
896 De la responsabilité précontractuelle – a propos d’une étude nouvelle sur le matiére, in Revue 

Trimestrielle de Droit Civil I (1907), pp. 697-751. 
897 De l´esprit des droits et de leur relativité: théorie dite de l´abus des droits, Paris, Dalloz, 1927. 
898 Sob o Código Seabra (1867), que não a acolhera como princípio, já se verificava a sua aplicação, 

sobretudo em decorrência do trabalho da doutrina, especialmente de VAZ SERRA e C. A. MOTA PINTO (A. 

PRATA, Notas cit., pp. 19-22; M. J. ALMEIDA COSTA, Responsabilidade civil cit., pp. 43-44; Eva S. MOREIRA 

DA SILVA, Da responsabilidade pré-contratual por violação dos deveres de informação, Coimbra, Almedina, 

2003, pp. 28-29; C. A. MOTA PINTO, Responsabilidade pré-negocial, in Boletim da Faculdade de Direito, 

Coimbra, Universidade de Coimbra, 1966, pp. 143-248; VAZ SERRA, Culpa do devedor ou do agente, in BMJ 

68 (1957), pp. 110-132). 
899 Da boa-fé cit., p. 582. 
900 Responsabilidade cit., p. 35. 
901 Responsabilidade cit., p. 35. 
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É certo que a teoria de R. JHERING – a despeito de suas pretensões generalizantes902 

–  era restrita, pois fundada nos contratos inválidos, problema que corresponde apenas a 

fração do que se tornaria a responsabilidade pré-contratual903 como hoje é entendida nos 

sistemas de família romano-germânica.  

Apesar de R. JHERING ter teorizado um princípio geral de diligência contratual 

aplicável à formação dos contratos, referia-se especificamente à obrigação de evitar causas 

de invalidade do contrato904. Seriam necessárias muitas “vicissitudes”905 até o acolhimento 

da ideia pelas codificações modernas e a consolidação a responsabilidade pré-contratual 

em seus contornos atuais. 

 

4.6. UMA PALAVRA906 SOBRE O IMPACTO DA CULPA IN CONTRAHENDO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

O artigo de R. JHERING, publicado em 1861, não foi capaz de influenciar 

diretamente o Código Civil brasileiro de 1916 no acolhimento de uma figura específica 

para a culpa in contrahendo, nem mesmo os desenvolvimentos posteriores da figura já 

sentidos principalmente na Alemanha contribuíram para que o direito brasileiro 

agasalhasse um princípio geral de comportamento das partes na fase que antecede ao 

contrato – muito embora houvesse a previsão de uma regra geral de responsabilidade civil 

(artigo 159907), certamente uma dificuldade normativa a menos do que aquela que 

enfrentava R. JHERING. 

                                                 
902 Após fundamentar toda a sua teoria nos contratos nulos, R. JHERING formula um princípio de que a 

diligência contratual está presente também na fase de formação dos contratos e sua inobservância gera o 

dever de indenizar (Culpa in contrahendo cit., p. 52). 
903 A. PRATA, Notas cit., pp. 10-13. 
904 Mariana P. DEPERON, Responsabilidade cit., p. 26. 
905 P. MOTA PINTO, Nota introdutória cit., p. v. 
906 Não se pretende elaborar pesquisa exaustiva dogmática e jurisprudencial da responsabilidade pré-

contratual no direito brasileiro, o que fugiria de nosso escopo. Busca-se traçar o desenvolvimento com base 

nos principais exponentes e julgados de modo a verificar a influência das concepções de R. JHERING no 

direito brasileiro. Os julgados citados também não pretendem consistir em pesquisa fundada em metodologia 

empírica que busque espelhar de forma exata e quantificada as decisões dos tribunais brasileiros, apenas 

apontar tendências e demonstrar vestígios do pensamento de R. JHERING. 
907 “Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”. 
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Todavia, é certo que alguns dispositivos esparsos no diploma de 1916 remetiam à 

velha culpa in contrahendo, como concebida por R. JHERING, a exemplo do artigo 94908, 

que caracterizava como omissão dolosa o silêncio intencional de uma das partes sobre fato 

ou qualidade que a outra parte ignore, conhecimento que, se tivesse, não teria celebrado o 

contrato. Tal norma, na leitura de Mary GRÜN
909 já era uma sugestão de importância do 

comportamento das partes na fase pré-contratual, a despeito de não haver previsão do 

dever de indenizar na hipótese em comento. 

Também o artigo 1.082910 acabou contemplando uma das outras preocupações de 

R. JHERING em sua culpa in contrahendo, ao prever que o proponente responderia por 

perdas e danos se não comunicasse imediatamente o aceitante acerca da aceitação que 

chegou tardiamente.  

Pode-se apontar, ainda, o artigo 1.121911, que tratava da situação em que uma das 

partes em um contrato aleatório tinha conhecimento da consumação do risco e deixava de 

informá-lo à outra parte, o que acarretava a possibilidade anulação do contrato em virtude 

da conduta dolosa912. 

Há, ainda, quem vislumbre913 a responsabilidade pré-contratual, embora já 

vinculada a contrato efetivamente firmado (e não nos contratos nulos, como teorizou R. 

JHERING), na disciplina dos vícios redibitórios do artigo 1.103914 do Código de 1916, que 

estabelecia graus de responsabilidade distintos a depender de o alienante ter ou não 

conhecimento do defeito (se conhecia, deveria indenizar perdas e danos)915. 

                                                 
908 “Art. 94. Nos atos bilaterais o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a 

outra parte haja ignorado, constitue omissão dolosa, provando-se que sem ela se não teria celebrado o 

contrato”. 
909

 A eficácia dos documentos pré-contratuais, Dissertação (Mestrado), São Paulo, Universidade de São 

Paulo, 2006, p. 116. 
910 “Art. 1.082. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao conhecimento do proponente, 

este comunicar-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos”. 
911 “Art. 1.121. A alienação aleatória do artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, 

se provar que o outro contraente não ignorava a consumação do risco, a que no contracto se considerava 

exposta a coisa”. 
912 Régis FICHTNER PEREIRA, A responsabilidade civil pré-contratual cit., p. 196. 
913 Nesse sentido, Régis FICHTNER PEREIRA, A responsabilidade civil pré-contratual cit., p. 198. 
914 “Art. 1.103. Se o alienante conhecia o vicio, ou o defeito, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se 

o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”. 
915 Vale anotar que essa regra já se mostrava presente no direito romano, como tivemos oportunidade de 

analisar no Item 3.1.3 do Capítulo 3 supra, claramente enunciada no seguinte fragmento: D. 19, 1, 13 pr. 

Ulpianus 32 ad ed. Iulianus libro quinto decimo inter eum, qui sciens quid aut ignorans vendidit, 

differentiam facit in condemnatione ex empto: ait enim, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si 

quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita 

esse scissem: si vero sciens reticuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor 
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Ademais, impera observar que a culpa in contrahendo de R. JHERING buscava 

tutelar especialmente a parte prejudicada pela invalidade de contrato nulo em virtude de 

erro, situação que não tinha tutela no direito de sua época e que demandou a construção 

toda a construção da culpa in contrahendo. O Código de 1916 trouxe, entretanto, 

disposição expressa determinando que, anulado o contrato pelo erro, as partes deveriam ser 

restituídas ao seu estado anterior ou indenizadas pelo equivalente. 

Art. 158. Anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes dele se 

achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. 

 

Com o expresso amparo legal na própria disciplina do erro, esse problema acabaria 

perdendo relevância e deixaria até mesmo de integrar o conceito alargado da culpa in 

contrahendo (responsabilidade pré-contratual) que mais tarde se consagraria no direito 

brasileiro. 

Já havia também alguma influência mais expressa da tese de R. JHERING na 

doutrina, ainda que em seus contornos mais restritos, como se vislumbra, por exemplo, em 

M. I. CARVALHO DE MENDONÇA
916, ao afirmar o dever de indenizar nos contratos anulados 

por erro como fundado na culpa in contrahendo. Também F. C. PONTES DE MIRANDA
917 

reconhecia a responsabilidade pela culpa in contrahendo (porém com natureza de relação 

jurídica não contratual, mas de trato negocial – Verhandlungsverhältnis) nos contratos 

nulos se a parte sabia ou devia saber da causa de nulidade do contrato, e até durante as 

punctuações, caso em que se baseava na culpa ou dolo de uma das partes, aduzindo que 

todos devem se comportar com honestidade e lealdade conforme os usos do tráfego, 

porque daí resultam relações jurídicas de confiança918. 

                                                                                                                                                    
traxerit, praestaturum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive pecora 

contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea venisse erit praestandum. Trad.: Juliano, em seu 

décimo quinto livro, faz uma distinção com relação à concessão da actio ex empto nas hipóteses em que 

havia ou não conhecimento pelo vendedor: ele diz que alguém que vendeu um rebanho doente ou uma viga 

de madeira defeituosa, e o fez sem conhecimento, será responsável ex empto pelo valor que o comprador teria 

pago se soubesse dos defeitos. Se, entretanto, sabia dos defeitos e se calou enganando o comprador, responde 

ex empto por todos os prejuízos que o comprador teve com o negócio. Portanto, se um prédio desmorona por 

defeitos da madeira, todo o seu valor deve ser estimado para se determinar os danos; ou se mais gado morre 

por meio do contágio da doença do gado doente vendido, o comprador deve ser indenizado até o montante de 

seu interesse em adquirir mercadoria em boas condições. 
916 Doutrina e pratica das obrigações ou Tratado geral dos direitos de credito, Curitiba, Paranaense, 1908, p. 

675. 
917 Tratado de Direito Privado, t. II, Campinas, Bookseller, 2000, pp. 490-491 e Tratado de Direito Privado, 

t. XXXVIII, Campinas, Bookseller, 2005, pp. 319-321. 
918 Tratado de direito privado t. XXXVIII cit., pp. 435-440. 
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Ainda podem-se citar Eduardo ESPÍNOLA
919, que acolhia uma responsabilidade por 

culpa in contrahendo nos contratos inválidos, mas como decorrência do dever geral 

neminem laedere (extracontratual), e J. AGUIAR DIAS
920, que também defendia a 

responsabilidade de quem contrata sabendo ser nulo o contrato, com caráter 

extracontratual. 

No tocante à responsabilidade oriunda da ruptura das negociações, esse campo mais 

alargado da culpa in contrahendo que se desenvolvia nos ordenamentos europeus, a 

doutrina brasileira inicialmente demonstraria alguma resistência. Nesse sentido, M. M. 

SERPA LOPES
921 defendia como inadmissível a defesa de uma responsabilidade sem 

fundamento legal fundada apenas na objetividade do rompimento das negociações, salvo 

em hipóteses excepcionais. 

Também Silvio RODRIGUES
922

 aduzia que as negociações preliminares não 

obrigavam, ordinariamente, os contratantes, sendo justo que ao longo do debate, apurando 

o inconveniente do negócio, uma das partes se recusasse a firmar o negócio, ressalvado o 

comportamento arbitrário, doloso ou culposo, que violasse uma expectativa legítima da 

outra parte, este, sim, ensejando responsabilização. Entretanto, com cautela, o autor 

afirmava ser indesejável para a sociedade que as partes ficassem sujeitas a pedidos de 

indenização sempre que interrompessem negociações preliminares. 

