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RESUMO 
 
SANTOS BOMFIM, Daniela. A fundamentação jurídica da oponibilidade dos 
contratos perante terceiros. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 225 fls., 2018. 
  
A presente tese tem como propósito a identificação de norma do sistema jurídico 
brasileiro que possa irradiar um dever de abstenção do terceiro em face de um 
contrato prévio. Tal dever do terceiro, que estruturaria a relação jurídica da 
oponibilidade, efeito jurídico que é, depende de incidência de norma do sistema, 
para apreensão jurídica do contrato e irradiação de tal consequência jurídica. Não 
se trata de efeito próprio do contrato. Demais disso, o reconhecimento desse 
dever de abstenção vai significar, em alguma medida, uma restrição da liberdade 
de agir do terceiro, de forma que ele pressupõe uma ponderação de interesses, 
abstrata ou concreta. Nesse contexto, identificam-se hipóteses típicas de 
oponibilidade, em que houve ponderação prévia do legislador. Delas, não decorre 
um princípio de oponibilidade geral dos contratos. Demonstra-se, também, que o 
princípio da boa-fé é norma idônea para que se possibilite a ponderação concreta 
dos interesses envolvidos, à luz de interesses sociais subjacentes, a partir de um 
juízo de conformidade da conduta do terceiro com padrões de lealdade 
contextualmente exigidos. Dessa forma, a boa-fé objetiva pode irradiar um dever 
de abstenção específico e à luz de um caso concreto, dela não decorrendo uma 
oponibilidade geral dos contratos. Serão, ainda, propostos critérios que podem ser 
balanceados no juízo sobre a (des)lealdade da conduta, decorrente de uma 
imagem global. Serão afastados, como fundamentos independentes da 
oponibilidade atípica, o princípio da função social do contrato e os preceitos 
normativos relativos ao dever de indenizar.  
 
Palavras-chave: Contratos. Terceiros. Oponibilidade. Dever de abstenção. 
Fundamento jurídico. Princípio da boa-fé. Concretização.  

  



	

  



	

ABSTRACT 
 
SANTOS BOMFIM, Daniela. The legal foundation of third parties duty of 
abstention before the previous contract. Thesis (Doctorate’s degree) – Faculty of 
Law, University of São Paulo, São Paulo, 225 p., 2018.  
  
This thesis has the purpose of identifying a norm in the brazilian legal system 
which could radiate a duty of abstention to the third party in view of one previous 
contract. That third party duty, as a legal effect, depends on the incidence of a 
legal rule in order to apprehend the contract as a fact and then radiate that legal 
consequence. This is not a typical contract effect. Besides that, the recognition of 
this duty of abstention means, on some way, a restriction to the third party  
freedom, as so it presupposes an interest’s ponderation, on abstract or concrete 
terms. In this respect, this thesis identifies typical hypothesis of third party duty of 
abstention, what is representative of an interests’ ponderation on the legislative 
ground. From them it is not possible to extract a general third party duty of 
abstention as a contract principle. This thesis, therefore, demonstrates that the 
principle of good faith is one suitable norm to possibility the concrete ponderation 
of the interests involved, according to the underlying social interests, from a 
judgment of conformity of the third-party conduct with loyalty standards that are 
contextually required. For that reason, the principle of good faith can irradiate a 
specific duty of abstention according to the case, although it is not possible to 
extract from it a general and abstract third party duty of abstention. There will be 
purposed, as well, parameters what could be balanced on the judgment of the 
loyalty (or not) of the conduct, due from a global image. There will be refused, as 
independent ground of the atypical third party duty of abstention, the principle of 
the contract social function and norms about the duty of indemnity. 
  
Key-words: Contracts. Third parties. Duty of abstention. Legal foundation. 
Principle of good faith. Concretization. - 
 
 
  



	

  



	

RÉSUMÉ 
 
SANTOS BOMFIM, Daniela. Le fondement juridique de l’opposabilité des contrats 
à l’égard des tiers. Thèse de doctorat, Faculté de Droit, Université de São Paulo, 
São Paulo, 225 p., 2018. 
 
Cette thèse a le but d’identifier la norme dans le système juridique brésilien qui 
peut déflagrer un devoir d’abstention du tiers à l’égard d’un contrat préexistant. Le 
devoir de respect qui structure le lien d’opposabilité est un effet juridique et, ainsi, 
il exige l’incidence d’une règle de droit du système qui peut tenir en compte, au 
sens juridique, l’existence du contrat. Le devoir d’abstention n’est pas un effet 
propre du contrat. En plus, l’attachement d’un devoir de respect signifie, dans 
quelque mesure, une limitation au droit de liberté du tiers. Pour cela, sa 
reconnaissance demande une pondération d’intérêts, soit au niveau abstrait soit 
au niveau concret. Dans ce contexte, on trouve des hypothèses typiques 
d’opposabilité dans le système juridique brésilien, qui sont le résultat d’une prise 
en compte abstraite du conflit d’intérêts. Ces hypothèses ne conduisent pas à un 
principe d’opposabilité général des contrats. D’autre part, on justifie que le principe 
de bonne foi est une norme suffisante pour permettre la pondération concrète du 
conflit à l’égard des intéresses sociaux présents par un jugement de conformité 
entre l’acte du tiers et des standards de loyauté exigés dans un contexte. De cette 
manière, la bonne foi objective peut établir, dans un cas concret, un devoir 
spécifique du tiers de s’abstenir face à un contrat. Elle ne découle pas une 
opposabilité générale des contrats. On propose quelques critères qui peuvent être 
pondérés dans le jugement sur la (de)loyauté de la conduite du tiers en 
considérant son image globale. On constate aussi que le principe de la fonction 
sociale du contrat et les règles sur la responsabilité civile ne sont pas fondements 
indépendants d’une opposabilité atypique du contrat aux tiers.   
 
Mots-clés: Contrats. Tiers. Opposabilité. Devoir d’abstention. Fondement 
juridique. Principe de la bonne foi. Concrétisation.  
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INTRODUÇÃO  
 
Sabe-se que os contratos não mais podem ser compreendidos de 

forma atômica. As relações subjetivas fáticas (em regra, operações econômicas) 

apreendidas pelo manto da juridicidade inserem-se em um dado contexto social e 

jurídico. De um lado, as operações econômicas são travadas em um contexto de 

mercado cada vez mais complexo, em que elas conectam e se aproximam 

faticamente. Dessa forma, no mundo dos fatos, operações contratuais são mais 

ou menos próximas entre si; os sujeitos que não contrataram diretamente são 

mais ou menos próximos entre si.  

Do outro lado, no mundo jurídico, uma vez qualificadas juridicamente, 

as operações contratuais podem ser apreendidas por outra norma do sistema, 

para que se irradiem consequências jurídicas que não decorrem do contrato em 

si, mas dessa nova incidência normativa. Essas consequências jurídicas podem 

estruturar relações jurídicas entre parte contratual e terceiros.  

É nesse contexto que se formulam questões envolvendo efeitos 

contratuais perante terceiros. As aproximações entre terceiros e partes 

contratuais podem ser apreendidas por normas diversas, a depender do conteúdo 

do sistema jurídico. Os possíveis efeitos jurídicos que podem ser irradiados são, 

assim, também diversos. 

A presente tese investiga um desses possíveis efeitos: uma relação 

jurídica estruturada, no lado passivo, por um dever de abstenção do terceiro de 

não praticar conduta incompatível com a satisfação de contrato do qual ele não é 

parte; no lado ativo, pelo direito subjetivo correspectivo titularizado pela parte 

contratual. Chama-se de oponibilidade, na presente tese, tal relação jurídica 

eficacial.  

O problema enfrentado não abrange outros possíveis efeitos jurídicos 

que possam relacionar terceiros e parte contratual. Questiona-se se os contratos 

irradiariam, diretamente ou indiretamente, um dever de respeito (ou um dever de 

abstenção) perante terceiros.  

Em um recorte específico, busca-se identificar a fundamentação 

jurídica que possa justificar a irradiação desse dever de respeito, à luz do 

ordenamento jurídico brasileiro. Tal propósito abrange dois objetivos principais: (i) 
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identificar eventual fundamento normativo à luz do sistema jurídico brasileiro; (ii) 

identificar possíveis critérios ou ferramentas de concretização desse fundamento, 

que possam guiar o aplicador diante de um caso concreto.  

O problema passa por três questões principais: (i) se um dever de 

abstenção do terceiro seria questão prévia ao sistema jurídico, independendo do 

seu conteúdo; (ii) sendo negativa a resposta, que norma(s) do nosso sistema 

pode(m) irradiar tal efeito jurídico; (iii) se seria irradiado um dever genérico de 

todo e qualquer terceiro respeitar todo contrato, desde que por ele conhecido.  

A existência de um dever geral de respeito dos terceiros é enfrentada, 

na doutrina nacional, sob ângulos e títulos diversos: fala-se, por exemplo, em 

responsabilidade civil do terceiro cúmplice, tutela externa do crédito, interferência 

na relação obrigacional. Os fundamentos invocados, entretanto, são diversos: 

princípio da função social do contrato, princípio da boa-fé, abuso de direito, 

vedação ao aliciamento de prestador de serviço, cláusula geral de indenizar, 

vedação à fraude contra credores. 

Independentemente da perspectiva abordada e do fundamento 

normativo invocado, não se diverge sobre uma oponibilidade geral dos contratos 

perante terceiros, assim entendida como um dever de terceiros não se 

comportarem como se o contrato inexistisse ou de não lesionarem direitos 

contratuais titularizados por outrem. Ainda que sob diversos fundamentos 

jurídicos, costuma-se concluir pela ilicitude da conduta do terceiro que, 

conhecendo um contrato, pratica conduta incompatível com a satisfação do direito 

dele decorrente.  

O problema formulado justifica-se tanto em razão da divergência sobre 

o fundamento da (ou de uma) oponibilidade contratual, como em razão da 

convergência à conclusão sobre um dever geral de abstenção. As questões estão 

umbilicadas: questionar sobre “em que medida” um dado efeito jurídico seria 

irradiado em nosso sistema implica questionar em que medida se configuraria um 

suporte fático para tanto. À luz de dado fundamento normativo, bastaria apenas o 

conhecimento do terceiro sobre um contrato prévio?  

O reconhecimento de um dever de abstenção do terceiro pressupõe a 

limitação, em algum grau, do seu âmbito de atuação, do seu direito de liberdade. 

Além dos interesses das partes contratuais, há interesses dos terceiros 

envolvidos. O reconhecimento de um dever genérico e abstrato dos terceiros 
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significa uma restrição genérica e abstrata à liberdade de agir. Questiona-se, 

nesse contexto: essa é a escolha do nosso sistema jurídico? É o que se busca 

responder.  

Para tanto, esta tese está estruturada em uma introdução, três 

capítulos de desenvolvimento e uma conclusão.  

No primeiro capítulo, serão abordados conceitos fundamentais 

implicados no problema: as noções interligadas de contrato como fato jurídico, 

como exercício do autorregramento e como operação econômica; os efeitos 

jurídicos contratuais próprios, formando uma complexa rede sistêmica, 

globalmente considerada como relação jurídica contratual; a irradiação de 

deveres de conduta no âmbito dessa relação contratual ou fora dela; o conteúdo 

do princípio da relatividade dos efeitos contratuais e algumas de suas exceções; 

os conceitos de parte e terceiro. Esse primeiro capítulo busca estabelecer as 

premissas teóricas que embasarão o enfrentamento das questões propostas. 

Demais disso, ainda nesse primeiro capítulo, à luz das premissas conceituais 

delineadas, será contextualizado o recorte do problema, demonstrando-se, 

também, o estágio da doutrina nacional sobre os fundamentos invocados para 

justificar a ilicitude da conduta do terceiro.  

No segundo capítulo, será investigado como a questão é tratada à luz 

dos sistemas jurídicos dos Estados Unidos da América e da França. Não se 

buscará comparar o tratamento do problema nos sistemas jurídicos; a abordagem 

do direito estrangeiro tem como propósito ser ferramenta para que a resposta seja 

respondida à luz do sistema jurídico brasileiro. É nesse contexto que se justifica a 

escolha dos sistemas em referência. São três os principais motivos, que estão 

conectados.  

Primeiro. Em ambos, a ideia da ilicitude da conduta do terceiro decorre, 

inicialmente, de precedentes proferidos em um contexto histórico semelhante, que 

se valeram de antigos diplomas normativos que buscavam proteger a relação 

“mestre-servo” em um contexto de escassez de mão-de-obra após a Peste Negra. 

É possível, como se verá, identificar uma semelhança histórica e finalística em 

tais construções, que se deu no âmbito de tradições jurídicas distintas. Essa 

semelhança finalística pode auxiliar na identificação do fundamento normativo à 

luz do nosso sistema, que pode revelar ratio subjacente próxima, ainda que 

contextualizada em outro sistema, espaço e tempo.   
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Segundo. Nada obstante a semelhança nas construções iniciais, o 

tema desenvolveu-se de forma antagônica nesses dois sistemas. Nos Estados 

Unidos, não se desenvolveu uma ideia genérica de responsabilidade de terceiro 

em toda e qualquer hipótese; ao contrário, identificam-se elementos necessários à 

caracterização da ilicitude do terceiro, que não se limitam ao conhecimento do 

contrato. Possibilita-se, ainda, a ponderação dos interesses envolvidos à luz de 

fatores e circunstâncias concretas. Na França, por outro lado, a irradiação de um 

dever genérico de abstenção passou a ser tratada como questão imanente aos 

contratos e às situações jurídicas dele decorrentes.  

Terceiro. Serão abordados os tratamentos dados a questão 

semelhante em dois sistemas jurídicos que representam tradições jurídicas 

diversas, que poderão, assim, oferecer contribuições diversas.  

No terceiro capítulo, serão enfrentadas as questões que compõem o 

problema proposto. Após demonstrar que a irradiação de um dever de abstenção 

depende de norma do sistema jurídico, buscar-se-á identificar norma do nosso 

sistema que, uma vez incidindo, possa irradiar um dever de proteção do terceiro 

perante o contrato. Nesse contexto, serão elencadas algumas hipóteses típicas 

de oponibilidade, previstas abstratamente. Na sequência, buscar-se-á identificar 

norma que possa irradiar uma oponibilidade atípica, indagando-se se, dela, 

decorreria um princípio de oponibilidade geral dos contratos ou das situações 

jurídicas contratuais.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



	 13	

 
1 O ENQUADRAMENTO PRÉVIO DOS CONCEITOS 
FUNDAMENTAIS IMPLICADOS NO PROBLEMA 

 
1.1 SOBRE O CONCEITO DE CONTRATO 

  
Inexiste um conceito único de contrato, quer porque a sua definição 

pressupõe o conteúdo de dado sistema jurídico, quer porque ele pode ser 

compreendido sob diversas perspectivas (algumas delas serão analisadas no 

presente ponto). As acepções de contrato não são excludentes entre si; ao 

contrário, elas representam diferentes ângulos do fenômeno contratual e, assim, 

são complementares.  

O fenômeno jurídico contratual – globalmente considerado – é formado 

por dois fenômenos componentes: (i) a apreensão jurídica de dada relação 

subjetiva fática (traduzida sob a ideia de acordo de vontades), qualificando-se tal 

suporte fático como jurídico (formação do fato jurídico) e (ii) pela irradiação da 

relação jurídica contratual, unidade complexa composta por relações jurídicas 

eficaciais componentes. A vontade não apenas será apreendida no âmbito da 

formação do contrato, como ela vai importar para a composição do conteúdo da 

relação jurídica irradiada. 

É nesse contexto que serão abordadas as noções de contrato (i) na 

teoria do fato jurídico, enfatizando-se o fenômeno da sua formação; (ii) como 

exercício de autorregramento da vontade, à luz da natureza finalística da atuação 

da vontade1; (iii) como operação do mundo dos fatos, que é apreendida pelo 

manto da juridicidade.   

Tais noções servirão de premissa para que se compreenda o contexto 

em que contratos (ou partes contratuais) e terceiros podem estar relacionadas: no 

mundo dos fatos, relações contratuais aproximam-se de sujeitos que dela não 

fazem parte; no mundo jurídico, o fato jurídico contratual relaciona-se com outras 

normas jurídicas, podendo ser por elas apreendidas, para que se irradiem efeitos 

que não lhe são próprios.  

 

																																																								
1  ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2nd ed. Milano: Giuffré Editore, p 04. 
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1.1.1 O contrato na teoria do fato jurídico   
 

O contrato é um negócio jurídico, espécie de fato jurídico, vale dizer, 

fato ou conjunto de fatos que, por força da incidência normativa, qualificam-se 

como jurídico, adentrando o mundo jurídico.2 Sobre o fenômeno da juridicização, 

eis a metáfora utilizada por Pontes de Miranda: “para que os fatos da vida sejam 

jurídicos, é preciso que regras jurídicas – isto é, normas abstratas – incidam sobre 

eles, desçam e encontrem os fatos, colorindo-os, fazendo-os “jurídicos””3. E mais 

adiante: “ocorridos certos fatos-conteúdo, ou suportes fácticos, que têm de ser 

regrados, a regra jurídica incide. A sua incidência é como a da plancha da 

máquina de impressão, deixando a sua imagem colorida em cada folha”4.  

Partindo-se da sistematização feita por Pontes de Miranda, entre as 

espécies de fatos jurídicos em sentido amplo, estão aqueles que têm como 

elemento nuclear a exteriorização de vontade do sujeito. Aqui, “o ato humano 

entra no mundo jurídico como ato”, e não como fato do homem. 5 A vontade 

exteriorizada é cerne do suporte fático. Dessa forma, o ato jurídico em sentido 

amplo seria caracterizado por três elementos: (i) um ato humano volitivo, vale 

dizer, uma conduta que represente a exteriorização de uma vontade, 

juridicamente relevante, razão por que figura como cerne do suporte fático de 

dada norma jurídica (suporte fático abstrato); (ii) a consciência da exteriorização 

da vontade (o intuito de realizar a conduta); (iii) que o ato se dirija à obtenção de 

um resultado (o ato jurídico há de ser, ao menos, potencialmente eficaz).6  

O ato jurídico em sentido lato é gênero do qual são espécies o ato 

jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico.  

Em se tratando de ato jurídico em sentido estrito, a vontade humana 

exteriorizada é elemento do suporte fático, mas ela não opera quanto aos efeitos 

decorrentes do ato jurídico. Cuida-se de efeitos pré-estabelecidos pela norma, 

																																																								
2  É no mundo do pensamento que se verificam o fenômeno jurídico e suas operações 

componentes, quais sejam, a juridicização do fato e a irradiação do efeito jurídico.2 O mundo 
jurídico é o espaço do fenômeno jurídico, globalmente considerado. (MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo I. 4a ed. São Paulo: RT, 1983, p. 07.) 

3 Ibidem, p. 6. 
4 Ibidem., p. 11.  
5 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo II. 3a ed. Rio de 

Janeiro: Borsoi, 1970, p. 395.  
6 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. Plano da existência. 21a ed. São Paulo: 

Saraova, 2017, p. 196 e seq.  
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efeitos necessários. Segundo Pontes de Miranda, “a vontade é sem escolha de 

categoria jurídica, donde certa relação de antecedente e consequente.”7  

Em se tratando de negócios jurídicos, a vontade é elemento relevante 

quanto à existência e à eficácia do ato jurídico. Aqui, a vontade exteriorizada não 

apenas é elemento do suporte fático, mas ela atua, em maior ou menor medida, 

na escolha da amplitude, o surgimento, a permanência e a intensidade dos efeitos 

que constituam a conteúdo eficacial das relações jurídicas que nascem do ato 

jurídico.8 

Segundo Emilio Betti, no que concerne à participação dos sujeitos, os 

negócios jurídicos podem ser simples ou complexos.  

Seriam simples (i) “aqueles que se esgotam na exclusiva declaração ou 

no exclusivo comportamento de uma só pessoa” 9 , bem como (ii) “aqueles 

subjectivamente complexos, por serem, estes, criados por várias pessoas, as 

quais agem em virtude de uma comum e idêntica legitimação para o negócio, ou 

seja, com base numa posição idêntica, relativamente aos interesses em jogo”10. 

Os negócios simples seriam, assim, aqueles formados pela exteriorização de 

vontade, expressas ou decorrentes de comportamentos concludentes, de uma 

única parte, esta considerada como polo de interesses, independentemente da 

quantidade de sujeitos que ocupam a posição.11 Os negócios simples seriam 

também negócios unilaterais, já que negócios realizados por uma parte apenas.12  

Seriam complexos, na classificação de Betti, os negócios 

subjetivamente complexos “realizados por pessoas que agem em virtude de 

legitimações diferentes, ou seja, com base em posições diferentes, relativamente 

																																																								
7 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado 

de direito privado. Tomo II. 3a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 447. 
8 MELLO, Marcos Bernardes de, op. cit., 254. 
9  BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Tradução de Fernando Miranda. Coimbra 

Editora: Coimbra, 1969, p. 194.  
10 Ibidem, p. 194.  
11 Nesse sentido, Enzo Roppo destaca que “o conceito de parte no contrato não coincide com o 

conceito de pessoa (física ou jurídica). Parte significa centro de interesses objectivamente 
homogéneos, e uma parte contratal pode consistir em uma, como em duas, três ou mais 
pessoas (que relativamente àquele contrato exprimem uma relação de interesse comum).” 
(ROPPO, Enzo. O contrato. Lisboa: Almedina, 2009, p. 81) Também Orlando Gomes: “Parte não 
se confunde, realmente, com pessoa. Num contrato, cada parte pode estar representada por 
uma só pessoa, ou por várias. Quando uma das partes está composta por diversas pessoas, têm 
de estar, conjuntamente, no mesmo lado como se fossem uma só.” (GOMES, Orlando. 
Introdução ao estudo do direito civil. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 341). 

12  BETTI, Emilio, op. cit., p. 194. 
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aos interesses em jogo” 13 . Aqui, os diversos sujeitos ocupam posições de 

interesses distintas; são partes distintas, portanto. Os negócios complexos podem 

ser bilaterais (formado pela participação de duas partes) ou plurilaterais (formados 

pela participação de mais de duas partes)14.  

Ainda na classificação de Emilio Betti, o negócio complexo, bilateral ou 

plurilateral, seria o acordo em sentido amplo, significando o encontro e 

congruência das exteriorizações respectivas; cuidar-se-ia de regulamento 

organicamente único e idêntico.15  

O gênero acordo em sentido amplo poderia, ainda, ser subdividido em 

duas espécies: o contrato, quando os interesses em jogo são opostos ou 

divergentes; o acordo em sentido estrito, que traduziria interesses paralelos, 

convergentes para uma finalidade comum. Tais espécies poderiam ocorrer nos 

acordos bilaterais ou nos plurilaterais.16  

Emilio Betti reconhece o caráter relativo da distinção entre contrato e 

acordo em sentido estrito; não se trataria de categorias de negócios claramente 

antitéticas. Traz, então, o exemplo do negócio para constituição de sociedade de 

pessoas ou de capitais, que, naquele sistema jurídico, poderia ser construído 

como contrato ou como acordo, a depender da importância que seja dada aos 

seus efeitos essenciais. Explica que, com relação ao vínculo pessoal entre os 

participantes, o contrato não exorbitaria a esfera patrimonial das partes; o negócio 

seria, nesse particular, meio de estabelecer uma convergência entre os interesses 

divergentes dessas partes; com relação ao efeito da constituição do ente social, o 

negócio pareceria mais colaborar no interesse geral do que combinar interesses 

concorrentes.17  

Todavia, o autor considera que há relevância prática na distinção; 

haveria, segundo ele, diferenças de tratamento. Não se poderia aplicar ao acordo 

normas próprias de contrato, notadamente aquelas que refletiriam o caráter da 

divergência dos interesses e aquelas que dependam do caráter sinalagmático; 

dessa forma, por exemplo, a figura do contrato preliminar não encontraria 

correspondência em se tratando de contrato em sentido estrito. Diz ainda que 
																																																								
13 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Tradução de Fernando Miranda. Coimbra 

Editora: Coimbra, 1969, p. 194. 
14 Ibidem, p. 196.  
15 Ibidem, p. 196. 
16 Ibidem, p. 198.  
17 Ibidem, p. 198/202.  
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também não seria possível transportar, sem cautelas, a disciplina da formação 

dos contratos, principalmente considerando que a estrutura proposta e aceitação 

seria reflexo da divergência de interesses. Acrescenta que, com relação ao 

acordo, haveria regra que não se aplicaria ao contrato, a de que o vício de uma 

exteriorização de vontade não contaminaria as demais. O autor leva em conta o 

sistema jurídico italiano de então.18 

Pontes de Miranda também procede a distinção que, em sua essência, 

se assemelha àquela destacada por Emilio Betti. Para ele, a pluralidade de 

figurantes nos negócios os caracterizaria como bilaterais ou plurilaterais.19  

O negócio jurídico bilateral resultaria da entrada no mundo jurídico da 

vontade acorde dos figurantes, exteriorizações de vontade que ficariam uma 

diante da outra, “com a cola – digamos assim – da concordância”20. Haveria, 

nesses casos, acordo entre as exteriorizações de vontade de partes com 

interesses contrapostos. Em suas palavras: “há atribuição de algum bem da vida 

ao patrimônio do figurante ou dos figurantes do outro lado. Daí a essencialidade 

dos dois lados, mesmo em se tratando de contratos unilaterais” (grifos originais)21.  

O que caracteriza o negócio bilateral, notadamente o contrato, seria a 

essencialidade dos dois lados, como polos de interesses, e não a irradiação do 

dever principal de prestar apenas para um dos lados. O contrato unilateral (como 

é o caso da doação) é negócio jurídico bilateral (formado pela exteriorização de 

vontade de ambos os polos de interesses homogêneos), mas ele irradia 

obrigação principal para apenas uma das partes.22  

O contrato, que pressupõe a exteriorização de vontade de mais de uma 

parte, pode ser unilateral ou bilateral; será unilateral, se irradiar dever principal de 

prestar apenas para uma parte; será bilateral ou sinalagmático, se irradiar a 

ambas deveres principais que se relacionam reciprocamente na constituição do 

																																																								
18 BETTI, Emilio. Teoria geral do negócio jurídico. Tradução de Fernando Miranda. Coimbra 

Editora: Coimbra, 1969, p. 206/207.  
19 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo XXXVIII. 3a ed. Editora Revista dos 

Tribunais: São Paulo, 1984, p. 6.  
20 Ibidem, p. 06/07.  
21 Ibidem, p. 07. 
22  MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo XXXVIII. 3a ed. Editora Revista dos 

Tribunais: São Paulo, 1984, p. 07/08.  
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sinalagma.23 Nem todo contrato é caracterizado pela presença do sinalagma; 

apenas o são os contratos bilaterais ou sinalagmáticos.  

Na classificação de Pontes de Miranda, seriam negócios jurídicos 

plurilaterais aqueles formados por exteriorizações de vontade convergentes. Aqui, 

“o que importa é não se tratar de figurantes frente a frente: os figurantes como 

que convergem para um ponto, ou acertam em caminhar juntos”24. E vale-se da 

metáfora da corda: “as cordas são duas ou mais e prendem-se a um ponto”25. 

Nos negócios bilaterais, a figura da corda seria diversa: “há uma corda só que 

prende, que vincula, as pessoas que estão dos dois lados”26.  

A distinção entre os negócios bilaterais e os plurilaterais, na 

classificação de Pontes de Miranda, não residiria na quantidade de partes, mas, 

sim, no caráter divergente ou convergente dos interesses em jogo. A distinção 

assemelha-se à distinção entre contratos e acordos em sentido estrito, referida 

por Emilio Betti.  

Orlando Gomes também destaca tal distinção. O contrato, espécie de 

negócio jurídico plurilateral em sentido amplo (abrangendo negócio bilateral), teria 

como um de seus elementos a oposição das partes, no que concerne à posição 

ocupada na relação jurídica. Afirma: “Não é preciso que sejam antagônicos os 

interesses dos contratantes. Basta sejam divergentes.”27 O acordo28, por sua vez, 

pressuporia a coincidência de vontades das partes contratantes.29  

Em síntese, os negócios jurídicos podem ser subdivididos entre 

negócios jurídicos unilaterais, bilaterais e plurilaterais.  

Os negócios jurídicos unilaterais são aqueles que, em seu suporte 

fático, se formam com a exteriorização de vontade de uma única parte, esta 

entendida como polo de interesses homogêneos. É possível que diversos sujeitos 

																																																								
23 GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed. Atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco 

Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 84/85. 
24 MIRANDA, Pontes de, op. cit., p. 08. 
25 Ibidem, p. 08. 
26 Ibidem, p. 07.  
27 GOMES, Orlando. Introdução ao estudo do direito civil. 6a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 

354.  
28  Para o autor, o vocábulo “acordo” seria o mais apropriado para a tradução da expressão 

Vereinbarung, utilizada pela doutrina alemã para delinear espécie de negócio plurilateral com 
traços distintivos do contrato. (GOMES, Orlando. Introdução ao estudo do direito civil. 6a ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1979, p. 354/355).  

29 GOMES, Orlando, op.cit., p. 355.  
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ocupem o mesmo polo de interesses, caracterizando-se como uma só parte.30 

São exemplos de negócios jurídicos unilaterais o testamento, a representação 

(instrumentalizada pela procuração), a renúncia a direito, a desistência de 

demanda judicial, o reconhecimento da procedência do pedido.  

Os negócios bilaterais são formados pela exteriorização de vontade de 

duas partes; os plurilaterais, por mais de duas partes. Negócios bilaterais e 

plurilaterais, conjuntamente considerados, seriam gênero, do qual seriam 

espécies o contrato e o acordo em sentido estrito. O traço distintivo entre as 

referidas espécies não residiria na quantidade de partes, se duas ou mais de 

duas,31 mas, sim, na prevalência da convergência ou divergência dos interesses. 

As relações entre contrato e negócio bilateral, acordo em sentido estrito e negócio 

plurilateral não são necessárias. É possível que um contrato seja celebrado por 

mais de duas partes 32 ; também é possível imaginar negócio bilateral 

caracterizado pela convergência de interesses das partes33.  

A distinção entre contrato e acordo em sentido estrito, como bem 

pontuou Betti, não é estanque, tampouco antitética. Bem pensadas as coisas, há 

também convergência de interesse nos contratos (notadamente considerando que 

as partes devem adotar uma conduta cooperativa na relação obrigacional como 

processo, a fim de que bem se alcance o fim comum, que é o cumprimento das 

obrigações), assim como não deixa de haver interesses específicos e próprios às 

partes no acordo em sentido estrito, que continuam sendo consideradas em sua 

individualidade. O juízo deve ser de preponderância, e não de exclusividade.  

Contrato é, assim, (i) fato jurídico em sentido amplo, dele decorrendo 

situações jurídicas em sentido amplo; (ii) ato jurídico em sentido amplo, sendo 

elemento nuclear de seu suporte fático a exteriorização de vontade; (iii) negócio 

jurídico, já que a vontade atua não apenas no plano da existência do ato, mas, 
																																																								
30 Também Orlando Gomes: “Parte não se confunde, realmente, com pessoa. Num contrato, cada 

parte pode estar representada por uma só pessoa, ou por várias. Quando uma das partes está 
composta por diversas pessoas, têm de estar, conjuntamente, no mesmo lado como se fossem 
uma só.” (GOMES, Orlando, op. cit., p. 341). 

31 Daí por que não se adotam, na presente tese, os termos propostos por Pontes de Miranda para 
a semelhante distinção.  

32 Tal possibilidade é ainda mais efetiva considerando a complexidade cada vez mais acentuada 
das relações econômicas e a atipicidade característica do espaço do autorregramento deixado 
pelo sistema.  

33 Imagine-se, por exemplo, um negócio jurídico celebrado entre dois escritórios de advocacia para 
regular a atuação conjunta em uma determinada causa. Os interesses das partes, aqui, são mais 
convergentes do que opostos; elas exteriorizam a sua vontade para disciplinar o que caberá a 
cada uma nos serviços advocatícios que serão prestados conjuntamente.  
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também, em maior ou menor medida, na escolha de categorias eficaciais, sua 

extensão e conteúdo; (iv) negócio jurídico bilateral ou plurilateral caracterizado 

pela prevalência da contraposição dos interesses das partes.  

Ainda neste ponto, cabem algumas considerações sobre a noção de 

contrato como processo, ato jurídico complexo. Aqui, a perspectiva não é a 

complexa relação jurídica contratual34, mas, sim, a própria formação do negócio 

jurídico.  

O conceito de processo, na linguagem jurídica, pode ser compreendido 

sob três perspectivas, de forma que três serão as suas definições35: (i) sob a 

perspectiva da teoria da norma jurídica, processo é método de criação de normas 

jurídicas36; (ii) sob a perspectiva da teoria do fato jurídico, processo é ato jurídico 

complexo; (iii) sob a perspectiva da eficácia dos fatos jurídicos, processo é 

conjunto de relações jurídicas37. 

O processo é ato jurídico complexo porque existem vários atos 

jurídicos em seu suporte fático, que é complexo. Processo é, nesse particular, 

sinônimo de procedimento. É nesse sentido que se diz ser o processo 

procedimento qualificado pelo contraditório.38   

Nesse contexto, Elio Fazzalari caracteriza o processo pela dialeticidade 

existente entre normas, atos e situações jurídicas, de forma que, de cada ato 
																																																								
34  Tal perspectiva será objeto de análise em ponto subsequente, quando se tratar sobre as 

relações jurídicas contratuais. Cf. SILVA, Clóvis Veríssimo do Couto. A obrigação como 
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  

35 Cuida-se de definições sistematizadas por Fredie Didier Jr., após afirmar ser o conceito de 
processo o conceito primário fundamental da teoria geral do processo, vale dizer, conceito que 
fundamenta e articula todos os demais conceitos da teoria. (DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria 
geral do processo. [Tese de livre docência] São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, 2011, p. 59 e seq.) 

36 “O poder de criação de normas (poder normativo) somente pode ser exercido processualmente. 
Assim, fala-se em processo legislativo (produção de normas gerais pelo Poder Legislativo), 
processo administrativo (produção de normas gerais e individualizadas pela Administração) e 
processo jurisdicional (produção de normas pela jurisdição). É possível, ainda, conceber o 
processo negocial, método de criação de normas jurídicas pelo exercício da autonomia privada.” 
(Ibidem, p. 59 e seq.).  

37 Nesse sentido, processo é o conjunto das relações jurídicas que se estabelecem entre os 
diversos sujeitos processuais (partes, juiz, auxiliares da justiça etc.). Essas relações jurídicas 
processuais formam-se em diversas combinações: autor-juiz, autor-réu, juiz-réu, autor-perito, 
juiz-órgão do Ministério Público etc. (Ibidem, p. 59 e seq.) 

38 FAZZALARI, Elio. Processo. Teoria generale. (verbete) Nuovíssimo Digesto Italiano, v. 13, p. 
1068. Como ensina Fredie Didier Jr., por sua vez, em nosso ordenamento, a exigência do 
contraditório é requisito de validade do processo, e não pressuposto de existência. O processo 
como procedimento em contraditório pode ser conceito útil às teorias individuais do processo. 
Noticia, ainda, o autor que, em países democráticos, é praticamente inexistente atuação estatal 
que possa ser exercida que não em procedimento em contraditório. (DIDIER JR., Fredie. Sobre a 
teoria geral do processo. [Tese de livre docência] São Paulo: Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2011, p. 59 e seq.) 
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praticado no procedimento, decorreriam situações jurídicas concernentes ao novo 

ato a ser praticado.39 Afirma que cada ato processual pressupõe que, durante o 

processo, venha a criar-se uma certa situação, constituída pelo cumprimento dos 

atos que, na sequência, devam precedê-lo”40.   

Nesse contexto, a “situação jurídica substancial” integraria o processo 

na condição de seu objeto e dos atos processuais que o formam. A estrutura do 

processo sem a “situação substancial” seria vazia, oca, e careceria de sentido, 

considerando, inclusive, que os processos jurisdicionais são combinados de modo 

que, no seu curso, se possa constatar a existência ou não da situação 

substantiva.41  

O contrato, na perspectiva da teoria do fato jurídico, pode ser 

compreendido como processo, ato jurídico complexo, procedimento. Ele seria 

decorrente da dialeticidade entre as exteriorizações de vontade das partes 

(proposta e aceitação, que, em si, já são atos jurídicos em sentido amplo), que, no 

contexto das circunstâncias negociais, seriam compreendidas socialmente e 

apreendidas pela norma como expressão do autorregramento da vontade.42  

Nesse sentido, também Enzo Roppo refere-se à formação do contrato 

como processo, “isto é, a sequência dos actos que, praticados pelas partes em 

conformidade com o modelo prefixado por lei – permite dizer que um contratou se 

formou legalmente”43. Segundo Luciano de Camargo Penteado, “a formação do 

negócio jurídico é procedimental e processual”44; “a procedimentalidade decorre 

de obediência à necessidade de cumprimento de etapas ou fases que demandam 

composição sucessiva” 45 . Os princípios do direito contratual, inclusive o da 

relatividade dos efeitos, deve ser compreendido tendo em conta a perspectiva 

procedimental do contrato.46  

																																																								
39 FAZZALARI, Elio. Processo. Teoria generale. (verbete) Nuovíssimo Digesto Italiano, p. 1072. 
40 Idem. Istituzioni di diritto processuale. VIII ed. Milani: CEDAM, 1996, p. 271/273.  
41 Ibidem, p. 276.  
42 Antônio Junqueira de Azevedo conceitua o negócio jurídico como fato jurídico consistente em 

declaração de vontade, que seria uma manifestação de vontade cercada de certas 
circunstâncias (circunstâncias negociais), que fazem com que ela seja vista socialmente como 
destinada a produzir determinados efeitos jurídicos. (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio 
jurídico: existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 16/17.)  

43 ROPPO, Enzo. O contrato. Lisboa: Almedina, 2009, p. 125.  
44 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 240. 
45 Ibidem, p. 240.  
46 Ibidem, p. 240. 
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A perspectiva processual-procedimental da formação do contrato 

reforça a incidência de deveres anexos, decorrentes da boa-fé objetiva, na fase 

pré-contratual.  

Nessa perspectiva, o contrato é processo, procedimento, que tem 

como conteúdo a “situação jurídica substancial” apreendida pelo Direito; tal 

situação substancial é a relação intersubjetiva que é qualificada pela incidência 

normativa, relação que, muitas vezes, como se verá, traduz uma operação 

econômica.  

Já como fato jurídico, a relação base (que se caracteriza, normalmente 

como operação econômica) revestida pelo manto da contratualidade pode, como 

pressuposto fático de uma outra norma jurídica, ser por esta apreendida para que 

lhe sejam vinculadas consequências jurídicas que não compõem a relação 

jurídica contratual, decorrente diretamente do contrato. Essas consequências 

jurídicas – que se irradiam de fato jurídico diverso do contrato, mas que tem este 

como seu pressuposto fático – podem significar vínculos jurídicos entre as partes 

e terceiros.  

 

1.1.2 O contrato como exercício do autorregramento da vontade  
 

Segundo Vincenzo Roppo, o contrato, em uma definição jurídica, é 

composto de quatro componentes: (i) a estrutura da fattispecie como um acordo 

das partes (acordo consensual ou bilateral); (ii) cuida-se de um ato jurídico e (iii) 

um ato patrimonial (já que tem como objeto um vínculo jurídico patrimonial); (iv) o 

modo de interagir entre o acordo e o seu objeto, vale dizer, é por meio da vontade 

acordada para as partes disciplinam sobre o vínculo. Dessa forma, tem-se a sua 

natureza finalística: a vontade exteriorizada tem como fim incidir no vínculo 

patrimonial, mediante a produção de efeitos jurídicos. O contrato é, portanto, um 

ato de vontade negocial.47  

Os elementos sistematizados por Vincenzo Roppo correspondem às 

noções apresentadas: (i) o contrato, como ato jurídico, é o acordo de vontades 

bilateral apreendido juridicamente – pressupondo, assim, em seu suporte fático a 

vontade exteriorizada das partes; (ii) essa vontade é exteriorizada como um fim 

																																																								
47 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2nd ed. Milano: Giuffré Editore, p 03/04.  



	 23	

específico, qual seja, influenciar o conteúdo, em maior ou menor medida, dos 

efeitos jurídicos que serão irradiados. O fim é, portanto, o exercício do 

autorregramento.48 49 

Dessa forma, o contrato, negócio jurídico que é, é modo de exercício 

do autorregramento da vontade.  

