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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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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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