Nos tribunais brasileiros, o tema da responsabilidade pré-contratual começaria a se 

manifestar já em 1936, em caso que é sinalizado923 como o primeiro julgamento 

envolvendo responsabilidade pela ruptura injustificada das tratativas.  A ação discutia os 

prejuízos da locatária de um imóvel que neste mantinha uma casa de modas e que realizara 

obras para a sua manutenção sob a promessa do locador de que o imóvel lhe seria 

novamente locado, o que não veio a ocorrer.  

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mencionando expressamente a culpa 

in contrahendo de R. JHERING, aduziu que o ordenamento brasileiro a agasalhava sob o 

princípio geral de responsabilidade (artigo 159 do Código Civil de 1916) e concedeu 

                                                 
919 Sistema do direito civil brasileiro, v. II, t. I, 2ª ed., São Paulo, Freitas Bastos, 1944, pp. 349-354.  
920 Da responsabilidade civil, v. I, 5ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1973, p. 171. 
921 Curso de direito civil, v. III, São Paulo, Freitas Bastos, 1960, pp. 70-71. 
922 Direito civil – Dos contratos e das declarações unilaterais da vontade, v. III, 11ª ed., São Paulo, Saraiva, 

1961, pp. 65-66. 
923 Nesse sentido, Karina N. FRITZ, Boa-fé objetiva cit., p. 250; Régis FICHTNER PEREIRA, A 

responsabilidade civil pré-contratual cit., p. 405. 
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indenização à locatária, inclusive pelos lucros cessantes por um período de três meses para 

que a autora pudesse se restabelecer comercialmente. 

Está, por conseguinte, obrigado a reparar o damno causado, pois a promessa de 

contratar, rompida com culpa do policitante, se enquadra no disposto no art. 159 

do Código Civil: aquele que, por acção ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o 

damno. As difficuldades que Ihering, na sua teoria da “culpa in contrahendo”, 

encontrou para justificar as perdas e damnos, não existem nas legislações que, 

como a nossa, contêm um princípio geral de responsabilidade. Cf. Mazeaud, 

“Responsabilitè”, v. 1, nº 118. Seria inconcebível nos tempos actuaes, afastar a 

responsabilidade culposa do policitante ou do solicitado no período 

precontractual. (TJSP, Apel. n. 21.821, 2ª Câmara da Côrte de Appellação, rel. 

Antão de Moaes, j. 24-07-1936) 

 

Em 1959, viria o primeiro tratamento teórico da responsabilidade pré-contratual 

pela pena de Antonio CHAVES
924. Em sua conhecida tese, tratava do dever de indenizar 

decorrente da ruptura arbitrária das negociações, a partir da influência e leitura crítica925 

das concepções de G. FAGGELLA e F. SALLEILES, defendendo a culpa como elemento 

caracterizador para a responsabilização926, cujo fundamento genérico estava abarcado pelo 

artigo 159 do Código Civil927.  

Esse fundamento da responsabilidade pela ruptura das negociações na regra geral 

do neminem laedere foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ano 

de 1960, inclusive remetendo à R. JHERING o mérito pela construção dogmática da culpa in 

contrahendo e fazendo uso dessa expressão para um caso de ruptura das negociações. 

CULPA IN CONTRAHENDO - CONCEITO. A VERIFICAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE DELA DERIVADA SE FAZ PELA SOMA DOS 

PREJUIZOS EFETIVOS, DIRETAMENTE EMANADOS DA SUA 

OCORRENCIA, EXCLUIDOS OS LUCROS CESSANTES E OUTRAS 

PARCELAS NÃO COMPREENDIDAS NO DENOMINADO INTERESSE 

NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO, SEM EMBARGO DO 

PROVIMENTO DO AGRAVO PARA A SUBIDA DOS AUTOS. Cuida-se, 

pois, de hipótese de culpa in contrahendo, cuja construção dogmática se fez 

através de conhecida recessão de Ihering. A falta se dá no momento da formação 

do contrato, e por isso há controvérsia acerca de sua natureza, se contratual ou 

aquiliana. Mas uma coisa é certa: implicando violação ao princípio neminem 

laedere, a reparação há de ser feita (STF, RE n. 43.951, rel.  Min. Antonio Villas 

Boas, Segunda Turma, j. 22-12-1959) 

 

                                                 
924 Responsabilidade pré-contratual, Tese (titularidade), Universidade de São Paulo, São Paulo, 1959.  
925 Responsabilidade pré-contratual cit., pp. 148; 150; 155; 161 
926 Responsabilidade pré-contratual cit., p. 174. 
927 Responsabilidade pré-contratual cit., p. 178. 
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A partir daí a responsabilidade pré-contratual trilharia percurso semelhante ao dos 

ordenamentos europeus em direção à boa-fé objetiva. O Código Beviláqua não trazia 

dispositivo que consagrasse expressamente a boa-fé objetiva como princípio norteador do 

direito das obrigações, como lembra Clóvis V. do COUTO E SILVA
928, na contramão das 

grandes codificações que lhe antecederam (nesse sentido, o artigo 1.134929 do Code francês 

e o §242930 do BGB) e do próprio Código Comercial brasileiro de 1850, que já estabelecia 

a boa-fé como um dos parâmetros de interpretação das cláusulas contratuais (artigo 

131931). 

A despeito da omissão legislativa – atribuível à mentalidade do final século XIX, 

mais preocupada com a segurança da circulação, segundo explica Antônio Junqueira de 

AZEVEDO
932

  – a boa-fé objetiva já era entendida em doutrina e jurisprudência como 

cláusula geral e princípio norteador do ordenamento brasileiro, como afirmou Judith 

MARTINS-COSTA
933, especialmente a partir da concepção dinâmica da obrigação de Clóvis 

V. do COUTO E SILVA
934, pela qual se instaura um novo paradigma em que o direito 

obrigacional não mais se baseia no dogma da vontade, mas na boa-fé935. 

Outrossim, coube a Clóvis do COUTO E SILVA, entre nós, o mérito de vincular de 

forma explícita a responsabilidade pré-contratual à boa-fé objetiva, conforme assinalou 

                                                 
928 A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2006, p. 33. 
929 “Art. 1.134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne 

peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent 

être exécutées de bonne foi”. Trad.: As convenções legalmente formadas têm força de lei entre as partes. Elas 

só podem ser revogadas pelo mútuo consentimento, ou por causas que a lei autorize. Elas devem ser 

executadas conforme a boa-fé. 
930 “§ 242. Leistung nach Treu und Glauben. Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie 

Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern”. Trad.: A parte obrigada tem o dever de 

se portar segundo determina a boa-fé, levando em conta os costumes.  
931 “Art. 131 - Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação, além das regras 

sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 1 - a inteligência simples e adequada, que for mais 

conforme à boa fé, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa e 

restrita significação das palavras; 2 - as cláusulas duvidosas serão entendidas pelas que o não forem, e que as 

partes tiverem admitido; e as antecedentes e subseqüentes, que estiverem em harmonia, explicarão as 

ambíguas; 3 - o fato dos contraentes posterior ao contrato, que tiver relação com o objeto principal, será a 

melhor explicação da vontade que as partes tiverem no ato da celebração do mesmo contrato; 4 - o uso e 

prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma natureza, e especialmente o costume do lugar 

onde o contrato deva ter execução, prevalecerá a qualquer inteligência em contrário que se pretenda dar às 

palavras; 5 - nos casos duvidosos, que não possam resolver-se segundo as bases estabelecidas, decidir-se-á 

em favor do devedor”. 
932 A boa-fé na formação dos contratos, in Revista de Direito do Consumidor 3 (1992), pp. 415-416.  
933 A boa-fé no direito privado – Sistema e tópica no processo obrigacional, São Paulo, RT, 1999, esp. p. 

382. 
934 A obrigação como processo, Tese (Titularidade), Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, 1964. Neste trabalho, as citações se referirão à edição FGV, do ano de 2006. 
935 Judith MARTINS-COSTA, A boa-fé cit., p. 394. 
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Judith MARTINS-COSTA
936, no parecer à Companhia Siderúrgica Mannesmann proferido 

em 1967.  

A ideia se reforçaria pelos trabalhos de Orlando GOMES
937, que exarou conhecido 

parecer em 1987, no qual também defendia a responsabilidade pelos prejuízos daquele que 

confiou no êxito das negociações preliminares, fundada na boa-fé como critério de 

imputação. José Alexandre Tavares GUERREIRO
938, afirmando a violação do dever de boa-

fé como pressuposto da responsabilidade pré-contratual nos casos de ruptura injustificada 

das negociações, e Antônio Junqueira de AZEVEDO
939, também defendendo uma 

responsabilidade pela ruptura abusiva das negociações, ou pela nulidade do contrato 

decorrente de causa da qual um dos contratantes tivesse conhecimento, como fundadas na 

boa-fé objetiva, base dos deveres de lealdade, colaboração e proteção. 

Ademais, segundo anota Mary GRÜN
940, com a Constituição Federal de 1988 

alçando a dignidade humana a fundamento da República941, e o Código de Defesa do 

Consumidor, instaurando a positivação do princípio da boa-fé (artigos 4º, inciso III942; 51, 

inciso IV) e reconheceu a importância da fase preliminar ao contrato sobretudo quanto ao 

dever de informação (artigos 6º943, 8º944, 9º945), esses valores ganhariam a “vocação 

expansionista” de que fala Gustavo TEPEDINO
946. 

                                                 
936 A boa-fé cit., p. 508. 
937 Responsabilidade pré-contratual, in Pareceres inéditos, Belo Horizonte, Nova Alvorada, 1998, pp. 183 

ss. 
938 A boa-fé nas negociações preliminares, in Revista de Direito Civil 16 (1981), pp. 61-66. 
939 Responsabilidade pré-contratual no Código de Defesa do Consumidor: estudo comparativo com a 

responsabilidade pré-contratual no direito comum, in Revista de Direito do Consumidor 18 (1996), pp. 23-

31. 
940 A eficácia cit., pp. 117-120. 
941 “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 

dignidade da pessoa humana”. 
942 “Art. 4º. [...] II - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da 

Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores”. 
943 “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]  II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado 

dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem 

(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012);  IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 

fornecimento de produtos e serviços;  [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos”. 
944 “Art. 8°. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 



172 

 

A jurisprudência passaria a consagrar essa visão, com maior força a partir do 

conhecido “caso dos tomates”947, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul em 1991, em que um agricultor reclamava indenização pela conduta da 

empresa CICA, que, durante reiteradas safras, forneceu-lhe as sementes e adquiriu a safra 

de seus tomates para industrialização, deixando de fazê-lo abruptamente na safra 

1987/1988. 

O Tribunal aplicou o princípio da boa-fé objetiva ao recesso injustificado das 

tratativas, concretizado num dever de não frustrar as legítimas expectativas da parte 

contrária, condenando a CICA a indenizar o agricultor, também usando da expressão 

“culpa in contrahendo”. 