Negócio jurídico50 não é conceito coincidente ao de exteriorização da 

vontade. Negócio jurídico é fato jurídico, fato qualificado pela incidência 

normativa. A vontade exteriorizada é elemento do seu suporte fático; é fato da 

vida.51  

Nem toda vontade exteriorizada será apreendida pelo direito – terá 

relevância jurídica; nem toda vontade exteriorizada que tenha relevância jurídica 

será apreendida como suporte fático de negócio jurídico.52 “Tão-pouco, precisa 

ela, para produzir negócio jurídico, ser “clara” (=declarada)”.53 É possível que a 

exteriorização da vontade seja decorrente da interpretação das circunstâncias, 

dos sinais, do caso concreto. Nesta hipótese, haveria “atuação de vontade”, que 

Pontes de Miranda também chama de manifestação de vontade.54  

																																																								
48 Sobre a questão da patrimonialidade, tratar-se-á adiante.  
49 A ideia de comportamentos sociais típicos serem apreendidas pelo manto da contratualidade 

não é exceção à noção de contrato como autorregramento .Segundo Karl Larenz, “o 
comportamento social típico se encontra ainda no campo da “autonomia privada”, ou seja, da 
liberdade do indivíduo em estabelecer suas relações de cunho jurídico. O significado social típico 
do seu comportamento é normalmente conhecido pelo agente; ao menos, ele preci- sa conhecê-
lo. Se quer evitar as conseqüências jurídicas inafastáveis de seu ato, ele deve deixar de realizá-
lo. Sua “autonomia privada” apenas seria limitada caso ele fosse juridicamente obrigado a 
comportar-se desse modo, ou seja, por exemplo, obrigado a utilizar esse bonde ou a estacionar 
nesse local vigiado.” (LARENZ, Karl. O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de 
comportamento social típico. Tradução: Alessandro Hirata. Revista Direito GV, v. 02, n. 01, jan-
jun 2006, p. 55/64.) 

50 Sobre o conceito de negócio jurídico como produto do autorregramento da vontade à luz dos 
ensinamentos de Pontes de Miranda, a doutoranda já discorreu em BOMFIM, Daniela Santos. A 
legitimidade extraordinária de origem negocial. In: Negócios processuais. Coordenadores: 
Antonio do Passo Cabral e Pedro Henrique Nogueira. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. 
Também, em coautoria com Fredie Didier Jr., DIDIER JR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. 
Colaboração premiada (Lei n. 12.850/2013): natureza jurídica e controle da validade por 
demanda autônoma – um diálogo com o Direito Processual Civil. Civil Procedure Review, v.7, 
2016, p.135/189.  

51 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo III. 4 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 03. 

52 Ibidem., p. 04. 
53 Ibidem, p. 04. 
54 Sobre as formas de exteriorização de vontade que podem ser juridicizadas como pressupostos 

de negócios jurídicos, Pontes de Miranda afirma que podem abranger a manifestação da 
vontade (atos de vontade adeclarativos) e a declaração de vontade, que poderia ser, por sua 
vez, expressa ou tática. Nas declarações de vontade, tem-se “clara” a vontade (e o seu 
conteúdo), ou porque ela foi expressamente declarada ou porque a lei ou as circunstâncias 
haviam preestebelecido o significado do silêncio. Nas manifestações de vontade, “o ato é indício 
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A (exteriorização da) vontade não atua apenas como pressuposto de 

existência do negócio jurídico, mas ela atua também, em alguma medida, na 

escolha da eficácia que lhe será decorrente. É preciso deixar claro: os efeitos não 

decorrem da vontade. Os efeitos jurídicos decorrem dos fatos jurídicos, e não dos 

fatos apenas, e não das normas apenas. Os efeitos jurídicos negociais decorrem 

dos negócios jurídicos, e não de um dos seus pressupostos fáticos. Isso não torna 

irrelevantes os fatos da vida e a previsão normativa. Ao contrário, sem os fatos da 

vida, não há incidência normativa, não há fato jurídico; sem a previsão normativa 

que possibilite a irradiação da eficácia, ainda que se dê algum poder de escolha 

ao sujeito, não há tal irradiação.   

A irradiação dos efeitos jurídicos negociais depende, assim, do sistema 

jurídico e das normas que o compõem. O autorregramento da vontade apenas 

pode atuar onde o sistema lhe deixa espaço para tanto.  

Como ensina Pontes de Miranda, o sistema jurídico apenas põe no seu 

mundo (jurídico) parte da teia de relações fáticas intersubjetivas e interesses a 

elas relacionados. Ainda quando faz entrar no mundo jurídico a atividade humana 

ou parte dela, “não a prendem de todo; e deixam campo de ação, em que a 

relevância jurídica não implique disciplinação rígida da vida em comum”55.  

Conclui o autor ser o autorregramento da vontade, expressão que, 

segundo ele, deve prevalecer às expressões “autonomia da vontade” e 

“autonomia privada”, este “espaço deixado às vontades sem se repelirem do 

jurídico tais vontade”. 56  Tal espaço deixado pelo sistema jurídico à vontade 

humana caracteriza-se por (i) ser relevante ao direito e (ii) por ser interior às 

																																																																																																																																																																								
de vontade”. (Ibidem, p. 04/07). Paulo Mota Pinto vale-se da dicotomia declaração 
tácita/declaração expressa no sentido que costuma ser atribuído à dicotomia 
manifestação/declaração, ressaltando que a diferença, nesse particular, seria apenas 
terminológica. Nega o autor a doutrina dos negócios sem declaração (os chamados negócios de 
vontade), mas, como ressalta, adota um conceito amplo de declaração. Adotando a concepção 
ampla de declaração, o autor distingue as suas modalidades (expressa ou tácita) em razão da 
configuração de relação entre manifestante e manifestado, contrapondo a manifestação por 
símbolo e por sinais. A distinção também se baseia na preexistência de uma relação semântica 
entre o significante e significado. (PINTO, Paulo Mota. Declaração tácita e comportamento 
concludente no negócio jurídico. Lisboa: Almedina, 1995, p. 543 e seq.) A controvérsia reside, 
portanto, em questões terminológicas, em razão de adotar-se um conceito restrito ou amplo de 
declaração. Não se deve, aqui, permanecer nela. O que se deve atentar é o seguinte: compõem 
os substratos fáticos dos negócios jurídicos não apenas as chamadas declarações expressas de 
vontade, mas também as declarações tácitas/manifestações de vontade (e isso não mais se 
questiona, atualmente). 

55 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo III. 4 ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 54. 

56 Ibidem, p. 54. 
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linhas traçadas pelas normas jurídicas cogentes.57 É o próprio sistema jurídico 

que concede, em caráter geral, o poder de o sujeito regular os seus próprios 

interesses, quando lhe é permitido pelo sistema e dentro dos limites por ele 

previstos.  

A vontade humana não é ilimitada e não depende dela o que entra ou 

não no mundo jurídico. É o sistema que “limita a classe dos atos humanos que 

podem ser juridicizados”.58 É também o sistema jurídico que limita os efeitos ou as 

categorias de efeitos jurídicos que podem ser criados. Só há poder de escolha de 

eficácia jurídica quando o sistema jurídico deixou espaço para tanto.59 

 

1.1.3 O contrato como apreensão jurídica de operação econômica 
 

Segundo Enzo Roppo, o contrato é um conceito jurídico, assim 

entendido como “uma construção da ciência jurídica elaborada (além do mais) 

com o fim de dotar a linguagem jurídica de um termo capaz de resumir, 

designando-os de forma sintética, uma série de princípios e regras de direito, uma 

disciplina complexa.” 60 Conceituar o contrato como fato jurídico é compreendê-lo 

enquanto conceito jurídico. 

Os fatos jurídicos, entretanto, não são produtos da norma 61 

isoladamente considerada. O fato jurídico é produto da interpenetração estrutural 

entre o fato da vida e a norma. A causalidade jurídica é a manifestação da relação 

de reciprocidade estrutural entre o fato (relevante para o Direito) e a norma. De 

																																																								
57 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo III. 4 ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 55. 
58 Ibidem, p. 55/56. 
59 Pontes de Miranda, no que concerne à amplitude da atuação da escolha do sujeito no âmbito da 

eficácia jurídica, trabalha com os conceitos de cogência absoluta e cogência relativa. Há 
cogência absoluta, quando o sistema jurídico preestabelece, de modo claro e irremovível, as 
relações jurídicas que serão irradiadas quando incidir a norma jurídica e configurar-se o fato 
jurídico. Há cogência relativa, quando o sistema cria tipos, categorias, de efeitos jurídicos, de 
relações jurídicas, dentre as quais se pode escolher o que convém. “Aqui, a escolha entre os 
tipos de relações jurídicas deixa às vontades preferir uma outra, respeitados os limites”, os 
limites que o próprio sistema impõe. (Ibidem, p. 56.). Marcos Bernardes de Mello acrescenta, 
ainda, a ideia da maior ou menor indeterminação normativa para regular a amplitude do poder de 
autorregramento da vontade. Quanto maior a indeterminação normativa, porque menos 
específica, maior seria o âmbito de atuação do autorregramento dos interesses pelo sujeito, 
sempre respeitados os limites impostos sistematicamente. (MELLO, Marcos Bernardes. Teoria 
do fato jurídico. Plano da existência. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 249.) 

60 ROPPO, Enzo. O contrato. Lisboa: Almedina, 2009, p. 07.  
61 Para a distinção entre norma jurídica e texto normativo, cf. GUASTINI, Riccardo. Das fontes às 

normas. Trad. Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 2005; ÁVILA, Humberto. Teoria dos 
princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
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um lado, a norma jurídica não se realiza (não passa do domínio conceitual para o 

real-social) sem um fato que lhe seja correspondente, como “suporte fáctico de 

sua hipótese fáctica”, sem a correspondência entre a fattispecie concreta à 

fattispecie abstrata.62   

De outro lado, o fato só “é” (no sentido de ser relevante juridicamente) 

em consideração ao sistema jurídico, quando corresponde ao sistema abstrato da 

norma. “O fato, recortado de entre a multiplicidade heterogênea dos fatos 

socioculturais (os fatos meramente físicos são qualificados valorativamente ao 

universo da cultura total), é, na medida em que corresponde ao sistema abstrato, 

o fato jurídico.”63 

Existe, sob o manto da juridicidade, um fenômeno da vida, que foi 

recortado da causalidade social, para ser apreendido pelo Direito.64 Os conceitos 

jurídicos – e, como tal, o contrato – “refletem uma realidade exterior a si próprios, 

uma realidade de interesses, de relações, de situações económico-sociais, 

relativamente aos quais cumprem, de diversas maneiras, uma função 

instrumental”65.  

Dizer que tal fenômeno da vida correspondente a um encontro entre 

proposta e aceitação é continuar no âmbito da juridicidade. Proposta e aceitação 

são também conceitos jurídicos, resultados do olhar do sistema à realidade social. 

O fenômeno da vida contratual é uma relação entre sujeitos, que, muitas vezes, 

traduz uma operação econômica. 

																																																								
62VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000, p. 144.  
63 Ibidem, p. 144.  
64 Os conceitos jurídicos de dado sistema jurídico são decorrentes de juízos de abstrações feitos a 

partir da realidade social. A vida é uma sucessão causal e contínua de fatos, mas nem todos são 
relevantes para as relações interhumanas a ponto de justificar a interferência estatal. A 
comunidade jurídica, assim, regula os fatos e as relações reputadas relevantes, para atribuir-lhes 
efeitos que repercutam na convivência social. É por isso que “os fatos do mundo ou interessam 
ao direito, ou não interessam. Se interessam, entram no subconjunto do mundo a que se chama 
mundo jurídico e se tornam fatos jurídicos, pela incidência da regra jurídica que assim os 
assinalam.” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo I. 4a 
ed. São Paulo: RT, 1983, p. 06) Daí por que Henri Motulski afirma que elaborar o direito “retirar 
da matéria bruta das relações da vida o princípio normativo que, uma vez cristalizado, deverá 
regular, no futuro, estas mesmas relações” (tradução nossa). A norma jurídica decorre da 
multiplicidade das manifestações sociais. A realização da norma, logo, como bem acentua 
Motulski, representa a sua reintegração à realidade social, de onde ela saiu. (MOTULSKY, Henri. 
Principes d’une réalisation méthodique du droit privé. La théorie des éléments générateurs des 
droits subjectifs. Reed. Dalloz: Paris, 2002, p. 16/17).  

65 ROPPO, Enzo. O contrato. Lisboa: Almedina, 2009, p. 07.  
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Para Enzo Roppo, “as situações, as relações, os interesses que 

constituem a substância real de qualquer contrato podem ser resumidos na ideia 

de operação econômica”66 (grifos originais). O contrato, como conceito jurídico, 

seria a formalização jurídica de uma operação econômica, sem a qual seria uma 

um invólucro vazio, abstrato e incompreensível.67 A veste jurídica não é, assim, 

fim em si mesma, mas, antes, possui função instrumental; ela serve para traduzir 

juridicamente os interesses dos operadores econômicos na relação.68  

Dessa forma, o contrato poderia ser compreendido em duas acepções: 

(i) contrato-conceito jurídico; (ii) contrato-operação econômica, como conceito da 

realidade social.69 Cuida-se de acepções que se estruturam reciprocamente: a 

veste jurídica tem caráter instrumental e, sem o seu conteúdo, resta um vazio 

carente de finalidade; a operação social é dado da realidade que precisa de sua 

veste jurídica a fim de que seja apreendida e regulada pelo Ordenamento, para 

irradiar consequências com força de vinculatividade e obrigatoriedade.  

Enzo Roppo diz, ainda, que há “operação económica – e portanto 

possível matéria de contrato – onde existe circulação da riqueza, actual ou 

potencial transferência de riqueza de um sujeito para outro”70. Esclarece que 

devem ser entendidas como riqueza “todas as ‘utilidades’ suscetíveis de avaliação 

econômica, ainda que não sejam ‘coisas’ em sentido próprio”71. A qualificação da 

operação como econômica teria como premissa o fenômeno da circulação 

objetiva de riqueza, independentemente do animus do operador. Tal elaboração, 

segundo o autor, encontra fundamento no direito positivo italiano, ao definir o 

contrato.72  

A elaboração do autor bem demonstra que, sob a veste jurídica do 

contrato, há uma relação intersubjetiva, que é apreendida pelo Direito, a fim de 

que os interesses em jogo sejam revestidos por vinculatividade jurídica. Em nosso 

sistema, nem sempre tal relação subjetiva representará uma operação econômica 

– muitas vezes, a relação fática contratual traduzirá uma operação econômica, 

mas nem sempre.  

																																																								
66 ROPPO, Enzo. O contrato. Lisboa: Almedina, 2009, p. 08.  
67 Ibidem, p. 09.  
68 Ibidem, p. 09. 
69 Ibidem, p. 07/10.  
70 Ibidem, p. 13.  
71 Ibidem, p. 13. 
72 Ibidem, p. 12/14.  
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O espaço deixado por nosso sistema ao autorregramento da vontade 

não se limita ao âmbito do direito obrigacional, nem à matéria da circulação de 

riquezas. Nesse âmbito, sabe-se, o exercício do autorregramento tem sua maior 

expressão; por outro lado, continua sendo um dos pilares do direito privado. Mas 

não há exclusividade. É, neste sentido, inclusive, que Pontes de Miranda crítica o 

termo “autonomia privada”. Diz: “Evite-se, outrossim, chamá-la autonomia privada, 

no sentido de auto-regramento de direito privado, porque, com isso, se elidiria, 

desde a base, qualquer auto-regramento da vontade em direito público, – o que 

seria falsíssimo.”73 

O conceito jurídico de contrato não é restrito ao âmbito do direito 

privado, nem especificamente ao direito das obrigações. Não há relação 

necessária entre o conceito de contrato e o efeito de irradiação de obrigação, 

entendida em seu conceito estrito como relação jurídica de débito-crédito de 

conteúdo patrimonial. 74  As relações jurídicas ditas assim obrigacionais não 

decorrem apenas de contratos (veja-se o caso da responsabilidade civil); os 

contratos não têm como efeitos necessários a irradiação de obrigações de 

conteúdo patrimonial.   

O contrato administrativo é um negócio jurídico contratual de direito 

administrativo; o pacto antenupcial e o contrato de convivência são contratos 

celebrados no âmbito do direito de família. Poder-se-ia alegar que, nesses 

exemplos, haveria subjacente uma operação objetiva de circulação de riqueza, ao 

menos potencialmente, envolvida. Tal alegação, entretanto, não seria possível em 

todos os exemplos.  

Um exemplo: a colaboração premiada prevista na Lei n. 12.850.201375 

é um negócio jurídico bilateral que se caracteriza como um contrato, considerando 

a contraposição dos interesses, aqui consubstanciados nos interesses 

contrapostos de ambas as partes e nas consequentes vantagens esperadas em 

razão do conteúdo pactuado. De um lado, o Ministério Público (ou o delegado, 

																																																								
73 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo III. 4 ed. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983, p. 56. 
74 Sobre a discussão, cf. GOMES, Orlando. Introdução ao estudo do direito civil. 6a ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1979, p. 351/354.  
75  Sobre o tema, já se defendeu a natureza da colaboração premiada prevista na Lei n. 

12.850/2013 como negócio jurídico contratual: DIDIER JR., Fredie; BOMFIM, Daniela Santos. 
Colaboração premiada (Lei n. 12.850/2013): natureza jurídica e controle da validade por 
demanda autônoma – um diálogo com o Direito Processual Civil. Civil Procedure Review, v.7, 
2016, p.135/189. 
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com a participação do Ministério Público) espera (e tem direito em razão do 

negócio) colaboração do investigado ou acusado com o fim de colher informações 

e elementos de prova. 76  Do outro lado, o colaborador terá, como vantagem 

contraposta à obrigação assumida, uma decisão judicial penal que signifique o 

perdão judicial, a redução de pena privativa de liberdade ou a sua conversão em 

pena restritiva de direito. É por esta razão que o colaborador celebra o negócio e 

obriga-se a colaborar (obrigação de colaboração).  

Em síntese, o contrato pode ser compreendido sob duas óticas, 

necessariamente interligadas: é (i) veste jurídica e (ii) é a relação fática 

intersubjetiva revestida. Não se pode desconsiderar a realidade subjacente, 

recortada da causalidade social e apreendida pelo Direito; ela não apenas é 

conteúdo, mas é a finalidade da juridicidade. Tal relação intersubjetiva, muitas 

vezes, mas não sempre, traduz uma relação econômica. A apreensão jurídica tem 

como fim traduzir, no âmbito do sistema, os interesses das partes, sempre 

considerando os limites postos pelo próprio sistema para o exercício do 

autorregramento da vontade.  

 

1.1.4 Um diálogo entre as noções: o contrato como relação jurídica base  
 

Pontes de Miranda distingue as relações jurídicas base e as relações 

jurídicas eficaciais. 

A relação jurídica base é a relação interhumana que é juridicizada por 

força da incidência normativa. É fato da vida que ingressa no mundo jurídico por 

força da incidência da norma; é, pois, fato jurídico (daí decorre a sua qualificação 

como jurídica). A relação (da vida) é anterior à incidência normativa, que a faz 

jurídica. A paternidade, a filiação e o parentesco (esta, inclusive, não entra toda 

no mundo jurídico) são relações juridicizadas pela incidência normativa.77  

As relações jurídicas eficaciais, por sua vez, não são relações 

interhumanas juridicizadas, mas têm início com o fato jurídico. São efeitos 

jurídicos. Assim afirma Pontes de Miranda: “Se a relação sobrevém à incidência e 
																																																								
76 Esse interesse não é comum; cuida-se de vantagem buscada pelo órgão de investigação ou 

acusação. Tanto não é interesse comum que a colaboração costuma significar ao colaborador 
assumir a participação no delito. Tanto não é interesse comum que, para tanto, o colaborador 
abre mão do direito ao silêncio. 

77 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo I. 4a ed. São 
Paulo: RT, 1983, p. 117 e seq.  
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dela decorre, é no campo da eficácia; então, o direito trata-a como criação sua, 

admitindo alterações que não seriam admissíveis no mundo dos fatos” 78 . A 

relação jurídica eficacial é, portanto, posterior ao fato jurídico e dele decorre. Tal 

fato jurídico pode, inclusive, ser uma relação jurídica básica. A relação 

convivencial, por exemplo, é relação interhumana que é juridicizada, torna-se 

assim união estável (relação jurídica como fato jurídico). Dela também decorre um 

complexo de relações jurídicas eficaciais.  

O fato de, da relação jurídica base, decorrer relação jurídica eficacial 

não pode causar surpresa. Afinal, como fato jurídico, a sua razão de ser é 

justamente a produção de eficácia jurídica, cuja modalidade mais comum é a 

relação jurídica eficacial. Isso não quer dizer que se trata das mesmas relações 

jurídicas; não são. Nas palavras de Pontes de Miranda: “As relações inter-

humanas são fatos do mundo; a regra jurídica fá-las jurídicas. Não se podem 

confundir com os seus efeitos. Onde os fatos jurídicos ocorrem, tôdas as relações 

que deles emanam são eficácia, porém o fato jurídico em si pode já ser relação 

jurídica.”79  

As relações jurídicas base são fatos jurídicos, decorrem da 

juridicização. A relação de fato é elemento nuclear, e não a relação jurídica. Não 

se trata, portanto, da possibilidade de um fato jurídico ou um efeito jurídico ser 

elemento nuclear de outro fato jurídico.  

Como visto, o contrato, antes e além de ser um conceito do mundo 

jurídico, é uma realidade do mundo dos fatos, caracterizada por uma relação 

intersubjetiva, recortada da causalidade social pela incidência normativa, que 

ocorre no mundo dos pensamentos. Tal relação fática traduz, muitas vezes (mas 

não sempre), uma operação econômica, esta entendida como meio de circulação 

objetiva (efetiva ou potencial) de riqueza, bem passível de valoração. Cuida-se de 

uma relação fática intersubjetiva qualificada pela incidência normativa; uma 

relação jurídica base, pois.80  

																																																								
78 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo I. 4a ed. São 

Paulo: RT, 1983, p. 117/118.  
79 Ibidem, p. 119/120. Diz, ainda, sobre a relação jurídica base: “não há de cogitar-se, aí, de 

relação jurídica como pura eficácia do fato jurídico: a relação (jurídica) está nêle, porque no 
suporte fáctico já estava como relação fática [...]. Se alguma relação jurídica se compõe depois, 
é eficácia.” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo V. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984, p. 04) 

80  Nesse sentido, Luciano Camargo de Penteado: “A relação contratual entre comprador e 
vendedor, entre locador e locatário, considerada como vincula de obrigação que os une é 
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Dizer que o contrato, como elemento do mundo dos fatos, é relação 

jurídica base em nada contradiz a noção de contrato como fato jurídico em 

sentido amplo; ao contrário, só a reforça. A relação jurídica base é, justamente, a 

relação entre sujeitos que é qualificada pela incidência normativa, tornando-se 

fato jurídico. Essa é a relação estrutural recíproca entre o conceito de contrato 

como relação fática intersubjetiva (que pode traduzir uma operação econômica) e 

a sua noção como conceito jurídico: o contrato, como relação fática social entre 

sujeitos, é recortado da causalidade social e apreendido pelo sistema para 

ingressar no mundo jurídico, como fato jurídico (em sentido amplo).  

Como fato jurídico que é, irradiará relações jurídicas eficaciais, 

consequências jurídicas; como negócio jurídico que é, as vontades exteriorizadas 

das partes atuarão na escolha, em maior ou menor medida, de categorias 

eficaciais, sua amplitude e conteúdo. O fato apreendido pelo Direito já é uma 

relação entre sujeitos; a sua qualificação pela juridicidade terá como 

consequência a irradiação, no mundo do pensamento, de relações jurídicas 

eficaciais (que são efeitos jurídicos). Tais relações jurídicas corresponderão, por 

sua vez, à vinculatividade e obrigatoriedade dos interesses envolvidos na 

operação, que foram consubstanciados nas exteriorizações de vontade, 

expressas ou tácitas.  

Assim, o fenômeno jurídico contratual é formado pela (i) qualificação 

jurídica da relação fática intersubjetiva contratual, formando o fato jurídico, 

decorrente de exteriorização de vontade das partes; (ii) irradiação das relações 

jurídicas eficaciais, formando o complexo de relações jurídicas contratuais, cuja 

estrutura se analisará ainda neste capítulo. O fenômeno jurídico é a tradução 

jurídica do fenômeno da vida, que é relação intersubjetiva por meio da qual as 

partes pretendem ver satisfeitos determinados interesses, objeto das vontades 

exteriorizadas. 

A partir de tais premissas, a pergunta que ora se faz é o que distingue 

a relação base contratual de outras relações intersubjetivas, de forma que seja 

apreendida juridicamente como contrato-conceito jurídico. 

																																																																																																																																																																								
relação jurídica base, porque depende de relação humana que se deu no plano dos fatos e que, 
adequadamente composta, permitiu a existência de negócio que tem por efeito a relação 
jurídica.” (PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 220) 
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O fato de seu conteúdo traduzir operação econômica pode ser um 

indicativo, mas, como visto, não se tratará de nota distintiva necessária. De um 

lado, nem toda operação de circulação de riqueza é apreendida juridicamente sob 

a veste da contratualidade. Nesse sentido, inclusive, Enzo Roppo considera que, 

no âmbito dos diversos sistemas jurídicos, o contrato é em geral um instrumento 

de circulação de riquezas, mas não é o único; a sucessão mortis causa, por 

exemplo, “realiza uma transferência típica de riqueza entre particulares de forma 

não contratual” 81 . Do outro, em nosso sistema jurídico, nem todo contrato 

traduzirá uma operação econômica. Também em nosso sistema, o contrato é um 

instrumento de juridicidade de operação econômica, mas a relação não é, em 

nenhum dos prismas, necessária.  

A relação fática contratual é relação intersubjetiva, vale dizer, uma 

relação entre sujeitos. A relação liga, no mínimo, dois polos subjetivos de 

interesses (aqui, ainda considerados no âmbito da facticidade); pressupõe, pois, 

no mínimo, duas partes. Daí se tratar, ao ser apreendida pela incidência 

normativa, de negócio jurídico bilateral ou plurilateral.   

Tal relação decorre da aproximação fática das partes, que, por meio 

das vontades exteriorizadas, acordam sobre interesses determinados, a fim de 

que possam, ambas, orientar as suas condutas futuras a partir do quanto entre 

elas pactuado. A relação base decorre de um acordo de fato sobre interesses e 

expectativas. Por fim, partindo-se da distinção entre contrato e acordo em sentido 

estrito, a relação contratual base pressupõe a contraposição de interesses das 

partes que se relacionam.  

Dessa forma, tem-se que as relações contratuais fáticas base têm 

como elementos distintivos: (i) cuida-se de relação que liga, no mínimo, dois polos 

de interesses, caracterizados pela contraposição; (ii) a relação decorre de acordo 

fático entre as partes, que exteriorizam sua vontade, ainda que por meio de 

sinais, para disciplinar como se comportarão com relação a determinados 

interesses (aqui, portanto, definem, em maior ou menor medida, o teor e limite 

das expectativas cuja criação será legítima a partir do quanto acordado); trata-se, 

pois, de acordo sobre expectativas de conduta. Esses interesses e expectativas 

podem envolver circulação objetiva de riqueza.   

																																																								
81 ROPPO, Enzo. O contrato. Lisboa: Almedina, 2009, p. 18. 
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Em síntese, a apreensão jurídica da relação fática contratual a qualifica 

como relação jurídica base, fato jurídico, fazendo irradiar, no mundo jurídico, 

consequências jurídicas que significam atribuição de obrigatoriedade às 

expectativas acordadas.  

 

1.2 SOBRE O PLANO DE EFICÁCIA DO CONTRATO  

 

O fenômeno jurídico é composto por fenômenos componentes: a 

juridicização do fato (por meio da correspectividade entre a incidência normativa e 

a apreensão fática) e a irradiação da consequência jurídica. Vale dizer: apenas do 

fato jurídico decorre a eficácia jurídica. Esta, por sua vez, não se confunde com a 

eficácia normativa, que é, justamente, a incidência da norma, nem tampouco com 

a efetividade social.82 A irradiação jurídica é fenômeno que ocorre no mundo 

jurídico, e não no mundo dos fatos. No plano da eficácia do mundo jurídico, 

verificam-se a criação, a modificação ou a extinção de situações jurídicas ativas 

(direitos) e passivas (deveres/estados de sujeição).83   

Dos fatos jurídicos, decorrem efeitos jurídicos, situações jurídicas em 

sentido lato (dentre as quais, as relações jurídicas). E apenas deles. É incorreto 

afirmar que as relações jurídicas (bem assim os direitos e deveres, posições 

jurídicas ativas e passivas) têm como fontes os fatos (da vida) ou as normas. Os 

direitos subjetivos, compondo o conteúdo eficacial das relações jurídicas, apenas 

decorrem de fatos jurídicos, resultado da incidência da norma no suporte fático 

concreto. Mais do que apenas fatos. Mais do que apenas norma.84 

Dos contratos, decorrem os efeitos contratuais (situações jurídicas em 

sentido lato). Os efeitos jurídicos contratuais não decorrem da vontade 

exteriorizada dos sujeitos, que, como visto, é pressuposto fático do negócio, 

assim como não decorrem da norma jurídica. Decorrem do fato jurídico negocial, 

																																																								
82 Nas palavras de Pontes de Miranda: “A eficácia jurídica é irradiação do fato jurídico; portanto, 

depois da incidência da regra jurídica no suporte fáctico, que assim, e só assim, passa a 
pertencer ao mundo jurídico. Incidência é prius, e a incidência supõe a regra jurídica e o suporte 
fáctico, sôbre o qual ela incida. A eficácia é, pois, logicamente, posterius.” (MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo V. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1983, p. 03) 

83 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo I. 4a ed. São 
Paulo: RT, 1983, p. 07. 

84 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo V. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, p. 03.  
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que é apreensão jurídica da relação intersubjetiva base que se forma entre os 

operadores, isolados ou agrupados em polos de interesses. 

Os contratos, como visto, são resultado do exercício do 

autorregramento da vontade, dentro dos limites traçados pelo sistema. As 

vontades exteriorizadas pelas partes atuam, em maior ou menor medida, na 

escolha da categoria eficacial, seu conteúdo e amplitude. O espaço do 

autorregramento é traçado e limitado pelo sistema; nem sempre poderá a vontade 

influir na situação jurídica irradiada.85  

A relação jurídica contratual base não coincide, em termos exatos, com 

a relação do mundo dos fatos. Também os fatos são objeto de interpretação. O 

fato (da vida) em si não existe (ou, ao menos, careceria de utilidade tentar 

imaginá-lo). Existem interpretações, apreensões, compreensões sobre o fato. A 

realidade é linguagem. Carece de sentido pensar em algo que seja pré-linguístico.  

A vontade exteriorizada não é a vontade bruta dos sujeitos (quer em 

sua perspectiva psicológica, quer em sua perspectiva objetiva), mas, sim, o 

enunciado de vontade (re)construído, no círculo da interpretação, a partir das 

normas jurídicas potencialmente aplicáveis. 86  A relação jurídica base é o 

resultado de tal juízo interpretativo e, ao mesmo tempo, resultado da incidência 

normativa.87 Nesse sentido, Luciano Camargo Penteado afirma: “A vontade não 

																																																								
85 Nas palavras de Orlando Gomes, valendo-se do termo autonomia privada, “a autonomia privada 

é, em sentido lato, o pode atribuído à vontade individual para partejar relações jurídicas 
concretas, admitidas, previstas, reguladas in abstrato na lei.” (GOMES, Orlando. Autonomia 
Privada e negócio jurídico. In: Novos temas de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p.31) 

86  No círculo hermenêutico proposto por Karl Larenz, na premissa menor do silogismo de 
determinação da consequência jurídica (S é um caso de P), “S” não é a situação de fato em 
bruto, mas, sim, o enunciado fático, construído pelo intérprete, a partir das possíveis proposições 
jurídicas aplicáveis no caso.  Cuida-se, aqui, do processo de conformação da situação de fato.  
(LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 389/391). 

87  Da situação de fato em bruto, o julgador seleciona e interpreta as circunstâncias fáticas 
relevantes a partir das proposições jurídicas potencialmente aplicáveis. Ocorre que essas 
também serão escolhidas e reconstruídas a partir da situação de fato em apreço. Portanto, a 
(re)construção do enunciado fático (a partir da situação de fato em bruto) e a (re)construção do 
enunciado normativo (a partir do texto) seriam operações que se interrelacionam em sua própria 
estrutura interna. Essa é a ideia do círculo hermenêutico, do “ir e vir na perspectiva”. Nas 
palavras de Karl Larenz: “O “ir e vir da perspectiva” entre a situação de facto e a proposição 
jurídica não deve conceber-se como se o observador mudasse apenas a direcção do seu olhar, 
mas trata-se antes de um processo de pensamento em cujo decurso a «situação de facto em 
bruto» será conformada enquanto situação de facto acabada (como enunciado) e o texto da 
norma (como que a norma em estado bruto), na norma suficientemente concretizada para a 
apreciação desta situação de facto. Este processo está de tal modo condicionado pela colocação 
da questão de direito, que encontra o seu termo com a resposta definitiva — em sentido 
afirmativo ou negativo — a esta questão.” (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 
Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 395.) 
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entra de modo bruto para compor o contrato. Ela deve ser filtrada para caber em 

modelos fixados pelas normas jurídicas.”88 Em outras palavras, o que entra no 

mundo jurídico é o enunciado fático da vontade, (re)construído a partir das 

normas jurídicas potencialmente aplicáveis, para que se irradiem consequências 

jurídicas permitidas pelo sistema.  

Os efeitos jurídicos queridos pelas partes e, em alguma medida, por 

elas escolhidos têm de ser, antes de tudo, permitidos pelo sistema. No fenômeno 

jurídico contratual, os efeitos jurídicos contratuais representam a roupagem da 

vinculatividade jurídica, dentro dos limites e previsões normativas, que é dada às 

expectativas de comportamento que refletem os interesses acordados. Nas 

palavras de Enzo Roppo: “determinar o regulamento (ou conteúdo) contratual 

significa, substancialmente, definir que composição, que arranjo recíproco 

receberão os interesses das partes, coenvolvidos na operação econômica e a que 

o contrato é chamado a dar veste e vinculatividade jurídica.”89 

Mas não só. É possível que, no complexo feixe de relações jurídicas 

contratuais, se irradiem situações jurídicas que não foram, em nenhuma medida, 

objeto de escolha e expectativa querida pelas partes.  

O complexo de relações jurídicas contratuais pode ser também 

integrado por efeitos jurídicos pré-determinados pela norma, em relação aos quais 

inexiste qualquer espaço para a atuação da vontade dos contratantes. Está-se no 

âmbito da cogência absoluta, que pode caracterizar normas incidentes em 

relações intersubjetivas apreendidas pelo manto da contratualidade. Nem por isso 

deixam de compor a eficácia contratual. 90  

É nesse sentido que Luciano Camargo Penteado afirma que “nem todo 

efeito contratual é voluntário”91. Ou seja, nem todo efeito contratual decorre do 

exercício do autorregramento, já que há uma série de normas cogentes, que se 

																																																								
88 PENTEADO, Luciano Camargo de. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 239.  
89 ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Lisboa: Almedina, 

2009, p. 126.  
90  Luciano de Camargo Penteado, ao referir-se à eficácia jurídica do contrato, posterior ao 

negócio: “A relação vem do negócio, como seu efeito próprio. Parte dessa eficácia é, portanto, 
voluntária, parte é legal”. Isso também se verificaria no que concerne a possíveis efeitos 
contratuais junto a terceiros: “conforme o ingresso do terceiro na relação ou a composição do 
seu interesse em face dela, teremos terceiro ex voluntate e terceiros ex lege, concorrendo no 
campo do contrato.” Sobre isso, tratar-se-á mais adiante. (PENTEADO, Luciano de Camargo. 
Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007p. 242/243.)  

91 Ibidem, p. 244.  
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encontram fora do espaço deixado pelo sistema à atuação da vontade, que 

incidirão na relação jurídica base contratual.  

Aqui, não se trata da hipótese de incidência supletiva das normas 

jurídicas; isso porque, nessa hipótese, em que era possível a escolha de 

categoria pelas partes acordantes, não disciplinar de forma contrária à norma 

supletiva é também uma escolha, a escolha pela regulamentação pré-

determinada. A vontade acaba por atuar também na escolha da categoria jurídica 

irradiada. 

 

1.2.1 A complexa rede sistêmica de situações jurídicas contratuais  
 

O contrato é apreensão jurídica da relação intersubjetiva base; formado 

o fato jurídico contratual, dele, decorrem relações jurídicas eficaciais, espécies de 

situações jurídicas em sentido lato. As relações jurídicas eficaciais são as 

situações jurídicas complexas ou intersubjetiva, cujo conteúdo eficacial é 

estruturado por meio da correspectividade entre direitos e deveres/estados de 

sujeição. São caracterizadas pela (i) intersubjetividade; (ii) essencialidade do 

objeto; (iii) correspectividade entre situações jurídicas ativas e passivas. 92 

As relações jurídicas eficaciais são estabelecidas entre sujeitos de 

direitos, determinados ou determináveis. Refere-se Lourival Vilanova à 

intersubjetividade das relações jurídicas: “Direitos, faculdades, autorizações, 

poderes, pretensões, que se conferem a um sujeito-de-direito estão em relação 

necessária com condutas de outros sujeitos-de-direito, condutas qualificadas com 

deveres jurídicos em sentido amplo.”93 A indeterminação do sujeito ou a presença 

do alter (de “todos”) em uma de tais posições não descaracteriza a relação 

jurídica; a relação não deixa de ser entre sujeitos, mesmo indeterminados.  

Toda relação jurídica tem necessariamente um objeto. Relação jurídica 

sem objeto seria forma sem conteúdo. É objeto da relação jurídica o bem da vida 

sobre o qual recaem direitos e deveres. Cuida-se de conceito do mundo jurídico 

																																																								
92 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. Plano da eficácia. 1a parte. 10a ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 98 e seq. 
93 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 124.  
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(plano da eficácia). Não se confunde com o conceito de bem (da vida) que pode 

ser pressuposto fático (conceito do mundo dos fatos).94  

As relações jurídicas são estruturadas pela correspectividade entre 

situações jurídicas ativas e passivas, titularizadas pelos sujeitos de direito que se 

encontram nos termos da relação. Fala-se, aqui, em correspectividade entre 

situações jurídicas ativas e passivas, e não apenas direitos e deveres. Isso 

porque são situações jurídicas ativas que estruturam as relações jurídicas tantos 

os direitos a uma prestação (aos quais são correspectivos os deveres), como os 

direitos potestativos (aos quais são correspectivos os estados de sujeição). 

Dos contratos, decorrem relações jurídicas eficaciais, que se 

relacionam em um complexo feixe. Algumas delas serão resultado, em alguma 

medida, do poder de escolha que caracteriza o autorregramento; com relação a 

outras, a vontade não atuará no âmbito da eficácia irradiada.  

Nos dias atuais, não mais cabe uma visão atomística da relação 

contratual, nem tampouco um foco apenas nos interesses do credor. A relação 

contratual é complexa, formada por uma teia de situações jurídicas titularizadas 

por ambas as partes, que se relacionam, reciprocamente, para o alcance do fim 

contratual comum, com a satisfação dos interesses de ambas as partes.  

Deve-se à doutrina alemã, em especial a Karl Larenz, a construção da 

concepção contemporânea da obrigação como um processo, formado por um 

sistema de situações jurídicas. Em verdade, Karl Larenz, como advertido por ele, 

trata a “relação de obrigação” não apenas como a relação de prestação isolada, 

ou seja, relação entre crédito e dever de prestação, mas como a relação jurídica 

total decorrente do fato jurídico95, no caso, a relação jurídica total contratual.  

Neste sentido, a relação total de obrigação compreende uma série de 

deveres de prestação e conduta, além de direitos de formação (direitos 

potestativos), como direito de denúncia do contrato, e outras situações jurídicas. 

Não se trata, assim, de um conjunto de fatos, acontecimentos do mundo exterior, 

mas, sim, de consequências jurídicas.96 O fato de a relação obrigacional ser 

irradiada no mundo jurídico não significa que ela não é real. Ela existe, em dado 

																																																								
94 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 192/194.  
95 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo I. Trad.: Jaime Santos Briz. Editorial Revista de 

derecho privado: Madrid, 1958, p. 37. 
96 Ibidem, p. 37. 
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tempo, pode nascer e desparecer, modificar-se e desenvolver-se com um fim 

determinado.97    

A relação de obrigação, como ensina Larenz, é caracterizada pela ideia 

de conjunto (Gefuge): conjunto de situações jurídicas. Não se cuida de simples 

soma ou adição.98 O conjunto é marcado pela ideia de unidade e sistematicidade. 

Como afirma Antônio Menezes Cordeiro, “a obrigação é um (pequeno) sistema 

que unifica, em torno de um ponto de vista unitário, as diversas prestações que o 

sirvam”99. 

As situações jurídicas são interligadas, em uma rede, com um fim 

específico, que é a satisfação dos interesses das partes. É assim que se deve 

considerar a relação de obrigação como processo.100 Ela subsiste, ainda que, no 

seu decorrer, algumas situações jurídicas (que a compõem) se extingam ou se 

modifiquem. A relação de obrigação é transitória101: ela nasce para que seja 

extinta. 

No mesmo sentido, Clóvis V. do Couto Silva destaca que, “sob o 

ângulo da totalidade, o vínculo passa a ter o sentido próprio, diverso do que 

assumiria se se tratasse de pura soma de suas partes, de um compósito de 

direitos, deveres e pretensões, obrigações, ações e exceções”102. Destaca o autor 

o caráter dinâmico da obrigação, composta por diversas fases que, no seu 

desenvolvimento, são interligadas, para que se atinja o seu fim, a satisfação do 

interesse do credor.103 E acrescenta a ideia do conceito do vínculo como ordem 

de cooperação, em que credor e devedor deixam de assumir posições 

antagônicas (na dinâmica da relação), para que seja devido um comportamento 

cooperativo a fim de que mais bem se desenvolva a relação para o alcance da 

finalidade almejada.104  

																																																								
97 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo I. Trad.: Jaime Santos Briz. Editorial Revista de 

derecho privado: Madrid, 1958, p. 37/38.  
98 Ibidem, p. 38.  
99  CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de direito civil português. Tomo I. Direito das 

obrigações. Coimbra: Almedina, 2009, p. 298.   
100 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo I. Trad.: Jaime Santos Briz. Editorial Revista de 

derecho privado: Madrid, 1958, p. 39.  
101 Ibidem, p. 39.  
102 SILVA, Clovis V. do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, 

p. 20.  
103 Ibidem, p. 20.  
104 Ibidem, p. 19.  
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Judith Martins-Costa acentua que a cooperação não deve, nesse 

contexto, refletir uma visão romântica; “o dever de cooperação está no núcleo da 

conduta devida, servindo para possibilitar, mensurar e qualificar o adimplemento” 

(grifos originais) 105 . A colaboração é, assim, instrumento para o alcance da 

finalidade do processo obrigacional: o adimplemento. As partes não podem ser 

tidas isoladamente, mas em dinâmica relação de colaboração, ambas, em vista 

do interesse legítimo do outro.106  

O princípio da cooperação decorre do princípio da boa-fé, incidente nas 

relações intersubjetivas, que, em sua função integrativa, irradia deveres de 

conduta. Tais deveres passam a compor a relação sistêmica obrigacional, ou 

melhor, o sistema obrigacional de relações. 

Dessa forma, a relação contratual107 é sistema de relações jurídicas 

eficaciais interligadas que, em si, já são complexos obrigacionais. A relação 

jurídica contratual é, ainda, integrada por relações jurídicas estruturadas por 

deveres (e correspectivos direitos) decorrentes da boa-fé objetiva. Tem-se, assim, 

a natureza complexa e processual da relação jurídica contratual e das próprias 

relações jurídicas obrigacionais que a compõem. O contrato irradia no mundo 

jurídico um complexo feixe de relações jurídicas eficaciais, estruturadas por 

situações jurídicas ativas e passivas, que se interligam em um todo sistêmico.  

 

1.2.2 A estrutura do complexo de relações jurídicas contratuais e sua 
integração por meio da boa-fé objetiva  

 

																																																								
105 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil. Volume V. Tomo II. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003, p. 26. 
106 Ibidem, p. 26.  
107 Chama-se, aqui, de relação jurídidica contratual, globalmente considerada, o complexo quadro 

unitário de direitos de crédito, deveres de prestação, direitos potestativos, ônus etc, como 
conceito autônomo da relação obrigacional principal que é elemento nuclear do feixe. (PINTO, 
Carlos Alberto Mota. Cessão da posição contratual. Lisboa: Almedina, 2003, p. 330) Em sentido 
semelhante, Manuel A. Carneiro da Frada adverte que a expressão “relação obrigacional tem, na 
doutrina, um duplo significado: no sentido restrito, ela corresponde à relação crédito-débito; no 
sentido mais amplo, significa a relação contratual complexa, tomando “por paradigma a relação 
emergente do contrato por ser esta aquela que apresenta maior riqueza e diversidade de 
conteúdo.” (FRADA, Manuel A. Carneiro. Contrato e deveres de protecção. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1994, p. 36/37).  
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A relação jurídica contratual, globalmente considerada, é um complexo 

feixe de relações jurídicas 108  – algumas delas são efeitos próprios do 

autorregramento da vontade, outras são efeitos pré-determinados pelo sistema e 

independem da vontade das partes.  

A relação jurídica contratual (globalmente considerada) tem como 

elementos nucleares as obrigações contratuais principais, essas entendidas como 

os efeitos próprios principais decorrentes dos contratos, relacionando, 

juridicamente, credor e devedor. São, assim, elementos nucleares do complexo 

contratual os deveres de prestar 109 , compostos pela prestação principal e 

prestações secundárias, todas decorrentes, em alguma medida, das vontades 

acordadas. Mesmo no âmbito dos deveres de prestar, é possível que se verifique 

algum nível de cogência na incidência normativa e no conteúdo das situações 

jurídicas irradiadas. Isso não deve causar surpresa, já que o exercício do 

autorregramento deve ocorrer nos limites traçados pelo próprio sistema.  

Os deveres de prestar são, assim, compostos pelos deveres principais 

de prestação, “por via de cuja realização se pretende alcançar o fim determinante 

da constituição do vínculo obrigacional” 110 , e pelos deveres secundários de 

prestação. Nas palavras de António Menezes Cordeiro: “Teremos, assim, uma 

prestação principal: aquela que, por razões intrínsecas, dispositivas ou 

linguísticas funciona como ponto de vista unitário, em torno da qual se irão 

ordenar as demais actuações. Essas serão as prestações secundárias.”111 

Além das relações jurídicas ditas principais e próprias do negócio, o 

complexo eficacial é também composto pelos deveres de conduta, decorrentes da 

boa-fé objetiva, em sua função integrativa. A boa-fé objetiva é norma finalística, 
																																																								
108 Manuel A. Carneiro da Frada adverte que a expressão “relação obrigacional tem, na doutrina, 

um duplo significado: no sentido restrito, ela corresponde à relação crédito-débito; no sentido 
mais amplo, significa a relação contratual complexa, tomando “por paradigma a relação 
emergente do contrato por ser esta aquela que apresenta maior riqueza e diversidade de 
conteúdo.” (FRADA, Manuel A. Carneiro. Contrato e deveres de protecção. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1994, p. 36/37).  

109  Clovis do Couto e Silva identifica o conceito do dever de prestar ao de débito, a que 
corresponde o direito de exigir do credor. Ele poderia, ainda, ser considerado como dever de 
prestar primário, correspondente ao débito, e ao dever de prestar secundário, correspondente à 
responsabilidade patrimonial. (SILVA, Clovis V. do Couto e. A obrigação como processo. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 82/83). Diversamente, para Manuel Frada, o dever de 
indenização seria dever secundário substitutivo ou complementar, que apenas se irradiaria no 
caso de alguma vicissitude que justifique o seu aparecimento (FRADA, Manuel A. Carneiro. 
Contrato e deveres de protecção. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1994, p. 38).  

110 Ibidem, p. 37.  
111  CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. Tomo I. Direito das 

obrigações. Coimbra: Almedina, 2009, p. 298.  
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com fundamento constitucional (decorrente do princípio da solidariedade), que 

impõe comportamentos adequados não identificados abstratamente, a fim de que 

se tutelem padrões éticos consagrados em dado tempo e espaço.  

O art. 422 do Código Civil de 2002 trouxe a cláusula geral da boa-fé 

objetiva contratual. Cláusula geral é espécie de texto normativo caracterizado pela 

abertura quanto à hipótese fática e quanto à consequência jurídica. Segundo 

Judith Martins Costa, cuidando-se de enunciado normativo elástico, verifica-se a 

ausência de uma pré-figuração descritiva ou especificativa. Acrescenta que, 

basicamente, duas ordens problemas são identificadas: as atinentes à 

indeterminação da hipótese legal, havendo remissão a um standard e/ou 

relalidades valorativas e aquelas atinentes à determinação da consequência 

jurídica no caso concreto.112 Trata-se de enunciado normativo que permite uma 

maior abertura do sistema jurídico, compatível com a noção de ductilidade dos 

sistemas jurídicos contemporâneos para a apreensão dos dados plurais e 

multifacetados da sociedade.113 

No contexto em que a obrigação não mais pode ser compreendida em 

sua concepção individualista, em que se pretendia esgotá-la no dever de prestar e 

seu correspectivo direito à prestação, a obrigação é tida como um complexo de 

relações jurídicas, cujo conteúdo é integrado pela incidência da boa-fé objetiva. A 

boa-fé objetiva, em sua função integrativa, incide nas relações jurídicas base para 

que se irradiem deveres de conduta.114  

Nas palavras de Antônio Menezes Cordeiro: “As obrigações são 

realidades jurídicas. Elas existem e funcionam porque a Ordem Jurídica as 

reconhece e lhes empresta a sua força.” 115  E acrescenta: “E em relação às 

obrigações que aceite: o Direito acrescenta-lhes determinados elementos que 

permitam, em cada dever de prestar, o respeito e a concretização pelos valores 

fundamentais do sistema.”116  

																																																								
112 MARTNS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 

Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 130/131. 
113 Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia.  Traducción de Marina 

Gascón. 8 ed. Editorial Trotta: Madri, 2008. 
114 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo I. Trad.: Jaime Santos Briz. Editorial Revista de 

derecho privado: Madrid, 1958, p. 154.  
115  CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de direito civil português. Tomo I. Direito das 

obrigações. Coimbra: Almedina, 2009, p. 299. 
116 Ibidem, p. 299.  
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Tais deveres de conduta, independentemente de como são chamados, 

não decorrem da exteriorização de vontade das partes, mas, sim, da incidência da 

boa-fé objetiva, em sua função integrativa, para compor/integrar o conteúdo da 

relação obrigacional (complexa).  

António Menezes Cordeiro diferencia dogmaticamente esses deveres 

dos deveres de prestar (principais ou secundários) por meio das seguintes 

considerações: (i) quanto à origem, os deveres acessórios advém do sistema 

junto à concreta obrigação, e não de sua fonte; (ii) quanto ao regime, submetem-

se ao regime das obrigações legais, com as peculiaridades do caso concreto, 

além de se submeterem também ao regime da obrigação hospederia, por nela 

restarem inseridos; (iii) quanto ao escopo, têm como fim prevenir danos, seja nas 

prestações em jogo, seja em bens circundantes, seja nas pessoas envolvidas e 

próximas, não se confunde, pois, com o fim da prestação hospedeira.117  

O autor traz, ainda, concretizações dos deveres de conduta, dividindo-

os em dois domínios: (i) círculo interno, abrangendo deveres acessórios que 

visem o reforço e a substanciação do dever de prestar; (ii) círculo externo, 

compreendendo os deveres dirigidos aos interesses circundantes, como 

integridade patrimonial, pessoal e moral.118  

 No círculo interno, há os deveres destinados a acautelar e substanciar 

a prestação. “Quando se acorde um certo dever de prestar, o sistema exige que 

(sendo a obrigação séria válida e eficaz) o respectivo efeito seja, efetivamente, 

procurado e alcançado pelos envolvidos.” Há também os deveres de informação e 

os deveres de lealdade ao dever de prestar. No plano interno, a lealdade exige, 

por exemplo, que as partes atuem com seriedade, evitando condutas que possam 

atingir o dever de prestar ou a utilidade que dele se espera.119   

No círculo externo, encontram-se os deveres de segurança e os 

deveres de lealdade geral. Quanto aos primeiros, devem as partes adotar 

condutas necessárias a prevenir danos pessoais ou patrimoniais à esfera jurídica 

da outra; quanto aos segundos, as condutas das partes não devem atingir os 

																																																								
117  CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de direito civil português. Tomo I. Direito das 

obrigações. Coimbra: Almedina, 2009, p. 300. 
118 Ibidem, p. 478. 
119 Ibidem, p. 482. 
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valores circundantes em causa (é o caso do dever de sigilo e de não 

concorrência).120 

Em sentido semelhante, Clovis do Couto e Silva diz que esses deveres, 

que chama de anexos, dividem-se em deveres dependentes e independentes.121 

Os deveres dependentes seriam considerados “pertenças” dos deveres principais, 

de forma que o seu descumprimento acarretaria o descumprimento do dever 

principal. Os deveres anexos independentes, por sua vez, são autônomos aos 

deveres de prestar; têm fim próprio, diverso da obrigação principal.122  

Judith Martins Costa, em sentido próximo, distingue, entre os deveres 

decorrentes da boa-fé objetiva, (i) os deveres anexos ou instrumentais e (ii) os 

deveres laterais ou de proteção. Os primeiros estariam relacionados ao interesse 

de prestação, mas de forma anexa ao dever principal; eles teriam como fim 

possibilitar ou otimizar o adimplemento satisfatório, fim da relação obrigacional.123 

Os segundos não tutelariam o interesse de prestação, mas, sim, o interesse de 

proteção da parte à integridade de sua esfera jurídica.124 

Na mesma linha, Manuel A. Carneiro da Frada ressalta que, no 

mosaico de deveres laterais de conduta, rebeldes por natureza a qualquer 

enumeração taxativa, poder-se-ia distinguir (i) “aqueles que visam possibilitar o 

interesse prosseguido pelo credor com a prestação” e (ii) “aqueles que têm em 

vista defender as partes de todas aquelas intromissões danosas na esfera de sua 

vida  (pessoa e patrimônio) que o contacto recíproco durante todo o ciclo vital da 

relação obrigacional propicia”125. Os primeiros teriam fim conexo com a prestação 

e, segundo o autor, uma finalidade positiva; os segundos teriam finalidade 

negativa e buscariam a proteção do sujeito de riscos de danos em sua pessoa e 

patrimônio.126  

Dessa forma, a relação jurídica contratual é também formada por 

deveres de conduta, que independem da vontade das partes. Tais deveres podem 

																																																								
120  CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de direito civil português. Tomo I. Direito das 

obrigações. Coimbra: Almedina, 2009, p. 483.  
121 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 

96/97. 
122 Ibidem, p. 96/97. 
123 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 

Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 222.  
124 Ibidem, p. 523/524. 
125 FRADA, Manuel A. Carneiro. Contrato e deveres de protecção. Coimbra: Universidade de 

Coimbra, 1994, p. 40/41. 
126 Ibidem, p. 41. 
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existir, inclusive, independentemente do dever de prestar. Eles podem persistir, 

inclusive, nada obstante o cumprimento do dever de prestar (prestação principal e 

secundárias).  

Nem todo dever decorrente da boa-fé tem como fim acautelar ou 

proteger o dever principal; há deveres laterais que, compondo o dito círculo 

externo, guardam uma certa autonomia com relação ao dever principal de prestar 

e referem-se, amplamente, à tutela do sujeito e/ou de seu patrimônio jurídico. São 

os deveres de proteção, que não são instrumentais ao interesse de prestação, 

mas, sim, a interesses de proteção.127 

É nesse contexto que se insere a ideia de “relações obrigacionais sem 

deveres primários de prestação”. Elas se apresentariam, notadamente, de três 

maneiras: (i) na existência de deveres de conduta antes da celebração efetiva do 

contrato, cujo descumprimento faria irradiar a responsabilidade pré-contratual; (ii) 

na pós-eficácia contratual, essa entendida como a permanência de deveres de 

conduta para ambas as partes, nada obstante o cumprimento do dever de prestar 

e a satisfação do direito correspectivo; (iii) na irradiação de eficácia junto a 

terceiros. 128  

Tratando da hipótese das situações pré-contratuais, Karl Larenz refere-

se a uma “vinculação jurídica especial”.129 As aspas foram utilizadas pelo autor, 

na medida em que não se trata de uma relação jurídica prévia, mas, sim, de uma 

aproximação especial entre os sujeitos, que justifica uma confiança construída na 

parte, exigindo que o outro a tenha em conta.130   

Segundo Manuel A. Carneiro Frada, a consciência da possível 

independência dos deveres laterais quanto à prestação principal possibilitou que 

se admitisse a irradiação dos deveres anexos para alcançar a esfera jurídica de 

terceiros. Dessa forma, de um lado, reconheceram-se terceiros titulares ativos das 

relações jurídicas anexas, “em atenção à sua exposição (fáctica ou típica) aos 

riscos de danos pessoais ou patrimoniais advenientes da execução de um 

																																																								
127 MARTNS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 

Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 223/228. 
128 Nesse sentido, cf. FRADA, Manuel A. Carneiro. Contrato e deveres de protecção. Coimbra: 

Universidade de Coimbra, 1994, p. 37; CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratado de direito civil 
português. Tomo I. Direito das obrigações. Coimbra: Almedina, 2009, p. 306; PINTO, Carlos 
Alberto Mota. Cessão da posição contratual. Lisboa: Almedina, 2003, p. 349/350.  

129 LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Tomo I. Trad.: Jaime Santos Briz. Editorial Revista de 
Derecho Privado: Madrid, 1958, p. 155.  

130 Ibidem, p. 155.  
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determinado contrato, os quais o devedor deveria prevenir”; cuidar-se da ideia de 

contrato com eficácia de proteção para terceiros131. Esses terceiros protegidos 

não se trataria de um número ilimitados de sujeitos, mas, sim, aqueles com 

alguma vivência ou proximidade com a parte contratual.132 

Do outro, simetricamente, admitiu-se que terceiros poderiam ser 

titulares dos polos passivos das relações anexas, sendo as partes titulares de 

certos direitos de proteção não apenas com relação à contraparte, mas também 

por terceiros em razão da proximidade destes à sua esfera. Trata-se da ideia de 

contrato com eficácia de proteção contra terceiros.133 Não se tem, em nenhuma 

das perspectivas, exceção ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais134, 

que, como se verá, se refere ao âmbito das relações eficaciais principais, 

estruturadas pelo dever de prestar.  

Os deveres de proteção não decorrem da exteriorização de vontade 

das partes; não se está no âmbito dos efeitos queridos pelas partes. Manuel A. 

Carneiro Frada refere-se, nesse sentido, à “descontratualização dos deveres de 

proteção”, que significaria “um justificado descongestionamento do conteúdo dos 

contratos e uma depuração de sua eficácia enquanto acto de autonomia 

privada”135. O objeto da proteção, no caso, é exterior ao conteúdo da prestação 

contratada; o bem da vida que já é objeto da proteção principal não carece de 

proteção por meio da irradiação das relações anexas.136  

Não é o contrato que irradia, propriamente, as relações jurídicas 

decorrentes da boa-fé, instrumentais ou de proteção. Elas são irradiadas em 

razão da incidência do princípio da boa-fé na relação jurídica base. A relação 

contratual apreendida pelo direito é, assim, pressuposto fático da incidência do 

princípio da boa-fé, que, além de irradiar relações jurídicas anexas e laterais entre 

as partes, para compor o complexo da relação contratual, pode irradiar relações 

eficaciais entre as partes e terceiros.  

A irradiação dos deveres de conduta não é abstrata; ela decorre de 

incidências específicas do princípio da boa-fé. É nesse sentido que Carlos Alberto 
																																																								
131 FRADA, Manuel A. Carneiro. Contrato e deveres de protecção. Coimbra: Universidade de 

Coimbra, 1994, p. 43.  
132 LARENZ, Karl, op. cit., p. 251.  
133 FRADA, Manuel A. Carneiro da, op. cit., p. 44.  
134 Ibidem, p. 103.  
135 FRADA, Manuel A. Carneiro. Contrato e deveres de protecção. Coimbra: Universidade de 

Coimbra, 1994, p. 93. 
136 Ibidem, p. 88.  
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da Mota Pinto afirma que tais deveres não são elementos existentes ab initio na 

relação, em numerus clausus e com conteúdo fixo. O seu surgimento, conteúdo, 

intensidade e duração dependem da verificação de pressupostos variáveis 

identificados à luz do caso concreto.137  

Por outro lado, a irradiação dos deveres de conduta não pressupõe a 

sua violação. Ao contrário, a lógica da causalidade jurídica é inversa: para que um 

dado direito subjetivo – correspectivo ao dever de conduta – seja violado, é 

preciso que ele seja, previamente, irradiado, em razão da incidência normativa 

correspondente. A violação do direito pressupõe a sua existência no mundo 

jurídico. A relação jurídica estruturada pelo dever de conduta – da parte ou do 

terceiro – irradia-se em razão da incidência concreta da boa-fé objetiva. Esse 

dever de conduta pode, inclusive, ser extinto em razão do seu cumprimento 

voluntário ou da alteração das circunstâncias determinantes de seu surgimento.138  

Em síntese, o complexo eficacial contratual é composto por relações 

jurídicas próprias, estruturadas pelos deveres de prestar principais e acessórios e 

pelos correspectivos direitos à prestação, bem como por relações jurídicas 

laterais, estruturadas entre as partes, formadas por deveres anexos e de proteção 

e os correspectivos direitos subjetivos. Nem sempre o direito decorrente da boa-fé 

objetiva terá como fim acautelar o direito à prestação; é possível que se irradiem 

deveres laterais com o fim de proteção ao sujeito ou ao seu patrimônio jurídico.  

Nesse contexto, tem-se a ideia de “relações obrigacionais sem deveres 

primários de prestação”, que se irradiam com algum grau de autonomia e 

independência das relações eficaciais contratuais próprias, mesmo que estas 

sequer (já ou ainda) existam. As relações obrigacionais sem deveres primários de 

prestação podem, inclusive, alcançar a esfera jurídica de terceiros, quer em seu 

polo ativo, quer em seu polo passivo, em razão de alguma proximidade entre o 

terceiro e a relação contratual.  

																																																								
137 PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da posição contratual. Lisboa: Almedina, 2003, p. 346. O 

autor acrescenta que só seria possível dizer (de certo modo) que eles existem desde o início 
“potencialmente”, mas a sua fixação continuaria sendo concreta, verificando-se em dado 
momento temporal. (Ibidem, p. 347).  

138 “Os deveres laterais ou de comportamento existem, pois, igualmente, fora da hipótese de sua 
violação. Nessas hipóteses, a sua vida finda com o seu cumprimento ou com a sua superação 
através duma alteração das circunstâncias determinantes do seu surgimento, com que os torna 
sem objeto.” (PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da posição contratual. Lisboa: Almedina, 
2003, p. 348). 
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Nesse caso, a relação jurídica eficacial irradiada entre a parte 

contratual e o terceiro não passa a compor o complexo das relações contratuais. 

O terceiro não se torna parte da relação contratual em seu sentido complexo. Daí 

por que o fenômeno não pode ser qualificado como exceção ao princípio da 

relatividade dos efeitos contratuais. De outra parte, eventuais deveres de proteção 

do terceiro não existem abstratamente, desde o início da relação contratual; eles 

podem ser irradiados em razão de uma incidência específica do princípio da boa-

fé, que pressupõe pressupostos variáveis identificados no caso concreto.  

 
1.3  SOBRE O PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS CONTRATUAIS 

 

No direito romano clássico, a relatividade dos efeitos contratuais era 

decorrência da natureza do vínculo contratual, marcado pelo caráter 

personalíssimo, a tal ponto que não se admitia a cessão entre vivos das 

obrigações. 139  Ali, as qualidades pessoais das partes eram extremamente 

determinantes; os contratos eram celebrados porque (e na medida em que) as 

pessoas se conheciam. A força do vínculo jurídico entre credor e devedor era 

ainda mais destacada, considerando que a responsabilidade do devedor era 

pessoal e física.140  

A relatividade dos efeitos contratuais decorreria, assim, do caráter 

personalíssimo e das condições formalistas para a sua irradiação. Apenas as 

pessoas que haviam dado a sua palavra, participando pessoalmente da formação 

do contrato, poderiam estar vinculadas na relação obrigatória. 141 Havia, inclusive, 

uma formula clássica segundo a qual ninguém poderia estipular para outro – alteri 

nemo stipulari potest. Não se admitia, em princípio, a estipulação em favor de 

terceiro, nem mesmo a representação. Tal personalização era, entretanto, 

atenuada, considerando as estruturas familiares, incluindo os escravos, sendo o 

																																																								
139  KASER, Max. Direito Privado Romano. Trad.: Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 304  
140 Ibidem, p. 203.  
141 GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 

Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 06/07.  
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chefe de família o único sujeito de direito, que acabava por representar os 

demais.142  

Com a evolução do direito romano, caracterizada pelo enfraquecimento 

das estruturas familiares, à atenuação do formalismo e da personificação do 

vínculo contratual, acabou-se por admitir um alargamento do âmbito dos efeitos 

obrigatórios do contrato, bem como a própria transmissão da relação contratual, 

que passou a ser reconhecida como valor patrimonial.143 Por sua vez, a regra 

alteri nemo stipulari potest manteve-se e foi generalizada nas compilações de 

Justiniano, tornando-se algo simétrico ao dito princípio da relatividade ora 

considerado.144  

A dita relatividade dos efeitos contratuais foi incorporada nos sistemas 

liberais. O Código de Napoleão, impregnado pela filosofia liberal e individualista, 

tinha como premissas, no âmbito do direito das obrigações, a formal liberdade 

contratual e a autonomia da vontade. Nesse sentido, dos textos dos artigos 1165 

e 1134, decorria que os contratantes eram ligados obrigatoriamente pelas 

convenções, mas que os terceiros não estavam adstritos ao vínculo obrigatório.145 

Cuida-se da consagração dos clássicos princípios contratuais da força obrigatória 

e da relatividade dos efeitos contratuais. Assim, aparecia, em seu conjunto, o 

silogismo jurídico da relatividade dos contratos: os contratos formam pelo 

intercâmbio dos consentimentos e impõem-se como uma “lei privada” àqueles que 

consentiram; os terceiros, por definição, não deram o seu consentimento; logo, os 

terceiros não estavam obrigados por esta convenção.146  

Era, neste contexto, que se distorciam as noções de “não 

oponibilidade” (“l’inopposabilité”) e relatividade, que se fazia suportável em um 

modelo de sociedade agrícola, rural e estática. Tal distorção, entretanto, tornou-se 

																																																								
142  Nas palavras de Max Kaser: “Obrigações derivadas de negócios jurídicos e de actos 

semelhantes aos negócios afectam, segundo o ius civile, apenas aqueles que o tiver efctuado. 
Em contrapartida, a criação jurídica pretória concede ao credor, por obrigações contraídas pelos 
filhos-família e escravos em casos determinados, ações contra o detentor de poder, as 
chamadas ações adjectícias”. (KASER, Max. Direito Privado Romano. Trad.: Samuel Rodrigues 
e Ferdinand Hämmerle. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 90/91). 

143 O caráter formalista e personalíssimo contratual retornou na Idade Média para, mais uma vez, 
rejeitar a transmissibilidade da obrigação e a representação. (GHESTIN, Jacques. Introduction 
(rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons franco-belges. Sous 
la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: Librairie L.G.D.J, 1992, p. 08).  

144 Ibidem, p. 07. 
145 DUCLOS, José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: Librarie Generale de Droit 

et de Jurisprudence, 1984, p. 47. 
146 Ibidem, p. 47. 
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insustentável na medida em que as relações sociais e econômicas multiplicaram-

se e complicaram-se, quando se verificou o borbulhar da revolução econômica. 147 

Com o declínio da concepção liberal individualista, consagrando a máxima 

relevância à vontade individual, e com a cada vez mais complexa realidade social, 

o princípio da relatividade passou a ser repensado para distinguir os conceitos de 

relatividade e oponibilidade, bem como para se admitir, quer mediante previsões 

típicas, quer mediante flexibilizações dos Tribunais, exceções à própria 

relatividade.  

Paralela à modificação no cenário econômico, houve uma profunda 

evolução nas ideias doutrinárias. As tendências ditas sociais demandavam que se 

tivesse em consideração o coletivo. O contrato, nesta perspectiva, passou a ser 

visto como um “fato social”, que deveria ser conformado ao interesse da 

coletividade.148 

Foi assim que a doutrina francesa, já no início do século XX, passou a 

distinguir as noções de relatividade e oponibilidade dos contratos. O contrato era 

tido como relativo às partes na medida (e no limite) em que ele era irradiador, 

diretamente, de direitos e obrigações (princípio da relatividade dos efeitos 

obrigatórios das convenções). Todavia, o contrato, como elemento do 

ordenamento jurídico, era tido como oponível, já que a sua existência poderia 

prejudicar ou beneficiar, indiretamente, terceiros (princípio da oponibilidade).149 

Passou-se a distinguir, então, quanto à eficácia do contrato, as noções de vínculo 

interno e vínculo externo: o primeiro, seria limitado pela relatividade; o segundo, 

desenvolvido pela oponibilidade. Duclos fala, assim, de eficácia direta e eficácia 

indireta dos negócios jurídicos.150  

De outra parte, os sistemas jurídicos passaram a admitir exceções ao 

princípio da relatividade151, no sentido de que o vínculo interno contratual pudesse 

alcançar terceiros, que não exteriorizaram a sua vontade na formação do 

																																																								
147 DUCLOS, José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: Librarie Generale de Droit 

et de Jurisprudence, 1984, p. 48/49.  
148 Ibidem, p. 48/49. Gabriel Marty e Pierre Naynaud, por exemplo, defendiam a oponibilidade do 

contrato por ser ele um “fato social”: “le contrat est aussi un fait social qui ne saurait être ignoré 
du milieu dans lequel il s’est produit”. (MARTY, Gabriel; RAYNAUD, Pierre. Droit Civil. Les 
obligations. Tomo II. Paris: Sirey, 1962, p. 214/215.) 

149 DUCLOS, José, op. cit., 1984, p. 49.  
150 Ibidem, p. 39 e seq. 
151  Segundo Duclos, entretanto, o mesmo momento histórico do recuo do individualismo foi 

marcado pela consagração de hipóteses excepcionais à relatividade, como é o caso da 
estipulação em favor de terceiro.  (Ibidem, p. 87.) 
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contrato. A estipulação em favor de terceiro é hipótese típica em muitos 

ordenamentos, inclusive no nosso, por meio da qual o terceiro, que não é parte no 

contrato, é titular de direito direto contratual. Demais disso, a própria realidade 

complexa e multifacetária passou a exigir que se compreendesse a relatividade 

dos efeitos diretos contratuais em uma perspectiva mais atenuada. Os grupos de 

contratos (ou redes contratuais) e os contratos coletivos (como os contratos 

coletivos de trabalho) seriam manifestações deste fenômeno.152 A oponibilidade, 

por outro lado, não seria uma exceção ao princípio da relatividade.153 O princípio 

da relatividade relacionar-se-ia apenas aos efeitos obrigatórios ou diretos do 

contrato. Seus efeitos indiretos, entretanto, caracterizariam a oponibilidade e 

fugiriam à relatividade. 154  

 

1.3.1 O conteúdo do princípio  
 

O fundamento da relatividade dos efeitos contratuais reside no próprio 

autrorregramento da vontade (logo, no direito de liberdade). Tem-se a ideia de 

que o contrato não poderia criar direitos e obrigações para aqueles que não 

exteriorizaram a sua vontade com o intuito de escolher e estruturar, em maior ou 

menor medida, dentro dos limites do sistema, as consequências jurídicas. O 

autorregramento da vontade compõe o conteúdo do direito de liberdade. A regra é 

que o exercício do autorregramento pelo sujeito não possa criar consequências 

jurídicas para outrem.  

Nas palavras de Vincenzo Roppo, “la relatività degli effeti contratualli è, 

com tutta evidenza, proiezione del principio dell’acordo, che a sua volta discende 

dal valore dell’autonomia” (grifos originais)155. Se o princípio não existisse, e o 

																																																								
152 GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 

Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 10. 

153 DUCLOS, José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: Librarie Generale de Droit 
et de Jurisprudence, 1984, p. 87; MARTY, Gabriel; RAYNAUD, Pierre. Droit Civil. Les obligations, 
Tomo II. Paris: Sirey, 1962, p. 215. Como afirmam os autores, aqueles que consideraram a 
oponibilidade como exceção à relatividade contratual, tiveram de questionar o próprio princípio 
da relatividade. Foi o caso de René Savatier. (SAVATIER, René. Le prétendu príncipe de l’effet 
relatif des contrats. Revue Trimestrielle de Droit Civil, Paris, t. 34, 1934, p. 525.) 

154 DUCLOS, José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: Librarie Generale de Droit 
et de Jurisprudence, 1984, p. 52/53.  

155 “A relatividade dos efeitos contratuais é, a toda evidência, projeção do princípio do acordo, que, 
por sua vez, decorre do valor da autonomia.” (ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2a ed. Milano: 
Giufrrré Edtitore, 2011, p. 529.) 
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contrato pudesse produzir efeito vinculante junto ao terceiro, o terceiro sofreria 

lesão ou intromissão em sua esfera jurídica sem que tenha consentido.156 

O contrato, como uma forma de exercício do autorregramento, obriga 

os contratantes, e não aqueles que não exteriorizaram a sua vontade para tanto. 

A força obrigatória do contrato é relativa às suas partes. Em regra, as partes do 

contrato devem ser as partes dos efeitos que lhes são decorrentes. Traduz-se, 

assim, a ideia de que a “auto-regulação de condutas realiza-se de modo restrito e 

sempre limitada pelo respeito às prerrogativas jurídicas de terceiros”157. 158  

A relatividade dos efeitos contratuais estabelece-se no limite e em 

razão de sua força obrigatória. Segundo Jacques Ghestin, a atual compreensão 

do princípio da relatividade dos efeitos contratuais significa que ele trata de limitar, 

às partes ou àqueles tidos como semelhantes, o efeito obrigatório do contrato a 

fim de que apenas as partes possam tornar-se credor e devedor em razão do 

efeito contratual.159 Esta é a regra.   

A relatividade refere-se aos limites subjetivos dos efeitos jurídicos 

próprios contratuais, e não a eventuais efeitos práticos junto a terceiros. O 

princípio da relatividade não significa que o terceiro seja imune a qualquer 

consequência prática (vantajosa ou danosa) decorrente do contrato.160 

Como visto, a doutrina francesa distingue, no que concerne à relação 

jurídica contratual, os vínculos interno e externo, que seria correspondente à 

distinção entre as noções de efeito obrigatório contratual e oponibilidade 

contratual.161 O dito vínculo interno contratual seria composto pelos efeitos diretos 

																																																								
156 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2a ed. Milano: Giufrrré Edtitore, 2011, p. 529/530.  
157 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o 

princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução de 
negócios jurídicos. Revista dos Tribunais. Ano 93. Vol. 821. Março 2004, p. 02. Disponível em 
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/DOUTRINA-DO-TERCEIRO-
CUMPLICE-OLRJ.pdf. Acesso em 10/09/2014. 

158 Nesse sentido, Gabriel Marty e Pierre Raynaud afirmam que, considerando que o contrato 
retira a sua força da vontade das partes, é natural que ele produza este efeito obrigatório em 
relação àqueles que deram o seu consentimento, que quiseram os efeitos jurídicos, e que estes 
efeitos não atinjam terceiros que não o quiseram. (MARTY, Gabriel; RAYNAUD, Pierre. Droit 
Civil. Les obligations. Tomo II. Paris: Sirey, 1962, p. 214/215.) 

159 GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 
Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 10. 

160 ROPPO, Vincenzo. Il contrato. 2nd ed. Milano: Giuffré Editore, p. 530/531.  
161 A título exemplificativo, DUCLOS, José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: 

Librarie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1984; GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport 
français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons franco-belges. Sous la 
direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: Librairie L.G.D.J, 1992, p. 40/66; 
MARCHEAUX, Isabelle. L’opposabilité du contrat aus tierx. La distinction entre l’effet obrligatoire 
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do contrato, assim considerados aqueles irradiados na relação jurídica entre 

credor e devedor. O vínculo interno é aquele, em regra, limitado pela incidência 

do princípio da relatividade contratual, como manifestação, inclusive, da força 

obrigatória. A regra é que os efeitos diretos e ditos “obrigatórios” do contrato só 

possam ser titularizados pelo sujeito que exteriorizou a sua vontade para tanto.  

Os efeitos diretos contratuais, que compõem o seu vínculo interno, são 

os ditos efeitos obrigatórios do contrato, aqueles que se irradiam em razão da 

vontade exteriorizada das partes. Eles significam a atribuição de vinculatividade e 

obrigatoriedade aos interesses e expectativas das partes que, no campo da vida, 

celebram a relação intersubjetiva base, que, muitas vezes, se tratará de uma 

operação econômica. Daí por que, no campo jurídico, a regra é que as posições 

na relação irradiada sejam titularizadas por aqueles que travam a operação. A 

regra é a correspondência entre a titularidade das relações jurídicas eficaciais 

obrigatórias e a titularidade da relação jurídica base.  

Assim, em regra, a relatividade e a obrigatoriedade dos efeitos 

contratuais estão relacionadas. Todavia, cuida-se de conceitos distintos, além de 

a correspondência não ser necessária. Segundo Luciano de Camargo Penteado, 

deve-se separar a relatividade da obrigatoriedade. A relatividade da eficácia 

contratual significa que os efeitos circunscrevem-se às partes do contrato, não 

podendo ser estendidos a terceiros; a obrigatoriedade, por sua vez, “diz da 

vinculação que o contrato proporciona às partes, ao fato de instituir um regime 

normativo para elas.”162  

A obrigatoriedade é a atribuição de vinculatividade aos interesses e 

expectativas das partes; a relatividade significa que o vínculo jurídico eficacial 

obrigatório é, em regra, titularizado por aqueles que exteriorizaram a sua vontade 

na relação intersubjetiva base. São noções relacionadas, mas distintas.  

Quando um terceiro, que não é parte no contrato, é tido como titular de 

posição jurídica contratual principal, tem-se um caso de mitigação do princípio da 

relatividade, mas não necessariamente da obrigatoriedade. Isso porque “pode 

																																																																																																																																																																								
et opposabilité du contrat. In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons franco-
belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: Librairie L.G.D.J, 1992, 
p. 67/99.  

162 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007, p. 237.  
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haver efeitos no patrimônio de terceiros queridos e disciplinados pelas partes”163 

(como na hipótese da estipulação em favor de terceiro). Em outras hipóteses, 

“quando um terceiro é beneficiado por uma decisão em lide contratual, vê-se uma 

derrogação do princípio da relatividade que pode comportar também uma 

derrogação da obrigatoriedade”.164  

O princípio da relatividade dos efeitos contratuais é norma do sistema 

jurídico. Não se trata de conceito jurídico fundamental sobre o fenômeno jurídico, 

que compõe a Teoria Geral do Direito 165 , mas, sim, de conceito jurídico-

positivo166, que pode compor o sistema jurídico, se assim for estabelecido.  

A ponderação é relevante. A tradição da ideia da relatividade dos 

efeitos contratuais é tão arraigada no pensamento jurídico que, muitas vezes, é 

tratada naturalmente como se conceito fundamental fosse. Não parece ser. É o 

sistema jurídico que estabelece e define a relatividade dos efeitos contratuais, o 

seu conteúdo, limites e exceções. Cuida-se de disciplina positiva, posta ou não 

em determinado sistema jurídico. 

Segundo Enzo Roppo, em sistemas de tipos capitalistas167, é esperado 

que seja reconhecido o princípio da liberdade de determinação do regulamento 

contratual, nos limites traçados pelo sistema. O regime a que estariam sujeitas as 

operações econômicas em uma determinada comunidade seria refletido “também 

no regime que governa a definição jurídica dos vários termos ou elementos das 

																																																								
163 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 237. 
164 Ibidem, p. 237. 
165 Os conceitos gerais do direito, conceitos jurídicos fundamentais, não pertencem a um dado 

sistema jurídico positivo, nem a determinados ramos do direito. A Teoria Geral do Direito é um 
sistema de conceitos e enunciados universais e gerais que tem como objeto o fenômeno jurídico. 
Segundo Jean-Louis Bergel, a Teoria do Direito é uma construção intelectual metódica e 
organizada baseada na observação e explicação de diversos sistemas jurídicos e destinada a 
definir os enunciados da construção e aplicação do direito. (BERGEL, Jean-Louis. Théorie 
Générale du Droit. 4 éd. Paris: Dalloz, 2003, p. 04).  

166 Diversamente dos conceitos jurídicos fundamentais, os conceitos jurídico-positivo são aqueles 
relativos a diferentes sistemas jurídicos, conjunto de normas jurídicas m vigor em um 
determinado momento em uma determinada sociedade. Cf. TERÁN, Juan Manuel. Filosofía del 
derecho. 18ª ed. Cidade do México: Porrúa, 2005, p. 81; BORGES, José Souto Maior. 
Lançamento tributário. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 94; SICHES, Luis Recasens. 
Filosofia del derecho. 19ª ed. Cidade do México: Porrúa, 2008, p. 12. 

167 O autor destaca que a disciplina do direito dos contratos assume também função política e 
ideológica (ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Lisboa: 
Almedina, 2009, p. 29 e seq.)  
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operações econômicas, e portanto, numa palavra, sobre o regime dos modos de 

determinação do regulamento contratual”168.  