CONTRATO. TRATATIVAS. "CULPA IN CONTRAHENDO". 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

ALIMENTICIA, INDUSTRIALIZADORA DE TOMATES, QUE DISTRIBUI 

SEMENTES, NO TEMPO DO PLANTIO, E ENTAO MANIFESTA A 

INTENCAO DE ADQUIRIR O PRODUTO, MAS DEPOIS RESOLVE, POR 

SUA CONVENIENCIA, NAO MAIS INDUSTRIALIZA-LO, NAQUELE 

ANO, ASSIM CAUSANDO PREJUIZO AO AGRICULTOR, QUE SOFRE A 

FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE VENDA DA SAFRA, UMA VEZ 

QUE O PRODUTO FICOU SEM POSSIBILIDADE DE COLOCACAO. 

PROVIMENTO EM PARTE DO APELO, PARA REDUZIR A 

INDENIZACAO A METADE DA PRODUCAO, POIS UMA PARTE DA 

COLHEITA FOI ABSORVIDA POR EMPRESA CONGENERE, AS 

INSTANCIAS DA RÉ. VOTO VENCIDO, JULGANDO IMPROCEDENTE A 

AÇÃO (TJRS, 5ª Cam. Cível, Apel. n. 591028295, rel. Ruy Rosado de Aguiar 

Júnior, j. 06-06-1991) 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul também pôde se manifestar 

sobre o tema em outro julgado948 do mesmo ano de 1991, e temperar essa 

                                                                                                                                                    
fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a 

seu respeito”. 
945 “Art. 9°. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança 

deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem 

prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto”. 
946 As relações de consumo e a nova teoria contratual, in Temas de Direito Civil, Rio de Janeiro, Renovar, 

1999, p. 203. 
947 Que repercutiria por muitos anos nos tribunais pátrios: “Existem alguns casos concretos que servem de 

referência para que doutrinadores expliquem a culpa in contrahendo, que tanto poderá se verificar na fase 

pré-negocial, como na execução do contrato oneroso. A um desses deu-se o nome de caso dos tomates, citado 

pela Professora JUD1TH MARTINS COSTA [A Boa-fé no Direito Privado, RT, 2000, p. 473] e que poderá 

ser assim resumida: a CICA, como empresa interessada em processar tomates para molho, incentivava o 

plantio ofertando as sementes dos tomates cujas safras sempre adquiriu; ocorre que em um período a CICA 

não comprou os tomates plantados com as sementes ofertadas, prejudicando os agricultores que não 

conseguiram vender, para outrem, a produção. O TJ-RS, por maioria, com voto condutor do então 

Desembargador RUY ROSADO DE AGUIAR [depois Ministro do STJ], condenou a CICA por ‘fraudar 

expectativas legítimas criadas pelos seus próprios atos’” (TJSP, Apel. n. 862.427-3, rel. Ênio Santarelli 

Zuliani, j. 20-04-2004). 
948 Lembrado por Judith MARTINS-COSTA, A boa-fé cit., p. 477. 
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responsabilização diante da existência de um “motivo suficiente” para a ruptura das 

tratativas.  

RESPONSABILIDADE PRE-CONTRATUAL. CULPA "IN COTRAHENDO". 

ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. E POSSIVEL O RECONHECIMENTO 

DA RES- PONSABILIDADE PRE-CONTRATUAL, FUNDADA NA BOA-FE, 

PARA INDENIZACAO DAS DESPESAS FEITAS NA PREPARACAO DO 

NEGOCIO QUE NAO CHEGOU A SE PERFECTIBILIZAR POR 

DESISTENCIA DE UMA DAS PARTES. NO CASO, POREM, O 

DESISTENTE AGIU JUSTIFICADAMENTE. CESSAO DA TOTALIDADE 

DAS ACOES POR QUEM APENAS DETINHA PARTE DO CAPITAL. 

(TJRS, 5ª Cam. Cívelo, Apel. n. 591017058, rel. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, j. 

25-04-1991)  

 

No caso, um potencial adquirente de um posto de gasolina entabulou tratativas com 

o vendedor, que chegou a contratar advogado para elaborar os instrumentos da operação. O 

adquirente, entretanto, ao tomar conhecimento de que o ofertante não era o único 

proprietário do posto de gasolina, desiste do negócio. Embora tenha sido reafirmada a 

responsabilidade pré-contratual fundada na boa-fé, o tribunal reconheceu que esta não pode 

ser absoluta e não subsiste diante da existência de justificativa para o recesso. 

A despeito dessa difusão da responsabilidade pré-contratual no direito brasileiro e 

de esses leading cases prenunciarem a incidência da boa-fé na fase das tratativas949, ainda 

restavam sem resposta certa alguns importantes questionamentos, como assinalou Judith 

MARTINS-COSTA
950: o alcance e abrangência dessa responsabilidade, a necessidade de 

elemento culposo ou simples quebra de deveres oriundos da boa-fé e quais os seus efeitos e 

consequências. 

O Código Civil de 2002 também não responderia a essas questões, pois não 

dedicou dispositivo específico para a responsabilidade pré-contratual como vários códigos 

europeus, limitando-se a carregar da lei revogada algumas disposições que espelham 

resquícios da diligentia in contrahendo de que falava R. JHERING, a exemplo dos artigos 

147, 430, 443 e 461, bem como a disciplina da indenização à parte prejudicada pela 

anulação de contrato eivado de erro (o problema central e fundante da teoria culpa in 

contrahendo) descrita no artigo 182. 

 

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das 

partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui 

omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. 

                                                 
949 Judith MARTINS-COSTA, A boa-fé cit., p. 515. 
950 A boa-fé cit., pp. 479-480. 
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Art. 430. Se a aceitação, por circunstância imprevista, chegar tarde ao 

conhecimento do proponente, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, 

sob pena de responder por perdas e danos. 

 

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que 

recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor 

recebido, mais as despesas do contrato. 

 

Art. 461. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser 

anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não 

ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a 

coisa. 

 

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que 

antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com 

o equivalente. 

 

Verifica-se, portanto, que o verdadeiro cerne da responsabilidade pré-contratual 

como atualmente entendida não estaria nessas hipóteses especificas e limitadas da culpa in 

contrahendo de R. JHERING (já agasalhadas pela lei desde o Código de 1916), mas sim na 

responsabilidade decorrente da ruptura injustificada das negociações, que, desde os 

desenvolvimentos europeus, passaria se fundar na boa-fé. 

O Código Reale acolheria de forma expressa a cláusula geral da boa-fé objetiva que 

a doutrina e a jurisprudência já haviam consagrado, tanto com função interpretativa (artigo 

113) como parâmetro norteador do comportamento das partes (artigo 422), além de 

sancionar como ato ilícito aquele cometido com abuso de direito por exceder os limites 

impostos pela boa-fé (artigo 187): 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os 

usos do lugar de sua celebração. 

 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé951. 

 

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. 

 

Por isso, a partir do Código Civil de 2002, como comenta Mary GRÜN
952, o cenário 

da reponsabilidade pré-contratual receberia “novo fôlego”, mesmo porque já era 

                                                 
951 I Jornada de Direito Civil (2002). Enunciado 26. Art. 422: a cláusula geral contida no art. 422 do novo 

Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé 

objetiva, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes. 
952 A eficácia cit., p. 123. 
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insustentável legislação de que “deixe de prever, em sua aplicação, valores éticos, como os 

de boa-fé e equidade”953, sendo necessário, nas palavras de Miguel REALE
954:  

Tornar explícito, como princípio condicionador de todo o processo 

hermenêutico, que a liberdade de contratar só pode ser exercida em consonância 

com os fins sociais do contrato, implicando os valores primordiais da boa-fé e da 

probidade. Trata-se de preceito fundamental, dispensável talvez sob o enfoque de 

uma estreita compreensão positivista do Direito, mas essencial à adequação das 

normas particulares à concreção ética da experiência jurídica. 

 

É certo, porém, que não houve previsão expressa no tocante à abrangência da boa-

fé objetiva ao período anterior à formação do contrato, mais precisamente durante as 

negociações, já que o artigo 422 menciona apenas a conclusão e a execução do contrato, 

contrariando a tendência já inaugurada pelas codificações italiana955 e portuguesa956. 

Diante disso, movimentos957 surgiram no sentido de ampliação dessa redação, como 

o Projeto de Lei nº 6.960/2002 do Deputado Ricardo Fiúza, que, dentre outras alterações, 

propunha958 nova redação ao artigo 422 nos seguintes termos: “os contratantes são 

obrigados a guardar nas tratativas, na conclusão, na execução do contrato, e após sua 

extinção os princípios da probidade e boa-fé”. 

Também inseridos no movimento doutrinário-jurisprudencial face à omissão 

legislativa quanto à incidência da boa-fé no período pré-contratual, foram editados os 

Enunciados 25 e 170 nas Jornadas do Conselho da Justiça Federal, estendendo a aplicação 

da boa-fé objetiva às negociações preliminares. 

I Jornada de Direito Civil (2002). Enunciado 25. Art. 422: o art. 422 do Código 

Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases 

pré-contratual e pós-contratual. 

 

III Jornada de Direito Civil (2005). Enunciado 170. Art. 422: A boa-fé objetiva 

deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a 

execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato 

                                                 
953 Miguel REALE, Exposição de motivos do senhor Ministro de Estado da Justiça, in Novo Código Civil 

Exposição de Motivos e Texto Sancionado, 2ª ed., Brasília, 2005, p. 28. Disponível em < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70319/743415.pdf?sequence=2>. 
954 Exposição de motivos cit., p. 42. 
955 “Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 

formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1366, 1375, 2208)”. Trad.: Tratativas e 

responsabilidade pré-contratual. As partes, no desenvolvimento das tratativas e na formação do contrato, 

devem se comportar segundo a boa-fé (artigos 1.366, 1.375, 2.208). 
956 “Artigo 227º (Culpa na formação dos contratos). 1. Quem negoceia com outrem para conclusão de um 

contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob pena 

de responder pelos danos que culposamente causar à outra parte. 2. A responsabilidade prescreve nos termos 

do artigo 498º”. 
957 Mary GRÜN, A eficácia cit., pp. 126-127. 
958 Arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
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Ademais, embora não descritos de forma expressa no Código, consagraram-se os 

chamados deveres de conduta, acessórios, laterais ou anexos, deveres jurídicos decorrentes 

da boa-fé objetiva que não estão orientados ao cumprimento da obrigação principal, a 

exemplo dos deveres, elencados por Judith MARTINS-COSTA
959, de cuidado, previdência e 

segurança, aviso e esclarecimento, informação, prestação de contas, colaboração e 

cooperação, proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio alheios e os deveres de 

omissão e de segredo. 

Esses deveres instrumentais da boa-fé estiveram no seio do desenvolvimento da 

responsabilidade pré-contratual no direito alemão (veja-se, por exemplo, o caso dos tapetes 

de linóleo, em que se consagraram os deveres de proteção e segurança) e também foram 

afirmados no Enunciado 24 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal 

como deveres decorrentes da boa-fé: 

 

I Jornada de Direito Civil 24 (2002). Art. 422: em virtude do princípio da boa-fé, 

positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos 

constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. 

 

Note-se que o citado Enunciado 24 já mencionava que a violação dos deveres 

anexos à boa-fé independe de culpa. O fantasma do elemento subjetivo culposo “forçado” 

na culpa in contrahendo de R. JHERING não prevaleceu entre nós. Mesmo com um sistema 

de responsabilidade civil (artigo 186960 do Código Civil) fundado na culpa, a partir da 

construção da boa-fé objetiva como cláusula geral e da consagração dos deveres laterais de 

conduta e de sua incidência na fase das negociações (seguindo a tendência europeia pós-R. 