Estabelece-se que os sujeitos, em princípio, são livres para obrigar-se 

como quiserem, dentro dos limites pré-estabelecidos, mas, uma vez que se 

obrigam, se obrigam verdadeiramente, respondendo por isso e sujeitando-se às 

sanções (nexo liberdade contratual – responsabilidade contratual). Seguindo o 

raciocínio do sistema, os compromissos contratuais, assumidos pelas partes, 

vinculam apenas as partes, não podendo criar obrigações, decorrentes da 

apreensão jurídica da operação econômica, a cargo de terceiros estranhos ao 

contrato.169 “Compromissos ou mesmo efeitos negativos sobre o patrimônio das 

pessoas podem derivar da vontade das próprias, ou eventualmente da lei, mas já 

não da vontade de outros sujeitos.”170 A lógica do autorregramento da vontade, da 

obrigatoriedade contratual e da relatividade dos seus efeitos estabelece-se (ou 

não) na disciplina positiva do sistema jurídico, como reflexo, inclusive, dos valores 

sociais e econômicos.  

Em nosso sistema, inexiste texto normativo que trate, expressamente, 

da relatividade dos efeitos contratuais. 171 Isso não significa, em si, a inexistência 

da norma jurídica.172 No caso do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da 

relatividade dos efeitos contratuais é norma jurídica sem texto ou norma não 

expressa.  

Cuida-se de subprincípio que decorre da conjugação do princípio do 

autorregramento da vontade, que compõe o conteúdo do princípio da liberdade 

																																																								
168 ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Lisboa: Almedina, 

2009, p.127. 
169 Ibidem, p.126/129.  
170 Ibidem, p.129/130.  
171 O Código Civil de 2002 não reproduziu o texto do art. 928 do Código de 1916, segundo o qual 

"a obrigação, não sendo personalíssima, opera assim entre as partes, como entre seus 
herdeiros". O texto carecia de técnica; fazia confusão entre o princípio da relatividade, a 
sucessão mortis causa e as obrigações personalíssimas. 

172  Partindo da premissa da distinção entre texto (disposição) e norma, Riccardo Guastini 
demonstra ser possível verificar disposição da qual não decorra norma, bem como norma que 
não seja decorrente de qualquer disposição. Poder-se-á falar em norma sem disposição em dois 
sentidos: (i) sentido fraco, em que a norma decorre de muitas disposições combinadas entre si 
(não se trataria, efetivamente, de norma sem disposição) e (ii) sentido forte, “quando se trata de 
uma norma implícita ou não expressa”. (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Trad. 
Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 41/43). Uma norma pode ser decorrente da 
interpretação de vários dispositivos, assim como há norma sem texto (o princípio da segurança 
jurídica, por exemplo), como texto sem norma (como o enunciado constitucional que prevê a 
proteção de Deus). (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 17a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 50.) 
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(art. 5, caput, CF) e da livre iniciativa (art. 170, caput, CF), conjugado com o 

princípio da legalidade (art. 5o, II, CF). O seu fundamento é, pois, constitucional. 

Isso decorre da relação lógica que ocorre no sistema (refletindo, inclusive, a 

ideologia capitalista) entre os princípios do autorregramento, da força obrigatória e 

da relatividade. 

Nesse sentido, são as palavras de Luciano de Camargo Penteado: “a 

relatividade nada mais seria do que o reconhecimento de que, dentro do princípio 

da legalidade, só quem declarasse a vontade receberia os efeitos da 

declaração”173. E conclui: “haveria assento constitucional para a relatividade como 

uma conjugação e adequação, na declaração constitucional, de duas liberdades, 

ou seja, o exercício simultâneo e concorrentes de poderes de fato reconhecidos 

pelo direito”174.  

O princípio da relatividade dos efeitos contratuais tem dupla razão de 

ser, na lógica e ratio subjacentes ao sistema jurídico: (i) ele é a tutela do exercício 

da liberdade de autorregrar-se, na perspectiva da obrigatoriedade; (ii) ele é a 

tutela da liberdade dos terceiros, a liberdade de não participar da relação 

contratual fática e, logo, da jurídica que se irradia. Cuida-se de norma jurídica 

(gênero) que tem como fim proteger o estado de coisas correspondente à 

liberdade; daí se tratar de princípio, e não de regra.175  

 

1.3.2  Algumas exceções  
 

Como visto, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, posto 

em nosso sistema jurídico, significa que, em regra, as relações jurídicas eficaciais 

negociais próprias são titularizadas por aqueles que exteriorizaram a sua vontade 

para formar o contrato. Em regra, os sujeitos que se relacionam na operação 

fática base (operação que será apreendida pelo Direito) correspondem àqueles 

que são titulares das situações jurídicas eficaciais irradiadas em razão do 

exercício do autorregramento. Os efeitos jurídicos queridos pelas partes (em 

																																																								
173 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 248.  
174 Ibidem, p. 248.  
175 Sobre a distinção entre regras e princípios como espécies normativas, cf. ÁVILA, Humberto. 

Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a ed. São Paulo: 
Malheiros, 2016. 
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alguma medida que seja), em princípio, só irão compor o patrimônio jurídico das 

próprias partes.  

O princípio da relatividade, como todos os outros, não é absoluto. É 

possível e devido que seja ponderado com outros valores e princípios, quer 

abstratamente pelo legislador, que já pode prever exceções ou mitigações, quer 

no caso concreto, pelo órgão jurisdicional. Neste ponto, não se busca esgotar 

todas as suas possíveis ocorrências, o que sequer seria possível, mas tão apenas 

trazer alguns exemplos, como forma de demonstrar que o princípio da 

relatividade, mesmo em sua perspectiva não liberal-individualista, pode restar 

mitigado.  

A estipulação em favor de terceiro176 é hipótese típica de mitigação do 

princípio da relatividade. Está expressamente prevista e disciplinada nos artigos 

436 a 438 do Código Civil. Nesta hipótese, as próprias partes pactuam que se 

irradiará situação jurídica ativa a terceiro, sujeito estranho à relação fática 

intersubjetiva apreendida.  

O terceiro será titular de situação jurídica ativa (e não passiva) 

componente da relação eficacial própria do negócio, mas não será parte na 

relação intersubjetiva base, revestida pelo manto da contratualidade. Não há total 

correspondência entre os titulares da relação jurídica base e da relação jurídica 

eficacial própria. Daí tratar-se de uma exceção ao princípio da relatividade, neste 

caso típica, já prevista pelo sistema.177  

A situação jurídica ativa titularizada pelo terceiro tem causa 

contratual178, vale dizer, ela é objeto do autorregramento da vontade (não do 

terceiro, mas das partes). O efeito jurídico titularizado pelo terceiro é querido 

pelas partes. 179  Não se trata, assim, de mitigação da força obrigatória dos 

contratos, demonstrando que a relação não é necessária.  

																																																								
176 “A estipulação a favor de terceiros consiste em uma declaração jurídico-negocial feita em 

contratos a qual atribui um benefício patrimonial direto e imediato para produzir efeito no 
patrimônio de um sujeito que não é parte no negócio bilateral.” (PENTEADO, Luciano de 
Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 127.) 

177 Nesse sentido, Luciano de Camargo Penteado afirma que a estipulação em favor de terceiro, 
prevista desde o regime de 1916, “persiste no ordenamento como uma previsão normativa de 
admissibilidade do efeito contratual – e, portanto, de efeito de declaração de vontade – para fora 
das partes contratantes.” (PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante 
terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 141).  

178 Ibidem, p. 131.  
179  Nas palavras de Luciano de Camargo Penteado: “Nesse sentido, convém lembrar que a 

estipulação a favor de terceiro pressupõe que as partes prevejam, expressamente, a aquisição 
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O terceiro não é parte no negócio, não exterioriza a sua vontade para 

formá-lo, não se relaciona na operação econômica (ou, amplamente considerada, 

na relação fática base), não exerce poder de escolha sobre o regulamento 

contratual e sobre o conteúdo das situações jurídicas irradiadas. O terceiro “não é 

sujeito do contrato e, portanto, não tem poderes para aceitar o seu conteúdo 

preceptivo”180.  

A exteriorização de vontade do terceiro não é pressuposto para a 

formação do contrato, nem para a irradiação da situação jurídica ativa da qual é 

titular. Segundo Luciano de Camargo Penteado, “pelo princípio da imediatidade, 

uma vez formado o negócio jurídico, concluída a fase de formação do contrato, o 

terceiro passa a ser parte da relação jurídica” 181  (relação jurídica eficacial), 

titularizando o seu polo ativo. A vontade do terceiro não é pressuposto para a 

irradiação da relação jurídica eficacial própria do negócio, nem para a sua 

titularidade. A tutela da liberdade do terceiro ocorre em momento lógico posterior; 

a sua anuência, expressa ou tácita, é fator de eficácia182 correspondente ao grau 

de exigibilidade do direito do qual é titular.  

A estipulação em favor de terceiro é, portanto, uma exceção ao 

princípio da relatividade, caracterizada por sua previsão legislativa prévia, bem 

assim por se tratar de uma exceção querida pelas partes (que compõe o 

regulamento contratual por elas determinado). Aqui, as partes dispõem sobre o 

princípio da relatividade, espaço que lhe é deixado, nesse particular, pelo sistema, 

já que se trata de efeito jurídico benéfico ao terceiro, que, posteriormente, pode 

não aceitá-lo. Tem-se negócio jurídico sobre a relatividade dos efeitos contratuais, 

revelando-se o seu caráter de norma não cogente, que pode ser afastada pelas 

partes183, sempre dentro dos limites traçados pelo sistema.  

Como segundo exemplo, cita-se hipótese de mitigação não prevista 

pelo legislador, mas construída pelos Tribunais, na ponderação de valores no 

caso concreto. Cuida-se dos casos em que as operadoras de seguro facultativo 

de responsabilidade civil são condenadas a pagarem, diretamente e 

																																																																																																																																																																								
do direito por parte da pessoa estranha ao fenômeno da contratação.” (PENTEADO, Luciano de 
Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 140.) 

180 Ibidem, p. 129.  
181 Ibidem, p. 129. 
182 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 131.  
183 Ibidem, p. 237.  



	58	

solidariamente, à vítima a indenização que seria devida pelo causador do dano, 

contratante do seguro.184  

Nessas hipóteses, a vítima é terceiro com relação ao contrato de 

seguro: não exteriorizou a sua vontade para a formação do negócio, não se 

relacionou, nem se relaciona na relação jurídica contratual base, não é sequer 

titular de situação jurídica ativa na relação eficacial. A relação jurídica contratual 

base e a relação eficacial, em princípio, seriam titularizadas por seguradora e 

segurado, partes no contrato. De outra parte, o segurado e a vítima titularizariam 

os polos da relação jurídica eficacial da responsabilidade civil, decorrente do seu 

fato jurídico correspondente. Seriam duas relações jurídicas eficaciais, distintas, 

inexistindo, em princípio, relação jurídica direta entre a vítima e a seguradora.  

Essa seria a lógica formal do autorregramento, da relatividade e da 

obrigatoriedade: as partes contratuais não pactuaram que a vítima seria terceira 

beneficiada; a seguradora não se obrigou a prestar em favor de terceiro185. A 

conclusão seria que a vítima deveria demandar apenas o causador do dano 

(afirmando a pretensão indenizatória), que, pagando a indenização, teria 

pretensão contratual em face da seguradora. Ocorre que tal lógica formal pode 

																																																								
184 Nesse sentido, inclusive, é o teor do enunciado n. 537 da jurisprudência predominante do 

Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, 
se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e 
solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites 
contratados na apólice. Tal enunciado tem como uma de suas fontes o precedente formado com 
o julgamento, em sede de recursos repetitivos, do Recurso Especial n. 925.130/SP (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 925.130/SP, Segunda Seção, Rel. Min.Luis 
Felipe Salomão, 08/02/2012. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 02/06/2016.) Entende, 
por sua vez, o STJ que a seguradora não pode, em regra, ser condenada em processo que não 
contou com a participação do causador do dano-segurado. Também em sede de julgamento de 
recursos repetitivos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA 
DIRETA E EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SEGURADORA DO SUPOSTO CAUSADOR. 
DESCABIMENTO COMO REGRA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Descabe ação do 
terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado 
causador do dano. 1.2. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da 
Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do 
segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, 
sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa. 2. Recurso especial não 
provido.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 962.230/RS, Segunda 
Seção, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 08/02/2012. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 
02/06/2016.) 

185  Como noticia Luciano de Camargo Penteado, normalmente, “as minutas excluem 
peremptoriamente a cobertura direta a terceiro, determinando que o pagamento se dê mediante 
reembolso. Claramente, a declaração do contrato é orientada a excluir a tutela que a 
jurisprudência, nada obstante a isso, defere amplamente. Não há uma estipulação a favor de 
terceiro em sentido próprio e específico.” (PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais 
perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 145).  
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significar a inefetividade do direito da vítima, no caso de não ser o causador do 

dano solvente.  

Dessa forma, ponderando valores envolvidos, como efetividade do 

direito dos credores, notadamente da vítima (no caso, vítima e segurado são 

credores, um em cada relação jurídica eficacial), aproveitamento dos atos 

processuais e duração razoável do processo, os Tribunais acabam por “encurtar” 

o caminho lógico acima descrito para considerar existente uma relação jurídica 

direta entre a vítima e seguradora, nos limites da apólice contratada. Vale dizer, 

considera-se que a vítima pode exigir, diretamente, o cumprimento do contrato 

pela seguradora. Assim, “o terceiro surge para exigir o cumprimento, em apenas 

um dos momentos da execução do contrato.”186 

Luciano de Camargo Penteado, valendo-se da referência geométrica 

feita por Pontes de Miranda, explica que “sendo A o segurado; B a seguradora e 

C o terceiro, a relação contratual A à B e a relação de responsabilidade civil C à 

A, nas hipóteses em que admitida a ação direta, permitiria identificar a relação C 

à B, a deferir-lhe pretensão contratual”187. Em um raciocínio matemático, é como 

se eliminassem as posições de A, segurado, em ambas as relações, para se 

reconhecer uma relação direta.188  

Reconhece-se, pois, uma relação jurídica eficacial direta entre vítima e 

seguradora, composta pela pretensão (direito exigível) contratual da vítima e a 

obrigação (dever exigível) da seguradora de prestar (pagar quantia), nos termos 

pactuados no contrato. A natureza da pretensão reconhecida à vítima é 

contratual; garante-lhe o direito de exigir o cumprimento do contrato. No raciocínio 

de eliminação das posições do segurado, não é a seguradora que passa a ocupar 

o polo passivo da responsabilidade civil, mas a vítima que ocupa o polo ativo da 

relação contratual eficacial.  

A vítima é terceiro com relação ao contrato; nada obstante, reconhece-

lhe a titularidade de pretensão contratual. Tal titularidade não existe desde a 

formação do contrato, ela depende um evento que lhe é externo. A relação 

jurídica contratual (cuida-se aí de efeito principal e próprio do contrato) só 

passaria a ser titularizada pelo terceiro com a ocorrência do dano e a formação da 
																																																								
186 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 145. 
187 Ibidem, p. 152.  
188 Ibidem, p. 153.  
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relação de responsabilidade civil189. Sem que esteja formada tal relação, não seria 

possível o raciocínio de eliminação das posições do segurado (já que lhe faltaria a 

segunda relação) para se ter por existente a relação direta.  

Como se vê, a referida construção jurisprudencial acaba por 

reconhecer uma relação direta e principal contratual entre terceiro e contratante, 

cuidando-se, pois, de mitigação do princípio da relatividade. Aqui, diversamente 

do que ocorre na estipulação em favor de terceiro, a força obrigatória contratual é 

também mitigada, já que o reconhecimento de tal eficácia perante o terceiro 

(correspondente à eficácia própria do contrato) não foi objeto de autorregramento 

da vontade das partes.  

 

1.3.3 O fenômeno das redes contratuais: uma necessidade de 
recompreensão da relatividade dos efeitos contratuais.190 

 

O fenômeno das redes contratuais muito decorre da (i) complexidade 

das relações e operações econômicas que serão revestidas pelo manto jurídico 

da contratualidade, bem como da (ii) massificação das contratações, fatores que 

se relacionam.  

O célere e cada vez mais complexo desenvolvimento da tecnologia, 

inclusive reformulando a comunicação e o acesso à informação – hoje, 

praticamente instantâneo –, é causa e característica do incremento de relações 

que se distinguem por serem heterárquicas, e não hierárquicas.191 As relações 

tendem à superação da estrutura hierárquica, em favor de estruturas cooperativas 

entre polos de interesses. Nesse sentido, analisando as cadeias de fornecimento, 

Hugh Collins refere-se à sua acéfala ou heterárquica natureza.192   

																																																								
189 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 148.  
190 O desenvolvimento do presente ponto foi decorrente das discussões ocorridas no âmbito da 

disciplina “Teoria Geral dos Contratos Empresariais. Uma Elaboração Conjunta do Direito 
Comercial e da Nova Economia Institucional”, ministrada por Paula Forgioni e Rodrigo Octávio 
Broglia Mendes no âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. 

191 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. A empresa em rede: a empresa virtual como mote para 
reflexão no Direito Comercial. Revista do Advogado, v. 115, 2012, p. 129/135. 

192 COLLINS, Hugh. The Weakest Link: Legal Implications of the Network Architecture of Supply 
Chains. Amstutz, Marc, Teubner, Gunther. (org.) Networks: Legal Issues of Multilateral Co-
operation. Oxford Hart Publishing, 2009, p. 201.  
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Outro fator, que decorre da própria complexidade das relações, é a sua 

massificação. A massificação das relações traduz “operações econômicas 

padronizadas, reiteradas e organizadas em setores”193 e decorre, inclusive, da 

necessidade de adaptação das operações à celeridade, quase instantaneidade, 

que o mercado exige. Demais disso, a massificação é uma questão de redução 

de custo de transação. A padronização das relações não está apenas na relação 

com o consumidor final, mas em toda a cadeia produtiva, como uma forma de 

viabilizar o ganho em escala, a redução de custos e, também, a do preço final.194  

Mas não só. A complexidade também se reflete nos próprios produtos 

e serviços, cuja produção e circulação não mais podem ser traduzidas em uma 

única operação econômica, mas que exigem uma série de contratos 

interligados. 195  A necessidade de troca de informação sobre o próprio 

produto/serviço e sobre o mercado em que ele será ofertado conduz à 

necessidade de maior aproximação e maior contato entre os sujeitos da cadeia196, 

em vínculos de conexão que não podem ser traduzidos pela visão tradicional da 

dogmática contratual.  

É nesse contexto de um mercado complexo e multifacetário que as 

redes contratuais se desenham e estruturam, como uma forma de organização e 

governança dos agentes econômicos, que decidem participar de um emaranhado 

sistêmico de relações contratuais interligadas e conexas por meio de uma causa 

																																																								
193  PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: Direito 

contratual - temas atuais. Hironaka, Giselda; Tartuce, Flavio. (Org.). 1ed. São Paulo: Método, 
2002, p. 463/492.  

194 Ibidem, p. 463/492. 
195 Nas palavras de Luciano de Camargo Penteado: “São produtos complexos, que dependem de 

vários contratos, os quais não estão apenas encadeados em seqüência linear, estão sim 
emaranhados em forma de rede a propiciar o surgimento de um sistema contratual.” 
(PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: Direito 
contratual - temas atuais. Hironaka, Giselda; Tartuce, Flavio. (Org.). 1ed. São Paulo: Método, 
2002, p. 463/492) 

196 Quanto mais complicado o produto, maior é a importância do setor de comércio e distribuição 
para o setor de produção, haja a vista a necessidade de informação sobre o produto e sobre os 
serviços pós-venda. (GRUNDMANN, Stefan. Contractual networks in German private law in 
CAFAGGI, Fabrizio (org.) Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth. 
Cheltenham: Edward Elgar, 2011, p. 112/113). No mesmo sentido, Hugh Collins destaca, como 
elemento essencial das redes de fornecimento, o compartilhamento de informações, inclusive 
para que o produtor tenha informação sobre as reclamações e satisfações dos consumidores, o 
como forma de contribuição ao aprimoramento do próprio produto e do ganho de eficiência. 
(COLLINS, Hugh. The Weakest Link: Legal Implications of the Network Architecture of Supply 
Chains. Amstutz, Marc, Teubner, Gunther. (org.) Networks: Legal Issues of Multilateral Co-
operation. Oxford Hart Publishing, 2009, p. 195/196.) 
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comum.197 Tal decisão leva uma série de fatores em conta, como a possibilidade 

de obtenção de vantagens no mercado, a redução de custos de transação198, a 

distribuição de riscos, a necessidade de compartilhamento de informações 

(reconhecidas a racionalidade limitada e a assimetria de informações do 

agente199), a proximidade e monitoramento dos demais participantes, como uma 

forma, inclusive, de controle de comportamento oportunista.200 

As redes contratuais apresentam-se, assim, como uma forma híbrida 

de estrutura de governança pelos agentes econômicos, que não se confunde com 

a celebração de contratos no mercado, nem com a estruturação hierárquica 

societária. 201 Essa forma híbrida de estruturação que carece de uma dogmática 

específica consolidada, o que indica a insuficiência da tradicional dogmática do 

direito civil e empresarial, centralizada nas figuras do contrato e da sociedade202. 

Nada obstante, a própria dogmática contratual pode dar uma série de pistas de 

como este novo arranjo de relações pode ser visto e compreendido pelo operador 

do direito. 

Questiona-se sobre a existência da rede contratual, como um todo 

distinto de suas relações contratuais componentes.203 De tal questão, extraem-se 

perguntas decorrentes: o que distingue as redes de pluralidades de relações 

contratuais que não formam rede?; é possível falar em pressupostos das redes 

contratuais, genericamente consideradas? 

No campo da facticidade, parece ser inegável a existência das redes 

contratuais, que, como visto, se estruturam como uma forma de governança 

																																																								
197 Segundo Gunther Teubner, “rede” não é um conceito jurídico. Cuida-se de um fenômeno social, 

que não pode ser enquadrada na categoria de contrato (“mercado”, nem em outra categoria de 
organização estruturada. A questão seria, portanto, como o Direito lidará com tal fenômeno. 
(TEUBNER, Gunther. Coincidentia Oppositorum: Hybrid Networks Beyond Contract and 
Organisation. AMSTUTZ, Marc, TEUBNER, Gunter. (Org.) Networks: Legal Issues of Multilateral 
Co-operation Oxford Hart Publishing, 2009, p. 3/30) 

198 Cf. COASE, Honald Harry. The nature of the firma. Economics, v. 4, n. 16, 1937, p. 386/495.  
199 WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Market, Relational 

Contracting. Nova York: The Free Press, 1995, p. 43/67. 
200 Ibidem, p. 43/67.  
201  Cf. TEUBNER, Gunther. Coincidentia Oppositorum: Hybrid Networks Beyond Contract and 

Organisation. AMSTUTZ, Marc, TEUBNER, Gunter. (Org.) Networks: Legal Issues of Multilateral 
Co-operation Oxford Hart Publishing, 2009, p. 3/30; MÉNARD, Claude. The economics of Hybrid 
Organizations. Journal of institutional and theoretical economics, 160, 2004, p. 345/376. 

202 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. A empresa em rede: a empresa virtual como mote para 
reflexão no Direito Comercial. Revista do Advogado, v. 115, 2012, p. 129/135. 

203 Hugh Collins tem como premissa tal existência, referindo-se à rede como entidade. (COLLINS, 
Hugh. The Weakest Link: Legal Implications of the Network Architecture of Supply Chains. 
Amstutz, Marc, Teubner, Gunther. (org.) Networks: Legal Issues of Multilateral Co-operation. 
Oxford Hart Publishing, 2009, passim.)  
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híbrida pelos agentes econômicos, inclusive para que se adeque à realidade 

célere, tecnológica e complexa. A rede contratual é, assim, fato. Como hipótese 

de um conceito mínimo de rede (ainda no campo da facticidade), tem-se que ele 

seria formado pelos seguintes pressupostos: 

(i) Pluralidade de relações contratuais. A rede contratual não é contrato 

atípico, que é contrato único. O conceito de rede também não coincide com o de 

coligação de contratos.204 É possível que contratos coligados façam parte de uma 

rede contratual, mas a relação não parece ser necessária. Mais do que contratos 

coligados, há aqui contratos interligados, o que dá a ideia do todo sistêmico.  

(ii) Interesse próprio da rede. Parece possível falar em um interesse 

próprio da rede, distinto dos interesses dos agentes autônomos que nela 

atuam. 205  Neste aspecto, o estudo da causa pode ser um caminho para a 

compreensão do fenômeno da rede. Fala-se, assim, em uma causa da rede, que 

decorre da fortíssima conexão que liga as causas das diversas relações 

contratuais componentes.206  

(iii) A rede é tida como estrutura de governança, decorrente da decisão 

dos agentes econômicos com objetivos particulares em direção a objetivos 

comuns, envolvendo redução de custos de transação, obtenção de vantagens no 

mercado, distribuição de riscos (tal como o contrato, a rede também seria 

alocação de riscos). 

(iv) O componente sistêmico. Os componentes da rede formam um 

todo, uma unidade, que se trata de simples soma de partes. Cuida-se de relações 

materialmente interligadas por meio de vínculo de conexão, norteado pelo 

interesse comum da rede.207  

																																																								
204 O conceito de contratos coligados é, em nosso sistema, o mais próximo do fenômeno fático das 

redes contratuais. Segundo Francisco Marino, “contratos coligados podem ser conceituados 
como contratos que, por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do 
conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral 
ou recíproca”. Cuida-se, assim, de contratos diversos – e não um contrato único – que se 
interligam em um vínculo de dependência. (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos 
coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraivo, 2009, p. 99) 

205 Aplica-se, aqui, a ideia de Francisco Marino relativa aos contratos coligados, no sentido de que 
o vínculo que configura a coligação possui índole funcional e finalística. (Ibidem, p. 133). 

206  PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: Direito 
contratual. Temas atuais. Hironaka, Giselda; Tartuce, Flavio. (Org.). 1ed. São Paulo: Método, 
2002, p. 463/492. 

207  Luciano de Camargo Penteado, sobre este elemento, refere-se à presença de elementos 
plurais que mantém ordem e unidade, e com isso, coesão e completude relativas. (PENTEADO, 
Luciano de Camargo. Redes contratuais e contratos coligados. In: Direito contratual. Temas 
atuais. Hironaka, Giselda; Tartuce, Flavio. (Org.). 1ed. São Paulo: Método, 2002, p. 463/492.)  
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A ideia de sistema não exige a completude. Ao contrário, a 

incompletude é da essência dos contratos, já que as partes não podem tudo 

prever, dada a sua racionalidade limitada, e não querem tudo prever, em razão, 

inclusive, de custos de transação. Com ainda maior razão, considerando uma 

certa estabilidade das redes contratuais, como relações relacionais, a 

incompletude e a flexibilidade caracterizam as relações da rede e a própria rede.  

O elemento sistêmico, que, como visto, já existe em cada relação 

contratual (globalmente considerada), pode e deve ser considerado em um plano 

macro com uma racionalidade própria e distinta daquela das relações 

componentes para formar a rede como um todo, distinta de suas partes.  

Além dos referidos pressupostos de um conceito mínimo de rede, 

pode-se, ainda, elencar outros elementos, normalmente, encontrados nas redes 

contratuais.  

Um. Hugh Collins diz que o intercâmbio de informações é elemento 

mais relevante do que o monitoramento das partes (para controle de 

comportamento oportunistas)208. Tal compartilhamento por meio de um sistema 

eletrônico comum permite também uma maior celeridade das contratações, 

muitas vezes quase automáticas. Collins refere-se a este “automatismo” como 

característica das cadeias de fornecimento, o que está em consonância com o 

“just-in-time system”.  

Dois. Outro elemento é a participação da tecnologia possibilitando uma 

plataforma de dados e informações compartilhadas e facilitando a proximidade e o 

contato entre os agentes. Três. A rede caracteriza-se, ainda, pela cooperação 

entre os agentes, para o alcance e proteção do interesse comum, como uma 

forma de redução de custos de transação e de riscos. A confiança, aqui, ganha 

(ainda mais relevo), considerando se tratar de fator da estabilidade que deve 

caracterizar, em alguma medida, a rede. A confiança é também fator de redução 

de custos de transação. Quatro. Relacionado com todos estes elementos, está o 

do maior contato entre os participantes da rede.  

A rede contratual não seria ainda um conceito jurídico, dada a ausência 

de sua previsão e regulamentação no sistema posto. O conceito jurídico mais 

																																																								
208 COLLINS, Hugh. The Weakest Link: Legal Implications of the Network Architecture of Supply 

Chains. Amstutz, Marc, Teubner, Gunther. (org.) Networks: Legal Issues of Multilateral Co-
operation. Oxford Hart Publishing, 2009, p. 195/196.  
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próximo seria o de coligação contratual.209  Não ser um conceito jurídico não 

significa que ela não é apreendida juridicamente, como operação fática. 

As relações contratuais que compõem a rede continuam sendo 

relações contratuais bilaterais, apreendidas como tal pelo sistema. Há, entretanto, 

peculiaridades que lhes são próprias, que devem ser consideradas. Cuida-se de 

relações prolongadas, ainda que por algum tempo, com alguma estabilidade, em 

que a cooperação e confiança se apresentam como redutores de custo e de risco 

e mantenedores de toda a lógica sistêmica.  

Demais disso, o membro da rede, ao atuar no âmbito do cumprimento 

contratual, não atua apenas como agente individual, mas também como membro 

da rede. O cumprimento contratual não interessa apenas à outra parte 

contratante, mas também à rede e aos seus membros não contratantes. Os 

efeitos concretos da atuação do membro da rede não se limitam às relações 

contratuais das quais é parte.  

É nesse contexto que se questiona sobre a existência de relação 

jurídica entre os membros da rede que não são contratantes entre si (e que, 

portanto, em princípio seriam terceiros em relação ao contrato celebrado pelo 

outro). É dizer, questiona se os membros não contratantes são titulares de 

situações jurídicas passivas e ativas entre si. Se são titulares, podem afirmar em 

uma demanda tais situações jurídicas em nome próprio, por meio de legitimidade 

ordinária.  

O nosso sistema não tem uma resposta pronta e clara à pergunta. O 

fenômeno da rede confunde a dogmática contratual tradicional: aqui, ainda mais, 

os conceitos de parte e terceiro não se mostram bem definidos, o agente 

econômico é terceiro contratual, mas é parte da rede – e o ser parte da rede não 

pode ser desconsiderado. Por ser parte da rede, está mais próximo dos outros 

membros, dentro do sistema; por outro lado, não estão em jogo apenas os seus 

interesses próprios, mas também o interesse da rede.  

A participação na rede e o consequente contato com os outros 

membros pode fazer incidir a boa-fé objetiva para irradiar deveres de conduta 

entre todos os membros da rede; uma vez descumpridos, seriam irradiadas as 

consequências jurídicas decorrentes, passíveis de tutela repressiva. Pode-se, 

																																																								
209 MENDES, Rodrigo Octávio Broglia. A empresa em rede: a empresa virtual como mote para 

reflexão no Direito Comercial. Revista do Advogado, v. 115, 2012, p. 129/135. 
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também, admitir a tutela inibitória com o fim de evitar o ato ilícito e os danos 

decorrentes.  

Dessa forma, uma forma de apreensão da rede como operação fática é 

por meio da boa-fé objetiva, a fim de que se irradiem relações eficaciais de 

proteção entre terceiros entre si, mas participantes de uma rede ou grupo 

contratual.210 211O contato entre os agentes do mercado que a rede significa pode 

justificar a incidência da boa-fé para fazer irradiar dever de proteção entre um 

terceiro e uma parte contratual.  

Como se vê, o fenômeno das redes contratuais tem exigido uma 

resposta que a dogmática contratual tradicional não consegue dar. Nesse 

contexto, o princípio da relatividade dos efeitos contratuais não pode mais ser 

compreendido tendo em consideração relações contratuais entre A e B, 

isoladamente consideradas. Exige-se uma recompreensão dos conceitos de parte 

contratual e terceiro.  

As relações intersubjetivas fáticas contratuais, cada vez mais 

complexas, muitas vezes, estão relacionadas com outras relações contratuais 

intersubjetivas de tal forma e com tal conexão que não mais é possível considera-

las ou apreendê-las isoladamente apenas. Aqui, a operação econômica não é 

refletida em uma única relação subjetiva, mas em diversas que se relacionam 
																																																								
210 Não se trata de único meio possível de apreensão jurídica em nosso sistema, nem da única 

perspectiva de tratamento do problema, mas é essa perspectiva que interessa diretamente à 
presente tese.   

211 Outro problema que surge é aquele em que membros da rede se relacionam com terceiros: as 
relações com consumidores, com os empregados, com o Fisco e até com empresários 
concorrentes são exemplos de tais relações. A compreensão jurídica de tais relações tendo 
como premissa a existência da rede é também um desafio. Nesse sentido, o Superior Tribunal 
de Justiça vem considerando a existência de rede contratual entre as sociedades cooperativas 
Unimed, que se relacionam como uma única rede, assim se apresentando ao consumidor. Os 
precedentes consideram que o Sistema Unimed apresenta-se como uma rede única aos 
consumidores, e não como sociedades prestadoras completamente autônomas, visando, 
inclusive, ao “estímulo e reforço do sistema cooperativo.” Dessa forma, verificar-se-ia, como 
consequência, a responsabilidade solidária de toda a rede junto ao consumidor, que não lhe 
podendo ser exigido que conheça “as intricadas relações entre os diversos membros dessa 
cadeia”. (Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1377899/SP, Quarta 
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 18/12/2014. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 
02/06/2016; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental em Recurso Especial n. 
1539361, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, 10/05/2015. Disponível em: www.stj.jus.br. 
Acesso em 02/06/2016.) O membro da rede, estranho ao contrato celebrado pelo consumidor, é 
tido como titular de relação jurídica eficacial principal do contrato. A hipótese poderia parecer 
guardar semelhança com a da seguradora e vítima (em uma perspectiva inversa), mas é mais. 
Aqui, o membro da rede, apesar de ser terceiro em relação ao contrato, é parte da rede, 
circunstância que faz nascer a sua titularidade obrigacional. A rede é considerada em sua 
unidade, como se única contratante fosse, para fazer nascer a cotitularidade de seus membros 
na relação contratual irradiada. Os conceitos tradicionais de terceiro e parte não cabem em tal 
perspectiva. 
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reciprocamente, formando uma rede sistêmica de relações jurídicas contratuais 

base. Nesse sentido, inclusive, é o que diz Jacques Ghestin: “il est difficile de faire 

complètement abstraction des contrats conclus l’a été en vue de la réalisation 

d’une même opération économique et qu’une certaine solidarité ne peut manquer 

d’exister entre les divers participants.”212 

 

1.4 SOBRE OS CONCEITOS DE PARTES E TERCEIROS  

 

Em regra, as partes do contrato coincidem com os polos que titularizam 

a relação jurídica contratual que dele decorre. É o que ocorre, por exemplo, com 

um tradicional contrato de compra e venda. O comprador e o vendedor, partes no 

contrato, são os titulares das obrigações de pagar o preço e de transferir a 

propriedade da coisa, mediante a tradição ou a transcrição, respectivamente, e 

dos direitos de receber a propriedade da coisa e de receber o preço, também 

respectivamente.  

A coincidência, entretanto, não é necessária. No caso de contrato com 

estipulação em favor de terceiro, o dito terceiro é titular do direito de crédito, 

compondo, assim, o polo da relação jurídica contratual, mas não pode ser 

identificado como parte no contrato. É terceiro com relação ao contrato, mas não 

com relação à relação jurídica contratual. 213  É, por isso, inclusive, que a 

estipulação em favor de terceiro é tida como uma exceção ao princípio da 

relatividade dos efeitos contratuais, já que a eficácia (interna) do contrato interfere 

na órbita jurídica de quem não exteriorizou a sua vontade para formá-lo.214  

																																																								
212 “É difícil que seja feita abstração de que o conjunto de contratos foram celebrados em razão da 

realização de uma mesma operação econômica e que uma certa uma certa solidariedade não 
pode deixar de existir entre os seus participantes.” (GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport 
français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons franco-belges. Sous la 
direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: Librairie L.G.D.J, 1992, p. 10, tradução 
nossa).  

213 Eduardo Santos Júnior, no mesmo sentido, afirma: “As mais das vezes, quem for terceiro em 
relação ao contrato obrigacional será terceiro em relação ao direito de crédito. Mas pode não ser 
assim. No caso do contrato a favor de terceiro, este é titular do crédito, é credor, mas não é parte 
no contrato de que lhe resulta este benefício, já que, claramente, não só não é contratante, como 
nenhum dos contratantes lhe transmite a respectiva posição contratual” (SANTOS JR., Eduardo. 
Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 
449).  

214 Eduardo Santos Júnior traz outro exemplo: o contrato de cessão de crédito. Neste, o devedor 
do crédito cedido não é parte no contrato de cessão, apesar de ser parte no contrato que 
originou o direito que então se cede; nada obstante, não é terceiro com relação ao crédito 
cedido, mas compõe a relação obrigacional, como sujeito passivo. (Ibidem, p. 449.) 
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O conceito de terceiro é um conceito relativo: diz-se que alguém é 

terceiro com relação a algo. 215  Segundo Jacques Ghestin, “sur le plan 

terminologique, la catégorie des personnes visée par le mot tiers varie selon son 

emploi. A loi désigne sous ce terme tantôt toutes les personnes qui ne sont pas 

parties elles-mêmes, tantôt les penitus extranei”216 . Cuida-se de um conceito 

negativo em relação a outro conceito: é terceiro o sujeito que não é parte.217  

Na linguagem jurídica do direito contratual, pode-se falar em terceiro 

com relação ao contrato, como contraposição ao conceito de partes do contrato; 

pode-se falar em terceiro com relação à relação jurídica contratual, como 

contraposição aos sujeitos que compõem os polos da relação contratual principal, 

titularizando suas situações jurídicas ativas e/ou passivas.218 Na mesma lógica, 

também o conceito de parte é relativo.219 

Propõe Jacques Ghestin que o conceito de partes seja gênero para 

abarcar tanto (i) as partes contratantes, essas entendidas como os sujeitos que, 

efetivamente, exteriorizaram a sua vontade na formação do contrato, como (ii) as 

partes relacionadas, é dizer, aqueles sujeitos que não exteriorizaram a sua 

vontade na formação do contrato, mas são (ou se tornaram) sujeitos ativos e/ou 

passivos dos efeitos obrigatórios contratuais.220 Segundo o autor, o interesse da 

distinção residiria notadamente na desvinculação do conceito de parte ao 

momento de formação do contrato, fazendo-se possível atribuí-la em função da 

situação negocial configurada não apenas no momento de formação, mas 

também no momento de execução. Seria no momento da execução que residiria 

																																																								
215 SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. 

Lisboa: Almedina, 2003, p. 447. 
216 “No plano terminológico, a categoria de pessoa referida pela palavra terceiros varia segundo o 

seu uso. A lei designa por este termo tanto todas as pessoas que não são partes, como os 
penitus extranei.”  Em princípio, esses seriam os terceiros sem qualquer proximidade com o 
contrato. (GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard 
des tiers. Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. 
Paris: Librairie L.G.D.J, 1992, p. 19, tradução nossa).  

217 Ibidem, p. 19.  
218 SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. 

Lisboa: Almedina, 2003, p. 447.  
219 Com relação Luciano de Camargo Penteado, a partir da dualidade contrato-relação contratual: 

“A partir desta dualidade, extrai-se a noção de parte, que pode ser vista, quer como sujeito que 
forma o contrato, quer como aquele que forma a relação contratual.” Na sequência, qualifica o 
conceito de terceiro como móvel. (PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante 
terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 33) 

220 GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 
Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 24.  
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a grande importância de saber quem está vinculado pelo efeito obrigatório 

contratual, e nem sempre tal sujeito corresponderá àquele que exteriorizou 

inicialmente a sua vontade.221  

Adverte, entretanto, o autor que aqueles terceiros que são titulares de 

efeitos obrigatórios contratuais como derrogação excepcional ao princípio da 

relatividade não podem ser tidos como partes, já que não exteriorizaram qualquer 

vontade, em qualquer momento, para a irradiação do efeito e sua titularidade. 

Cuidar-se-ia de verdadeiro terceiro, que seria abrangido por uma extensão do 

efeito obrigatório contratual. A partir de tal observação, propõe também uma 

distinção entre as partes e os terceiros ligados pelos efeitos obrigatórios dos 

contratos.222  

As partes (quer contratantes, quer relacionadas) só seriam, em 

princípio, assim consideradas em razão de exteriorização efetiva de vontade; uma 

exceção seriam os sucessores a título universal, que são classificados como 

partes ou, no mínimo, assimilados como tal.223  

Os terceiros seriam todos aqueles que não são considerados partes. 

Em princípio, eles não são titulares dos efeitos obrigatórios contratuais; 

excepcionalmente, os terceiros podem ser titulares de situações jurídicas 

contratuais principais, quer em virtude de vontade das partes (como é o caso da 

estipulação em favor de terceiro), quer em razão de incidência legal 224  (ou, 

acrescente-se, de construção jurisprudencial). Nesse sentido, Jacques Guestin 

conclui que o princípio da relatividade dos efeitos contratuais não pode mais se 

deduzir apenas da autonomia da vontade; ela só se justificaria em razão da 

função social que o direito objetivo reconhece à vontade na criação de efeitos 

obrigatórios contratuais.225  

Em síntese, para o autor francês, no complexo processo contratual, 

seriam partes os sujeitos que, em algum momento, exteriorizaram a sua vontade 

para titularizar relação obrigatória contratual. Terceiros seriam todos aqueles que 

não são partes; algumas vezes, os terceiros são titulares de efeitos obrigatórios 

																																																								
221GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 

Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 25.  

222 Ibidem, p. 26/27.  
223 Ibidem, p. 27/32.  
224 Ibidem, p. 36/37.  
225 Ibidem, p. 37. 
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contratuais, como exceção ao princípio da relatividade, mas não se tornam partes 

por isso.226  

Define-se, aqui, como parte, o(s) sujeito(s) que se relaciona(m) na 

relação intersubjetiva base (muitas vezes, uma operação econômica), compondo 

um polo de interesses. Parte é a parte do contrato, vale dizer, da relação fática 

apreendida pelo manto da contratualidade, não apenas no momento de sua 

formação, mas também no momento de sua execução, seguindo-se assim a linha 

de Jacques Ghestin. O conceito de parte abrange, assim, aqueles que se 

tornaram parte da relação jurídica base contratual ao longo da sua execução, por 

meio de sucessão material, quer inter vivos, quer mortis causa. A noção de parte 

corresponde a de centro de interesses homogêneos 227 , não coincidindo 

necessariamente com a de sujeito contratual. O polo de interesses homogêneos 

pode ser composto por mais de um sujeito.228  

Em uma concepção negativa, tem-se que o terceiro é aquele que não é 

parte na relação jurídica base apreendida pela contratualidade, 

independentemente do momento que, nela, começou a interagir (mediante 

exteriorização da vontade). Continua qualificando-se como terceiro (com relação 

ao contrato) aquele que, excepcionalmente, é titular de situação jurídica que 

compõe a complexa relação jurídica contratual, sem que seja parte no contrato.  

É nesse sentido que se pode definir, amplamente, o conceito de 

terceiro: essa definição abrange diversas nuances em tal qualificação. As 

questões envolvendo contrato e terceiro não podem deixar de considerar que há 

“diversos tipos de terceiros” que são abrangidos nessa conceituação ampla. Há, 

por exemplo, terceiros que são parte na relação jurídica contratual eficacial, 

terceiros que se relacionam em uma rede ou grupo de contratos, terceiros que 
																																																								
226 GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 

Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 39.  

227 ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Lisboa: Almedina, 
2009, p. 81 

228 Aqui, também importa a distinção entre sujeitos de direito e pessoas: o primeiro conceito é mais 
amplo e antecede o segundo. Sujeito de direito é aquele que pode titularizar polos, ativo ou 
passivo, de relações jurídicas. Nem todo sujeito de direito é pessoa, conceito que traduz 
imputação jurídica atribuída a sujeitos em razão de fatos jurídicos específicos no sistema. O 
espólio, a massa falida, o condomínio são exemplos de sujeitos de direito não personificados.  
Podem atuar, nos polos das relações jurídicas base contratuais, sujeitos de direito não 
personificados. Imagine-se, por exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel titularizado 
pelo espólio, realizado mediante autorização judicial. (Sobre o tema, cf. MELLO, Marcos 
Bernardes de. Teoria do fato jurídico. Plano da eficácia. 1a parte. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 145 e seq.) 
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têm maior contato com dado contrato do que outros, terceiros que são 

completamente estranhos ao contrato etc.  

Nesse sentido, Luciano de Camargo Penteado define as diversas 

categorias de terceiros, a partir da ideia “de que existem graus de afastamento ou 

de proximidade do terceiro com relação ao âmbito próprio da eficácia do 

contrato”229. Sobre o caráter dinâmico e gradativo do conceito de terceiros, Otavio 

Luiz Rodrigues Junior afirma que o terceiro se encontra em “uma situação 

dinâmica em face do contrato, cingindo-se ou apertando-se daquele, conforme 

seu status, o que dá ensejo a que se altere a sua qualificação em face de sua 

distância do vínculo”; propõe, nesse sentido, a metáfora de que tal distância dos 

vínculos pode ser comparadas a órbitas, “com uma maior ou menor proximidade 

dos corpos celestes à estrela solar”.230 

Na proposta de Luciano de Camargo Penteado, seriam as categorias 

de terceiro: (i) “terceiros-parte”, que seria o terceiro com relação ao negócio, mas 

parte na relação jurídica eficacial voluntária; na perspectiva de Jacques Guestin, 

este seria o terceiro sujeito ao efeito obrigatório contratual; (ii) terceiros 

interessados, que seriam aqueles que não são parte no negócio nem relação 

jurídica eficacial voluntária, mas que, de alguma forma, têm interesse no seu 

conteúdo e cumprimento (tem-se como exemplo o pagamento realizado por 

terceiro com interesse jurídico); (iii) terceiros com situações jurídicas oponíveis ou 

não, que não seriam parte no contrato, nem na relação, nem têm interesse direto 

em seus efeitos; são, por sua vez, titulares de situações jurídicas incompatíveis 

com as situações jurídicas decorrentes do contrato, de forma que a oponibilidade 

deve atuar em favor de um ou de outro; (iv) terceiros vinculados pela boa-fé 

objetiva, que teriam relevância para os efeitos contratuais na medida em que 

cooperaram para o inadimplemento ou encontravam-se no âmbito do dever de 

proteção das partes; (v) por fim, o terceiro completamente estranho ao contrato.231  

																																																								
229 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 34.   
230 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o 

princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução de 
negócios jurídicos. Revista dos Tribunais. Ano 93. Vol. 821. Março 2004, p. 03. Disponível em 
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/DOUTRINA-DO-TERCEIRO-
CUMPLICE-OLRJ.pdf. Acesso em 10/09/2014. 

231 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007, p. 37/40.    
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Como se vê, o autor distingue os terceiros sujeitos à oponibilidade 

contratual e os terceiros que podem ser onerados ou beneficiados pela incidência 

da boa-fé objetiva, a partir do conceito de oponibilidade que traz como premissa. 

Ao tratar do conceito de “oponibilidade”, diz que “trata-se, nesses casos, de 

verificar em que circunstâncias uma posição jurídica contratual, de alguma 

maneira, confronta-se com outra posição jurídica alocada no patrimônio do 

terceiro” 232 . Presentes determinados pressupostos, como, por exemplo, a 

publicidade registral, dar-se-ia a oponibilidade do pacto. Haveria mecanismos 

típicos de publicidade formal dos contratos, possibilitando a extensão de efeitos 

para terceiro. A oponibilidade, portanto, é tratada como extensão da eficácia 

contratual, que daria uma espécie de imunidade ao contrato e que seria eficácia 

própria de outros atos jurídicos, como é o caso do registro.233  

O autor, de outra parte, enfrenta a questão dos “efeitos onerativos 

perante terceiros”, aduzindo que “um dos temas mais controvertidos do campo do 

direito contratual é o chamado dever de respeito ao conteúdo do contrato”234. 

Afirma que tais efeitos onerativos, assim como os efeitos protetivos dos terceiros, 

seriam decorrentes do princípio da boa-fé contratual e, assim, chega a referir-se a 

uma oponibilidade como “efeito natural do contrato”, “diferente da oponibilidade tal 

qual se pretende compreender no caso de contratos conflitantes”.235 

Deve-se, ainda, tratar sobre a ideia do terceiro estranho ao contrato: o 

penitus extraneus. Semanticamente, tal expressão significaria o sujeito “profunda 

e intensamente distante das partes” 236 . Sucede que, como adverte Jacques 

Guestin, a expressão não pode ser considerada em sua extrema literalidade. Não 

se trata de terceiro completamente estranho ao contrato. A questão sobre a 

eficácia contratual junto a qualquer terceiro só é colocada quando o terceiro tem 

algum grau de relação ou proximidade com o contrato ou com, ao menos, alguma 

das partes.  

O sujeito completamente alheio ao contrato e às partes, a ponto de não 

poder praticar qualquer conduta que possa atingi-lo ou de não poder ser atingido 

em qualquer medida pelas partes, carece de relevância jurídica na relação com as 
																																																								
232 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 49.  
233 Ibidem, p. 167/175.  
234 Ibidem, p. 197.  
235 Ibidem, p. 198.  
236 Ibidem, p. 43.  
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partes contratuais 237 . Nessa linha, Vincenzo Roppo afirma que o “terceiro 

distante”, aquele que não tem absolutamente nada a esperar ou temer com 

relação ao contrato, a ele é indiferente; o problema envolvendo efeitos contratuais 

e terceiros põe-se na perspectiva de (pouquíssimos) “terceiros vizinhos”, aqueles 

que, por qualquer razão, podem ter interesse no negócio (interesse em um 

sentido amplo e não necessariamente jurídico).238 Os termos utilizados pelo autos 

– “terceiro distante” e “terceiro vizinho” – ressaltam a relevância de algum nível de 

aproximação entre o terceiro e o contrato a fim de que se possa questionar, 

perante um dado sistema, sobre eventuais efeitos jurídicos que possam vincular o 

terceiro em razão, diretamente ou indiretamente (por meio de uma nova 

apreensão jurídica), de um dado contrato.  

Dessa forma, apesar de seu possível uma definição ampla do conceito 

de terceiros, deve-se considerar as diversas formas que eles podem apresentar-

se perante o contrato. O nível de aproximação ou distância entre a relação 

jurídica base e o terceiro é elemento fundamental nas questões sobre possíveis 

relações jurídicas eficaciais entre o terceiro e as partes. A noção de um terceiro 

completamente estranho ao contrato, que, com ele, não pode relacionar-se, quer 

no mundo dos fáticos, quer no mundo jurídico, é irrelevante para o problema 

posto.  

 

1.5 O RECORTE DO PROBLEMA  

 

O contrato, como relação fática intersubjetiva (em regra, uma operação 

econômica) apreendida juridicamente, é fato jurídico por meio do qual as partes 

exercem o direito de autorregrar-se, sempre dentro dos limites deixados pelo 

sistema. Como negócio jurídico, irradia consequências jurídicas que foram, em 

maior ou menor medida, objeto de escolha pelos participantes da relação jurídica 

base contratual. Essas consequências jurídicas estruturam-se como relações 

jurídicas eficaciais componentes de uma unitária e complexa relação jurídica 

contratual, globalmente considerada. A relação contratual é também integrada por 

deveres de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, que abrangem, além de 
																																																								
237 GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 

Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 19.  

238 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2nd ed. Milano: Giufrrré Edtitore, 2011, p. 530. 
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deveres instrumentais à satisfação da prestação, deveres laterais, de proteção à 

contraparte. Em regra, são titulares da relação jurídica eficacial contratual as 

partes, que se relacionam na relação jurídica base; terceiros podem assumir tal 

titularidade, o que significará exceção ao princípio da relatividade dos efeitos 

contratuais. Essa é uma visão isolada do fenômeno contratual.  

O fenômeno contratual, entretanto, não ocorre de forma isolada, quer 

no mundo dos fatos, quer no mundo jurídico. 239  De um lado, as operações 

econômicas travadas entre os agentes inserem-se em um dado contexto de 

mercado, podendo atingir ou ser atingidas por conduta de terceiro. Do outro, uma 

vez qualificadas juridicamente, elas podem relacionar-se no mundo jurídico, 

sendo apreendidas por outra norma, para que se irradiem consequências jurídicas 

que não decorrem do contrato em si, mas dessa nova incidência normativa. O 

contrato, já juridicizado, não foge à possibilidade de apreensão por nova norma 

jurídica.240 A operação econômica apreendida pela contratualidade é situada241 e, 

assim, está mais ou menos próxima de quem dela não faz parte.  

É assim que se contextualizam as questões envolvendo contratos e 

terceiros. As operações econômicas podem ter reflexos na conduta de terceiros. 

Esses reflexos podem limitar-se a ocorrer no mundo dos fatos, sem que sejam 

relevantes ao Direito; o princípio da relatividade não significa que terceiros sejam 

imunes a consequências fáticas decorrentes do contrato ou de seu 

cumprimento.242 É possível, por outro lado, que esse nível de aproximação seja 

apreendido pelo sistema para que se irradiem consequências jurídicas perante o 

terceiro.  

Como visto, questões sobre possível irradiação de consequências 

jurídicas perante terceiros não devem partir de uma ideia de terceiro estranho ao 

contrato, mas, sim, de terceiro com níveis de aproximação. Se, de um lado da 

escala, há o terceiro completamente estranho ao contrato, do outro, há o terceiro 

tão próximo a ponto de titularizar relação jurídica própria dele decorrente (como 

																																																								
239 A ideia de inserção do contrato na comunidade jurídica em que está inserido é, inclusive, ratio 

subjacente ao princípio da função social do contrato. Cf. MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões 
sobre o princípio da função social dos contratos. Revista direito GV, v.1 n. 1, maio de 2005, p. 
43. 

240 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 
tiers en droit français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 91/93. 

241 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 
Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 43. 

242 ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2a ed. Milano: Giufrrré Edtitore, 2011, p. 530. 
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exceção ao princípio da relatividade). Entre os extremos, há níveis intermediários 

que podem ser recortados pela causalidade jurídica e apreendidos pelo 

sistema.243 Nem todos os contatos sociais entre partes e operações econômicas 

são juridicamente relevantes.244 

As aproximações entre terceiros e contratos (ou partes contratuais) 

podem ser apreendidas por normas diversas, a depender do conteúdo do sistema 

jurídico. Os possíveis efeitos jurídicos que podem ser irradiados são, assim, 

também diversos. O problema que se enfrenta nesta tese, em um recorte 

específico, questiona sobre a irradiação de um desses possíveis efeitos (e não de 

todos eles): uma relação jurídica eficacial estruturada por um dever de abstenção 

do terceiro de não praticar conduta incompatível com o cumprimento de contrato 

celebrado por outrem (e pelo correspectivo direito subjetivo da parte contratual). É 

essa relação jurídica eficacial que aqui se chama de oponibilidade. É o seu 

fundamento jurídico, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, que se busca 

identificar.  

O problema ora enfrentado não abrange, assim, outros possíveis 

efeitos jurídicos que possam relacionar terceiros e parte contratual: não trata de 

titularidade excepcional de efeitos diretos do contrato; ou de interesse jurídico do 

terceiro na satisfação do direito contratual; ou de conflito de posições jurídicas 

entre a parte e terceiro; ou de situações em que terceiros são afetados pelo 

cumprimento do contrato.245 

O problema passa por três perguntas: (i) se um dever de abstenção do 

terceiro seria questão prévia ao sistema jurídico, independendo do seu conteúdo; 

(ii) sendo negativa a resposta, que norma(s) do nosso sistema podem irradiar tal 

efeito jurídico; (iii) se seria irradiado um dever genérico de todo e qualquer terceiro 

respeitar todo contrato, desde que por ele conhecido.  

 

																																																								
243 Cuida-se, aqui, de adequação da ideia de níveis de contatos relevantes juridicamente proposta 

por Clovis Couto e Silva, sobre a qual mais se tratará em capítulo subsequente. (SILVA, Clóvis 
do Couto e. Principes fondamentaux de la responsabilité civile en droit brésilien et comparé: 
cours fait à la Faculté de droit et sciences politiques de St. Maur (Paris XII). Paris: editora não 
identificada, 1988, p. 11/12.) 

244  Referindo-se genericamente aos contatos sociais, MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no 
Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 242.  

245  Para um panorama, cf. PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante 
terceiros. São Paulo: Quartier Latin, 2007.  
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1.5.1 Panorama dos posicionamentos defendidos  
 

A doutrina brasileira cuida do problema notadamente sob a perspectiva 

da responsabilidade civil do terceiro que, conhecendo o contrato do qual não é 

parte, pratica conduta que significa a frustração do direito contratual – 

normalmente sob as denominações de “responsabilidade civil do terceiro 

cúmplice” e “tutela externa do crédito”. Defende-se, assim, que o contrato 

irradiaria um dever geral de respeito (ou de abstenção) perante os terceiros, que, 

conhecendo o contrato (ou devendo conhecer) não poderiam comportar-se como 

se ele não existisse.  

São diversas as linhas de fundamentação que já foram ou têm sido 

construídas para fundamentar tal dever à luz do nosso sistema, notadamente as 

seguintes: (i) em artigo publicado em 1962, Alvino Lima defendeu a aplicação 

analógica da regra que prevê a ação pauliana a casos de violação de um contrato 

anterior por interferência de um terceiro; (ii) o princípio da função social do 

contrato incidiria para fundamentar a tutela externa do contrato, na medida em 

que, sendo este um “fato social”, os terceiros não poderiam se comportar como se 

ele inexistisse; (iii) cuidar-se-ia de dever geral irradiado pelo princípio da boa-fé; 

(iv) a responsabilidade do terceiro teria como fundamento as normas decorrentes 

dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Eis uma síntese desses posicionamentos.  

Em artigo publicado em 1968, Alvino Lima defendeu, entre nós, a teoria 

de que a regra da ação pauliana poderia ser aplicada, por analogia, as hipóteses 

em que um terceiro, conhecendo um contrato, celebrasse um contrato 

incompatível com o cumprimento de um primeiro, por ele conhecido, ainda que 

não houvesse os pressupostos específicos da fraude contra credores. Segundo o 

autor, seriam vários os argumentos que justificariam a tese: (i) a solução de um 

conflito de interesses justificar-se-ia, com mais rigor e segurança, quando se 

possa ampará-la na lei; (ii) a fraude, como antídoto do direito, deve ser punida 

com máximo de rigor, o que se alcançaria com a sanção da ineficácia do ato dito 

fraudulento; (iii) tal tutela seria mais efetiva do que a responsabilidade civil, que 

não satisfaria plenamente o direito à prestação devida; (iv) seria a impossibilidade 

da prestação, em virtude da fraude do devedor e do terceiro, que constituiria a 

razão de ser da ação pauliana; essa mesma impossibilidade autorizaria a 
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aplicação analógica no caso de contrato violador de um primeiro.246  

Conclui que “o simples conhecimento do contrato anterior admoesta ao 

terceiro interferente na violação do contrato, que sua co-participação é substancial 

à efetivação da fraude e conduz, sem dúvida, à existência de um acordo, a um 

concerto fraudulento”.247 Dessa forma, o meio mais eficaz de reparar o dano seria 

negar eficácia ao ato praticado pelo devedor e pelo terceiro, partícipe da fraude, 

para possibilitar a execução específica do contrato anterior.248 

Em 1997, Antônio Junqueira de Azevedo emitiu parecer por meio do 

qual analisou o caso sobre a situação de prejuízo da Companhia Brasileira de 

Petróleo Ipiranga decorrente de conduta de distribuidoras de combustível que 

estavam comercializando produtos de petróleo com postos revendedores, nada 

obstante soubessem do dever de exclusividade destes em face da consulente. 

Concluiu o parecerista que, da ideia da função social do contrato, “torna-se 

evidente que os terceiros não podem comportar-se como se o contrato não 

existisse”. Acrescentou que o status constitucional da função social do contrato 

apenas teria reforçado o dever de respeito, que já seria decorrente da “cláusula 

geral” da responsabilidade civil, então prevista no art. 159 do Código Civil 

revogado, e este dever seria “tanto mais forte, na exigência do comportamento 

socialmente adequado, quanto mais longa, e conhecida, e pública, a duração do 

contrato”249.  

Seguindo o posicionamento de Antonio Junqueira de Azevedo, parte da 

doutrina encontra no princípio da função social do contrato o fundamento de um 

dever geral de respeito ao contrato (a ideia da oponibilidade do contrato como fato 

social), cujo descumprimento faria irradiar a responsabilidade civil do terceiro. 

Nesse sentido, inclusive, é o teor do enunciado n. 421 da 1a Jornada de Direito 

Civil: “Art. 421: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código 

																																																								
246 LIMA, Alvino. A interferência de terceiros na violação do contrato. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo. vol. 5. ano 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, out-dez, 2015, p. 
313/314. Como se lê na primeira nota de rodapé lá constante, cuida-se de republicação do texto 
integral publicado na Revista dos Tribunais, volume 315, em janeiro de 1962, tendo sido 
mantidas, inclusive, a ortografia e as notações bibliográficas da versão original.  

247 Ibidem, p. 322.  
248 Ibidem, p. 324.  
249 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Os princípios do atual direito contratual e a 

desregulamentação do Mercado. Direito de exclusividade nas relações contratuais de 
fornecimento. Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui 
para o inadimplemento contratual. In: Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 142/143 
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Civil, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos 

efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito.” 

Nessa linha, por exemplo, para Fernando Noronha, “o negócio jurídico 

(e especialmente o contrato) só pode ser concebido em termos econômicos e 

sociais.” O fundamento da existência e tutela jurídica das obrigações negociais 

não decorreria, necessariamente, do fato de as partes a terem assumido, mas, 

principalmente, “porque interessa à sociedade a tutela da situação criada, por 

causa das consequências econômicas e sociais que produz”250. O fundamento da 

vinculatividade do contrato não estaria na liberdade contratual e na vontade das 

partes, mas, sim, na tutela da confiança dos agentes econômicos e na garantia da 

segurança ao negócio celebrado. “Como fato social, o negócio jurídico é 

instrumento fundamental de produção e distribuição de riqueza”.251  

É neste contexto que aduz o autor: “se um contrato deve ser 

considerado como fato social, como tenho insistido, então a sua real existência há 

de impor-se por si mesma para poder ser invocada contra terceiros, e, às vezes, 

até para ser imposta por terceiros às próprias partes”.252 Conclui que assim um 

terceiro poderia ser responsabilizado pela violação de um contrato, assim como 

um terceiro poderia opor-se a ele, se prejudicado.253  

Também Teresa Negreiros, referindo-se à doutrina francesa, destaca a 

distinção entre relatividade e oponibilidade, acrescentando que “a obscuridade do 

contorno desta distinção, de que se ressente a doutrina brasileira, está associada 

à tendência para se tratar o contrato como um fenômeno exclusivamente privado, 

concernente apenas aos interesses particulares dos contratantes”.254 Segundo a 

autora, o princípio da função social tornaria o contrato “situação jurídica 

merecedora de tutela, oponível erga omnes”.255  

Judith Martins-Costa também defende que o princípio da função social 

do contrato fundamentaria a irradiação de um dever de respeito perante o 

																																																								
250 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais (autonomia 

privada, boa-fé, justiça contratual). São Paulo: Saraiva, 1994, p. 88.  
251 Ibidem, p. 82.  
252 Ibidem, p. 119.  
253 Ibidem, p. 119. 
254 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 

p. 268.  
255 Ibidem, p. 272. Nesse sentido, Cláudio Luiz Bueno de Godoy refere-se a uma eficácia social 

externa. (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. A função social do contrato: os novos princípios 
contratuais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 142.) 
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terceiro, que não poderia comportar-se como se o contrato inexistisse. O 

raciocínio pauta-se na ideia de que o contrato não mais pode ser visto em uma 

concepção individualista, mas, sim, como elemento inserido em um contexto 

social e jurídico, devendo, por isso, ser respeitado pelos terceiros. 256   

Outra parte da doutrina defende ser a boa-fé objetiva o fundamento da 

responsabilidade civil do terceiro por descumprimento de um dever geral de 

respeito, às vezes como fundamento combinado com a função social do contrato; 

outras, como fundamento independente.  

Otavio Luiz Rodrigues Junior destaca que a responsabilidade do 

terceiro “funda-se num preceito ético de inegável alcance solidário”. Lembra que o 

sujeito é um ser que vive em sociedade e que o Direito, como produto social, 

impede que as relações contratuais sejam tratadas de forma atômica. O autor 

refere-se, além da função social do contrato, à boa-fé objetiva como fundamento 

da responsabilidade do terceiro cúmplice. 257  Em linha parecida, Humberto 

Theodoro Neto considera que, em razão da função social do contrato e do dever 

de conduta de boa-fé, o direito de crédito deve ser considerado como algo 

objetivamente existente, oponível a todos que dele tenham conhecimento.258  

Paula Greco Bandeira afasta a função social do contrato como o 

fundamento da responsabilidade civil do terceiro. Para tanto, defende que o 

princípio da função social flexibilizaria a relatividade dos efeitos contratuais por 

meio da imposição de deveres aos contratantes com vistas à promoção de 

interesses socialmente relevantes, mas não se destinaria à ampliação das 

garantias contratuais.259 Por outro lado, sustenta que “a cláusula geral de boa-fé 

objetiva deve se aplicar a todas as situações jurídicas patrimoniais – contratuais 

ou extracontratuais – não se restringindo à órbita dos contratantes”. Dessa forma, 
																																																								
256 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista 

direito GV, v.1 n. 1, maio de 2005, p. 55.  
257 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o 
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seria irradiado um dever geral de respeito a partir da incidência da boa-fé 

objetiva.260  

Para Luciano de Camargo Penteado, a boa-fé objetiva tornaria possível 

uma espécie de expansão da eficácia contratual, quer para proteger o terceiro, 

quer para lhe exigir respeito perante o contrato. A causa da incidência da boa-fé 

seria um contato social entre o terceiro e uma parte vinculada à prestação.261 O 

autor diferencia-se, portanto, ao exigir pressuposto além do conhecimento do 

contrato pelo terceiro, identificando o contato social como razão de incidência do 

princípio da boa-fé. 

Como se vê, o princípio da boa-fé é também invocado como 

fundamento de um dever genérico de abstenção do terceiro, exigindo-se, em 

regra, apenas o elemento do conhecimento.  

A boa-fé objetiva foi, inclusive, um dos fundamentos invocados pelo 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao enfrentar, à luz de um caso concreto, a 

questão sobre a existência de um dever de respeito do terceiro perante a parte 

contratual, no julgamento do recurso especial n. 1.316.149/SP (envolvendo o 

notório caso do cantor Zeca Pagodinho e as propagandas de cerveja).262  

Considerou-se que o cantor descumpriu a sua obrigação de 

exclusividade junto à agência publicitária Fischer, para quem havia realizado peça 

publicitária, em razão de contrato prévio, de produtos da Primo Schincariol. Isso 

porque, posteriormente, celebrou novo contrato com a agência África, concorrente 

da primeira contratante, e participou peça publicitária de produtos da Ambev, 

também concorrente da outra cervejaria, valendo-se, ainda, de ironia quanto à 

primeira peça publicitária realizada. A questão do descumprimento contratual do 

cantor e sua produtora foi tratada no julgamento do recurso especial n. 

1.203.153/SP263.  

O recurso especial n. 1.316.149/SP tratou da responsabilidade da 
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África, terceira, que, conhecendo a relação jurídica contratual antes existente, 

adotou comportamento que, sabidamente, significaria a frustração do direito 

contratual. O acórdão do Tribunal de São Paulo havia reconhecido a 

responsabilidade do terceiro, sob o fundamento da existência de concorrência 

desleal. O STJ manteve a responsabilidade reconhecida, também se referindo à 

configuração de concorrência desleal, nos termos do art. art. 209 da Lei 9.279/96 

(Lei de Propriedade Industrial).  Demais disso, reconheceu a existência de “um 

dever geral imposto a toda a coletividade de manter uma postura ética, 

respeitando a relação contratual estabelecida entre dois contratantes”, cuja 

inobservância configuraria ato ilícito, pressuposto de responsabilidade civil. A 

existência do dever geral de respeito, segundo o STJ, teria como fundamento a 

boa-fé objetiva, que, no Código Civil, estaria expresso nos artigos 113, 187 e 422. 

Por fim, Fábio Floriano Melo Martins defende que o fundamento da 

responsabilidade civil do terceiro seria a combinação das normas decorrentes do 

art. 186 e 927 do Código Civil, seguindo, em parte, a posição de Antonio 

Junqueira de Azevedo.264 Com alguma aproximação com essa ideia, Marcelo 

Benacchio, justifica a ilicitude da conduta do terceiro, que violaria uma situação 

jurídica, a partir da abordagem dos pressupostos da responsabilidade civil.265 

Como se vê, são diversos os fundamentos normativos que se 

identificam para a defesa de um dever de respeito dos terceiros perante os 

contratos. Em geral, defende-se uma ideia de dever geral de respeito, exigindo-

se, para tanto, o conhecimento do terceiro, quer efetivo, quer presumido, à luz de 

circunstâncias do tráfego negocial.266 Questiona-se, assim, se esses ou outros 

fundamentos normativos seriam idôneos à irradiação de uma oponibilidade do 

contrato perante terceiros, assim entendida como uma relação jurídica estruturada 

por um dever de abstenção do terceiro. 
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2. O TRATAMENTO DO PROBLEMA NO DIREITO DOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA E DO DIREITO FRANCÊS 
 

2.1. O TORT INTERFERENCE WITH CONTRACT NO DIREITOS DOS 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 
O instituto do tort of interference with contract, considerado aqui em 

sentido amplo para abranger também a interferência lesiva a relações contratuais 

prospectivas, tem sua origem no direito inglês e foi recepcionada pelos Tribunais 

dos Estados Unidos da América. Naquele sistema, é possível que um terceiro 

seja responsabilizado por praticar conduta incompatível com o cumprimento ou a 

formação de um contrato do qual ele não é parte. O Restatement of the Law, 

second, torts sistematiza, à luz dos precedentes do sistema, os fatores que 

podem ser ponderados para o juízo de impropriedade (do qual decorreria um juízo 

de ilicitude) da conduta do terceiro. 267 Dessa forma, nem toda conduta do terceiro 

será, naquele sistema, tida por ilícita; além do conhecimento do contrato, outros 

critérios devem ser balanceados. 

 

2.1.1 Origem e desenvolvimento do conceito de tort of interference with 
contract no direito inglês 
 

Admite-se que o instituto da “tort interference with contract” tem raízes 

no Direito Romano, em que se reconhecia o fundamento de ação para o pater 

familias baseado na injúria de sua família, seus escravos e criados. Inicialmente, 

o pater familias era quem tinha legitimidade para a actio iniuriarium268, em razão 

de ato de violência ou ofensa contra os membros da família, escravos e criados, 

todos sob o seu poder. O insulto contra o membro da família significava um 

insulto contra o próprio pater familias, que, então, tinha – e apenas ele – direito de 
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ser reparado.269 Como afirmou E. Santos Júnior, “o que então revelava, como 

objeto de interferência, não era porém um qualquer contrato, mas um status ou 

relação legalmente reconhecida entre duas pessoas, uma, o paterfamilias, tendo 

a outra in potestate.”270 

Com o tempo, na medida em que diversos membros da família foram 

gradualmente emancipando-se ou ganhando, em alguma medida, independência, 

o Direito passou a permitir que o ofendido, se homem livre, tivesse actio directa 

em face do causador do dano. Todavia, mesmo na fase mais madura do Direito 

Romano, permanecia ao pater familias uma actio indireta por meio do qual ele 

afirmava insulto próprio decorrente de injúria a sua esposa, filhos ou escravos.271 

Como noticiou Francis Bowes Sayre, para Bracton, a actio indireta permanecia 

justificada pelo dano causado ao chefe de família em razão da violência ou injúria 

a um de seus membros, independentemente se o membro diretamente ofendido 

prestasse ou não serviços domésticos; para Britton, por sua vez, a injúria ao pater 

familias só ocorreria se ele tivesse sido privado de serviços antes realizados pelo 

membro diretamente ofendido.272  

No início do século XIV, o Direito comum inspirou-se na ideia romana 

para dar proteção à relação entre amo/senhor feudal e servo. A ação por danos 

podia ser intentada por qualquer amo (master) que tivesse, em razão da conduta 

violenta do terceiro, perdido os serviços do criado (servant); exigia-se, assim, 

violência atual contra o servo. A ação – também aqui – não estava relacionada a 

questões de contrato, mas à proteção da relação amo-servo, aplicada a todos 

aqueles que prestavam serviços pessoais.273  

Para Harvey Perlmant, a legitimidade do master nesses casos não 

pode ser tida como um precedente para a responsabilidade por danos contratuais 

decorrentes de condutas intentadas em outras pessoas. Isso porque a 

responsabilidade se justificaria pela circunstância de a relação “master-servant” 

inicialmente possuir status similar à relação familiar, e não contratual. De um lado, 

o servo era obrigado a prestar serviços pessoais; do outro, o amo era obrigado a 
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dar proteção ao servo. A relação seria tão pessoal que as Cortes teriam 

possibilitado que o amo fosse compensado por danos causados aos servos.274  

Em 1349, a Ordinance of Laboureurs (que se tornou o Statute of 

Laboureus) previu expressamente um adicional remédio protetivo à relação amo-

servo (que se somaria à ação por violência). A norma justificava-se no contexto 

de escassez de mão-de-obra em razão da Peste Negra e de uma consequente 

crise na agricultura. O Estatuto, por exemplo, instituiu um sistema de trabalho 

compulsório, em que o trabalhador capaz até sessenta anos de idade que não 

tivesse outra atividade de rendimento era obrigado a trabalhar na agricultura com 

salário fixo definido por lei.275 Nesse contexto, para evitar a fuga de trabalhadores, 

a Ordinance prescreveu que, se o trabalhador abandonasse um serviço a que 

estava retido antes do termo estabelecido e sem idônea justificativa, ele estaria 

sujeito à prisão; de outro lado, o amo teria ação de reparação contra o terceiro 

que, conhecendo a relação prévia, tivesse aliciado ou retido o servo. 276 

O Estatuto não revogou a ação por violência contra o servo, mas criou 

um novo fundamento de ação, que não exigia ato de violência. Demais disso, 

como o serviço era obrigatório, não se exigia prova de contrato de serviço; 

bastava que se provasse que o serviço do servo estava adstrito ao demandante e 

que o réu, disso sabendo, tinha retido o criado em seu serviço ou tinha-lhe 

persuadido a tanto.277  

Nada obstante as raízes do instituto possam ser relacionadas ao 

Direito Romano e ao Medieval, suas características modernas começaram a ser 

delineadas no século XIX, com três precedentes do Direito Inglês: Lumley v. Gye, 

Bowen v. Hall e Temperton v. Russel. Os três julgamentos deram distintas 

ênfases à fundamentação da responsabilidade por induzimento à quebra do 

contrato – a natureza da relação atingida, o motivo da interferência e a 

substancialidade protetiva dos interesses da parte contratual atingida.278  
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Em Lumley contra Gye, em 1853, afirmou o demandante que, como 

dono de um determinado teatro, especializado na performance de óperas, havia 

contratado Johanna Wagner – uma conhecida cantora de ópera – para a 

realização de espetáculos durante certo período de tempo, com condição 

expressa de exclusividade durante a vigência contratual. Acrescentou que o 

demandado, conhecendo previamente o contrato, procurou e persuadiu a cantora, 

com a intenção maliciosa de causar danos ao demandante, para que ela se 

recusasse a cumprir o contrato celebrado com o autor e realizasse apresentações 

no teatro rival do réu. Afirmou, ainda, que o réu teria induzido a cantora a não 

retomar o cumprimento do contrato com o autor, nada obstante a ordem judicial 

de não realizar apresentações para o réu.279  

Em sua defesa, o réu arguiu que teria sido a cantora quem teria 

rompido o contrato, tendo o autor remédios contratuais contra ela, e não contra o 

réu, com quem o autor não tinha relação. Demais disso, acrescentou que, no 

caso, não se verificava relação entre empregador e empregado, não se 

verificando a correspondência com a regra do Estatuto dos Trabalhadores, bem 

assim que a proteção não se estenderia a toda e qualquer relação contratual.280  

Segundo Francis Bowes Sayre, eram duas as perguntas que o Tribunal 

tinha de responder: (i) era a cantora uma “serva”?; (ii) se não, o princípio do 

aliciamento estender-se-ia o suficiente para abranger todos aqueles que tinham 

se comprometido a prestar serviço pessoalmente, mesmo se não pudessem ser 

qualificados como “servos”?281   

A Corte respondeu negativamente à primeira pergunta, reconhecendo 

que inexistia no caso a relação “master-servant”. Todavia, entendeu que o 

princípio da responsabilidade por aliciamento do “servant” aplicava-se ao caso, 

considerando que se tratava de contrato para serviço pessoal, com exclusividade 

e por determinado período de tempo, bem assim que o réu agiu com malícia para 

causar danos ao demandante, danos efetivamente ocorridos.282  

Vencido, o juiz Coleridge considerou que a norma, quer em sua 

literalidade, quer em seu espírito, protegia a relação “master and servant”, 
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estatuindo uma exceção à relatividade contratual, exceção que não se aplicaria 

ao caso sob análise.  Acrescentou que a extensão da responsabilidade por 

induzimento para além da relação protegida pela lei – como resposta às 

consequências da Peste Negra – criaria uma nova e incerta responsabilidade.283  

O precedente teve importantes implicações nas relações contratuais 

comerciais, no que concerne às relações com terceiros. Até então, o terceiro só 

seria obrigado a não interferir nas relações entre amos e servos. O precedente 

significou a desvinculação da responsabilidade por induzimento às suas raízes 

históricas, de proteção de status e relações de poder e submissão; a proteção em 

face de terceiros não mais se limitava às relações familiares, patriarcais ou de 

submissão. 284 Foi por isso que John Danforth afirmou que o precedente teve foco 

notadamente na questão da natureza da relação atingida, inclusive considerando 

que teria sido explicitamente baseada na ação de aliciamento do servo.285  

Era o início da doutrina (depois chamada “Lumley doctrine”) segundo a 

qual a maliciosa indução à quebra do contrato constitui um “tort” (um ilícito 

indenizável). A ainda vaga doutrina, anunciada pela decisão, exigia (i) o intento 

malicioso do réu; (ii) a existência de um válido e eficaz contrato entre o 

demandado e aquele aliciado; (iii) que o contrato tivesse como objeto a prestação 

de serviço pessoal por um tempo determinado.286  

Em Bowen contra Hall, vinte e oito anos depois (em 1881) – período 

em que a aplicação da doutrina de Lumley restou incerta –, foi ela confirmada 

como componente do Direito Inglês.287 Nele, um fabricante de tijolos (Hall) foi 

acusado de induzir um especialista na área a romper o contrato previamente 

celebrado com seu concorrente (Bowen). O caso envolvia – tal como em Lumley – 

um contrato para prestação de serviço pessoal por tempo determinado com 

exclusividade.  
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Esse precedente teria dado maior ênfase ao elemento subjetivo, vale 

dizer, ao intento malicioso do réu de causar danos ao concorrente buscando 

apropriar-se de seus benefícios contratuais. A intenção dolosa seria o elemento 

crucial para o reconhecimento da responsabilidade; o contrato e sua violação 

deveriam ser tratados como mero instrumentos causais entre a conduta do réu e 

os prejuízos econômicos do autor.288 A Corte considerou que induzir a parte à 

quebra do contrato, em si, não seria ilícito, mas o seria se tal fosse feito com o 

intuito de indiretamente causar danos ao demandante. O ato malicioso seria 

acionável pelos danos por eles causados.    

Em Temperton contra Russell, doze anos depois (em 1893), resolveu-

se a questão sobre a responsabilidade pela interferência lesiva ser extensiva a 

contratos que não envolvessem prestação de serviço. O autor era um construtor 

que vinha desafiando as regulamentações de um antigo sindicato (Operative 

Bricklayer’s Society of Hull). Para pressioná-lo a cumpri-las, os demandados 

induziram um cliente do autor a romper contrato de compra de materiais. Demais 

disso, induziram potenciais clientes a não celebrarem contratos com o 

demandante. Os demandados tiveram de indenizar o autor, nada obstante não se 

tratasse de contrato de prestação de serviço e mesmo que alguns contratos 

sequer tivessem sido celebrados.  