JHERING), deixa de existir a necessidade de fundar a responsabilidade pré-contratual na 

culpa. 

Operou-se a “recondução sistemática à boa-fé objetiva” da responsabilidade pré-

contratual de que fala Judith MARTINS-COSTA
961. Com efeito, como salienta Clóvis V. do 

COUTO E SILVA
962, com amparo em SIEBERT, não se pode afirmar que a violação da boa-fé 

esteja atrelada a pressuposto fático em que se insira a culpa, pois o conceito de dever 

                                                 
959 A boa-fé cit., p. 439. 
960 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
961 A boa-fé cit., p. 507. 
962 A obrigação cit., pp. 39-40. 
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secundário é mais amplo que o de culpa – o conceito de culpa não é necessariamente 

equiponderante ao de dever de boa-fé. 

A responsabilidade pré-contratual “afinada com o princípio da boa-fé objetiva”, na 

expressão de Sérgio CAVALIERI FILHO
963, foi consagrada pelos tribunais brasileiros. Essa 

transição para o fundando da responsabilidade pré-contratual desvinculado da culpa 

propriamente dita pode ser vislumbrar num dos primeiros julgados acerca do tema no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 49.564, de 2005). 

Em seu voto, o Ministro Antônio de Pádua RIBEIRO colaciona a doutrina de 

Orlando GOMES, que se amparava nos italianos e aduzia que a responsabilidade pré-

contratual prescindia da culpa e a violação da boa-fé independia da vontade do sujeito, 

podendo ser analisada por um critério objetivo. 

Em seu brilhante parecer, juntado aos autos, o Prof. Orlando Gomes faz uma 

análise minuciosa sobre contrato e responsabilidade pré-contratual, salientando: 

"Como visto, o direito brasileiro encontra-se entre as legislações que não a 

consignaram explicitamente, devendo, pois, acompanhá-las na fundamentação da 

responsabilidade precontratual. Tal é a razão do entendimento de que entre nós a 

responsabilidade precontratual se rege pelas regras da responsabilidade 

extracontratual . Apóia-se, portanto, no art. 159 do Código Civil toda pretensão 

de quem seja prejudicado pela rutura de tratativas para a conclusão de um 

contrato. Inequivocamente. Romper sem justificativa as negociações 

preliminares que se estão desenvolvendo na formação de um contrato é uma ação 

que obriga o agente a reparar o dano. Entendem os doutores, finalmente, não ser 

necessário que a rutura seja intencional, bastando ser injustificada, arbitrária, 

culposa. Em face dessas observações e ponderações, pode-se afirmar com 

segurança que, com fundamento no art. 159 do Código Civil, faz jus a uma 

reparação quem quer que sofra um dano em virtude da rutura desleal de 

negociações preliminares em curso, quebrando a confiança de que o contrato in 

fieri se concluiria, não fora a sua injustificada desistência" (fls. 2.981). Para 

caracterizar o fato constitutivo da responsabilidade pré-contratual, argumenta o 

eminente Professor: "Assim sendo, requer-se, em primeiro lugar, um atividade 

dos interessados em negociar, que se destine  conclusão de um contrato, cujo 

projeto esteja em elaboração. Importa que cada qual 'conduza as negociações 

num plano de probidade, lealdade e seriedade de propósitos'. Não é necessário, 

todavia, como salienta SACCO, que se trate de 'uma proposta contratual perfeita 

e acabada'; basta que os interessados estejam em entendimentos a respeito do 

futuro contrato ou que se encontrem vis a vis numa posição que induza um deles 

à convicção de que o outro celebrará o contrato que lhe foi prometido. O 

importante é que a confiança seja traída. Quanto à ilegitimidade da rutura, 

entende-se que ocorre quando um dos participantes da negociação a interrompe 

ou abandona arbitrariamente, sem justo motivo, comportando-se deslealmente. 

No ilícito precontratual, a falta de boa fé representa o mesmo papel de critério de 

imputação que desempenham, no ilícito tanto contratual quanto no ilícito 

extracontratual, o dolo e a culpa. A doutrina italiana dividiu-se entre aqueles que 

equiparam a falta de boa fé ao dolo e à culpa (MIRABELLI , PUGLIATTI ) e 

aqueles outros para os quais o elemento culpa não deve ser levado em 

consideração relativamente à falta de boa fé (MESSINEO). Para estes, 

prescinde-se da negligência, preferindo-se a idéia de motivo injustificado, — o 

que não significa que, uma vez iniciada uma tratativa, deva chegar 

                                                 
963 Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., São Paulo, Atlas, 2012, p. 318. 
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necessariamente à conclusão do contrato. A mim me parece preferível a posição 

de MESSINEO, segundo a qual a falta de boa fé na responsabilidade 

precontratual não deve ser ligada a uma atitude decorrente da vontade do sujeito, 

mas, sim, deve ser avaliada por um critério objetivo de valoração dos 

comportamentos à luz do dever de correção, que deve presidir o 

desenvolvimento da vida de relação. Por esse critério, o caráter culposo da rutura 

pode ser revelado pelas circunstâncias que a cercam revestindo qualquer forma 

que conduza à imagem utilizada pela Corte de Rennes: 'faire miroiter aux yeux 

de l'autre partie l'esperance d'une convention et refuser ensuite de la realiser' . 

Em suma: a rutura pode ser culposa até mesmo se resulta de uma negligência 

simples e até mesmo se não tem caráter de gravidade. É, por fim, necessário que 

entre a falta de boa fé (não é preciso ser má fé) e o dano haja um vínculo de 

conexão (STJ, REsp. n. 49.564, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3ª Turma, j. 

17-02-2005). 

 

Também no Recurso Especial nº 1.051.065, julgado em 2013, o Ministro Ricardo 

Villas Bôas CUEVA, com amparo doutrinário e de direito comparado, firmou o artigo 422 

como fundamento da responsabilidade pré-contratual, aduzindo que esta se configura 

quando uma das partes gera legítima expectativa de conclusão do contrato e prejuízo 

material à outra. 

Ao que se tem dos autos, a recorrida, instada pela BMW, afirmou sua intenção 

de vir a contratar, adiantando, nessa oportunidade, os documentos exigidos para 

a formalização do contrato definitivo, inclusive o depósito prévio. Concluiu-se, 

portanto, que a partir daí surgiu a responsabilidade pré-negocial, ou seja, da fase 

preliminar do contrato, tema oriundo da conhecida culpa in contrahendo. Acerca 

do assunto, observa Judith Martins-Costa que "a doutrina da culpa in 

contrahendo foi formulada pioneiramente por Jhering, entendendo-se 

contemporaneamente, mediante tal noção, que incorre em responsabilidade pré-

negocial a parte que, tendo criado na outra a convicção, razoável, de que o 

contrato seria formado, rompe intempestivamente as negociações, ferindo os 

legítimos interesses da contraparte” (A boa-fé no direito privado, Revista dos 

Tribunais, pág. 485). Para Menezes Cordeiro (Tratado de Direito Civil 

Português, págs. 397/398), a teoria da culpa in contrahendo veio permitir, em 

um primeiro momento, o ressarcimento de danos causados, na fase pré-

contratual, a pessoas ou a bens e, em um segundo momento, exigir a circulação 

entre as partes de todas as informações necessárias para a contratação. A 

propósito, ainda, é de se lembrar que foi a teoria da culpa in contrahendo de 

Jhering que influenciou o Código Civil alemão (BGB,  e 1896), o pioneiro em se 

tratando de boa-fé objetiva. Com efeito, o parágrafo 242 do Código Civil alemão 

(BGB) dispõe que o devedor está obrigado a executar a prestação como exige a 

boa-fé, em atenção aos usos e costumes. Na Itália também predomina a opinião 

de que, para que haja responsabilidade pré-contratual, é necessário que exista 

"confiança razoável entre as partes, o rompimento injustificado das tratativas, 

bem como dano decorrente da interrupção" (artigo 1.337 do Código Civil 

italiano, de 1942). Igualmente, merece destaque o art. 227 do Código Civil 

lusitano, de 1967, que assenta: "quem negocia com outrem para conclusão de um 

contrato, deve tanto nas preliminares como na formação dele, proceder segundo 

as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente 

causar à outra parte". No Brasil, nosso Código Civil de 1916 não possuía 

dispositivo expresso cuidando da boa-fé objetiva. Todavia, o novo Código Civil 

prevê que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé" (art. 422). 

[...] Na espécie, a responsabilidade pré-contratual discutida não decorre do fato 

de a tratativa ter sido rompida e o contrato não ter sido concluído, mas do fato de 
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uma das partes ter gerado à outra, além da expectativa legítima de que o contrato 

seria concluído, efetivo prejuízo material (STJ, REsp. 1.051.065, rel. Min. 

Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª Turma, j. 21-02-2013). 

 

Já no Recurso Especial nº 1.367.955, julgado em 2014 sob relatoria do Ministro 

Paulo de Tarso SANSEVERINO, no caso de uma empresa de eventos que viu as tratativas 

rompidas de forma abrupta, o Superior Tribunal de Justiça também firmou, com amparo na 

doutrina, que a inexistência de negócio jurídico não exonera as partes de observarem os 

deveres laterais da boa-fé (cooperação, honestidade, lealdade e probidade), sendo que a 

inobservância do padrão ético de conduta acarreta responsabilidade pelos prejuízos 

sofridos pela parte adversa. 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  

ESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. NEGOCIAÇÕES 

PRELIMINARES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO. 

RUPTURA DE TRATATIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DA CITAÇÃO. 1. 