O precedente destacou-se por dois importantes aspectos no 

desenvolvimento do instituto: (i) reconheceu expressamente que a 

responsabilidade não se limitava a casos envolvendo contratos de prestação de 

serviços; (ii) reconheceu a possibilidade de responsabilidade em caso de 

prospectivos contratos, desvinculando-se, assim, da ideia de que se trataria de 

proteção de contratos existentes e formalizados.289  

Com isso, tirou-se a atenção no elemento subjetivo (atenção que foi 

diminuindo cada vez mais) para se enfatizar a natureza e substancialidade dos 

interesses protegidos do demandante.290 Segundo Danforth, em Temperton v. 
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Russell, aceitando a interferência defeituosa quanto a relações ainda não 

contratuais, a Corte tratou a existência do contrato como um mero tipo de 

interesses econômicos passíveis de proteção, tendo sido reconhecido um 

espectro de proteção desses. Dessa forma, o Tribunal teria redirecionado a 

atenção para a substancialidade dos interesses envolvidos.291  

A doutrina da interferência ilícita do contrato (Lumley doctrine), depois 

de um período de hesitação292, foi recepcionada pelos Tribunais dos Estados 

Unidos da América, difundindo-se rapidamente.293 A sua evolução abrangeu a 

aplicação a relações contratuais prospectivas, com expectativas econômicas 

vantajosas, entendendo-se possível – na linha anunciada por Temperton v. 

Russell – o reconhecimento do tort ainda que não houvesse a celebração de um 

contrato. Em 1979, o American Law Institute, na segunda versão do Restatement 

of Law, aprovou “restataments” relativos ao instituto da responsabilidade do 

terceiro interferente, a partir do estado então atual dos precedentes, sobre os 

quais mais se abordará adiante.  

 

2.1.2 Os possíveis fundamentos subjacentes ao reconhecimento do tort em 
questão.  

 

Antes de que se identifiquem os elementos do tort of interference with 

contract nos Estados Unidos, questiona-se qual seria a ratio do reconhecimento 

dessa responsabilidade do terceiro perante o contrato. É o que se analisará no 

presente ponto.  

Historicamente, como visto, os precedentes que originaram a doutrina, 

ainda no direito inglês, revelavam uma preocupação dos julgadores com elemento 

subjetivo específico do terceiro que, com o intuito de prejudicar o contratante, 

interferia no contrato; esse elemento subjetivo era chamado de malícia. Pode-se 
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Commercial Stability and Contractual Integrity. Columbia Law Review, 1981, p. 1499. Disponível 
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dizer, assim, que, em sua origem, o tort of interference with contract teve como 

uma de suas ratios punir a conduta maliciosa do terceiro.  

Em Lumley v. Gye, o demandado foi condenado por ter maliciosamente 

procurado a parte para que esta deixasse de cumprir a sua obrigação contratual 

perante outrem.294 O tort então reconhecido era de contatar alguém com o intuito 

de causar a quebra do contrato, exigindo-se, como pressuposto, que a conduta 

fosse maliciosa.  

Também em Bowen v. Hall, a decisão foi baseada na malícia do 

demandado/terceiro. Foi considerada maliciosa e, assim, ilícita a conduta de 

persuadir o contratante com o objetivo indireto de causar dano à outra parte ou de 

se beneficiar às custas dela. A Corte de Apelo, por maioria, chegou a expressar a 

opinião de que, não havendo a malícia, o precedente em Lumley v. Gye seria 

outra.295 Já em Temperton v. Russell, diminui-se o foco no elemento da malícia 

para que se tivesse mais em consideração a substancialidade dos interesses 

envolvidos.  

Pode-se, assim, dizer que, historicamente, era subjacente ao instituto 

também uma ratio punitiva. Todavia, o significado mesmo de “malícia” era 

questionável. Em South Wales Miners’ Federation v. Glamorgan Coal Co., a Corte 

declarou que malícia não significava malevolência, mas, sim, falta de justificativa, 

expressão que ainda continuava muito vaga.296  

Francis Sayre, após analisar em que medida o elemento subjetivo 

poderia ser base do reconhecimento da responsabilidade do terceiro, conclui que 

o necessário motivo – ou o elemento da “malícia” – seria a consciente intenção de 

se apropriar do que pertence a outrem, algo como um animus furandi de um 

ladrão. O autor parte da premissa de que o crédito contratual é um bem, cuja 

apropriação indevida seria ilícita. A concorrência não mais justificaria que alguém 

se apropriasse indevidamente de um interesse contratual de outrem.297  

O autor expõe, ainda, a distinção entre “quebra causada” e “quebra 

procurada”. Segundo ele, apesar da nebulosidade das expressões, a quebra seria 

procurada quando fosse, diretamente e conscientemente, buscada em si ou como 
																																																								
294 ENGLAND. England and Wales High Court. Lumley v Gye [1853] EWHC QB J73 (1 January 

1853). Disponível em http://www.bailii.org/. Acesso em 25 de fevereiro de 2017. 
295 SAYRE, Francis Bowes. Inducing Breach of Contract. Harvard Law Review, vol. 36, no. 6, 

1923, p. 669. Disponível em heinonline.org. Acesso em 05/03/2017. 
296 Ibidem, p. 684.  
297 Ibidem, p. 676/679.  
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meio para que se ganhasse algo, como, por exemplo, alguma vantagem 

comercial. A ruptura contratual seria causada quando ela ocorresse 

indiretamente, de forma incidental e não desejada, como consequência de um 

objetivo outro do terceiro, não conectado com o objeto do contrato extinto.298  

Carpenter questiona se a proteção deve justificar-se apenas sob a 

perspectiva interesse do contratante. Para ele, a questão da responsabilidade do 

terceiro passa por ponderar até onde os interesses dos contratantes (credor e 

devedor) – não apenas os interesses contratuais em si, mas os de terem o 

cumprimento da prestação protegido de invasão externa – devem ser 

protegidos.299 

Para Jonh Danforth, o instituto reconhecido em Lumley v. Gye tinha 

como fim manter um padrão ético e, assim, uma certa estabilidade nas relações 

empresariais. Explica que a proibição de aliciamento prevista no Estatuto dos 

Trabalhadores encontrava seu fundamento no contexto histórico de instabilidade 

econômica, caracterizado por escassez de mão de obra em razão da Peste 

Negra. “Já que a relação entre senhor feudal e servo era a unidade primária da 

economia feudal, dissuadir o aliciamento tinha implicações sociais que 

transcendiam a proteção dos interesses individuais do senhor feudal.”300 

Ainda segundo o autor, em Lumley contra Gye, o Tribunal teria 

reconhecido implicitamente um interesse social da época na estabilidade das 

relações econômicas, em um contexto de revolução industrial. O próprio enfoque 

na malícia do terceiro – mais do que na substancialidade do interesse protegido 

do contratante – relevaria essa preocupação de se estabelecer/manter um padrão 

ético no mercado. Em termos práticos, ter-se-ia atribuído suporte jurídico à ideia 

de moralidade do mercado.301 

Após analisar precedentes dos Estados de Nova Iorque e da Califórnia, 

Danforth conclui que o instituto possui como ratio algo mais do que a tutela do 

interesse individual do contratante; há também um interesse social envolvido, que 

é a manutenção de uma certa estabilidade e ética no mercado. Isso porque, como 
																																																								
298 SAYRE, Francis Bowes. Inducing Breach of Contract. Harvard Law Review, vol. 36, no. 6, 
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se sabe, as relações contratuais são base de uma economia de mercado.302 Elas 

são veste jurídica das operações econômicas que o compõem. Confiança na 

integridade dessa base seria pré-requisito não apenas para encorajar os seus 

membros a regularem as suas condutas futuras, mas também para facilitar a 

efetiva coordenação das transações econômicas. 303   

A responsabilidade do terceiro promoveria esse interesse social na 

estabilidade do mercado de duas maneiras: (i) a primeira e mais óbvia, ela 

encorajaria a formação de contratos, adicionando proteção aos interesses dos 

contratantes; (ii) a segunda e mais importante, a mera possibilidade dessa 

responsabilidade articularia o interesse social com a integridade contratual, já que 

os terceiros tenderiam a considerar mais a existência desses contratos também 

na tomada de suas decisões, de forma que haveria uma melhor coordenação dos 

elementos do mercado.304  

Quanto à primeira, a responsabilidade encorajaria a formação de 

contratos na medida em que, com o aumento de proteção, haveria uma maior 

segurança quanto ao seu cumprimento. Seria adicionado um nível de proteção 

anti-competitiva. De outra parte, a responsabilidade alargaria a possibilidade de 

recomposição dos danos, em uma tutela repressiva. Quanto à segunda, a 

responsabilidade encorajaria que a existência dos contratos fosse tida em conta 

pelos terceiros no planejamento de suas atividades futuras. Assim, o tort facilitaria 

a habilidade dos contratos de estabilizarem o mercado.305  

Dessa forma, o contrato não apenas traduziria a operação econômica 

subjacente, que releva o interesse das partes, como criaria um sistema de 

predicabilidade do mercado. Nesse contexto, o tort não teria como fim apenas a 

proteção do interesse individual do contratante, mas também do interesse social 

de manutenção da estabilidade do mercado.306  

Pode-se dizer assim que o tort of interference with contract tem como 

ratio subjacente a estabilidade do mercado, formado por relações econômicas 

apreendidas sob o manto da contratualidade. Essa estabilidade seria decorrente 
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do aumento de proteção (e, assim, de segurança) das relações contratuais, que, 

na visão do mercado como sistema, seria tida em conta também por terceiros no 

planejamento de suas condutas futuras. De forma relacionada, ele também teria 

como ratio o estabelecimento de um padrão ético nas relações intersubjetivas, a 

fim de que os sujeitos pudessem confiar (confiabilidade) na satisfação dos 

interesses individuais contratuais, sempre em busca de um fim social, que seria a 

estabilidade e segurança do mercado.  

Por outro lado, deve-se considerar que, além dos interesses dos 

contratantes, há também interesses dos terceiros envolvidos, tratando-se, ao final, 

de uma ponderação entre eles. Não se pode dizer que, em todos os casos, 

prevalecerá o interesse do contratante. Uma resposta prévia e absoluta, nesse 

sentido, poderia desviar a finalidade social buscada, inclusive porque a extrema 

segurança em favor de um lado só pode significar um não desejado 

engessamento das relações econômicas.  

Nesse sentido, Sayre afirma que é imperativo que Corte considere, de 

forma mais cautelosa e crítica, os diversos interesses conflitantes no caso, antes 

de que seja definida a conclusão. Em suas palavras, “justiça não pode ser feita 

atribuindo indenização ou permitindo injunção por meio da simples fórmula que o 

demandado é culpado por induzir à quebra de um contrato por ele conhecido.”307 

Na linha defendida pelo autor, mesmo nos casos em que o terceiro tenha 

“procurado” ou “induzido” a ruptura contratual, a existência de responsabilidade 

ou não dependeria de um cuidadoso e crítico balanceamento de interesses. O 

demandado seria responsável apenas se o interesse contratual da parte, nessa 

balança, prevaleça os interesses sociais e individuais (do terceiro) conflitantes.308 

Segundo Harvey Perlman, em uma perspectiva instrumentalista, deve-

se ter em conta três possíveis consequências com a extensão do tort. Primeira, 

com o aumento quantitativamente de seu reconhecimento, o ator do mercado 

deve vincular uma grande significância ao risco de que a regra legal seja aplicada 

de forma equivocada ou que se ultrapasse, erroneamente, os limites da não 

responsabilidade para a responsabilidade. Esse custo de “erro” pode inibir 

atividades. Isso mostrar-se-ia mais evidente nos casos de negligência; é por isso 
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que as Cortes tenderiam a delimitar, mais severamente, a responsabilidade em 

caso de negligência do que em caso de conduta intencional.309  

Segunda, o direito da responsabilidade deve tentar regular esse nível 

de risco internalizando seus custos. Quanto mais remoto for o risco, menos ele 

significará um incremento de custo a ser internalizado pelo agente. Dessa forma, 

as agentes do mercado tenderão a organizar a sua atividade a partir de remotos 

prejuízos.310 Em outras palavras, isso significará algum nível de engessamento e 

estagnação quanto às atividades com maior risco, como resposta do próprio 

mercado.  

Terceira, quanto mais responsabilidade é reconhecida, aumentam-se 

os custos administrativos do sistema. Por outro lado, limitar a responsabilidade 

pode incentivar que o agente não seja cauteloso com as relações contratuais dos 

outros.311  

É certo que o reconhecimento do tort configura restrição, em algum 

nível, da liberdade do outro312 – e isso vai refletir na organização da atividade do 

terceiro, notadamente por meio da internalização de custos. Por outro lado, as 

relações econômicas são cada vez mais numerosas e complexas, de forma que 

alguma interferência é inevitável. 313  A questão que se põe, portanto, é a de 

identificar o limite da interferência aceitável.  

Segundo Sayre, a aplicação da doutrina Lumley requer a identificação 

dos interesses envolvidos e de “quão bons” eles são (do seu nível de proteção); e 

isso, independentemente da solução final pelo Tribunal, é fundamentalmente uma 

questão de política do sistema.314  

Naquele sistema, revela-se uma preocupação sobre o reconhecimento 

exacerbado do tort. Segundo Harvey Perlman, o ato do terceiro não pode ser 

analisado de forma isolada dos múltiplos outros fatores relacionados. 315  As 
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expectativas das partes e a aceitabilidade ou não da interferência dos terceiros 

depende do contexto, termos, objeto da relação, nexo causal etc.316  

 
2.1.3 Os elementos do tort  
 

Seguindo a sistematização feita por Eduardo Santos Jr., os elementos 

do tort of interference with contract podem divididos em dois grupos: (i) aqueles 

relacionados ao objeto determinado de interferência e (ii) aqueles relacionados à 

conduta interferente (ou à interferência). 317  Veja-se, ainda, que, além dos 

elementos relacionados à interferência – relativos ao seu objeto ou à conduta –, 

devem estar presentes os demais elementos da responsabilidade civil, quais 

sejam, o dano e o nexo causal.  

A presente identificação é feita a partir do Restatement of the Law, 

second, torts, que sistematizou o estado corrente do direito norte-americano sobre 

o instituto, que, como o próprio Restatement reconhece, ainda está em estado de 

desenvolvimento.318 Destaca que se trata de um processo de ponderação de 

interesses conflitantes, em que cada parte tem o ônus de afirmar e provar uma 

parte do caso. A resposta depende de um conjunto de uma série de fatores, que 

não pode ser reduzido a uma regra simples.319 Adverte, ainda, que essa seção 

não trata de uma obrigação de recusa de negociar; não há um dever geral de não 

negociar, nem contratar com outros. Existe um dever de não interferir 

intencionalmente em expectativas negociais razoáveis de outrem, esteja ou não 

segurada por um contrato já existente, salvo se a interferência não for imprópria, a 

partir de determinadas circunstâncias.320  

 
2.1.3.1  O objeto da interferência 

 

Sobre o objeto determinado de interferência, é possível que o elemento 

seja analisado em duas perspectivas: quando a conduta interferente tem como 
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objeto um contrato formado ou quando tem como objeto relação contratual ainda 

não existente, mas prospectiva e vantajosa. Como visto, desde Temperton v. 

Russel, reconheceu-se a possibilidade de a responsabilidade do terceiro ser 

conhecida mesmo que ainda não houvesse contrato formado, referindo-se a 

relação contratuais futuras. Normalmente, o tort é chamado de tort of interference 

with prospective contractual relations, a fim de que se revele a peculiaridade do 

seu objeto, nada obstante costume ser abordado como uma extensão do tort of 

interference with contract, cujo termo, muitas vezes, é utilizado como gênero. No 

Restatement, há a previsão das duas modalidades: o §766 prevê a hipótese da 

interferência intencional por um terceiro a um contrato existente; o §766-B prevê a 

hipótese de a interferência intencional ter como objeto relação contratual 

prospectiva.  

Então, pode-se dizer que, globalmente considerada, a responsabilidade 

por interferência contratual abrange hipóteses de interferência em um contrato 

existente, bem assim de interferência em relações contratuais prospectivas – 

normalmente, no âmbito empresarial. Se a interferência tem como objeto um 

contrato existente, é mais possível que ela seja tratada como imprópria do que na 

hipótese de relações prospectivas.321  

Com relação à interferência em um contrato já existente, a regra é que 

o seu objeto seja um contrato existente, válido e eficaz, de qualquer tipo (com 

exceção do contrato de casamento322). Também desde Temperton v. Russel, tem-

se que o reconhecimento do tort pode ter como objeto qualquer tipo contratual, 

não se limitando aos contratos de prestação de serviços ou de trabalho.323  

Segundo o §774, aquele que, por meios próprios, causa a quebra de 

um contrato ilegal ou de um contrato tendo como objetivo ou efeito a violação de 

uma política pública estabelecido não responde pelos prejuízos decorrentes da 

não performance.324 Cuida-se dos contratos considerados como entirely void, que, 
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naquele sistema jurídico, são considerados “not contrats at all” 325  e, assim, 

desprovidos de qualquer efeito326 

Outra é a hipótese se o contrato for voidable (ideia que guarda alguma 

correspondência com a anulabilidade em nosso sistema). No contrato voidable, 

determinada parte tem o poder de exercer o direito potestativo de invalidação 

(poder de avoid); poderá, entretanto, não o fazer, convalidando o vício. Enquanto 

esse direito potestativo não for exercido, o contrato existe e é eficaz. Nesse 

contexto, o poder de avoid não pode ser invocado pelo terceiro, que não é livre 

para interferir impropriamente.327 

Deve-se, ainda, considerar a hipótese dos contratos resilíveis a 

qualquer tempo. Segundo Eduardo Santos Jr., três posições foram sustentadas: 

(i) que o seu tratamento deveria ser idêntico aos contratos não livremente 

denunciáveis; (ii) que a proteção por meio do tort só deveria ocorrer quando o 

terceiro utilizasse métodos tortuosos em si; (iii) que esses contratos – enquanto 

não denunciados – existem, são válidos e eficazes, podendo ser base do tort 

independentemente do meio utilizado pelo terceiro. Essa terceira corrente teria 

prevalecido na jurisprudência e na doutrina.328  

Com efeito, como se lê no comentário g do §766 do Restatement, até 

que o contrato seja resilido, ele existe e é eficaz, não estando o terceiro livre para 

interferir impropriamente. Nada obstante, a circunstância de o contrato ser 

resilível a qualquer tempo deve ser considerada, especializando a situação, 

notadamente sob dois aspectos: (i) a concorrência seria justificação ou privilege 

para a conduta do terceiro; (ii) essa circunstância deve ser tida em conta na 

identificação dos danos decorrentes.329 A situação muito se assemelha àquela 

das relações prospectivas, já que “o interesse em um contrato resilível por 

vontade é primariamente um interesse em uma relação futura entre as partes, e 

ele não tem segurança legal sobre ela.”330 

																																																								
325  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 53. 
326 Como explica Eduardo Santos Jr., não haveria uma correspondência precisa entre o conceito 

de void e o conceito de nulidade do direito português; cuidar-se-ia, naquele sistema, de uma 
situação muito próxima da inexistência jurídica. (SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade 
civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 286.) Essa 
comparação aplica-se também ao sistema brasileiro.  

327 AMERICAN LAW INSTITUTE, op cit., p. 10.  
328 SANTOS JR., Eduardo, op. cit., p. 289.  
329 AMERICAN LAW INSTITUTE, loc. cit. 
330 AMERICAN LAW INSTITUTE, op. cit., p. 11.  



	98	

 Considera-se que podem também ser base objetiva do tort pactos 

preliminares, já vinculativos, como cartas de intenção, acordos de princípios ou 

outros acordos preliminares, comuns naquele sistema.331 Não haveria aí uma 

novidade, já que se trataria de negócios jurídicos existentes, com efeito 

vinculativo, cuidando-se de hipótese de interferência em uma base contratual 

existente, e não em uma relação prospectiva.  

Por fim, como já se antecipou, podem ser objeto da interferência ilícita 

relações contratuais prospectivas ou futuras332, assim entendidas como aquelas 

relações negociais com um razoável grau de probabilidade de serem formadas. 

Em princípio, o sujeito que se diz lesado deve afirmar e provar que havia um 

razoável nível de probabilidade de formação do contrato futuro e que essa 

contratação restou frustrada em razão da interferência do terceiro (nexo 

causal).333 

Dessa forma, quanto aos elementos agrupados como base objetiva do 

contrato, verificar-se-iam as seguintes peculiaridades: (i) inexiste um contrato já 

formado, mas, sim, uma situação pré-contratual; (ii) deve haver um juízo sobre a 

probabilidade de formação do contrato; (iii) no âmbito do nexo causal, deve-se 

demonstrar que a conduta do terceiro concorreu como causa direta à não 

celebração do negócio.  

Demais disso, tal como ocorre nos casos de contratos resilíveis a 

qualquer tempo, também aqui, a concorrência seria um privilege para a conduta 

do terceiro. Haveria uma aproximação entre as duas hipóteses, na medida em 

que, nos contratos resilíveis, também haveria uma expectativa de relação futura 
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responsabilidade, entretanto, que poderia ser reconhecida em razão da boa-fé pré-contratual. 
(PALMER, Vernon. A Comparative Study (From a Common Law Perspective) of the French 
Action for Wrongful Interference With Contract. Am. J. Comp. L. vol. 40, n. 02., 1992, p. 336/227. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017.). 

333  Nada obstante, segundo o comentário c relativo ao parágrafo 766-B do Restatement, a 
expressão “prospectiva contratual relação” não é utilizada em seu sentido técnico, podendo 
abranger “quase-contratuais relações ou outros direitos ressarcitórios ou mesmo a atribuição 
voluntária de benefícios comerciais em reconhecimento a uma obrigação moral”. Nessas 
hipóteses, não seria necessária a efetiva expectativa de que a relação se transformasse em um 
contrato existente. (AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. 
Pamphlet 4. Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 22, tradução nossa) 
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(como manutenção de um contrato existente, mas denunciável).334 Nada obstante 

a aproximação, cuida-se de figuras diferentes: em uma, há contrato formado; na 

outra, não.335 

 

2.1.3.2 A conduta interferente.  

 
Ainda seguindo a proposta de Eduardo Santos Jr., a conduta 

interferente poderia ser analisada sob duas vertentes: o lado objetivo, quanto aos 

modos ou formas de interferência; o lado “subjetivo”, quanto às qualidades da 

conduta.336 Nesse sentido, registre-se, desde já, que as qualidades analisadas 

não necessariamente se referem à exigência de um elemento subjetivo, muito 

menos psicológico. Como se verá, por exemplo, o Restatement qualificou a 

conduta interferente como imprópria, conceito jurídico indeterminado que propicia 

o espaço para a ponderação dos interesses envolvidos no caso concreto. Daí por 

que se acrescentaram, acima, as aspas na expressão “subjetivo”.  

Quanto ao modo de interferência, não há uma exigência específica 

sobre o tipo de conduta. Se é certo que o tort em análise nasceu com os casos de 

indução para descumprimento contratual e que costuma ser o meio mais comum, 

não menos certo é que o seu escopo extrapolou o âmbito da responsabilidade por 

indução.337 Dessa forma, além da indução ao descumprimento, a conduta do 

terceiro interferente pode consistir em atos de violência – física ou moral – contra 

o devedor, destruição do objeto da prestação ou outros atos que possam tornar a 

performance contratual impossível ou extremamente difícil, por exemplo.338  

Veja-se, inclusive, que há previsão específica da responsabilidade do 

terceiro que, por conduta intencional e imprópria, impede ou torna mais onerosa 

ou difícil a performance contratual da parte lesada (§766-A). Nesse caso, o autor, 

																																																								
334  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 23.  
335 SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. 

Lisboa: Almedina, 2003, p. 295.  
336 Ibidem, p. 296.  
337 CARPENTER, Charles E. Interference with contract relations. Oregon Law Review, vol. VII, n. 

03, 1928, p. 181. Disponível em heinonline.com.  Acesso em 07/05/2017. p. 181. O próprio 
Restatement refere-se à conduta do terceiro que induz ou “de outro modo causa” a não 
performance do contratante.  

338 Ibidem, p. 185.  
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que se afirma prejudicado, é a parte contratual que descumpriu a sua obrigação 

(o devedor, e não o credor),   

Segundo o Restatement, a conduta interferente deve ser intencional e 

imprópria. A intencionalidade da conduta é tida como seu elemento subjetivo. A 

questão é saber o que ela significa juridicamente, como elemento do tort.  

Originalmente, como visto, exigia-se que a conduta fosse maliciosa; os 

primeiros precedentes, inclusive, têm como uma de suas ratio sancionar a malícia 

do terceiro interferente. Entendeu-se, posteriormente, que o termo “malícia” não 

traduziria o elemento exigido, que não se trataria de uma malevolência, mas, sim, 

de uma falta de justificação (South Wales Miners’ Federation v. Glamorgan Coal 

Co.), termo que, segundo crítica de Sayre, continuava, ainda, muito genérico, 

carente de uma significação bem definida.  

A intencionalidade pressupõe o conhecimento do contrato, bem como 

da relação causal entre a sua conduta e o não cumprimento.339 Mas não basta. 

Como afirma Eduardo Santos Jr., “o conhecimento do contrato pelo terceiro não 

significa necessariamente que a sua interferência com ele seja intencional, mas, 

por outro lado, a interferência intencional pressupõe sempre o conhecimento da 

existência do contrato interferido.”340 E ainda: E ainda: “a linha divisória fica assim 

entre o conhecer o contrato interferido e querer a acção interferente e o seu 

resultado ou, ao menos, aceitar o resultado.” (grifos originais)341 Aplica-se, aqui, a 

proposta de diferenciação entre os conceitos de “quebra causada” e “quebra 

buscada”, de Francis Sayre, acima delineada.  

Para que a conduta seja intencional, é preciso que o terceiro tenha o 

objetivo de interferir na performance do contrato, ainda que haja outro objetivo 

colateral. Admite-se também como intencional a conduta do terceiro que, 

independentemente do seu objetivo, sabia que a interferência era certa ou 

substancialmente certa de ocorrer como resultado de sua ação. Essa 

circunstância de a interferência não ter sido “buscada diretamente” pode, por sua 

vez, ser considerada no juízo sobre a (im)propriedade da conduta.342  

																																																								
339  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 11.  
340 SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. 

Lisboa: Almedina, 2003, p. 300.  
341 Ibidem, p. 301.  
342 AMERICAN LAW INSTITUTE, op. cit., p. 12.  
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O elemento subjetivo da conduta deve ser analisado à luz das 

circunstâncias exteriorizadas. Não se trata de questionar o intento psicológico do 

sujeito, mas, sim, o objetivo que se constata a partir das circunstâncias 

exteriorizadas.  

Por outro lado, não há uma regra geral de responsabilidade do terceiro 

que, comportando-se de forma negligente, interfere em um contrato existente ou 

em relações prospectivas, apesar de existirem alguns julgados reconhecendo tal 

responsabilidade.343 Nesse sentido, o §766C dispõe que o terceiro não responde 

pelos danos sofridos pela parte contratual em razão de interferência negligente, 

salvo hipótese de a sua conduta significar danos físicos ao outro. 

A segunda edição do Restatement acrescentou que a conduta deveria 

ser imprópria (improper). É por meio desse conceito, que possui um grau de 

neutralidade e vagueza, – eleito pelo Restatement, ao invés de “interferência sem 

justificação” ou “interferência sem um privilégio para interferir” – que se destaca e 

se possibilita a necessária ponderação dos interesses e fatores envolvidos no 

caso concreto, enumerados não exaustivamente no §767. 344  Como se lê no 

comentário a ao mencionado parágrafo, em cada forma da responsabilidade do 

terceiro, os pesos dados a esses fatores podem variar consideravelmente; o 

resultado da ponderação para que a conduta seja qualificada como imprópria ou 

não, também.345 

Veja-se que o caráter impróprio da conduta será fato cujo ônus da 

prova caberá, em princípio, ao demandante, que deve afirmar e provar os 

elementos da responsabilidade civil.  

O §767 prevê fatores que devem ser considerados e ponderados a fim 

de que se verifique a qualidade da conduta como improper ou não. São eles:  
																																																								
343  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 36/ 37. Segundo se lê no comentário a 
do §766C, a explicação usualmente dada é que a conduta seria muito remota ou que não seria a 
causa próxima. Por outro lado, na maioria dos casos em que a responsabilidade foi negada, o 
terceiro não tinha conhecimento sobre o contrato ou sobre a relação prospectiva e não tinha 
razão para questionar sobre a sua existência. Segundo ainda lá se diz, os julgadores teriam sido 
guiados pelo temor de muito se limitar a liberdade de atuação do outro, pela desproporção que 
poderia haver entre a extensão da indenização e a conduta do sujeito e, em alguns casos, pela 
dificuldade de se identificar em que medida a interferência teria sido decorrente de fato da 
conduta negligente. (Ibidem, p. 37.) 

344 Nesse sentido, Eduardo Santor Jr.: “Uma tal qualificação dependerá de um balancing process, 
da adequada ponderação, por parte do aplicador do Direito, de um conjunto de factores que, de 
modo não exaustivo, o Restatement enumera na secção (§) 767.” (SANTOS JR., Eduardo. Da 
responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 303).  

345 AMERICAN LAW INSTITUTE, op. cit., p. 27. 
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a) A natureza dos meios utilizados.  

A propriedade do meio não significa que a conduta seja própria. A 

depender das circunstâncias, a interferência por determinados meios pode ser 

imprópria ou própria. Por outro lado, a ilicitude do meio em si conduz 

ordinariamente à qualificação da conduta como imprópria, ainda que o terceiro 

fosse livre para alcançar o mesmo resultado por outros meios.346 Como exemplos 

de meios impróprios em si, citam-se a violência física; a representação 

fraudulenta; as hipóteses de se valer do processo civil ou penal para que a própria 

pendência processual, e não o seu resultado, possa prejudicar o outro; meios 

contrários a previsões estatutárias ou políticas públicas (como, por exemplo, 

conduta contrária a regra de antitruste).347 

Nos casos em que o meio não seja em si ilícito, outras circunstâncias 

podem e devem ser tidas em conta, inclusive no que concerne ao meio utilizado, 

como, por exemplo, se houve violação de uma regra de determinado código de 

ética, se o terceiro agiu sozinho ou em concerto com outros, a maneira de 

apresentar o induzimento. São diferentes as situações em que o terceiro manda 

uma proposta por e-mail oferecendo condições contratuais que ele sabe serem 

melhores do que a de um contrato formado e em que o terceiro se aproxima 

incisivamente para proceder a tal proposta.348 

b) Os motivos do interferente. 

Como visto, dizer que a conduta do terceiro interferente tem de ser 

intencional pressupõe que, além de conhecer o contrato ou a provável relação 

futura, o terceiro tenha como objetivo direto a interferência contratual ou, ao 

menos, saiba que a sua conduta a causará. O motivo, além de caracterizar a 

conduta como intencional, é fator que pode participar do processo de 

balanceamento para que se julgue a conduta como imprópria ou não. 

O motivo é apenas um dos fatores e deve ser tido em conta no jogo 

das circunstâncias ponderadas. Ele sozinho não significa, necessariamente, que a 

conduta será tida como imprópria, principalmente em se tratando de hipótese em 

																																																								
346  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 29.  
347 AMERICAN LAW INSTITUTE, op. cit., p. 30/31. 
348 Ibidem, p. 31/32.  
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que o terceiro não tem tal objetivo direto, mas sabe que a sua conduta causará o 

rompimento contratual (hipótese próxima ao dolo eventual).349  

Aqui, é importante verificar se a conduta do terceiro teve como motivo, 

total ou parcialmente, causar dano ao contratante lesado. Se esse era o seu único 

motivo, provavelmente a conduta será qualificada também como imprópria, pois o 

sistema tende a não admitir condutas com o único motivo de prejudicar outrem. 

Esse tipo de conduta maliciosa não tem qualquer propósito social. Ainda que o 

intento de prejudicar o outro seja um dos motivos (e não o único), isso deve ser 

ponderado juntamente com os demais fatores em jogo. Por outro lado, se o 

terceiro não tinha um dolo direto de prejudicar o outro, mas sabia que a sua 

conduta causaria a interferência, o fator do motivo terá pouco peso no processo 

de ponderação. 350 

O motivo estará entrelaçado com outros fatores no processo de 

balanceamento; em regra, ele não será considerado isoladamente. Por exemplo, 

ele está muito relacionado ao nível de proximidade entre o terceiro e o contrato 

e/ou entre o terceiro e as partes contratuais. Tanto mais próxima a relação, maior 

a chance de o motivo apresentar um peso maior. De outra parte, quanto à 

natureza da conduta, se essa foi procedida por meio ilícito em si, provavelmente, 

o motivo terá um peso menor.351  

c) Os interesses do lesado. 

O nível de proteção dos interesses não satisfeitos deve também ser 

considerado. Assim, o interesse decorrente de um contrato já formado ou de um 

contrato com duração determinada pesará mais do que um interesse relativo a 

contratações futuras ou relativo a contrato resilível a qualquer tempo. O resultado 

do juízo deve-se, em parte, ao nível de expectativa de segurança do lesado e, em 

parte, à utilidade social da conduta do interferente.352 

d) O interesse do interferente. 

A existência ou não de interesses juridicamente protegidos do 

interferente deve ser considerada, a fim de que seja feita a ponderação no caso 

concreto. Cuida-se do interesse correlativo àquele não satisfeito em razão da 

																																																								
349 AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979., p. 32.  
350 Ibidem, p. 32/33.  
351 Ibidem., p. 33. 
352 Ibidem, p. 34. 
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conduta afirmada como ilícita. Ambos são importantes no juízo sobre a 

(im)propriedade da conduta. E ambos devem também ser analisados sob a 

perspectiva do interesse social subjacente à sua proteção jurídica.353 

e) Os interesses sociais subjacentes à proteção dos interesses 

individuais em conflito.  

A proibição de interferência pode encontrar a sua ratio em um interesse 

que extrapole a órbita jurídica dos envolvidos. Partindo-se da própria ideia de 

Danforth, o fundamento do tort estaria no estabelecimento de um padrão ético no 

mercado a fim de que se verifiquem segurança e estabilidade nas relações 

empresariais globalmente consideradas.  

f) A proximidade entre a conduta interferente e o contrato. 

Aqui, analisa-se se a consequência da interferência teve relação mais 

ou menos direta com a conduta do terceiro. Quando a consequência é mais 

indireta e não compõe a motivação do terceiro, cuidando-se mais de um resultado 

incidental da conduta, em regra, a conduta não será qualificada como 

imprópria.354  

g) A relação entre o terceiro e a parte lesada (a proximidade entre 

eles). 

A existência de uma relação (fática ou jurídica) é fator a ser ponderado 

no juízo sobre a impropriedade da conduta. Quanto mais próximos os envolvidos, 

mais devem atuar de boa-fé com relação ao outro.355 

Vê-se, portanto, que a conduta do terceiro não pode ser qualificada 

como imprópria em termos abstratos. O juízo sobre a impropriedade da conduta é 

um juízo sobre uma conduta concreta, à luz de circunstâncias concretas. 356 

Questiona-se se a conduta do terceiro foi justa e razoável considerando as 

circunstâncias do caso concreto. Cuida-se de juízo com manifesta relação a 

padrões éticos e de práticas do mercado, em que o conceito de “fair play” é 

																																																								
353  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 34. 
354 Ibidem, p. 34. 
355 Ibidem, p. 36/37.  
356 Nesse sentido, também se lê no comentário b relativo ao §767: “A decisão então depende de 

um juízo e escolha de valores em cada situação. Essa Seção estabelece importantes fatores 
para serem ponderados e balanceados para que se chegue ao julgamento; mas não se trata de 
uma lista exaustiva dos possíveis fatores.”  (Ibidem, p. 28, tradução nossa).  
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critério de julgamento. A pergunta que se faz é se a conduta do terceiro desviou-

se – e, por isso deve ser sancionada – das regras do jogo.357 

As regras relativas à responsabilidade civil do terceiro vão ganhando 

densidade concreta caso a caso e, assim, sendo concretizadas 

jurisprudencialmente. Nesse sentido, o comentário b ao §767 esclarece que 

padrões fatuais foram sendo desenvolvidos por decisões judiciais para cristalizar 

algumas hipóteses de privilégios de interferir ou hipóteses em que a conduta do 

terceiro não seria imprópria. Assim, os §§768-774 revelam os resultados de 

processos de ponderação já feitos por decisões judiciais sobre determinadas 

situações específicas. Trata-se de uma lista exemplificativa, não exaurindo as 

hipóteses em que a conduta do terceiro, apesar de intencional, não será 

imprópria.358  

O §768 prevê, nesse juízo exemplificativo, como a concorrência pode 

interferir no juízo sobre a impropriedade da conduta. Em se tratando de relações 

contratuais prospectivas (o que abrangeria também as hipóteses de renovação ou 

prorrogação contratual), não é imprópria a conduta do terceiro, desde que (i) se 

verifique uma relação de concorrência (tanto para oferecer como para adquirir 

bem ou serviço); (ii) o terceiro não se utilize de meios ilícitos; (iii) sua conduta não 

crie, nem continue uma ilícita restrição à concorrência; (iv) o seu objetivo seja, ao 

menos em parte, alcançar interesse relacionado ao objeto da concorrência. É o 

que se chama de privilégio da concorrência, para que a conduta não seja 

qualificada como imprópria.359 

Por outro lado, esse privilégio, por si, não é capaz de afastar a 

responsabilidade do terceiro interferente em se tratando de contratos já formados, 

salvo nos casos de contratos resilíveis. Isso não quer dizer que, nessa hipótese, a 

conduta do terceiro será necessariamente imprópria. O juízo sobre a 

impropriedade da conduta será feito no caso concreto, considerando as 

circunstâncias envolvidas; a concorrência não será justificativa da conduta do 

																																																								
357  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 34. 
358 Ibidem, p. 39/40. 
359 Não há um consenso sobre se o ônus de alegação ou de prova seria, no caso, do demandado 

(porque se trataria de uma hipótese de excludente de responsabilidade) ou do autor (porque se 
trataria de qualificar a conduta como imprópria, pressuposto do efeito jurídico pretendido). 
(Ibidem, p. 39/40.) 
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terceiro, mas poderá ser tida em conta no juízo de ponderação dos fatores 

envolvidos.360 A conduta do terceiro poderá ser justificada por outras razões.361 

O §769 estabelece que aquele que tem um interesse financeiro nos 

negócios de outrem e que intencionalmente conduz que esse outro não contrate 

com o que se afirma lesado não age impropriamente, desde que (i) os meios não 

sejam ilícitos e (ii) a sua conduta tenha como fim proteger seu interesse que seria 

prejudicado com a formação da relação. Cuida-se de hipótese exemplificativa 

sobre o juízo negativo de impropriedade da conduta, tendo como objeto a 

interferência em relações prospectivas; ela não se aplica aos casos de quebra 

contratual. 362  O “interesse financeiro” referido na hipótese tem natureza de 

investimento, como é o caso de um sócio ou de um investidor.363 

O §770 dispõe que aquele que é responsável pelo bem-estar (físico, 

moral ou econômico) de um sujeito e causa intencionalmente que este não 

cumpra uma obrigação contratual ou não entre em uma relação contratual 

prospectiva não interfere impropriamente, desde que (i) não use meios ilícitos; (ii) 

a sua conduta tenha como fim o bem-estar do sujeito induzido. Seriam os casos, 

por exemplo, de pais e filhos, ministros e membros de sua congregação, 

advogado e cliente. A regra é frequentemente aplicável aos casos em que há uma 

relação de confiança entre o terceiro e o sujeito induzido, aplicando-se o privilégio 

às hipóteses em que o conselho ou a orientação é voluntária, independentemente 

de solicitação do induzido.364 

O §771 exemplifica que aquele que provoca que um sujeito não entre 

em uma relação contratual prospectiva com outro com o intuito de influenciar uma 

política desst outro (lesado) na condução de seus negócios não interfere 

impropriamente, desde que (i) o ator tenha interesse econômico no objeto da 

política que ele deseja influenciar; (ii) a política desejada não restrinja ilicitamente 

o mercado ou, de outra forma, viole uma política pública; (iii) não sejam utilizados 

meios ilícitos. Protege-se o interesse do ator da conduta nas políticas de negócios 

																																																								
360  Nesse sentido, “sua interferência pode ser própria em razão das outras circunstâncias, 

incluindo o fato da concorrência.” AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. 
Torts 2d. Pamphlet 4. Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 43). 