Demanda indenizatória proposta por empresa de eventos contra empresa 

varejista em face do rompimento abrupto das tratativas para a realização de 

evento, que já estavam em fase avançada. [...]. 4. Aplicação do princípio da boa-

fé objetiva na fase pré- contratual. Doutrina sobre o tema. 5. Responsabilidade 

civil por ruptura de tratativas verificada no caso concreto. 6. Inviabilidade de se 

analisar, no âmbito desta Corte, estatutos ou contratos de trabalho, para se aferir 

a alegada inexistência de poder de gestão dos prepostos participaram das 

negociações preliminares. Óbice da Súmula 5/STJ. 7. Controvérsia doutrinária 

sobre a natureza da responsabilidade civil pré-contratual. 8. Incidência de juros 

de mora desde a citação (art. 405 do CC). 9. Manutenção da decisão de 

procedência do pedido indenizatório, alterando-se apenas o termo inicial dos 

juros de mora. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, 

NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O princípio da boa-fé 

objetiva, como já dito, se aplica a todas as fases da relação obrigacional. Sobre a 

aplicação desse princípio na fase pré-contratual, cabe mencionar a doutrina 

de JUDITH MARTINS-COSTA, verbis: O processo obrigacional supõe duas 

fases, a do nascimento e desenvolvimento dos deveres e a do adimplemento, as 

quais, nas obrigações que se endereçam à transmissão da propriedade, 

perpassam, como visto, dois planos, e nas demais, um plano só, pois 

o adimplemento é realizado no plano do Direito Obrigacional. Estas fases são 

desenvolvidas no tempo como um processo, no sentido hegeliano do termo, 

polarizando por sua finalidade, que é o adimplemento, com satisfação das 

partes. A fase do nascimento dos deveres, por sua vez, nem sempre surge 

ex abrupto e nem termina sem deixar rastros, pois pode ser antecedida 

por tratativas e demais atos preparatórios (nos quais se alocam 

deveres jurídicos de proteção), e pode ser seguida por um período 

ainda marcado por deveres, pós-contratuais. O nascimento dos deveres pode 

derivar de uma série de atos e acontecimentos. O ato resultante da autonomia 

privada, o ato injusto e culposo, a literal disposição de lei, sendo também 

reconhecida a força normativa dos usos, o "poder de cogência peculiar à 

sociedade", e ainda de "outros fatores [que] passaram a influir poderosamente 

no nascimento e desenvolvimento do vínculo obrigacional, fatores 

estes decorrentes da cultura da imersão dos valores que os Códigos revelam no 

campo social e das transformações e modificações que produzem". Entre esses 

outros fatores estão o hoje alargado conceito de dano indenizável e a 

valorização jurídica do "contato social" decorrendo, ainda, da incidência de 

princípios e diretrizes constitucionais, de modo muito especial o princípio da 
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dignidade da pessoa humana e a diretriz da solidariedade social. A partir de 

todas essas fontes de normatividade podem ser gerados atos negociais e não-

negociais, estes últimos também produtores de deveres, como os atos em sentido 

estrito, os "atos existenciais", ou "relações contratuais de fato", dogmaticamente 

definidos como atos-fatos, e não como negócios. Comentários ao novo Código 

Civil, volume V, tomo I: do direito das obrigações, do adimplemento e da 

extinção das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 51⁄53) [...] Na fase de 

nascimento, o princípio da boa-fé objetiva já impõe deveres às partes, ainda que 

tenha ocorrido a celebração definitiva do ato negocial. Assim, verifica-se que a 

inexistência de negócio jurídico não libera as partes dos deveres de cooperação, 

devendo atuar com honestidade, lealdade e probidade, não isentando de 

responsabilidade aquele que atua em desrespeito a esse padrão ético de conduta. 

Especificamente sobre a violação ao dever de lealdade, caracterizado 

pela ruptura de tratativas (hipótese dos autos), cabe mencionar a obra 

de RÉCIO EDUARDO CAPPELARI, na qual o autor aborda especificamente a 

questão da responsabilidade civil pré-contratual, verbis: Teremos a 

responsabilidade civil por ruptura de tratativas sempre que, antes do contrato 

ser celebrado, um dos futuros contratantes rompe as negociações sem motivo 

justificável, ou seja, a seu bel prazer, desta desistência originando-se dano à 

contrapare, o qual pode se consubstanciar pelas despesas perdidas, pelo tempo 

inutilizado, peloesforço que ficou sem proveito, pela perda da oportunidade de 

negociar com outrem, etc. Francesco Messineo refere ocorrer ruptura geradora 

de responsabilidade, quando as negociações preliminares "tenham chegado a tal 

ponto que faz prever que o contrato deveria poder-se estreitar e uma das partes 

rompa as normas da negociação, sem justo ou aceitável motivo (culpa "in 

contrahendo", ou seja, culpa no decurso das negociações). A outra parte terá 

direito ao ressarcimento do prejuízo - isto é, ao assim chamado interesse 

contratual negativo -"quando possa provar que, confiando no estado das 

negociações, incorreu em despesas, que não teria enfrentado, se tivesse podido 

prever que o contrato não se teria concluído ou, então, perdeu ocasião ou 

recusou ofertas outro tanto (ou mais) vantajosas, provindas de outra pessoa, 

sofrendo assim um prejuízo...". (Responsabilidade pré-contratual: aplicabilidade 

ao Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 109). 

Verifica-se do trecho acima que a ruptura imotivada de tratativas somente viola a 

boa-fé objetiva, e enseja indenização, quando as negociações preliminares 

"tenham chegado a tal ponto que faz prever que o contrato deveria poder-se 

estreitar". Essa é justamente a hipótese dos autos, conforme se depreende 

do contexto fático delineado no acórdão recorrido, impondo-se 

reconhecer, portanto, a obrigação de indenizar os danos sofridos (STJ, REsp. 

1.367.955/SP, 3ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18-03-2014). 

 

Observa-se, todavia, resquício (atual) do uso da expressão “culpa in contrahendo” 

pelos tribunais como equivalente à responsabilidade pré-contratual, verdadeiro apego à 

tradição964, vez que o termo não mais correspondente à figura jurídica com sentido restrito 

que lhe deu R. JHERING e tampouco tem fundamento na culpa, agasalhando-se na boa-fé 

objetiva e nos padrões de comportamento que esta impõe. 

CULPA IN CONTRAHENDO - CONCEITO. A VERIFICAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE DELA DERIVADA SE FAZ PELA SOMA DOS 

PREJUIZOS EFETIVOS, DIRETAMENTE EMANADOS DA SUA 

OCORRENCIA, EXCLUIDOS OS LUCROS CESSANTES E OUTRAS 

PARCELAS NÃO COMPREENDIDAS NO DENOMINADO INTERESSE 

NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO, SEM EMBARGO DO 

                                                 
964 É o que também nota A. MENEZES CORDEIRO: “O art. 227º/1 representa a recepção, no Direito Português, 

do instituto chamado, por tradição, de culpa in contrahendo” (v. Da boa-fé cit., p. 527). 
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PROVIMENTO DO AGRAVO PARA A SUBIDA DOS AUTOS. Cuida-se, 

pois, de hipótese de culpa in contrahendo, cuja construção dogmática se fez 

através de conhecida recessão de Ihering. A falta se dá no momento da formação 

do contrato, e por isso há controvérsia acerca de sua natureza, se contratual ou 

aquiliana. Mas uma coisa é certa: implicando violação ao princípio neminem 

laedere, a reparação há de ser feita (STF, RE n. 43.951, rel.  Min. Antonio Villas 

Boas, Segunda Turma, j. 22-12-1959) 

 

Indenização - Dano moral - Responsabilidade pré-contratual — Culpa in 

contrahendo - Associação à cooperativa de trabalho para obtenção de vaga de 

emprego - Conduta de empresa terceirizada ou coligada que despertou na autora 

a justa expectativa de que já havia a vaga disponível e a associação era apenas de 

viabilizar a contratação- Princípio da boa-fé objetiva, geradora de deveres de 

conduta, de modo a não fraudar a confiança despertada na parte contrária Dever 

de indenizar gastos com abertura de firma como autônoma, atestados e 

mensalidades exigidas para ingresso na cooperativa — Existência de dano moral 

indenizável — Caracterização de ofensa a interesse digno de tutela - Ação 

improcedente - Recurso provido [...] O que interessa não são as prestações 

explícitas, mas os deveres anexos implícitos decorrentes da boa-fé contratual. 

Isso porque, no direito contemporâneo, a obrigação é vista corno um processo, 

vale dizer, como uma relação complexa, como "w/n conjunto de atividades 

necessárias à satisfação do interesse do credor''' (Clóvis do Couto e Silva, A 

Obrigação como Processo, José Bushasty Editor, p. 10). (TJSP, Apel. n. 489.046 

4/1-00, rel. Francisco Loureiro, j. 27-09-2007). 

 

Locação de imóveis. Indenização por "culpa in contrahendo" - Existência do 

direito em tese – Inexistência do prejuízo alegado - Ação improcedente - Se as 

tratativas preliminares para contrato de locação de imóvel foram de tal forma 

sólidas e objetivas, ultrapassando o campo da mera expectativa de contratar e 

adentrando já o campo da justificada segurança do contrato futuro, aplica-se o 

princípio da "culpa in contrahendo". O fato gerador da responsabilidade é a 

própria confiança e segurança despertadas justificadamente na fase pré- negocial; 

uma vez rompida pela quebra da fidelidade da palavra ou pela prática de ato 

desleal e de má-fé, nasce o direito à indenização pelo prejuízo efetivamente 

experimentado e provado. Não demonstrado o prejuízo, não há que se falar em 

indenização (TJSP, Apel. n. 883.790-0/2, rel. Manoel Justino Bezerra Filho, j. 

11-08-2008). 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não há na decisão monocrática pontos 

obscuros, duvidosos, contraditórios ou omissos, sendo indisfarçável o propósito 

do embargante de requestionar matéria clara e explicitamente dirimida no 

julgado. A decisão colegiada resolveu todas as questões apresentadas, 

inocorrendo, pois, qualquer dos vícios lógicos ensejadores de suprimento 

declaratório, como previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. A razão de 

reconhecer-se que o dever de informar não é apenas um simples controle sobre a 

enganosidade ou abusividade da informação: é fonte de obrigações civis, com 

base na responsabilidade pré-contratual (teoria da culpa in 

contrahendo).REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (TJRJ, Apel. n. 

01393060620058190001, rel. Jose Carlos Maldonado de Carvalho, j. 16-06-

2009) 

 

INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS  CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO  SUSPENSÃO DO COMÉRCIO DO 

VEÍCULO NO MERCADO INTERNO ALGUNS MESES DEPOIS DE 

CELEBRADO O NEGÓCIO  PLEITO DE ANULAÇÃO  DOLO  INOVAÇÃO 

RECURSAL  RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE  AUSÊNCIA 

DE ILICITUDE OU ANTIJURIDICIDADE NA CONDUTA DOS RÉUS  
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RISCO INERENTE AO NEGÓCIO  DANOS NÃO CONFIGURADOS  

AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR  PRECEDENTE DO TJPR - 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, 

DESPROVIDO. A causa de pedir funda-se na alegação de "culpa in 

contrahendo" dos Réus. Segundo a Autora, eles sabiam que a Primeira Ré 

(International Indústria Automotiva da América do Sul Ltda.) iria encerrar a 

fabricação de caminhões comercializados no mercado brasileiro. Ao omitiram 

este fato, causaram prejuízos à Demandante, que adquiriu um caminhão que 

meses depois não era mais comercializado. (TJPR, Apel. n. 881119-8, rel. 

Horácio Ribas Teixeira, 9ª Câmara Cível, j. 05-07-2012) 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. 

ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ SENTENCIANTE. EXCEÇÃO 

NÃO OFERECIDA. PRECLUSÃO. TESTEMUNHA. RELAÇÃO DE 

AMIZADE. INTERESSE SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. 

CONTRADITA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRÉ-

NEGOCIAL. CULPA IN CONTRAHENDO CONCORRENTE. PREJUÍZOS 

RECÍPROCOS E ASSIMÉTRICOS. COMPENSAÇÃO REALIZADA 

SEGUNDO A EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 3. A culpa in 

contrahendo, ou responsabilidade pré-contratual, se funda na idéia de que a 

aproximação e o início das negociações já se mostra suficiente a fazer eclodir 

entre as partes os deveres recíprocos de lealdade, informação e esclarecimento, 

valores estes juridicamente tutelados desde a etapa que antecede a formalização 

da avença e que permanecem a vincular a conduta dos partícipes, mesmo após 

ultimada a relação prestacional (culpa post pactum finitum). Imperioso 

considerar que, não tendo ainda sido firmado o contrato, tais deveres teriam 

origem na própria boa-fé objetiva, a incidir, em todas as etapas das tratativas, 

independentemente de vontade ou previsão das partes. Tutela-se, dessa forma, 

uma fundada e legítima confiança de que a outra parte atue, mesmo na fase pré-

negocial, de modo probo e transparente, ou seja, com prudência e lealdade, a 

evitar sejam impingidos prejuízos ou malferida a justificável expectativa de que 

não haverá uma ruptura injustificada das tratativas. (TJDF, Apel. n. 0001475-

22.2014.8.07.0004, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal, rel. Luis Martius Holanda Bezerra Junior, DJe 06-10-2014) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE 

NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. [...] 2. Tratativas pré-contratuais 

celebradas por pessoa jurídica. Ilegitimidade ativa dos sócios para postular 

reparação dos supostos danos advindos da não concretização do negócio. 