361 Ibidem, p. 40. 
362 Ibidem, p. 44. 
363 Ibidem, p. 45. 
364 Ibidem, p. 46/48. 
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do sujeito prejudicado, independentemente de serem eles competidores. A 

conduta não é protegida, por este parágrafo, se o seu objetivo for outro.365 

O §772 trata das hipóteses de conselho, dispondo que aquele que 

intencionalmente causa que um sujeito não cumpra o contrato ou não entre em 

uma relação prospectiva com outro não interfere impropriamente (i) dando-lhe 

informações verdadeiras ou (ii) aconselhando-lhe honestamente em atendimento 

a um pedido de conselho. A regra protege tanto o conselheiro profissional como o 

amador.366 

O §773 estabelece que aquele que, acreditando de boa-fé ser titular de 

um interesse juridicamente protegido, causa que um sujeito não cumpra um 

contrato ou não forme uma relação contratual prospectiva com outro não interfere 

impropriamente, se o ator acredita que seu direito pode ser destruído ou 

esvaziado pela performance contratual ou pela transação frustrada. Dá-se, como 

exemplo, uma hipótese em que A e B celebraram contratos diversos para adquirir 

um cavalo de C. A, então, notifica C para que o cavalo lhe seja entregue; em 

razão disso, C descumpre o contrato com B. A não será responsável junto a B.367 

Como se vê, nessa hipótese, o ator acredita que a sua conduta 

protegerá um direito de que se julga titular. O juízo sobre a titularidade ou não 

desse direito, bem como sobre sua prevalência sobre o direito do lesado não 

parece influir na qualificação da conduta como imprópria, para fins de 

reconhecimento ou não da responsabilidade por interferência ilícita. Esse juízo 

poderá relevar para que se defina o direito que deve prevalecer e o que deve ser 

satisfeito mediante tutela específica, sem prejuízo de que o direito do outro seja 

compensado mediante conversão em perdas e danos. O que se analisa, aqui, 

todavia, é se a conduta do sujeito estranho ao contrato foi ou não imprópria, para 

que se verifique a conformação fática ou não dos pressupostos da 

responsabilidade do terceiro perante a parte contratual. Por outro lado, deve-se 

registrar que esse interesse do qual o ator acredita ser titular não se refere à 

liberdade genérica de contratar; fosse assim, restaria esvaziado ou 

consideravelmente diminuído o instituto da responsabilidade do terceiro por 

interferência ilícita.  
																																																								
365  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 48/50. 
366 Ibidem, p. 50/52. 
367 Ibidem, p. 52/53. 
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Por fim, como já se disse, o §774 dispõe que aquele que interfere em 

um contrato ilícito ou que tenha como fim ou efeito violar uma política pública não 

será responsável pelos danos decorrentes da não performance contratual.  

Como se vê, os parágrafos acima elencados reduziram a texto regras 

decorrentes de precedentes em que o juízo de ponderação de circunstâncias 

fáticas envolvidas já foi realizado pelo órgão julgador, para afastar o pressuposto 

da impropriedade da conduta do interferente e, assim, reconhecer a inexistência 

de responsabilidade. Cuida-se de hipóteses exemplificativas, decorrentes da 

atuação jurisprudencial na concretização do conteúdo do instituto. 

 

2.1.3.3 O dano e o nexo causal.  

 

Além da conduta interferente sobre um dado objeto – contrato já 

formado ou relações prospectivas razoáveis –, para que se verifique a 

responsabilidade civil do terceiro, é preciso que se configurem os pressupostos do 

dano e do nexo causal.  

Segundo o §774-A do Restatement, o terceiro pode ser 

responsabilizado a compensar os seguintes danos: (i) danos pecuniários 

correspondentes aos benefícios do contrato e da relação prospectiva frustrada; (ii) 

perdas consequenciais para os quais a interferência seja uma causa legal; (iii) 

danos emocionais ou prejuízos à reputação que razoavelmente decorreram da 

interferência.368 

Conforme se explica no comentário b desta seção, no caso de o 

demandante lesado ser a parte contratual que não foi induzida pelo terceiro 

interferente, o credor poderá ter compensados os prejuízos correspondentes aos 

benefícios do contrato não satisfeito. Se o demandante lesado for o sujeito que foi 

impedido de cumprir, ele pode ser indenizado pelas despesas que suportou ou 

por outros prejuízos pecuniários decorrentes do não cumprimento. Caso se trate 

de interferência em relação prospectiva, o credor pode ser compensado pela 

																																																								
368 O parágrafo trata dos danos compensatórios, e não dos punitivos. Para que a conduta do 

terceiro seja sancionada por meio da aplicação de danos punitivos, é preciso que estejam 
presentes os pressupostos autorizativos desses últimos, nos termos dos §§708 e 709 do 
Restatement. (AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. 
Pamphlet 4. Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 55). 
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perda dos lucros que deixou de auferir com a não formação da relação.369 Em 

todos os casos, o maior problema da identificação dos danos é se eles podem ser 

provados com algum grau de certeza, relacionando-se a discussão em regra à 

ocorrência de lucros cessantes e, assim, à razoabilidade das chances de ganhos 

dos benefícios afirmados como não alcançados.370  

A dificuldade fica ainda maior em se tratando de interferência ilícita 

tendo como objeto as relações prospectivas. O objeto da interferência deve ser 

considerado no juízo de verificação dos danos, considerando que, em se tratando 

de relação prospectiva, o juízo de razoabilidade deve ser feito em dois momentos: 

a relação prospectiva só pode ser tida como objeto de conduta interferente, se 

positivo o juízo de razoabilidade sobre a futura formação do contrato; os danos só 

serão tidos como indenizáveis se razoavelmente se poderia esperar aquele 

benefício.  

O comentário d esclarece que a responsabilidade do terceiro 

interferente não é baseada em regras contratuais, não se exigindo que os danos 

indenizáveis tenham relação necessária com a contemplação feita pelas partes 

quando da celebração do contrato. É possível que o demandante afirme e prove 

que sofreu “danos consequenciais”, que tenham como causa direta e adequada a 

interferência ilícita do terceiro, ainda que as vantagens não tenham sido previstas 

pelas partes contratuais.371 

O fato de o autor que se diz lesado poder pleitear a responsabilidade 

contratual da outra parte não exclui, nem reduz o âmbito da responsabilidade não 

contratual do terceiro. Nessa hipótese, ambos são responsáveis pela totalidade 

dos prejuízos suportados. Por outro lado, qualquer pagamento que seja feito pela 

parte contratante a título indenizatório deve ser deduzido da indenização ainda 

devida ao credor.372 

O nexo causal, além de ser fator que pode ser tido em conta no juízo 

de propriedade da conduta (está relacionado com a circunstância da proximidade 

entre a conduta e o contrato), é elemento nuclear próprio da consequência 

jurídica da responsabilidade. A responsabilidade verifica-se na medida em que os 

																																																								
369  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 55 
370 Ibidem, p. 55 
371 Ibidem, p. 56. 
372 Ibidem, p. 56. 
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prejuízos decorram diretamente da conduta intencional e imprópria do 

demandado.373 Com isso, deve-se entender que a conduta deve ser fator causal 

substancial na produção do dano, “quando tenha tido um efeito tal na sua 

produção que uma pessoa razoável o encararia como causa do mesmo”.374 

 

2.2 A OPONIBILIDADE COMO DEVER GERAL DE ABSTENÇÃO NO DIREITO 

FRANCÊS  

 

Tal como ocorreu no direito inglês, ideia de uma responsabilidade do 

terceiro por interferência no contrato de outrem surge a partir de julgados 

proferidos em um contexto pós revolução industrial, em que se buscava 

estabelecer limites éticos entre os agentes do mercado. Os Tribunais buscaram, 

então, compatibilizar tal responsabilidade com o princípio da relatividade dos 

efeitos contratuais.  

Posteriormente, construiu-se e sistematizou-se, doutrinariamente, a 

distinção entre os conceitos de relatividade e oponibilidade. Esta traduziria um 

dever de respeito que seria irradiado, perante terceiros, por todos os contratos ou 

situações jurídicas contratuais (a depender da perspectiva). Recente alteração no 

Código Civil deixou expressa tal distinção.  

 

2.2.1 A construção jurisprudencial do conceito de responsabilidade do 
terceiro que interfere no contrato de outrem 

 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, os Tribunais 

franceses, antecedendo-se à doutrina, consagrou a possibilidade de 

responsabilidade civil do terceiro por interferência contratual. Os seus 

																																																								
373  Com alguma semelhança, acrescenta Eduardo Santos Jr. que o nexo causal pode ser 

considerado em dupla perspectiva: como elemento do tort, dever-se-ia se questionar se a quebra 
contratual decorreu da conduta interferente; também deveria ser questionado no âmbito da 
extensão do dano para que se identifiquem os prejuízos efetivamente e razoavelmente 
decorrentes da conduta. (SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão 
do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 309.) Todavia, parece que essa dupla 
perspectiva compõe o conceito do nexo causal aplicável a esse tort específico: não basta que a 
conduta tenha causado a quebra contratual, sendo lesado um interesse juridicamente protegido, 
é preciso que, dessa quebra, tenha a parte sofrido prejuízos concretamente identificados. Não 
fosse assim, os prejuízos estariam sendo presumidos, não parecendo ser essa a ratio do tort, 
inclusive considerando o teor do §774A do Restatement.  

374 Ibidem, p. 310/311. 



	 111	

precedentes originários não partiram de uma ratio completamente nova. Isso 

porque, de forma semelhante ao que se verificou no direito inglês, a ideia de 

sancionar o aliciamento de prestadores de serviços já era conhecida no direito 

francês desde o século XIV, notadamente – também aqui – quanto à relação 

mestre e servo.  

Segundo Vernon Palmer, os Tribunais não partiram de uma tábua rasa; 

o remédio de direito privado que, também na França, teria sido construído 

inicialmente jurisprudencialmente (a responsabilidade civil do terceiro por 

interferência ilícita) tinha como componente histórico o controle da contratação do 

empregado de outrem (da “débauchage”) e da competição econômica, que já 

eram preocupações de políticas públicas existentes.375 

Com efeito, desde o século XIV, na mesma linha do Statute of 

Laboureurs da Inglaterra, a Ordennance concernant la police du royaume proibia 

que um comerciante aliciasse os empregados de outrem, oferecendo melhores 

condições.376 Também neste sistema, buscava-se estabelecer um padrão ético no 

mercado, caracterizado pela escassez de mão de obra decorrente da Peste 

Negra. Na sequência histórica, seguiram-se algumas regulamentações 

específicas refletindo semelhante proibição. 377 

Com a revolução industrial, essa necessidade de um padrão ético no 

mercado manteve-se, em circunstâncias diversas. Com o ideal da liberdade 

iluminista, que propugnava a mobilidade dos trabalhadores, era preciso que se 

estabelecessem limites: “o sentimento jurídico não poderia tolerar uma 

																																																								
375 PALMER, Vernon. A Comparative Study (From a Common Law Perspective) of the French 

Action for Wrongful Interference With Contract. Am. J. Comp. L. vol. 40, n. 02., 1992, p. 313. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017.  

376 Ibidem, p. 315.  
377 Ainda segundo Palmer, uma regulamentação de Paris de 1720, por exemplo, proibia qualquer 

um de induzir trabalhadores de outros empregadores. Palmer lista, ainda, outros elementos 
históricos que refletiam essa preocupação social, já apreendida por algumas regras do sistema 
jurídico. Um deles é o sistema de corporações do período pré-revolucionário. As corporações 
eram associações de artesãos do mesmo ramo de uma mesma cidade que possuía o monopólio 
da manufatura e venda de seus produtos naquela área. Elas caracterizavam-se por serem 
fechadas, não se admitindo o intercâmbio de mestres, trabalhadores ou aprendizes entre elas. 
Nesse contexto, a “débauchage” era combatida por previsões dos sistemas jurídicos internos a 
cada corporação, com severas penalidades. Outro elemento era a relevância do “livret”, uma 
espécie de passaporte ao emprego na França, que continha todos os detalhes das contratações 
empregatícias (uma carteira de trabalho mais detalhada). Todo empregador, para contratar um 
empregado, tinha a obrigação de verificar o seu livret; havendo registro de um emprego em 
curso, não poderia proceder à contratação. Conclui o autor que, mesmo antes do Código de 
Napoleão, já havia políticas públicas de controle à “débauchage”, das quais decorriam a ideia de 
responsabilidade por induzimento à ruptura contratual. (Ibidem, p. 314/321.) 
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concorrência sem limites, não podia tolerar o aliciamento maldoso ou, em todo 

caso, reprovável”378. É nesse contexto que surgem e firmam-se os precedentes 

franceses reconhecendo a responsabilidade civil do terceiro, precedentes que, 

mais tarde, vão inspirar e justificar a doutrina da oponibilidade do contrato e do 

direito dele decorrente.379  

A seguir, serão analisados quatro julgados franceses, que 

contextualizaram a afirmação jurisprudencial da responsabilidade do terceiro, 

ocorrida no início do século XX: (i) Raudnitz contra Doueuillet; (ii) Borney e 

Desprez (o Cassino de Paris) contra Isola Frères (do teatro Olympia); (iii) 

Barachet contra Bigot e (iv) Joost contra Syndicat de Jallileu.  

Em 1908, a Corte de Cassação analisou caso julgado pela Corte de 

Apelo de Paris em 1903, envolvendo Raudnitz e Doueuillet, ambos concorrentes 

no mercado de alta costura. Segundo se lê na decisão380, Raudnitz ajuizou contra 

Doueuillet ação de concorrência desleal afirmando, como fundamento, o fato de a 

demandada contratar prestadores/empregados da autora concorrente mediante o 

oferecimento de condições supostamente contrárias à lealdade comercial. A 

demandante afirmou a contratação desleal de diversos prestadores; todavia, a 

Corte condenou a demandada apenas quanto ao caso da Sra. Richard, costureira 

de moda.  

A Sra. Richard era contratada pela Raudnitz desde 1896, na qualidade 

de costureira responsável pelos modelos, recebendo 11.000 (onze mil) francos 

por ano. O termo final do compromisso contratual residia em 31 de dezembro de 

1901; nada obstante, a Sra. Richard havia descumprido a obrigação, rompendo o 

contrato, bruscamente, em junho de 1901. Isso porque, no início de junho de 

1901, ela havia sido contratada por Doueuillet para que, a partir de 1o de julho de 

1901, ela começasse a prestar seus serviços mediante a contraprestação de 

12.000 (doze mil) francos no primeiro ano e 14.000 (quatorze mil francos) no 

segundo. Doueuillet e Sra. Richard previram uma cláusula penal de 10.000 (dez 

mil) francos para o caso de a contratada romper o contrato previamente. Demais 
																																																								
378 SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. 

Lisboa: Almedina, 2003, p. 319.  
379 Segundo E. Santos Jr.: “Já não se tratava mais, porém, de um procedimento tutelado por leis e 

regulamentos administrativos, mas de uma acção postulada por princípios e regras gerais do 
direito privado e visando a garantia de um direito subjectivo privado: o direito de crédito.” (Ibidem, 
p. 319).  

380  FRANCE. Dalloz Jurisprudence Génerale, 1908, p. 459-460. Disponível em gallica.bnf.fr. 
Acesso em 13/09/2017.  
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disso, restou expressamente previsto que, no caso de a Sra. Richard ser 

demandada por Raudnitz pela ruptura contratual, Doueuillet arcaria com o valor 

da condenação. Na sequência, ainda segundo o acórdão, Raudnitz recontratou 

Sra. Richard arcando com o valor da cláusula penal – de 10.000 (dez mil) francos 

– e com a diferença na condição econômica da contraprestação do serviço. Por 

meio da demanda, Raudnitz pretendia ser indenizado por Doueuillet quanto a 

esses montantes.  

O Tribunal de Apelo considerou que era inequívoco que Doueuillet 

tinha conhecimento do contrato prévio celebrado pela Sra. Raudnitz com a 

concorrente  –  tanto que havia se obrigado a arcar com eventual condenação que 

ela sofresse por ruptura contratual. Considerou, ainda, que a conduta da 

demandada se configuraria como uma faute, a justificar a sua responsabilidade 

civil pelos danos materiais suportados por Raudnitz.  

Sobre os demais prestadores cuja contratação por Doueuillet eram 

objeto da demanda, os pedidos indenizatórios foram rejeitados, sob os seguintes 

fundamentos: (i) quanto ao Sr. Fischer, que não havia restado provado que 

Doueuillet conhecia o contrato prévio que ligava o prestador à sua concorrente; (ii) 

quanto às Sras. Smoech, Dixmier e Maggy Barth, que, quando do contrato 

celebrado por Doueuillet, o prestador já estava livre quanto à obrigação contratual 

junto a Raudnitz; (iii) quanto à Sra. Auriau, que o contrato celebrado com Raudnitz 

era por prazo indeterminado, tendo a prestadora comunicado previamente a 

extinção contratual.  

Doueuillet recorreu à Corte de Cassação, aduzindo que a sua conduta 

não poderia ser considerada como faute, e sim como exercício de direito do qual 

era titular, na medida em que o contrato entre a Sra. Richards e a Raudnitz não 

lhe era oponível. A Corte de Cassação rejeitou o recurso e manteve a 

condenação, considerando notadamente que (i) a decisão impugnada não havia 

condenado a recorrente ao cumprimento de obrigação decorrente do contrato 

com relação ao qual ela era estranho, mas teve como fundamento o ato “quase 

delitual” de, conhecendo o contrato e para satisfazer seus interesses, ter 

conduzido ou facilitado a ruptura contratual; (ii) que foi possível ao acórdão 

recorrido, sem violar qualquer das normas invocadas, qualificar a conduta da 

demandada/recorrente como excedente aos direitos de livre concorrência e como 

uma faute, passível de irradiar a sua responsabilidade civil.  
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Em 1904, a Corte de Paris julgou também o caso envolvendo a Sra. 

Helène Dutrieu, Borney e Desprez (o Cassino de Paris) e Isola Frères (os irmãos 

Isola), diretores do Olympia. Hèlene Dutrieu era uma famosa ciclista belga que 

havia, com o seu irmão, montado o número da “Flecha humana”. Eles foram 

contratados pelo Cassino de Paris para a execução do número durante dois 

meses para ser o grande atrativo da reinauguração do cassino, já anunciada, 

mediante a contraprestação global de 47.500 (quarenta e sete mil e quinhentos) 

francos, sendo prevista, como penalidade, multa de cancelamento no valor de 

18.000 (dezoito mil) francos. Dois dias antes da data agendada para a 

reinauguração, Dutrieu recebeu e aceitou proposta dos Irmãos Isola para executar 

o mesmo número no Teatro Olympia durante o mesmo período, rompendo, assim, 

o contrato previamente celebrado com Borney e Desprez. A reinauguração teve 

de ser adiada e, quando ocorreu, teve menos sucesso ao inicialmente computado. 

Com isso, Borney e Desprez pretendeu que os Irmãos fossem responsabilizados 

pela interferência ilícita no contrato, postulando, em face deles e de Dutrieu, 

indenização de 10.000 (dez mil francos), além da penalidade contratual de 18.000 

(dezoito mil) francos. 381 

A Corte de Paris acolheu o pedido, certificando que houve interferência 

intencional ilícita no contrato. Para tanto, considerou que os Irmãos, conhecendo 

previamente o vínculo contratual de Dutrieu (em razão da ampla publicidade que 

havia sido dada à reinauguração) e oferecendo-lhe condições mais favoráveis 

para a performance no Olympia, acabaram por cooperar e participar da quebra 

contratual, razão por que deveriam responder pelos danos materiais causados a 

Borney e Desprez. Os Irmãos foram condenados a pagar o montante de 35.000 

(trinta e cinco mil) francos, correspondentes a 18.000 (dezoito mil) francos, 

conforme previsão contratual, inicialmente cabível a Dutrieu, e a 17.000 

(dezessete mil) francos, devidos pelos Irmãos Isola. Nada obstante, disse que os 

condenava solidariamente.382 

																																																								
381 PALMER, Vernon. A Comparative Study (From a Common Law Perspective) of the French 

Action for Wrongful Interference With Contract. Am. J. Comp. L. vol. 40, n. 02., 1992, p. 306/307. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017.  

382 Ibidem, p. 306/307. Houve um outro caso, envolvendo o ator Max Dearly e Samuel e Cia (do 
Teatro Varietés), em que os Irmãos Isola não foram condenados por interferência ilícita 
contratual; a Corte considerou que não havia prova de que os Irmãos sabiam que o prestador 
continuava vinculado ao seu primeiro contrato e que, portanto, a sua conduta induziria ao 
inadimplemento. (Ibidem, p. 307/309.)   
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A Corte de Cassação julgou também, em 1906, um caso entre 

Barachet e Bigot, envolvendo cláusula de não concorrência.383 O autor, Bacharet, 

havia contratado Rouffet para atuar como seu representante comercial em 

determinada região; ficou previsto que, após o fim do contrato, o representante 

não poderia atuar no mesmo negócio naquele território. Após a extinção 

contratual, Rouffet foi contratado por Bigot para exercer a mesma atividade no 

território referido. Em uma primeira demanda ajuizada por Bacharet contra Bigot, 

o pedido indenizatório foi rejeitado pela Corte de Órleans, mais uma vez sob o 

fundamento de que não havia provas de que Bigot conhecia a obrigação 

contratual do empregado contratado. Sucede que Rouffet continuou atuando 

como contratado de Bigot naquela área, o que levou a uma segunda demanda de 

Bacharet contra Bigot.  

Dessa vez, a Corte de Órleans condenou Bigot, já que, com o primeiro 

processo, ele não mais poderia alegar desconhecimento da cláusula contratual, 

decisão que foi mantida pela Corte de Cassação francesa. A Corte enfrentou e 

rejeitou o argumento da relatividade da cláusula de não concorrência, 

considerando que a responsabilidade do terceiro, no caso, tinha natureza delitual 

(essa decisão também se valeu da expressão “quase delitual”, termo que foi 

criticado por sua atecnia).384  

Outro precedente envolveu o Syndicat de Jallileu e Joost, um ex-

sindicalizado. Joost era empregado na casa impressora de Brunet-Lecomte; 

cuidava-se de um contrato resilível a qualquer tempo. Ele havia deixado de pagar 

as contribuições devidas ao sindicato, renunciando à sua posição de membro. 

Assim, o sindicato convocou uma greve a fim de que Brunet-Lecomte finalizasse o 

contrato de trabalho com Joost e que nenhum outro empregador o contratasse. 

Joost ajuizou a demanda a fim de que o sindicato indenizasse danos sofridos no 

valor de 10.000 (dez mil francos). As decisões de primeira e segunda instância 

foram de improcedência, sob o argumento de que o sindicado havia apenas 

																																																								
383  Segundo Palmer, àquela época, tanto na França como na Inglaterra, os contratos eram 

caracterizados por uma maior especificação das condutas das partes por meio de cláusulas 
específicas, como a de não concorrer, em contraponto a uma certa ausência de detalhamento 
nas regulamentações contratuais de antes. Isso justificava-se no context do capitalismo, em que 
era preciso estabelecer limites à liberdade das partes, inclusive por meio de sua própria vontade. 
(Ibidem, p. 309).  

384 PALMER, Vernon. A Comparative Study (From a Common Law Perspective) of the French 
Action for Wrongful Interference With Contract. Am. J. Comp. L. vol. 40, n. 02., 1992, p. 309/311. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017. p. 309/311.  
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exercido o seu direito de greve. A Corte de Cassação reformou a decisão 

recorrida para reconhecer a responsabilidade civil do sindicato. Considerou o 

Tribunal que a greve é lícita quando tem por fim defender os interesses 

profissionais do sindicato e de seus sindicalizados, o que não ocorreu no caso 

concreto; ela é ilícita quando utilizada para fim impróprio, como o de punir ou 

impedir o empregado que não deseja mais se associar385.  

Como indica Palmer, é possível constatar um paralelismo entre a 

construção jurisprudencial da responsabilidade civil do terceiro na França e na 

Inglaterra, nada obstante não se leia, nos julgados franceses (que são de alguns 

anos mais tarde), referência aos precedentes ingleses. Esse paralelismo 

caracteriza-se principalmente pelo contexto histórico prévio e por uma 

preocupação já apreendida pelo sistema para a tutela de uma ética no mercado 

quanto às relações entre empregadores ou tomadores de serviço. Tanto é que, 

tanto na Inglaterra, como na França, os primeiros precedentes teriam envolvido 

contratos de prestação de serviço.386  

Os julgados franceses fundamentaram a responsabilidade civil 

reconhecida no (então) art. 1382 do Código Civil, segundo o qual qualquer fato 

humano faltoso que causasse dano a outrem obriga aquele que a pratica a 

repará-lo. Ou seja, a fundamentação residia na regra genérica da 

responsabilidade civil; não se identifica, nesses julgados, um fundamento 

normativo mais específico, vale dizer, que norma específica teria sido violada para 

que a conduta fosse qualificada como uma “faute”. Enfrentava-se, desde já, a 

questão da possível violação do então art. 1165 do Código, que previa o princípio 

da relatividade.  

O julgado da Corte de Cassação sobre o caso “Raudnitz contra 

Doueuillet”, como visto, já fundamentava que, com a condenação recorrida, não 

se teria obrigado o terceiro a executar o contrato; o seu fundamento não seria, 

portanto, descumprimento contratual. A condenação recorrida tinha como 

fundamento a conduta do terceiro (não contratual – o acórdão refere-se a “quase 

delitual”, situando a responsabilidade fora do âmbito contratual) que, conhecendo 

o contrato e para satisfazer interesse próprio, conduz à ruptura do contrato do 
																																																								
385 PALMER, Vernon. A Comparative Study (From a Common Law Perspective) of the French 

Action for Wrongful Interference With Contract. Am. J. Comp. L. vol. 40, n. 02., 1992, p. 311/312. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017 

386 Ibidem, p. 302/304.  
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qual não é parte. Nada obstante algumas decisões utilizassem a expressão 

“quase delitual”, a responsabilidade reconhecida tinha natureza extracontratual, 

fundada na regra geral decorrente do então art. 1382 do Código Civil. 

Veja-se, portanto, que, desde a virada do século, os precedentes 

franceses já distinguiam, em sua substância, a relatividade decorrente do então 

art. 1165 do Código Civil e a responsabilidade do terceiro que facilita ou participa 

do descumprimento contratual (então fundamentada na regra geral de 

responsabilidade extracontratual). Essa distinção conduzirá à posterior 

sistematização doutrinária sobre o conceito de oponibilidade contratual.  

Os Tribunais franceses reconheceram como ilícita a conduta do 

terceiro que, conhecendo o contrato prévio, conduzia, facilitava ou participava no 

descumprimento pelo devedor, conduta que seria passível de irradiar a sua 

responsabilidade civil. Não se tratava de responsabilidade contratual, mas, sim, 

de responsabilidade extracontratual, fundada no então art. 1382 do Code Civile. 

Logo, reconheceu-se um dever do terceiro de não praticar a conduta faltosa 

interferindo no contrato alheio – não se questionou, como visto, o fundamento 

normativo específico desse dever, tratado como uma hipótese do dever de não 

causar dano a outrem.  

O conhecimento prévio do contrato era condição indispensável à 

configuração da faute; os precedentes da época que rejeitaram o pedido 

indenizatório, em regra, tinham como fundamento não ter restado provado o 

pressuposto do conhecimento. Não se exigia, entretanto, um dolo específico, uma 

intenção específica de prejudicar o credor, que era muitas vezes um concorrente 

do mercado. Por outro lado, a faute não poderia ser baseada na negligência; não 

se exigia que o terceiro pesquisasse sobre a existência do contrato anterior. 

Exigia-se uma interferência de má-fé, que não se presumia, má-fé que, no 

mínimo, deveria equivaler ao conhecimento do contrato.387  

Não se exigia que a conduta do terceiro fosse, necessariamente, a 

celebração de um contrato posterior incompatível. Veja-se o caso de Joost contra 

o Syndicat de Jallileu, em que a conduta do terceiro foi a greve com o intuito de 

que o empregador rompesse o contrato de emprego com Joost. Nada obstante os 

																																																								
387 PALMER, Vernon. A Comparative Study (From a Common Law Perspective) of the French 

Action for Wrongful Interference With Contract. Am. J. Comp. L. vol. 40, n. 02., 1992, p. 323. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017.  



	118	

primeiros precedentes sejam julgados casos envolvendo contratos de prestação 

de serviços, o reconhecimento da responsabilidade do terceiro a eles não se 

limitou, estendendo-se a possibilidade de sua configuração a todo e qualquer 

contrato.  

 

2.2.2 A construção e sistematização doutrinária do conceito de 
oponibilidade  
 

No século XIX, a doutrina francesa limitava-se a tratar o princípio da 

relatividade dos contratos como a impossibilidade, em regra, de o contrato irradiar 

efeitos perante terceiros. A lógica era do voluntarismo e individualismo liberal, e o 

raciocínio, cartesiano: o contrato decorreria da vontade das partes, que restavam 

vinculadas aos efeitos deles decorrentes; logo, o terceiro, que não exteriorizou 

sua vontade, não poderia restar vinculado a qualquer de seus efeitos. 

Na virada do século, em um contexto de mudança do cenário 

econômico e ideológica, em que o individual perde espaço para o coletivo, como 

visto, os Tribunais tiveram de enfrentar situações envolvendo terceiros e 

contratos, o que acabou levando ao reconhecimento da responsabilidade do 

terceiro interferente – com base no então art. 1.382 do Código Civil. A doutrina, 

então, construiu o conceito de oponibilidade do contrato, distinguindo-a da 

relatividade dos seus efeitos diretos.  

 
2.2.2.1 As primeiras construções doutrinárias  

 
Em 1910, Pierre Hugueney publica sua tese de doutorado sobre o 

tema: “Responsabilité civile du tiers complice de la violation d’une obligation 

contratuelle.” Segundo o autor, o art. 1.165 do Código Civil e o princípio da 

relatividade não impediriam o reconhecimento da responsabilidade do terceiro 

cúmplice ao descumprimento contratual pelo devedor. A norma apenas impediria 

que a responsabilidade do terceiro fosse contratual. Para tanto, o autor vale-se do 

direito penal – tanto que utiliza a expressão “cúmplice”, expressão muito utilizada 

até hoje.388 Nessa linha, não bastaria o mero conhecimento do contrato, mas uma 

																																																								
388 HUGUENEY, Pierre. Responsabilité civile du teirs complice de la violation d’une obligation 

contractuelle. Paris: Librarie Nouvelle de Droi et Jurisprudence, 1910, p. 241 e seq. Segundo o 
autor, a solidariedade entre o devedor contratual e o terceiro “cúmplice” decorreria de uma 
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intenção fraudulenta do cúmplice – a noção de dolo.389 Demais disso, para o 

autor, a responsabilidade do terceiro não seria uma responsabilidade própria, mas 

uma responsabilidade emprestada e moldada a partir da responsabilidade do 

devedor. Dessa forma, defendeu que a responsabilidade do devedor seria delitual 

também.390  

A obra de Pierre Hugueney foi criticada notadamente (i) por se ter 

recorrido a conceitos de direito penal, que não se aplicariam ao caso; (ii) por se 

condicionar a responsabilidade do terceiro à responsabilidade do devedor e (iii) 

por se ter qualificado a responsabilidade do devedor como delitual, construção 

que não encontrava fundamento no sistema.391  

A grande preocupação doutrinária continuava ser compatibilizar o 

princípio da relatividade e a responsabilidade do terceiro interferente. René 

Savatier, em um artigo publicado em 1934, chegou a questionar a utilidade de um 

princípio da relatividade dos efeitos contratuais.392 

Duas teses – quase concomitantes – revelaram essa preocupação, de 

Alex Weil e Simone Calastreng: ambos enfrentaram a questão de como conciliar a 

responsabilidade do terceiro que pratica conduta incompatível com o contrato com 

o princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Como solução, ambos 

propuseram que os terceiros seriam titulares de um dever de respeito perante 

contratos por ele conhecidos (a noção de oponibilidade), dever que não se trataria 

de efeito próprio do contrato.393 

																																																																																																																																																																								
aplicação ampla do art. 55 do Código Penal. Mas não apenas: seria mesmo possível realizar 
essa transposição do direito penal para o direito civil para caracterizar a própria cumplicidade.  

389 Segundo o autor, tanto em matéria civil como em matéria penal, a cumplicidade exigiria um 
elemento material (que seria a conduta do terceiro) e um elemento intencional, que seria a 
intenção fraudulenta – em regra, correspondente ao concerto fraudulento entre devedor e 
terceiro. (Ibidem, p. 245/249) 

390  A tese sustentada foi de que, quando o devedor age com dolo, atua a responsabilidade 
extracontratual, e não contratual. (HUGUENEY, Pierre. Responsabilité civile du teirs complice de 
la violation d’une obligation contractuelle. Paris: Librarie Nouvelle de Droi et Jurisprudence, 1910, 
p. 231.) 

391 A título exemplificativo, WEIL, Alex. La relativité des conventions em droit privé français. Paris: 
Librairie Dalloz, 1939, p. 426/427.  

392 Após analisar casos em que a relatividade dos efeitos contratuais havia sido afastada ou 
excepcionada em razão de interesses sérios, Savatier afirma que o art. 1.165 não teria ele 
mesmo, quase nenhuma utilidade. E conclui que tal constatação não deveria assustar, na 
medida em que ele seria fruto de uma concepção individualista e de liberdade absoluta dos 
indivíduos, que levaria em conta os muitos vínculos que os ligam em sociedade. (SAVATIER, 
René. Le prétendu príncipe de l’effet relatif du contrat. Revue Trimestrielle de Droit Civil. Paris: 
Librairie de recueil Sirey, 1934,p. 525/543).  

393  Segundo Jacques Ghestin, a compreensão mais limitada do princípio da relatividade, em 
contraponto a uma ideia de oponibilidade, já era mencionada por Wahl em 1903; todavia, ela 
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Alex Weil defendeu que o crédito – e logo o contrato que o origina – 

seria um valor, razão por que o seu titular teria o direito de exigir respeito de 

todos. Dessa forma, reconhecer a responsabilidade do terceiro não pressuporia 

reconhecer-lhe uma obrigação contratual, preservando-se o princípio da 

relatividade. O terceiro seria titular de um dever negativo, de não fazer algo que 

possa ajudar o devedor a descumprir a obrigação decorrente do contrato; esse 

dever seria consequência do contrato, como valor patrimonial, não seu efeito.394 

Simone Calastreng também defende que não haveria conflito entre os 

artigos 1382 e 1165 do Código Civil. Desde que o credor contratual provasse que 

o terceiro interferente conhecia o contrato previamente celebrado, ele deveria ser 

responsabilizado nos termos do art. 1.165. Esse dever dos terceiros de respeitar 

os contratos por ele conhecidos caracterizaria a oponibilidade do contrato, e não 

um de seus efeitos.395  

Em 1981, Jean-Louis Goutal publica a obra “Essai sur le príncipe de 

l’effet relatif du contrat”, que tem como objetivo demonstrar a subsistência do 

princípio da relatividade dos efeitos do contrato, cuja utilidade tinha sido 

questionada por Savatier. O autor reforça a distinção entre os efeitos obrigatórios 

contratuais e a oponibilidade, distinção que, a essa altura, já era corrente na 

doutrina. Ele fundamenta a oponibilidade na ideia de que o contrato seria um fato 

social e sua existência no mundo jurídico imporia a todos um dever de não o 

ignorar. 396  

Goutal distingue a oponibilidade do contrato e seus efeitos criadores ou 

translativos de direito real (no caso em que irradiados). O efeito criador ou 

translativo de direito real é efeito próprio (e, assim, obrigatório) de alguns 

contratos (como o de compra e venda, na França); como tal, ele seria relativo no 

sentido de que seria estabelecido sobre o bem de uma parte em benefício de 

																																																																																																																																																																								
teria sido primeiramente sistematizada por essas duas teses de doutorado (GHESTIN, Jacques. 
Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. Comparaisons franco-
belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: Librairie L.G.D.J, 1992, 
p. 12) 

394 WEIL, Alex. La relativité des conventions em droit privé français. Paris: Librairie Dalloz, 1939, p. 
428/429.  

395 CALASTRENG, Simone. La relativité des conventions. Étude de l’Article 1165 du Code Civil. 
Paris: Libairie de Recueil, 1939, p. 335/336.  

396 GOUTAL, Jean-Louis. Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat. Paris: Librarie Générale 
de droit e de la jurisprudence, 1981, p. 33/34.  



	 121	

outra parte. 397 Outra ideia seria a oponibilidade dos contratos, que existindo e 

modificando o mundo jurídico, impõe a sua existência perante todos.398 

A oponibilidade do contrato aos terceiros pelas partes seria um 

fenômeno negativo: ela impediria que o direito do terceiro nascesse ou tivesse 

efeito com relação ao contrato oponível. Com isso, ela seria um mecanismo de 

proteção, já que protegeria um direito titularizado por um contratante em razão do 

contrato, fosse ele real ou pessoal.399  

Em princípio, todo contrato seria oponível, independentemente de sua 

natureza, independentemente de ele criar direitos reais ou pessoais. Demais 

disso, todo contrato seria oponível contra todos, penitus extranei, partes, 

sucessores, credores quirografários. A oponibilidade seria a regra; a 

inoponibilidade, a exceção. O contrato só não seria oponível a terceiros em 

virtude de uma regra especial.400  

 
2.2.2.2 A sistematização de José Duclos  

 
Em 1984, quando a doutrina já distinguia os conceitos de relatividade e 

oponibilidade, José Duclos publicou a sua tese, que tinha como fim sistematizar 

um conceito geral de oponibilidade e suas aplicações às diversas espécies de 

fatos jurídicos.  

Distinguiam-se as noções de relatividade dos efeitos contratuais e de 

oponibilidade. A relatividade contratual significaria que, em regra, as partes 

seriam titulares dos efeitos próprios do contrato. O conceito de oponibilidade, por 

sua vez, estaria relacionado à projeção contratual para além da relação entre 

partes, exigindo que terceiros não ignorem (e não pratiquem condutas como se 

ignorassem) a existência do contrato ou das situações jurídicas dele decorrentes.  

José Duclos aduz que, ao se dizer que “o contrato não pode prejudicar 

ou beneficiar o terceiro”, diz-se que o contrato não pode, diretamente, criar 

obrigação e direito relacionados com a própria prestação a terceiro. Vale dizer: o 

																																																								
397 Naquele sistema, nada obstante o contrato de compra e venda tenha por si o efeito translativo 

de propriedade, para a sua eficácia erga omnes, exige-se que ocorra a sua publicidade pelo 
sistema registral.  

398 Ibidem, p. 34. 
399 GOUTAL, Jean-Louis. Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat. Paris: Librarie Générale 

de droit e de la jurisprudence, 1981, p. 34/35.  
400 Ibidem, p. 39/41. 
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terceiro não pode nem se ver demandado da execução da prestação, nem a 

demandar. O princípio da relatividade relaciona-se apenas aos efeitos obrigatórios 

ou diretos do contrato. Seus efeitos indiretos, entretanto, caracterizam a 

oponibilidade e fogem à relatividade. 

 O contrato, como evento sócio-jurídico, irradiaria seus efeitos 

(indiretos) junto a terceiros. Como um fato jurídico, a convenção é um elemento 

da ordem jurídica que cada um deve levar em consideração.401 O conceito de 

oponibilidade não estaria relacionado à criação de direitos de crédito e deveres de 

prestar, mas, sim, a um dever de os terceiros respeitarem o contrato e a relação 

jurídica contratual que lhe é decorrente. Duclos fala, assim, de eficácia direta e 

eficácia indireta dos negócios jurídicos.402  

A oponibilidade não seria uma exceção ao princípio da relatividade.403 

O princípio da relatividade relaciona-se apenas aos efeitos obrigatórios ou diretos 

do contrato. Seus efeitos indiretos, entretanto, caracterizam a oponibilidade e 

fogem à relatividade. 404 Segundo Duclos, entretanto, o mesmo momento histórico 

do recuo do individualismo foi marcado pela consagração de hipóteses 

excepcionais à relatividade, como é o caso da estipulação em favor de terceiro.405  

O conceito de oponibilidade poderia ser considerado em relação ao 

contrato e em relação aos efeitos jurídicos que lhes são decorrentes. José Duclos 

distingue os conceitos da oponibilidade do negócio jurídico em si (negotium) e da 

oponibilidade dos direitos e situações jurídicas que lhe são decorrentes 

(tractatus). É nesse contexto que se falaria em oponibilidade do contrato e em 

oponibilidade do direito de crédito decorrente. A primeira antecederia a segunda.  

Afirma o autor: “il est vrai, opposer un droit ou une situation 

conventionnel c’est nécessairement, à l’origine, opposer la convention”406. Mas, 

segundo o autor, o contrário não seria verdadeiro: opor um contrato não exigiria, 

necessariamente, opor seus efeitos jurídicos. O contratante poderia, 

simplesmente, pretender forçar o terceiro a respeitar a existência do contrato, sem 

																																																								
401 DUCLOS, José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: Librarie Generale de Droit 

et de Jurisprudence, 1984, p. 52/53.  
402 Ibidem, p. 39 e seq. 
403 Ibidem, p. 87.  
404 Ibidem, p. 52/53.  
405 Ibidem, p. 87.  
406 Ibidem, p. 72.  
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ir além. É o contrato, em seu estado de “repouso”, que seria oposto.407 Como 

exemplo, o autor diz ser o caso de opor convenções extintivas de direitos ou 

situações jurídicas.408  

A oponibilidade dos contratos poderia ser decomposta nas noções de 

oponibilidade probatória e oponibilidade substancial. No primeiro caso, o contrato 

é oposto como um fato suscetível de fornecer elementos ou indícios para a 

verificação da existência ou conteúdo de outro elemento da ordem jurídica. 