MÉRITO. Hipótese em que demonstrado que as partes não haviam chegado a um 

consenso quanto ao preço da compra e venda do imóvel, o que justifica a 

desistência das rés, vendedoras, de celebrar o contrato, sem que disso resulte 

dever de indenizar. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. [...] No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade pré-

contratual pela desistência da realização de negócio de compra e venda de 

imóvel de propriedade das rés, já que não houve a celebração efetiva do contrato, 

tratando-se de discussão sobre culpa in contrahendo. (TJRS, Apel. n. 

70054089362, rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 10ª Câm. Cível, j. 27-03-

2014) 

 

 

Já na análise do dano indenizável em sede de responsabilidade pré-contratual pela 

ruptura das negociações, a despeito de não haver dispositivo legal expresso, na aplicação 
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prática da responsabilidade pré-contratual vê-se perpetuado o uso da tradicional bipartição 

entre interesse positivo e interesse negativo965 (idealizada por F. MOMMSEN e R. JHERING). 

A tendência966 jurisprudencial se dá no sentido da indenização somente pelo 

interesse negativo em se tratando de responsabilidade pré-contratual, na esteira do que 

idealizou R. JHERING, de modo a reconduzir a parte prejudicada ao estado em que se 

encontrava anteriormente, mas não se permitindo que obtenha o que teria caso tivesse sido 

efetivamente firmado o contrato.  

Em 1960, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema no julgamento 

do já citado Recurso Extraordinário nº 43.951, afirmando que a indenização pelo 

rompimento das negociações se dava somente pelo interesse negativo (porém excluindo 

lucros cessantes, aqui na contramão de R. JHERING
967, que entendia compreendidos os 

lucros cessantes no interesse negativo). 

CULPA IN CONTRAHENDO - CONCEITO. A VERIFICAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE DELA DERIVADA SE FAZ PELA SOMA DOS 

PREJUIZOS EFETIVOS, DIRETAMENTE EMANADOS DA SUA 

OCORRENCIA, EXCLUIDOS OS LUCROS CESSANTES E OUTRAS 

PARCELAS NÃO COMPREENDIDAS NO DENOMINADO INTERESSE 

NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO, SEM EMBARGO DO 

PROVIMENTO DO AGRAVO PARA A SUBIDA DOS AUTOS. (STF, RE n. 

43.951, rel.  Min. Antonio Villas Boas, Segunda Turma, j. 22-12-1959) 

 

Os tribunais estaduais também vêm aplicando a diferenciação entre interesse 

positivo e negativo, confirmando que a indenização nos casos de responsabilidade pré-

contratual deve abranger apenas o interesse negativo. Podem-se citar alguns exemplos: 

PERMUTA DE BENS. IMOVEIS DOMINIAIS DO MUNICIPIO. LEI DE 

AUTORIZACAO SANCIONADA. INEXISTENCIA DE DIREITO 

SUBJETIVO A PERMUTA, ANTE NEGATIVA DO EXECUTIVO EM 

FIRMAR O CONTRATO AUTORIZADO. A LEI DE AUTORIZACAO, POR 

SI SO, NAO IMPLICA EM VINCULACAO COGENTE DO MUNICIPIO. A 

PERMUTA SOMENTE SE EETIVA PELOS INSTRUMENTOS E 

REQUISITOS DA LEGISLACAO CIVIL. OS TRATOS PRELIMINARES, AS 

"RELACOES JURIDICAS DE CONFIANCA", PODEM AUTORIZAR, TAO 

SOMENTE, A INDENIZACAO PELO CHAMADO "INTERESSE 

NEGATIVO", DECORRENTE DE EVENTUAL "CULPA IN 

CONTRAHENDO" DO MUNICIPIO. (TJRS, Apel. n. 584033179, Primeira 

Câmara Cível, rel. Athos Gusmão Carneiro, j. 04-12-1984) 

 

                                                 
965 Deve-se anotar, como observa Karina N. FRITZ (A boa-fé cit., p. 306), que, após críticas e revisões, a 

doutrina alemã consagrou conceito mais amplo e compreensivo de “dano da confiança” (Vertrauensschaden). 
966 Aqui não pretendemos nada mais do que apontar uma tendência, já que a pesquisa não tem pretensões 

empíricas e generalizantes acerca das decisões envolvendo o tema, o que demandaria trabalho apartado. 
967 Culpa in contrahendo cit., p. 20. 
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Ação Rescisória - Ação Ordinária de Indenização - Alegada Violação a 

dispositivo de lei - Art. 485, V, do CPC - Verificação de combate à interpretação 

- Utilização como sucedâneo recursal - Vedação - Extinção por ausência de 

pressuposto processual - Art. 267, IV, do CPC - Manutenção do Acórdão 

Combatido. [...] Entendeu-se que a Petrobrás criou uma expectativa de 

contratação para a requerida, com atitudes concretas no sentido de formalizar a 

avenca, através de propostas com discussão de preço, prazo, levando a requerida 

a investir capital para aquisição do maquinário denominado Flexitubo. A respeito 

do tema, leciona com maestria Sílvio de Salvo Venosa (Direito Civil, Teoria 

Geral das obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 2ª edição, Atlas, 2002): "(...) 

No amplo horizonte dos negócios, com muita freqüência surgem questões 

referentes a promessas não cumpridas ou simples recusa injustificada de 

contratar. Trata-se do que a doutrina costuma denominar" dano de confiança ", 

dentro do que se entende por" interesse negativo". (...) Em qualquer situação 

que se avalie a hipótese de uma responsabilidade antes do contrato, deve 

preponderar o exame da quebra da confiança". Foi o que ocorreu no caso em 

comento. Deveria a Petrobrás ter verificado todo o procedimento legal necessário 

para a contratação da requerida, antes de começar as negociações. Aliás, pelo 

teor dos documentos acostados, havia, concretamente, a promessa do contrato, 

haja vista as inúmeras reuniões e discussões sobre prazos, preços, propostas etc 

(fls. 61/103), de forma a gerar na parte ré a confiança de que seria contratada e, 

para tanto, investiu na aquisição do maquinário. A conduta negativa da Petrobrás 

gera, indubitavelmente, a sua responsabilização em perdas e danos. [...] Ensina 

VENOSA, na obra supracitada: "Se, por um lado, tem o prejudicado eventual 

direito de indenização pelo contrato não realizado, não tem ele qualquer direito 

a exigir que o contrato seja concretizado pela outra parte. Enquanto não 

firmado ou compromissado, a desistência de contratar é direito do proponente, 

que se submeterá às conseqüências de seus atos" (grifei). Orlando Gomes, em 

sua obra " Contratos ", 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, reconhecendo a 

relevância de tais negociações preliminares e dos efeitos por ela gerados, assim 

nos elucida sobre a reparação que podem ensejar: "O dever de indenizar, no 

caso, explica-se, segundo alguns, pela teoria da culpa in contrahendo. Aquele 

que é ilaqueado em sua boa-fé, frustrado na sua fundada esperança de 

contratar, tem direito à reparação dos prejuízos sofridos, isto é, ao interesse 

contratual negativo - negativertrag interest - de acordo com a explicação de 

Ihering [...] (TJSE, Ação rescisória n. 2008600394 SE, rel. Cezário Siqueira 

Neto, j. 02-10-2008) 

 

Em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Desembargador 

Francisco Loureiro teceu observações muito elucidativas acerca da abrangência da 

indenização pela responsabilidade pré-contratual, por se tratar de um “dano de confiança”, 

e da diferenciação da indenização pelos interesses positivo (“colocar o lesado na mesma 

situação em que se encontraria se o contrato tivesse efetivamente sido celebrado”) e 

negativo (“recolocar o lesado na situação em que antes se encontrava”). Além disso, 

firmou que, em regra, o interesse positivo não é indenizável, mas pode sê-lo em casos 

excepcionais, como no “Caso dos Tomates”, em que seja perdida a oportunidade de firmar 

negócio com terceiro. 

 

RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL Culpa in contrahendo Princípio 

da boa-fé objetiva, geradora de deveres de conduta, de modo a não defraudar a 

confiança despertada na parte contrária. Comportamento concludente da ré, que 
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estimulou a autora a realizar inúmeros gastos e investimentos para abertura de 

loja em shopping center em regime de franquia Contrato de franquia, de natureza 

solene, não celebrado, retirando-se a franqueadora da mesa de negociações sem 

qualquer explicação sensata ou razoável - Dever de indenizar os danos 

decorrente de violação ao princípio da boa-fé objetiva - Natureza aquiliana (ou 

terceiro gênero) da responsabilidade pré-contratual que não permite ao ofendido 

pedir aquilo que ganharia caso o contrato que tivesse sido celebrado. Dever de 

indenizar tão somente os interesses negativos, recolocando o autor na situação 

em que antes se encontrava. Interesses positivos que não devem ser indenizados, 

pena de colocar o autor em posição igual ou mais vantajosa do que aquela que 

existiria se o contrato tivesse realmente sido celebrado – Multa contratual 

cobrada pelo shopping center. Ausência de prova de pagamento que não alija o 

autor de obter a respectiva indenização Dívida constituída cujo procedimento de 

cobrança já se iniciou Recursos da autora e da ré parcialmente providos. [...] 

Cumpre esclarecer inicialmente que a indenização por interesse negativo objetiva 

recolocar o lesado na situação em que antes se encontrava. Por outro lado, o 

dano positivo, também denominado interesse positivo, é aquele resultante do 

cumprimento exato do contrato. Denominam-se interesses positivos todos 

aqueles proveitos e vantagens que existiriam se o contrato tivesse sido celebrado 

ou, se já celebrado, tivesse sido cumprido de maneira correta. [...] Nessa 

perspectiva, a indenização do interesse positivo tem o específico objetivo de 

colocar o lesado na mesma situação em que se encontraria se o contrato tivesse 

efetivamente sido celebrado. O que se viola na ruptura abrupta e injustificada das 

negociações contratuais é a confiança que o contraente depositou na estipulação 

do contratual e não a obrigação em estipulá-lo. Trata-se, assim, de um dano de 

confiança. Nesse sentido, a indenização deve compreender somente os prejuízos 

que o lesado sofreu em razão de ter, de boa-fé, confiado que o contrato seria 

celebrado. Logo, a indenização limita-se aos prejuízos que o lesado 

experimentou durante o andamento das tratativas. Não há que indenizar o 

contrato irrealizado, uma vez que a não-celebração do contrato consiste em 

exercício legítimo da autonomia privada. Assim, indenizam-se apenas os 

interesses negativos, mas não os interesses positivos. [...] A melhor doutrina 

corrobora esse entendimento. Nas palavras de Regis Fichtner Pereira, “a 

natureza a responsabilidade pela ruptura de negociações contratuais, sem que 

seja necessário o socorro à analogia, faz com que se chegue à conclusão, no 

entanto, de que a teoria do interesse negativo é a ela, em princípio, 

perfeitamente adequada” (Regis Fichtner Pereira, obracitada, p. 377). Nesse 

sentido caminha a melhor jurisprudência deste Tribunal. [...] Vislumbro, como 

única possibilidade de indenização dos interesses positivos, a situação em que a 

ruptura injustificada acarretar a perda da possibilidade de a outra parte realizar o 

mesmo negócio com terceira pessoa. É o que ocorreu no famoso “caso dos 

tomates”, julgado pelo TJ/RS (Ap. Cível nº 591.028.295). Apenas a 

oportunidade perdida de contratar com terceiro é que seria indenizável (TJSP, 

Apel. n. 0166582-35.2010.8.26.0100, rel. Francisco Loureiro, j. 10-10-2013). 

 

Deve-se atentar, por fim, à questão da natureza jurídica da responsabilidade pré-

contratual no direito brasileiro (se contratual, extracontratual ou um tertium genus968), 

também uma das preocupações de R. JHERING que, ante à ausência de uma regra geral de 

                                                 
968 Não pretendemos aqui expor e justificar todos os posicionamentos acerca da natureza jurídica da 

responsabilidade pré-contratual. Para tanto, remetemos o leitor às diversas obras que tratam especificamente 

da questão: Antônio Junqueira de AZEVEDO, Responsabilidade pré-contratual cit., p. 24; Régis Fichtner 

PEREIRA, A responsabilidade civil pré-contratual cit., pp. 213-280; Mariana P. DEPERON, Responsabilidade 

cit., pp. 222-229; Karina N. FRITZ, Boa-fé cit., pp. 261-276; Carlyle POPP, Responsabilidade civil pré-

negocial: o rompimento das tratativas, Curitiba, Juruá, 2001, pp. 138-150; Rômulo RUSSO JÚNIOR, 

Responsabilidade pré-contratual, Salvador, Podvm, 2006, pp. 31-34 
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responsabilidade civil no direito de sua época, viu-se obrigado a enquadrá-la no regime 

contratual. 

A definição do regime da responsabilidade pré-contratual acabou se mostrando 

importante não só em termos dogmáticos, como ainda para se aferir seus efeitos jurídicos, 

especialmente a contagem dos juros de mora decorrentes do dano ocasionado, que pode ter 

significativa diferença patrimonial. 

Por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.367.955, o Superior Tribunal 

de Justiça já teve oportunidade de decidir sobre o tema, definindo que o regime jurídico da 

responsabilidade pré-contratual é contratual, sobretudo em virtude de o dispositivo que a 

fundamenta (artigo 422) estar situado sob o título “Dos Contratos em Geral” do Código 

Civil e, por consequência, incidem juros de mora a partir da citação. 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. NEGOCIAÇÕES 

PRELIMINARES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO. 

RUPTURA DE TRATATIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DA CITAÇÃO. (...) 

4. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual. Doutrina 

sobre o tema. 5. Responsabilidade civil por ruptura de tratativas verificada no 

caso concreto. 6. Inviabilidade de se analisar, no âmbito desta Corte, estatutos ou 

contratos de trabalho, para se aferir a alegada inexistência de poder de gestão dos 

prepostos participaram das negociações preliminares. Óbice da Súmula 5/STJ. 7. 

Controvérsia doutrinária sobre a natureza da responsabilidade civil pré-

contratual. 8. Incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). 9. 

Manutenção da decisão de procedência do pedido indenizatório, alterando-se 

apenas o termo inicial dos juros de mora. 10. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE 

PROVIDO [...] Por fim, resta analisar a insurgência relativa aos juros de mora. 

Para tanto, é necessário definir se a responsabilidade civil por ruptura de 

tratativas deriva de ilícito contratual (relativo) ou extracontratual (absoluto). O 

tema é controvertido na doutrina estrangeira, conforme explica LUIZ ROLDÃO 

DE FREITAS GOMES, citando diversos autores: [...] Porém, em relação ao 

direito pátrio, entende o referido autor que a responsabilidade é contratual, 

devido à previsão da boa-fé objetiva no art. 422 do Código Civil de 2002, litteris: 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Esse 

dispositivo está previsto no Título V, "dos Contratos em Geral", não no Título 

III, que trata dos "atos ilícitos", especificamente, dos ilícitos absolutos. Então, 

por opção legislativa, a responsabilidade civil decorrente de ruptura de tratativas 

tem natureza contratual. Cabe acrescentar que não há diferença ontológica entre 

responsabilidade civil contratual e extracontratual. A diferença, no direito pátrio, 

situa-se exclusivamente no plano dos efeitos jurídicos, conforme tive a 

oportunidade de esclarecer na obra supracitada. De todo modo, tratando-se de 

responsabilidade contratual, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de 

que os juros de mora incidem a partir da citação (STJ, REsp 1.367.955/SP, rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18-03-2014) 

 

Após reformulações e ampliações, agora fundada na violação dos deveres 

decorrentes da boa-fé objetiva e desvinculada de uma necessária conduta culposa, a 
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responsabilidade pré-contratual acabou tendo atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça a 

mesma natureza contratual que há quase dois séculos idealizou R. JHERING para sua culpa 

in contrahendo (embora a solução não seja totalmente pacífica969). 

Destarte, como se vê neste brevíssimo panorama da influência de R. JHERING na 

responsabilidade pré-contratual no direito brasileiro, pode-se concluir que: (i) apesar de 

não aparentar uma influência direta na elaboração do Código Civil de 1916, a culpa in 

contrahendo em sua forma mais restrita acabou se manifestando em alguns dispositivos 

esparsos (artigos 94, 1.082, 1.121, 1.103, mantidos no Código de 2002 – artigos 147, 430, 

443 e 461); (ii) o problema da indenização pelos contratos inválidos vez que eivados por 

erro de uma das partes (central à culpa in contrahendo de R. JHERING) deixa de ter 

importância ante a previsão expressa nos Códigos de 1916 (artigo 158) e de 2002 (artigo 

182) da restituição das partes ao status quo ante; (iii) a denominação “culpa in 

contrahendo” permanece até a atualidade utilizada como tradição, mesmo após os 

desenvolvimentos e ampliações da responsabilidade pré-contratual, que passou a abranger 

a ruptura das negociações e fundar-se na boa-fé objetiva; (iv) os tribunais se utilizam da 

diferenciação entre interesse positivo e interesse negativo constante da obra de R. JHERING, 

afirmando que a indenização na responsabilidade pré-contratual se dá pelo interesse 

negativo, na esteira da culpa in contrahendo de R. JHERING; (v) em julgamento recente, o 

Superior Tribunal de Justiça afirmou a natureza contratual da responsabilidade pré-

contratual – na contramão da tendência em fundá-la na responsabilidade extracontratual, 

facilidade dos ordenamentos jurídicos eu contam com regra geral de responsabilidade civil 

–, a mesma natureza que lhe atribuíra R. JHERING, não obstante a ratio do julgado seja 

sobremaneira distinta daquela em que pautava o alemão970. 

 

                                                 
969 Porquanto na contramão de grande parte da doutrina brasileira (para algumas referências, ver Nota 968 

supra) e do entendimento já exarado por outros tribunais. Veja-se, por exemplo: “RESPONSABILIDADE 

PRÉ-CONTRATUAL Culpa in contrahendo Princípio da boa-fé objetiva, geradora de deveres de conduta, de 

modo a não defraudar a confiança despertada na parte contrária. Comportamento concludente da ré, que 

estimulou a autora a realizar inúmeros gastos e investimentos para abertura de loja em shopping center em 

regime de franquia Contrato de franquia, de natureza solene, não celebrado, retirando-se a franqueadora da 

mesa de negociações sem qualquer explicação sensata ou razoável - Dever de indenizar os danos decorrente 

de violação ao princípio da boa-fé objetiva - Natureza aquiliana (ou terceiro gênero) da responsabilidade pré-

contratual que não permite ao ofendido pedir aquilo que ganharia caso o contrato que tivesse sido celebrado. 

[...] (TJSP, Apel. n. 0166582-35.2010.8.26.0100, rel. Francisco Loureiro, j. 10-10-2013)”. 

 
970 Como visto nos Capítulos 1 e 3 supra, R. JHERING tinha de se esquivar da inexistência de um princípio 

geral de responsabilidade civil no direito alemão e acabou encontrando amparo para fundar sua culpa in 

contrahendo no regime contratual em razão da ação contratual que constatou ser conferida pelas fontes 

romanas em algumas hipóteses de contratos nulos. 
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CONCLUSÕES 

Na presente dissertação, buscamos revisar o famigerado artigo de R. JHERING 

“Culpa in contrahendo, ou indenização nos contratos nulos ou não chegados à perfeição”, 

referência universal e atemporal, quase obrigatória, no tratamento da figura da 

responsabilidade pré-contratual até os tempos atuais. 

No Capítulo 1 procuramos explorar o conjunto da obra de R. JHERING e o contexto 

metodológico em que “Culpa in contrahendo” foi elaborado. Verificamos que o autor teve 

seu desenvolvimento acadêmico sob influência direta da Escola Histórica e da 

Pandectística. Todavia, R. JHERING passaria a questionar seus métodos e acaba passando 

por verdadeira virada metodológica, abandonando a artificialidade da jurisprudência dos 

conceitos para valorizar a finalidade prática do direito e os ideais de justiça. 

Em seguida, analisamos de forma aprofundada a teoria em si, partindo das 

motivações de R. JHERING em elaborá-la (necessidade de solução prática para uma 

injustiça decorrente da teoria da vontade, então imperante) até os seus fundamentos no 

direito romano. 

Explicitamos com detalhamento toda a construção feita por R. JHERING baseada no 

conteúdo evidente das fontes romanas (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 e Inst. 23, 3, 5, sobre 

compra e venda de coisas sagradas, religiosas ou públicas; Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1, 

sobre venda de coisas religiosas; e Iav. 2 ex plaut., D. 18, 4, 8 e Paul. 33 ad ed., D. 18, 4, 9, 

sequência de fragmentos acerca da venda de uma herança inexistente), que, em sua leitura, 

mostravam ser possível a concessão de uma ação contratual para a tutela da parte 

prejudicada em contratos nulos para obtenção de ressarcimento pelo interesse negativo.  

Passamos, ainda, pelos conceitos de culpa in contrahendo e diligentia in 

contrahendo (dever daquele que vende sem conhecer o objeto e evitar a nulidade do 

contrato) e da bipartição entre os interesses positivo e negativo. 

Analisamos, ainda no Capítulo 1, a concepção da culpa in contrahendo, tendo a 

culpa como elemento unificador para tornar regra geral a reparação da parte prejudicada 

nos contratos nulos, além da aplicação casuística desse novo princípio a outras situações 

práticas (nem sempre perfeita, pois casos houve em que o próprio R. JHERING reconheceu a 

falha da teoria, como no caso de morte do proponente).  

Em seguida, no Capítulo 2, fornecemos alguns conceitos basilares para retomar a 

exegese de R. JHERING das fontes que fundaram sua culpa in contrahendo, tais como o fato 
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de a teoria não se basear em hipóteses de erro, e sim de impossibilidade inicial da 

obrigação, passando a explanar a configuração da impossibilidade de objeto no direito 

romano e a categoria da res extra commercium. 

No Capítulo 3, adentramos na exegese das fontes citadas por R. JHERING e dos 

temas que essas abarcavam, analisando a compra e venda de uma res extra commercium e 

suas consequências (invalidade do contrato), meio de tutela da parte prejudicada e 

elemento subjetivo do vendedor a ensejar essa tutela, além da venda do homem livre como 

escravo, de uma herança inexistente e da bipartição entre interesse positivo e negativo. 

Revisitando o percurso interpretativo das fontes, pudemos aferir que estas foram objeto de 

dúvidas e entendimentos opostos dentre os romanistas.  

Com relação à nulidade da venda de uma coisa fora do comércio no direito romano, 

atestamos com apoio em doutrina mais recente o acerto de R. JHERING ao afirmar que a 

nulidade contratual não significava necessariamente a ausência de produção de quaisquer 

efeitos, apenas dos efeitos principais da obrigação (entrega da coisa vendida, pagamento do 

preço), permanecendo a ação contratual para ressarcimento dos prejuízos. 

Já no que concerne à tutela do comprador prejudicado, constatamos que o direito 

romano permitia o manejo de uma condictio para que o preço já pago fosse devolvido, 

além de um meio para obtenção do interesse do comprador (o interesse em não ser 

enganado de que falavam as fontes).  

Inicialmente, duas ações se mostraram cabíveis, actio in factum (Ulp. 28 ad sab., D. 

11, 7, 8, 1) e actio empti (Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1 e Inst. 3, 23, 5), e os textos 

demonstravam uma evolução do direito romano e de posicionamento dos jurisconsultos. 

Vimos que R. JHERING não se preocupou em explicar a discrepância nos textos, que teve 

muitas páginas dedicadas por romanistas até mais recentemente. 

Percebemos, também, que R. JHERING empregou a culpa como a “ponte” que 

permitiria estender a proteção de sua culpa in contrahendo para além das hipóteses 

específicas das fontes, como regra geral (que até então inexistia).  

R. JHERING se ancorava no sentido da expressão decipere que se mostrava nas 

fontes fundantes da teoria, porém verificamos, com a análise da doutrina romanista e de 

outros fragmentos que apresentavam o termo, que, por vezes, decipere tem o sentido ativo 

de enganar e, em alguns casos, implicava responsabilidade do vendedor mesmo que 

desconhecesse as circunstâncias prejudiciais (mas não necessariamente implicando culpa), 
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ou ainda com um sentido mais objetivo de se “cair em engano”, sem intenção ou culpa da 

outra parte. Tampouco nos textos que tratavam da venda do homem livre, que R. JHERING 

também invoca como aplicação de sua culpa in contrahendo, vislumbrava-se textualmente 

expressa a culpa do vendedor. 

Passamos também pela venda da herança inexistente e pela diferenciação entre 

interesse positivo e interesse negativo, colocando sob ótica crítica tanto a afirmação de R. 

JHERING de que as fontes previam apenas a tutela do interesse negativo para os contratos 

nulos, bem como a própria existência dessa bipartição artificial no direito romano.  

Assim, a partir da revisitação da exegese de R. JHERING, pudemos concluir que o 

autor partia de alguns fundamentos válidos e acertados, mas a partir deles deu um passo 

largo para elaborar o seu princípio da responsabilidade por culpa in contrahendo, que tinha 

como um de seus pontos de maior fragilidade o seu alicerce principal: a culpa.  

Percebemos, pelo texto de R. JHERING e pela análise das fontes, como o autor 

direcionou e subordinou toda a sua interpretação dos textos romanos a um resultado que 

ele próprio já havia definido, o que poderia ser explicado pela tensão de métodos que 

permeou a teoria.  

P. MOTA PINTO
971 bem resume a sensação transmitida pela obra ao observar que R. 

JHERING parte de um resultado e “procura fundamentá-lo ultrapassando para tal todos os 

obstáculos, desde a insuficiência das bases positivas até à (confessada) ‘violentação’ da 

noção de culpa”.  

Por fim, no Capítulo 4, a partir das bases lançadas nos Capítulos 1 (em que 

apresentamos método e obra), 2 (no qual foram trazidos conceitos iniciais para a exegese 

das fontes) e 3 (no qual refizemos o caminho exegético das fontes e temas abarcados pela 

teoria de R. JHERING), pudemos tecer algumas ponderações de caráter crítico acerca da 

teoria da culpa in contrahendo. 

Em primeiro lugar, buscamos a doutrina anterior a R. JHERING diante de seu 

ineditismo anunciado e de sua denúncia quanto à insuficiência dos estudos anteriores. 

Destacando alguns contributos relevantes para os temas abordados por R. JHERING, aos 

quais o autor não deu importância (especialmente Cuiacius, Donellus e H. RICHELMANN), 

pudemos concluir que, embora não se tratasse de tema tão novo assim, coube realmente a 

                                                 
971 Nota introdutória cit., p. XVI. 
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R. JHERING o mérito de sistematizar o estudo da questão e chamar atenção à relevância do 

problema até então pouco discutido. 

Em seguida, analisamos o fundamento da teoria da culpa in contrahendo no direito 

romano, colocando em questão se ela seria uma descoberta ou uma invenção de R. 

JHERING, sobretudo pela fragilidade do elemento culposo na construção da teoria, 

insufiência que o próprio R. JHERING posteriormente reconheceria. 

Também pudemos apreciar criticamente o perfil metodológico de “Culpa in 

contrahendo” e concluímos que, apesar de expressamente movido por um senso de justiça, 

R. JHERING ainda não conseguira se desapegar da lógica Pandectística, o que pôde ser 

vislumbrado: (i) quando afirma que estava empreendendo a construção de um fundamento 

teórico para a culpa in contrahendo; (ii) quando anuncia como seu fim precípuo encontrar 

nas fontes romanas fundamento para sua argumentação; e (iii) na própria estruturação da 

tese, ao partir de um problema, buscar os conceitos e fundamento nas fontes e deduzir uma 

lógica e um princípio a partir deles, criando um novo conceito.  

Como conceito que não tolerou contato com a realidade, formado e reproduzido a 

partir de um processo lógico, também pudemos ponderar que a culpa in contrahendo de R. 

JHERING pode não ter logrado alcançar a sua finalidade última, que era ser uma solução 

eficaz para a prática.  

Passamos, então, a observar a descontinuidade da doutrina imediatamente posterior 

a R. JHERING, que buscava outros fundamentos e outros contornos para o problema, o 

insucesso da teoria na prática dos tribunais, além do processo de alargamento pelo qual 

passaria a culpa in contrahendo em diversos ordenamentos europeus, desprendendo-se do 

âmbito restrito dos contratos nulos, tal qual idealizada por R. JHERING, para abranger a 

responsabilidade na fase pré-contratual (negociações) até se tornar a responsabilidade pré-

contratual como atualmente concebida. 

Por derradeiro, observamos um panorama da evolução do tema no direito brasileiro 

desde o Código Civil de 1916, com foco especial na influência da teoria de R. JHERING, 

concluindo que  a culpa in contrahendo em sua forma mais restrita acabou se manifestando 

em alguns dispositivos esparsos dos Códigos de 1916 e de 2002 e que o problema central 

da culpa in contrahendo de R. JHERING (a indenização pelos contratos inválidos em razão 

de erro de uma das partes) perdeu relevância diante de previsão expressa, em ambos os 

Códigos, quanto à restituição das partes ao estado anterior ou indenização equivalente. 
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Ademais, verificamos que o uso da denominação “culpa in contrahendo” 

permanece como tradição, a despeito de a responsabilidade pré-contratual de hoje já não 

corresponder à figura criada por R. JHERING, por abranger a ruptura das negociações e ter 

fundamento na boa-fé objetiva. Também pudemos observar que os tribunais pátrios ainda 

se utilizam da diferenciação entre interesse positivo e interesse negativo, afirmando que a 

indenização em sede de responsabilidade pré-contratual se dá pelo interesse negativo, 

como R. JHERING. 

Vimos, por fim, a recente (apesar de controvertida) afirmação da natureza 

contratual da responsabilidade pré-contratual em julgado do Superior Tribunal de Justiça, a 

mesma natureza que lhe atribuíra R. JHERING (embora R. JHERING o fizesse em virtude da 

ausência de uma regra geral de responsabilidade civil, o que não ocorre no direito 

brasileiro). 

Destarte, a partir de nossa análise crítica da obra “Culpa in contrahendo” de R. 

JHERING, desde suas origens até suas reminiscências atuais em matéria de responsabilidade 

pré-contratual, podemos afirmar, com P. MOTA PINTO
972, que ainda que não tenha sido 

uma verdadeira “descoberta jurídica”, o artigo é inequivocamente “um dos escritos de 

doutrina jurídica mais célebres”, fazendo de “algo que fosse inteiramente desconhecido, 

pelo menos um marco notável”.  

Também concordamos com A. MENEZES CORDEIRO
973

 quando destaca que R. 

JHERING buscava justamente chamar a atenção da ciência do direito para a “necessidade de 

complementação juspositiva” quanto à formação dos contratos e, assim, lançou um pré-

entendimento de fenômeno que ainda se mantém. A sua intuição, como destaca Eva S. 

MOREIRA DA SILVA
974, estava correta: as partes devem adotar um comportamento leal e 

honesto no período que antecede a conclusão do contrato. 

Em uma de suas obras finais e marcantes da fase final de seu pensamento, R. 

JHERING declarava ter respirado o ar de seu tempo e ter colhido a sua teoria histórico-social 

que pendia tal qual fruto maduro na árvore do tempo975. Escrito justamente no período de 

                                                 
972 Nota introdutória cit., p. XVII. 
973 Da boa-fé cit., p. 532. 
974 Da responsabilidade pré-contratual cit., p. 18. 
975 “Ich habe die Luft meiner Zeit eingeathmet, ohne im Stande gewesen zu sei, über jeden Athemzug Buch zu 

führen, ich weiss nur, dass ich alles was ich zu geben im Stande bin, der Zeit verdanke, in der ich lebe, und 

ich fühle mich nur als den Punkt, in dem Gedankenstoff der Zeit vorübergehend persönliche Gestalt 

angenommen hat. Die geschichtlich-gesellschaftliche Theorie, die ich zu begründen gedenke, hing reif am 

Baume der Zeit, mir erübrigte nur, die reife Frucht zu brechen, womit freilich nicht gesagt sein soll, dass es 
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transição metodológica de R. JHERING, talvez “Culpa in contrahendo” tenha sido fruto 

colhido ainda verde, mas é certo que o trabalho da ciência jurídica vindoura acabaria 

suprindo esse necessário amadurecimento até a sua concretização na hoje denominada 

responsabilidade pré-contratual, uma tutela fundamental à segurança do tráfego negocial, 

da confiança e da boa-fé nas fases anteriores à formação do contrato, que, sem dúvida, 

deve sua existência à insatisfação de R. JHERING com o pensamento à sua época 

dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                    
dazu nur des Handausstreckens bedurft hätte - ohne Leitern und Klettern ist es dabei nicht hergegangen” 

(Der Zweck im Recht cit., p. 176).  
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