Supõe-se, assim, que um dos litigantes invoque, como apoio de suas alegações, 

a existência de um contrato em que seu adversário não foi parte. Não se trataria, 

aqui, de “opposabilité” propriamente dita, mas, adverte Duclos, haveria uma 

relação sutil de dependência. De um lado, antes de opor a convenção, deve-se 

provar a sua existência, se ela é negada pelo terceiro; do outro, pretender extrair 

do contrato uma prova contra o terceiro pressuporia o reconhecimento do 

princípio da oponibilidade.409  

Já do ponto de vista da oponibilidade substancial, o contrato não é 

mais visto apenas como fato dotado de utilidade probatória, mas como operação 

jurídica, como resultado decorrente do encontro de vontades das partes. O 

contratante opõe o contrato com a finalidade de forçar o terceiro a respeitar a sua 

existência e os seus efeitos. O terceiro deve aceitar a realidade das operações 

desejadas pelas partes e abster-se de todo entrave à sua execução.410  

A oponibilidade pode estar relacionada também ao âmbito da eficácia 

do contrato (oponibilidade do direito contratual). Para José Duclos, na estrutura 

dos direitos subjetivos, haveria duas relações que se individualizam mutuamente: 

o vínculo jurídico interno e o vínculo jurídico externo.  

O vínculo interno está relacionado ao objeto do direito: “il concerne les 

prérogatives dont le titulaire du droit est investi à l’égard de l’objet de ce 

dernier”411. A relação seria, assim, “trilógica”, composta pelo (i) sujeito (titular do 

direito), (ii) objeto (sobre o que – bem da vida – o direito trata) e (iii) conteúdo do 

direito (o que delimita sua extensão, quais as prerrogativas estão inclusas). 

Segundo Duclos, tal constatação permitiria afirmar que todos os direitos são 
																																																								
407 DUCLOS, José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: Librarie Generale de Droit 

et de Jurisprudence, 1984, p. 72/73.  
408 Ibidem, p. 73. 
409 Ibidem, p. 55.  
410 Ibidem, p. 68. 
411 Ibidem, p. 159.  
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relativos: o objeto e o conteúdo delimitam a zona de atividade direta dos seus 

titulares.412  

O vínculo interno seria apenas um dos aspectos da estrutura do direito 

subjetivo.413 O outro seria o seu vínculo externo, que se refere à relação jurídica 

existente entre o titular do direito e os terceiros. 414  De toda relação jurídica, 

formada em um dos seus polos por um direito subjetivo, decorreria uma relação 

jurídica externa, entre o titular e todos os demais (o resto do mundo). Cuida-se de 

efeito indireto, estranho à relação sujeito e objeto do direito.415  

Tal vínculo externo e indireto seria a oponibilidade, que significa que 

cada um deve juridicamente respeitar os direitos dos outros. A oponibilidade seria 

necessária à existência dos direitos subjetivos, já que, sem o dever de todos e de 

cada um de respeitar as prerrogativas dos semelhantes, os direitos não teriam 

valor.416 Neste contexto, todos os direitos seriam, ao mesmo tempo, relativos e 

absolutos: relativos, quanto ao seu objeto e conteúdo; absolutos, quanto à sua 

oponibilidade a todos.417  

Dessa forma, os ditos direitos pessoais, inclusive os direitos de crédito, 

não seriam “oponíveis” ao devedor; ele é obrigatório junto ao devedor. Trata-se de 

relatividade do direito subjetivo, e não de oponibilidade. Tais direitos são 

oponíveis aos verdadeiros terceiros: todos de uma dada ordem jurídica com 

exceção do devedor.418 

Foram, assim, os principais pontos da tese de Duclos: (i) tratar a 

oponibilidade como conceito da teoria geral do direito; (ii) tratar a oponibilidade 

como conceito relacionado a todos os atos jurídicos e a todos os direitos 

objetivos; (iii) no que concerne à oponibilidade substancial dos contratos, justificar 

a sua irradiação por se tratar de um elemento da ordem jurídica, que deveria ser 

respeitado por todos (nesse ponto, parece seguir a lógica da teoria da 

oponibilidade como “fato”); (iv) no que concerne à oponibilidade do direito 
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contratual, ela é justificada a partir da ideia da oponibilidade absoluta como 

elemento imanente a todos os direitos subjetivos.  

 
2.2.2.3 O posicionamento crítico de Robert Wintgen  

 

Em 2002, Robert Wintgen defende na Universidade de Paris I a tese 

“Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des tiers 

en droit français et allemand”, cuja versão publicada possui o mesmo título.419  

Já em sua introdução, Robert Wintgen explica que o trabalho não tem 

como fim a comparação em si entre os dois sistemas jurídicos. A análise de como 

a questão está posta no direito alemão, em que não haveria um princípio da 

oponibilidade tal como tido como irradiado pela doutrina e jurisprudência 

francesas, seria meio para que se examinassem criticamente o conceito de 

oponibilidade do contrato, seus fundamentos, sua coerência e utilidade no direito 

francês.420  

Isso porque a tese tem como fim demonstrar que a oponibilidade dos 

contratos não é um conceito que antecede os sistemas jurídicos, mas, sim, que 

depende do conteúdo destes. Para tanto, o autor critica as teorias justificativas da 

oponibilidade contratual adotadas na França, notadamente a teoria da 

oponibilidade do contrato como fato ou fato social, a teoria da oponibilidade como 

elemento inerente a todo e qualquer direito subjetivo e a teoria da oponibilidade 

como decorrência da força obrigatória contratual. Essas duas últimas são, 

segundo o autor, classificadas como teorias normativas da oponibilidade, na 

medida em que tentariam justificar uma construção normativa do princípio.421  

Até então, como visto, a oponibilidade era conceituada como um dever 

geral de respeito e abstenção do terceiro, que, conhecendo o contrato, não 

poderia praticar conduta que causasse a não satisfação do direito contratual. Era 

considerado como elemento inerente a todo e qualquer contrato.  

As teorias do contrato como fato ou como fato social buscavam 

justificar essa oponibilidade contratual afirmando que o contrato, como “fato” ou 

“fato social”, era um elemento do sistema que deveria ser respeitado por todos. O 
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420 Ibidem, p. 03/04.  
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contrato seria oponível porque ele existe no mundo jurídico, impondo-se a 

terceiros. A referência a um contrato como “fato social” tinha o mesmo 

fundamento, sem que se indicasse a dimensão da nuance do acréscimo do termo 

“social”.422  

Como demonstra Wintgen, os fatos não seriam oponíveis em si. Um 

fato existe, mas ele não se impõe em razão de sua própria existência. Para que 

haja essa imposição, em termos jurídicos, é preciso que esse fato seja 

apreendido por uma norma do sistema que determina que ele seja respeitado. 

Nesse caso, “não é o fato que se impõe por sua própria força, por sua 

“oponibilidade”, é uma regra particular que cria a obrigação de não atentar contra 

ele.”423 

Assim, dizer que o contrato é oponível “como fato” deve significar 

apenas que o contrato ou fatos ligados à sua formação e execução são 

suscetíveis de serem apreendidos por normas do sistema, que o ligam a 

consequências jurídicas. O contrato “como fato” não produz por si efeito perante 

terceiros. É preciso a incidência de uma norma jurídica que tenha como 

pressuposto o contrato ou um de seus elementos.424  

Para o autor, a noção do “contrato como fato social” não apresenta um 

acréscimo de significação jurídica. Os autores acrescentariam o adjetivo “social” 

para sugerir que o fato social comportaria uma imposição jurídica obrigatória, na 

mesma linha de argumentação, entretanto, daqueles que pretendem justificar uma 

oponibilidade geral do contrato “como fato”.  

O autor conclui que a oponibilidade pode ser definida, em termos 

gerais, como a aptidão abstrata de que o contrato, como fato, possa ser 

apreendido por normas específicas do sistema jurídico para que lhe sejam 

atribuídos efeitos perante terceiros. Nesse contexto, a oponibilidade dos fatos – 

como essa possibilidade abstrata de apreensão jurídica – seria um axioma que 

não se justifica, ele se constata. Essa oponibilidade, diferentemente da força 

obrigatória do contrato e da relatividade contratual, não é uma norma de direito; 

ela é inerente à própria ideia de sistema jurídico.425 Por outro lado, os efeitos 

																																																								
422 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 

tiers en droit français et allemand. Paris: LGDJ, 2004, p. 86/87.  
423 Ibidem, p. 90. 
424 Ibidem, p. 90/91.  
425 Ibidem, p. 94.  
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jurídicos perante terceiros e o seu conteúdo dependem de normas específicas do 

sistema jurídico.  

Wintgen continua o seu estudo crítico sobre o que chamou de teorias 

normativas, que poderiam ser classificadas em duas categorias: (i) teorias da 

oponibilidade absoluta dos direitos subjetivos e (ii) teorias que deduziriam um 

princípio da oponibilidade como decorrente do princípio da força obrigatória 

contratual.  

A teoria da oponibilidade absoluta dos direitos subjetivos baseia-se na 

afirmação de que todo direito subjetivo, em si, irradiaria um dever de respeito 

junto a terceiros, de forma que, nessa perspectiva, teria um caráter absoluto. 

Parte-se da ideia de que seria incoerente ou ilógico que o sistema reconhecesse 

a um sujeito determinado direito subjetivo e, ao mesmo tempo, permitisse a 

terceiros ignorá-los. Demais disso, todo direito significaria uma atribuição de 

titularidade a alguém quanto a ser objeto, o que significaria a exclusividade do 

titular do direito e a exclusão dos demais. A exclusão dos demais do domínio 

reservado ao titular do direito significaria a todos a existência desse direito.426  

Na linha do que defende Wintgen, a proteção desse “domínio 

reservado” ao titular poderia ser realizada de diversas formas, cuja eleição é feita 

pelo sistema jurídico, e não em razão de conceitos que o precedem. Um direito 

subjetivo pode ser protegido por uma norma de incompetência que torna ineficaz 

os atos de disposição praticados por terceiros quanto ao objeto do direito de 

outrem; pode ser protegido por regras que disciplinem oponibilidades específicas 

perante terceiros; pode ser protegido pela responsabilidade, que é apenas um dos 

meios de proteção.427  

Segundo o autor, em geral, o direito subjetivo é protegido pela 

ineficácia do ato de disposição sobre o seu objeto realizado por terceiro, 

caracterizando uma proteção preventiva. Quanto aos direitos de crédito, esse 

meio de proteção significa que um terceiro não pode renunciar ao direito de 

crédito de outrem, não pode exigir o pagamento, nem o receber em nome do 

titular do direito (o que seria, também, formas de dispor). O sistema pode ir além 

na proteção dos direitos subjetivos, inclusive de crédito, mas é sempre uma 

																																																								
426 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 

tiers en droit français et allemand. Paris: LGDJ, 2004, p. 122/129.  
427 Ibidem, p. 130.  
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questão de escolha do sistema jurídico; as formas de proteção não antecedem o 

próprio sistema, mas, ao contrário, decorrem dele.428  

Nesse contexto, é possível que o sistema proteja o direito de crédito 

por meio da responsabilidade delitual, de forma semelhante àquela que é 

normalmente atribuída aos direitos reais. O princípio da relatividade não é 

obstáculo a essa escolha feita pelo sistema. Cuida-se, por outro lado, de escolha 

possível, mas não indispensável.429  

Em síntese, poder-se-ia conceituar a oponibilidade absoluta dos 

direitos subjetivos como efeito decorrente de uma norma do sistema permitindo 

sancionar pela responsabilidade delitual condutas de terceiro contrárias ao direito 

subjetivo; ela não é consequência lógica ou natural do conceito de direito 

subjetivo. A proteção do direito contratual pela responsabilidade delitual não é 

contrária ao princípio da relatividade, que não impede que o contrato seja 

apreendido por outras normas do sistema para que lhe sejam ligados efeitos 

jurídicos correspondentes. Deve-se ver que se trata de uma questão de 

ponderação (prévia) dos interesses envolvidos – interesses do credor e do 

terceiro.430  

Sobre a teoria de que a oponibilidade contratual decorreria da força 

obrigatória431, ela também não subsistiria em razão das críticas antecedentes. 

Dizer que o terceiro deve respeitar o contrato como outra face da força obrigatória 

é querer impor o contrato em razão de sua existência, de forma que a crítica feita 

àquela teoria vale também para essa.432   

Na sequência, após analisar casos de direitos de crédito envolvendo 

imóveis e envolvendo direito concorrencial, o autor não chega a indicar qual seria 

o fundamento normativo do sistema inglês da oponibilidade contratual como dever 

de abstenção. Conclui que não pareceria oportuno resolver o conflito de 

interesses uma vez por todas por uma regra precisa que fixasse as condições da 

responsabilidade do terceiro. Seria preferível atribuir aos juízes esse poder de 

apreciação para que esses levassem em conta a complexidade das situações 

																																																								
428 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 

tiers en droit français et allemand. Paris: LGDJ, 2004, p. 130/132.  
429 Ibidem, p. 134/135.  
430 Ibidem, p. 138/139.  
431 Cf. GHESTIN, Jacques; JAMIM, Christophe; BILLIAU, Marc. Traité de Droit Civil. Les effets du 

contrat. 2nd éd. Paris: L.G.D.J, 1994, p. 416/423.  
432 Ibidem, p. 147/148.  
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concretas.433 Em outras palavras, a resolução do conflito de interesses deveria 

ser feita caso a caso, a depender da complexidade das situações materiais 

envolvidas, levando-se, em conta, também as orientações do sistema no que 

concerne à proteção dos direitos contratuais.  

Nada obstante as demais sólidas conclusões da tese de Robert 

Wintgen, que servem de base à presente tese, a sua última conclusão pareceu 

bastante vaga. O autor demonstra, ao longo da tese, a necessidade de que se 

encontre um fundamento normativo dentro de um sistema jurídico determinado 

para que se conclua a possibilidade de irradicação de um dever de abstenção do 

terceiro. Sucede que, nada obstante pareça admitir essa possibilidade no direito 

francês, não identifica esse fundamento específico, defendendo, ao final, que seja 

dado um poder aos juízes para a resolução do conflito de interesses caso a caso, 

mas sem que indique quais seriam os parâmetros normativos para o exercício 

desse poder. É certo o poder criador da jurisprudência no sistema francês, como 

no sistema brasileiro, inclusive da concretização do conteúdo de normas mais 

abertas e na reconstrução normativa, mas isso não autorizaria – inclusive em 

consonância com os próprios fundamentos da tese – que se reconhecesse um tal 

efeito jurídico sem que se identificasse a norma incidente.  

 

2.2.3 A recente previsão expressa legislativa  
 

Por meio da Ordonnance n. 2016-131, de 10 de fevereiro de 2016, 

houve uma importante reforma no Código Civil quanto ao direito dos contratos, 

regime gral e prova das obrigações. Por meio dela, restou expressamente 

reconhecida, no Código, a oponibilidade dos contratos perante terceiros, bem 

assim a sua distinção com relação ao princípio da relatividade.  

O novo artigo 1.199 do Código, que seria correspondente ao antigo 

artigo 1.165, tem a seguinte redação: “Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les 

parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir 

contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de 

																																																								
433 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 

tiers en droit français et allemand. Paris: LGDJ, 2004, p. 258/259.  



	130	

celles du chapitre III du titre IV.”434 A nova redação deixa clara a ideia de que a 

relatividade dos efeitos contratuais se refere aos efeitos direitos do contrato, 

direito à prestação e obrigação de prestar, dos quais o terceiro não é, em regra, 

titular. A redação do antigo artigo 1.165 dispunha que “as convenções só têm 

efeitos entre as partes contratantes: elas nem prejudicam nem aproveitam 

terceiros, salvo no caso previsto no art. 1.121”435.  

Demais disso, o novo artigo 1.200 do Código, com redação inédita, 

prevê, em uma tradução livre, que “Os terceiros devem respeitar a situação 

jurídica criada pelo contrato. Eles podem dela se valer para notadamente provar 

um fato.”436 Como se vê, restou expressamente previsto o dever de respeito dos 

terceiros perante as situações jurídicas irradiadas pelo contrato (ideia de 

oponibilidade contratual substancial de Duclos). Nesse ponto, a redação optou 

pela perspectiva da situação jurídica contratual, perspectiva que, segundo Duclos, 

abrangeria aquela da oponibilidade dos contratos. Ainda, restou prevista a 

oponibilidade probatória dos contratos.  

Veja-se, portanto, que, no direito francês, a ideia de oponibilidade dos 

contratos passou por um ciclo: (i) inicialmente pressuposta pelos Tribunais e pelas 

construções doutrinárias iniciais para justificar a responsabilidade civil do terceiro 

cuja conduta fosse incompatível com o cumprimento do contrato, ela foi justificada 

sob a perspectiva do então artigo 1.132 do Código Civil, que previa a 

responsabilidade extracontratual, ou seja, em uma perspectiva em que a resposta 

foi buscada dentro do sistema jurídico francês; (ii) sistematizada a diferença entre 

os conceitos de oponibilidade e relatividade, ela passou a ser tratada como uma 

questão prévia ao sistema, no sentido de que todo contrato e/ou toda situação 

jurídica dele decorrente imporiam um dever de respeito perante todos; (iii) a 

concepção de oponibilidade inerente ao contrato e ao direito subjetivo contratual 

foi criticada, sob a tese de que se trataria de questão interna do sistema; (iv) ela 

foi prevista expressamente no Código Civil, de forma genérica, voltando, de 

alguma forma, a ser tratada como uma questão de conteúdo do sistema.  

																																																								
434 “O contrato cria obrigações apenas entre as partes. Os terceiros não podem nem demandar a 

execução do contrato, nem ser demandados para executá-los, com exceção das disposições da 
presente seção e aquelas do capítulo III do título IV.” (FRANCE. Code civil.. Disponível em 
www.legifrance.gouv.fr. Acesso em 07/01/2018, tradução nossa) 

435 FRANCE. Code civil. Disponível em www.legifrance.gouv.fr. Acesso em 07/01/2018. 
436 FRANCE. Code civil. Disponível em www.legifrance.gouv.fr. Acesso em 07/01/2018.  
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3 O FUNDAMENTO DA OPONIBILIDADE DOS CONTRATOS 
PERANTE TERCEIROS.  
 
3.1 A PREMISSA DO PROBLEMA: A OPONIBILIDADE COMO UM CONCEITO 

JURÍDICO-POSITIVO  

 

Distinguem-se os ditos conceitos lógico-jurídicos 437  e os conceitos 

jurídico-positivos. Os primeiros são conceitos gerais do direito, conceitos jurídicos 

fundamentais438, que não pertencem a um dado sistema jurídico positivo, nem a 

determinados ramos do direito. Eles compõem a Teoria Geral do Direito, aqui 

entendida como conjunto de conceitos e enunciados interligados que possuem 

pretensão de servir à análise do fenômeno jurídico independentemente do 

sistema jurídico observado e do seu conteúdo. Cuida-se de conceitos com 

pretensão de universalidade. Daí por que se trata de uma teoria geral.439 Os 

conceitos jurídico-positivos440 são aqueles relativos a diferentes sistemas jurídico-

																																																								
437  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. António Ulisses Cortês (trad.). 2ª ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 146. 
438 Nas palavras de Fredie Didier Jr.: “São fundamentais para a ciência jurídica (e, por isso, 

também podem ser chamados de conceitos jurídicos fundamentais), pois correspondem à 
estrutura essencial de toda norma jurídica. Onde houver norma jurídica (onde houver Direito, 
pois), serão úteis. Não se concebe a existência de Direito sem “hipótese normativa”, “norma 
jurídica”, “dever jurídico”, “preceito normativo”, “sujeito de direito”, “fato jurídico” etc.” (DIDIER JR. 
Fredie. Sobre a teoria geral do processo. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, 2011, p. ?) Diferentemente dos conceitos jurídico-positivos, os conceitos jurídicos 
fundamentais são decorrentes de elementos constantes nos diversos sistemas, que, em sua 
plataforma comum, são compostos por um certo número de constantes, como os conceitos de 
poder e sanção, e de uma certa estrutura do pensamento jurídico.  

439  Adota-se como conceito de teoria o de um conjunto de conceitos e enunciados ditos 
fundamentais acerca de um dado objeto, materialmente e formalmente interligados. (Cf. 
VILANOVA, Lourival. Escritos jurídicos e filosóficos. São Paulo: Axis Mundi: IBET, 2003, p. 80; 
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 640.) Lourival Vilanova noticia que as teorias sociais, a depender 
do seu grau de abstração, podem ser gerais, individuais e particulares. Seriam gerais aquelas 
com pretensão de universalidade. (VILANOVA, Lourival, op. cit., p. 93/95.) Fredie Didier Jr. 
segue a divisão proposta por Lourival Vilanova. (cf. DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria geral do 
processo. [Tese de livre docência] São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, 2011, p. 24.) No mesmo sentido, Jean Dabin afirmou que a teoria será geral na medida 
em que se esforça para estabelecer a abstração a partir do particularismo dos diversos ramos do 
direito e dos diversos sistemas jurídicos nacionais. (DABIN, Jean. Théorie Générale du Droit. 
Dalloz: Paris, 1969, p. 08.) Também Na mesma linha, o J. L. Bergel definiu a teoria geral do 
direito como “la science ayant pour objet l‘exposé des principes, des notions et des distinctions 
qui sont communs aux diverses systèmes de droit”. Tradução livre: “a ciência tendo por objeto a 
exposição de princípios, noções e distinções que são comuns aos diversos sistemas de direito”. 
(BERGEL, Jean-Louis. Théorie Générale du Droit. 4 éd. Paris: Dalloz, 2003, p. 03) 

440 TERÁN, Juan Manuel. Filosofía del derecho. 18ª ed. Cidade do México: Porrúa, 2005, p. 81; 
BORGES, José Souto Maior. Lançamento tributário. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 94; 
SICHES, Luis Recasens. Filosofia del derecho. 19ª ed. Cidade do México: Porrúa, 2008, p. 12. 
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positivos, conjunto de normas jurídicas em vigor em um determinado momento 

em uma determinada sociedade.441 442  

Na estrutura do fenômeno jurídico, não há apenas as normas jurídicas, 

mas os fatos – e os fatos qualificados como jurídicos – e as situações jurídicas 

(sentido lato). Assim, os conceitos de fato jurídico (em sentido lato), direitos 

subjetivos, relações jurídicas, invalidade, dentre outros, são conceitos gerais 

sobre o fenômeno jurídico.  

Os pressupostos dos fatos jurídicos, o conteúdo dos direitos subjetivos 

e das relações jurídicas eficaciais, por sua vez, são questões que se inserem no 

âmbito de determinado sistema jurídico, dependem do conteúdo das normas que 

o compõem. São conceitos jurídico-positivos.  

O conceito de contrato é jurídico-positivo; extrai-se de um determinado 

sistema jurídico.443 Como produto do autorregramento da vontade, depende dos 

limites traçados por um dado sistema. É o sistema jurídico que diz as relações 

intersubjetivas que podem ser apreendidas pelo manto da contratualidade.444  

A regra da relatividade dos efeitos contratuais, como visto, também é 

uma questão de sistema jurídico. O conteúdo e a titularidade das relações 

jurídicas eficaciais dependem do sistema jurídico, que pode, inclusive, 

excepcionar a regra da relatividade que seja dele decorrente.  

Também a oponibilidade do direito contratual é um conceito jurídico-

positivo. Saber se, do contrato ou do direito contratual (a depender da 

perspectiva), se irradia um dever de abstenção que seja titularizado por terceiros 

(que estaria estruturado em uma relação jurídica eficacial) depende da 

verificação, em um determinado sistema jurídico, da existência de norma que, 

uma vez incidente, formaria o fato jurídico próprio da oponibilidade.  

																																																								
441 BERGEL, Jean-Louis. Théorie Générale du Droit. 4 éd. Paris: Dalloz, 2003, p. 02.  
442 Sobre a distinção, cf. DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria geral do processo [Tese de livre 

docência]. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, passim.  
443 Nesse sentido, Enzo Roppo afirma que, no âmbito dos diversos sistemas jurídicos, o contrato é 

um instrumento legal (não o único) de circulação de riquezas. (ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. 
Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Lisboa: Almedina, 2009, p. 18). 

444 No sistema italiano, por exemplo, serão apreendidas pelo manto da contratualidade relações 
intersubjetivas econômicas ou patrimoniais. Vincenzo Roppo destaca, neste contexto, os 
acordos que não são tidos como contratos no sistema italiano em razão da ausência de 
patrimonialidade. (ROPPO, Vincenzo. Il contratto. 2a ed. Milano: Giufrrré Edtitore, 2011, p. 05).  
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A questão não deve ser tratada como fundamental à ciência jurídica e, 

portanto, um prius aos Ordenamentos. 445  Não se trata, aqui, de estrutura 

essencial do fenômeno jurídico (da norma jurídica, de sua incidência e irradiação), 

mas, sim, de seu possível conteúdo. Nesse sentido, Robert Wintgen bem aduziu 

que “o contrato, sua existência, seu conteúdo e sua execução ou inexecução são 

fatos que podem ter consequências para os terceiros porque a lei os prevê 

diretamente”446.  

Dessa forma, a tese de que a oponibilidade seria imanente ao próprio 

conceito de direito subjetivo – sob o argumento de que não haveria sentido na 

tutela do direito subjetivo, se terceiros pudessem não o respeitar – parece poder 

ser sustentada em termos filosóficos e morais, mas não como fundamento 

jurídico.  

No âmbito jurídico, dizer que o direito subjetivo irradia um dever junto a 

terceiro é questão de irradiação de consequência jurídica, que pressupõe a 

incidência normativa. Depende, pois, da existência ou não de determinada norma 

no sistema. O problema proposto deve ser analisado à luz de determinado 

ordenamento jurídico, que, no caso, é o brasileiro. O nível de proteção jurídica 

que é atribuído a um determinado direito subjetivo depende do conteúdo do 

sistema jurídico, vale dizer, das normas que o compõem.  

Como demonstrou Robert Wintgen, em geral, os direitos subjetivos são 

protegidos – em razão de conteúdo normativo do sistema jurídico – pela ineficácia 

do ato de disposição, com relação ao seu objeto, praticado por terceiro (sujeito 

que não é o titular do direito). Assim, em geral, nos sistemas jurídicos, aquele que 

não é titular do direito de propriedade não pode alienar, nem onerar a coisa; 

																																																								
445  Tratando-a como uma questão prévia ao sistema jurídico, afirma José Duclos que “toute 

prérogative ne se conçoit qu’en raison des rapports de son titulaire avec ses semblables: c’es la 
vie en Société qui justifie fondamentalement l’existence des droits subjectifs.” Tradução livre: 
“toda prerrogativa só se concebe em razão dos vínculos de seu titular com seus semelhantes; é 
a vida em sociedade que justifica fundamentalmente a existência dos direitos subjetivos). A 
condição de alteridade seria, assim, inscrita dentro da noção de direito subjetivo. (DUCLOS, 
José. L’opposabilité (essai d’une théorie générale). Paris: Librarie Generale de Droit et de 
Jurisprudence, 1984, p. 157). Também, SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de 
terceiro por lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 466. Paul Roubier também 
considera que todos os direitos, inclusive os direitos de crédito, devem beneficiar-se, em sua 
qualidade de direitos, de uma inviolabilidade que lhes assegura o respeito de toda pessoa. 
(ROUBIER, Paul. Droits subjectifs et situations juridiques. Paris: Dalloz, 2005, p. 258).  

446 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 
tiers en droit français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 96.  
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aquele que não é titular de direito de crédito não pode cedê-lo, nem o renunciar 

ou dar quitação como se credor fosse. 447  

Mesmo essa proteção depende do conteúdo do direito positivo em 

análise. Nada impede que, no sistema jurídico, exista norma que, ponderando 

previamente outros interesses envolvidos (como a situação de confiança de um 

terceiro), repute eficaz algum ato de disposição que não seja praticado pelo titular 

do direito.448 É justamente o caso do art. 309 do Código Civil, que protegendo a 

situação daquele que acreditou que outrem era o titular do direito de crédito, 

reputa “válido” (leia-se: eficaz perante o real titular do crédito) o recebimento de 

pagamento (que é um ato de disposição) feito por outrem.449  

Por outro lado, será possível que o sistema jurídico reforce a proteção 

do direito de crédito, em níveis diversos, podendo mesmo atribuir ao direito de 

crédito uma proteção semelhante àquela do direito real. O direito de crédito é 

suscetível de ser protegido de diversas maneiras, a depender das escolhas feitas 

pelo sistema.450  

Entre essas possíveis maneiras de proteção, está a proteção por meio 

da responsabilidade civil delitual, pressupondo a irradiação do dever do terceiro 

de não atentar contra o direito de crédito. É possível, mas não indispensável, que 

tal proteção seja conferida pelo sistema; o sistema pode ir mais ou menos longe. 

Cuida-se de escolha feita pelo sistema jurídico, que depende, pois, de seu 

conteúdo.451  

																																																								
447 Como diz o autor, “essa mesma proteção preventiva contra os atos de disposição existe para o 

direito de crédito. É dizer, inicialmente, que o ato de disposição sobre o direito de outrem será 
ineficaz. Se eu cedo o crédito de outro, eu não o faço perder qualquer direito de crédito. Demais 
disso, só o credor é competente para receber o pagamento, acordar um perdão de débito ou, 
ainda, exigir o pagamento, já que esses são igualmente formas de dispor do direito.” (WINTGEN, 
Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des tiers en droit 
français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 130/131, tradução nossa) 

448 Ibidem, p. 130.  
449 Nesse caso, o credor efetivo não poderá alegar a ineficácia do ato junto ao devedor principal e 

terá de buscar, se for o caso, a satisfação do seu direito ou a reparação correspondente em face 
daquele que agiu como se credor fosse.  

450 Ibidem, p. 132/134.  
451 Ibidem, p. 132/141. Nas palavras do autor: “A noção de direito subjetivo, se ela implica uma 

certa proteção jurídica, não predetermina as suas modalidades de proteção. O direito positivo 
pode ir mais ou menos longe. Ele pode decidir que os terceiros não têm de se preocupar com 
contratos celebrados por outro ou, ao contrário que o atentado, mesmo não intencional, contra 
esse contrato é um ato ilícito que engaja a sua responsabilidade, diversas soluções 
intermediárias são igualmente possíveis. Nenhuma delas se impõe pela natureza mesmo do 
direito de crédito.” (Ibidem, p. 135, tradução nossa) 
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Também não se sustentaria a ideia de que um dever de abstenção do 

terceiro seria imanente ao contrato por ele se tratar de um “fato”, “fato social” ou 

mesmo “fato jurídico”. O contrato, como fato jurídico que é, irradia a sua eficácia 

própria, decorrente da apreensão jurídica da exteriorização de vontade das 

partes. Não é efeito próprio do contrato em si um dever de abstenção titularizado 

por terceiros. Para que esse dever seja irradiado – como abaixo se verá –, é 

preciso que o contrato – já um fato jurídico – seja apreendido por uma outra 

norma do sistema. É dessa segunda apreensão e da formação desse segundo 

fato jurídico que se irradia o dever do terceiro, cujo descumprimento pode fazer 

surgir a responsabilidade civil.452  

Dessa forma, a oponibilidade como um dever de respeito titularizado 

pelo terceiro não é automática, não é efeito próprio do contrato, nem decorre das 

exteriorizações de vontade que o formam. Ela decorre de uma nova incidência 

normativa, da incidência de uma outra norma, que deve ser identificada em dado 

sistema. Não se trata de questão prévia ao sistema, dependendo, isso sim, de 

seu conteúdo. Não se trata de um conceito jurídico fundamental, e sim de um 

conceito relativo, se for o caso, a determinado sistema jurídico; cuida-se de um 

conceito jurídico-positivo.  

 

3.2 O CONTRATO COMO PRESSUPOSTO FÁTICO DE OUTRA NORMA 

JURÍDICA 

 

É elemento da estrutura da norma a previsão fática abstrata à qual se 

ligam as consequências jurídicas. Cuida-se do suporte fático, “hipótese fática 

condicionante da existência do fato jurídico” 453 . Assim o caracteriza Marcos 

Bernardes de Mello: “Quando aludimos a suporte fático estamos fazendo 

referência a algo (= fato, evento ou conduta) que poderá ocorrer no mundo e que, 

por ter sido considerado relevante, tornou-se objeto da normatividade jurídica”454.  

																																																								
452 Nas palavras de Robert Wintgen: “a oponibilidade “enquanto fato” não produz nenhum efeito 

próprio. A intervenção de uma regra que contém em seu pressuposto um elemento do contrato 
ou o contrato em si, nessa lógica, indispensável. A existência do contrato é apenas prévia, 
necessária, mas insuficiente, à “irradiação” do contrato ou à sua “oponibilidade”. (WINTGEN, 
Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des tiers en droit 
français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 91, tradução nossa.).  

453 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. Plano da existência. 21a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017, p. 83. 

454 Ibidem, p. 83.  
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Pontes de Miranda define “o suporte fático (Tatbestand) da regra 

jurídica” como “aquêle fato, ou grupo de fatos que o compõe, e sôbre o qual a 

regra jurídica incide”455.  O suporte fático pode ser visto como elemento da norma 

jurídica e como elemento do mundo dos fatos.  

A noção de suporte fático reflete duas facetas: (i) suporte fático 

abstrato ou hipotético, que é a previsão abstrata dos elementos fáticos à qual se 

ligam as consequências jurídicas; (ii) suporte fático concreto, quando o suporte 

fático é materializado no mundo, vale dizer, quando há correspondências entre os 

fatos da vida e aqueles previstos abstratamente. 456  O suporte fático concreto 

remete ao mundo dos fatos, e não ao mundo jurídico; o seu ingresso no mundo 

jurídico corresponde à formação do fato jurídico.457 O suporte fático concreto está 

para o mundo dos fatos na medida em que o fato jurídico está para o mundo 

jurídico. Assim já dizia Pontes de Miranda: “Fato jurídico é o suporte fático que o 

direito reputou pertencer ao mundo jurídico.”458 

Fatos jurídicos e efeitos jurídicos podem compor o suporte fático de um 

outro fato jurídico. Segundo Pontes de Miranda, “quando fatos jurídicos são 

elementos de suporte fáctico, não deixam de ser fatos jurídicos, não volvem a ser, 

apenas, elementos de fato”. Dessa forma, “o jurídico figura no suporte fáctico sem 

perder a juridicidade que adquiriu e exatamente com ela é que entra na 

composição do suporte fáctico.”459 Nesses casos, o que compõe o suporte fático é 

justamente o fato jurídico, e não o fato carente de tal adjetivo.  

Sobre a possibilidade de um efeito jurídico ser elemento do suporte 

fático de outro fato jurídico, também afirma Lourival Vilanova: “também a própria 

relação jurídica, que num ponto da série é efeito, pode figurar, num outro ponto da 

																																																								
455 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo I. 4a ed. São 

Paulo: RT, 1983, p. 19. 
456 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. Plano da existência. 21a ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017, p. 83/84. 
457 Ibidem, p. 38.  
458 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de, op. cit., p. 20.  
459 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de, op. cit., p. 34. Explica Marcos Bernades de Mello: 

“O fato jurídico, como os efeitos jurídicos, quando entram na composição de um suporte fáctico, 
são tomados como fato jurídico ou como efeito jurídico, tal qual são. Não voltam a ser facto 
desqualificado de jurídico, mas continuam a ser fáctico adjetivado de jurídico.” (MELLO, Marcos 
Bernardes de. Teoria do fato jurídico. Plano da existência. 21a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
90) 
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série, como antecedente ou causa, aqui compondo o suporte fáctico, passando, 

pois, à categoria de fato jurídico”460. 

A presença de um fato jurídico ou de um efeito jurídico em outro 

suporte fático não é pouco frequente. Se a vida é uma sucessão causal de fatos 

(causalidade natural), também a sua inserção no mundo jurídico (por meio dos 

recortes dados pela incidência normativa) pode ocorrer como uma sucessão 

causal. A causalidade jurídica é construída como um sistema de relações, 

recobrindo o sistema social.461  

O dever de indenizar, por exemplo, é efeito jurídico que decorre da 

juridicização de um suporte fático composto pelo descumprimento de um dever 

primário (efeito jurídico de um outro fato jurídico). O direito de decretar a 

inconstitucionalidade da norma também pressupõe a existência da norma (que é 

um fato jurídico). O fato jurídico da coisa julgada material pressupõe a existência 

de uma decisão judicial (fato jurídico). 

O contrato, enquanto fato jurídico – já juridicizado –, pode ser 

pressuposto fático de um outro fato jurídico. Por exemplo, o direito de invalidar 

não é efeito próprio do contrato, mas ele decorre da incidência de uma outra 

norma do sistema, que pressupõe o defeito e o prejuízo.  

A oponibilidade contratual – como dever de abstenção titularizado por 

terceiro (e o correspectivo direito) – é efeito jurídico. Cuida-se de relação jurídica 

eficacial estruturada, de um lado, pelo dever de o terceiro não praticar condutas 

que impliquem a frustração do direito contratual e, do outro, o direito correspectivo 

da parte em face do terceiro. Como efeito jurídico que é, pressupõe um fato 

jurídico correspondente. Todo efeito jurídico decorre de um fato jurídico.  

O fato jurídico que irradia a oponibilidade contratual não é o contrato 

em si. O contrato não tem como fim irradiar dever titularizado por terceiro, que 

não participa da relação jurídica base apreendida pelo manto da contratualidade, 

que não pretendeu autorregrar as suas condutas e expectativas futuras e que não 

é, nem mesmo excepcionalmente, titular de relação jurídica eficacial irradiada 

pelo contrato em si.  

																																																								
460 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 128. 
461 Ibidem, p. 134.  
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O fato jurídico da oponibilidade tem como elemento, em seu suporte 

fático, o contrato, fato já juridicizado. Aqui, o contrato é elemento fático de um 

outro fato jurídico. O mesmo raciocínio pode ser feito com relação ao direito 

contratual. O direito contratual, como efeito jurídico já irradiado, pode ser 

elemento fático de um outro fato jurídico, o fato jurídico da oponibilidade, 

estruturada por um dever do terceiro de respeitar o direito contratual de outrem.   

Nessa linha, segundo Robert Wintgen, os fatos jurídicos – assim como 

todos os outros fatos (veja-se que os fatos jurídicos não deixam de ser fatos do 

mundo) – existem perante todos, inclusive os terceiros. É possível que se chame 

tal constatação de existência de “oponibilidade”, mas ela, em si, não significaria 

um “dever de inviolabilidade”. A oponibilidade jurídica, como efeito jurídico, 

depende da incidência de uma norma do sistema no seu suporte fático próprio. A 

existência dos fatos jurídicos pode ser tida em conta por normas jurídicas 

diversas, que os liga a suas consequências jurídicas. Os contratos e seus 

elementos não fogem a esse mecanismo fundamental do fenômeno jurídico.462  

A oponibilidade é efeito próprio do fato jurídico do qual decorre, fato 

jurídico que tem como um de seus elementos o contrato já existente e/ou 

situações jurídicas eficaciais dele irradiadas. Mas ela não é efeito próprio do 

contrato em si; é preciso um outro suporte fático (abstrato e concreto) – que tenha 

como elemento o contrato –, uma outra incidência normativa, uma outra formação 

do fato jurídico e a sua irradiação de eficácia correspondente para que se irradie a 

relação eficacial da oponibilidade.  

 

3.3 O CONCEITO DE OPONIBILIDADE ADOTADO   

 

Pode-se chamar de oponibilidade (em sentido amplo ou abstrato) a 

possibilidade de o contrato, como fato jurídico componente do sistema, ser 

apreendido por outra norma jurídica para que se irradiem efeitos jurídicos 

indiretos perante terceiros. Mas isso não quer dizer que ela decorra do contrato 

“como fato”, nem da situação contratual “enquanto situação jurídica”. Dizer que 

um contrato é oponível “como fato” só deve ser compreendido como essa 

																																																								
462 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 

tiers en droit français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 91/93.  
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possibilidade abstrata de poder ser apreendido por normas jurídicas que lhe 

vinculem efeitos jurídicos titularizados por terceiros.463 

Essa oponibilidade não é uma norma jurídica, nem um efeito jurídico. A 

possibilidade de um fato do mundo (ainda que já seja componente do mundo 

jurídico) ser apreendido por normas jurídicos decorre da possibilidade genérica de 

fenômenos jurídicos, “que é inerente ao ordenamento jurídico”464. A oponibilidade 

assim entendida pode ser tida como questão que antecede o conteúdo de cada 

sistema jurídico, sendo inerente ao seu próprio conceito.  

Essa possibilidade genérica só interessa aqui para que se demonstre 

que o contrato pode ser apreendido por normas do sistema, a fim de que se 

irradie a oponibilidade como efeito jurídico específico e determinado. Isso vai 

depender, entretanto, do conteúdo do sistema jurídico e da existência de norma 

idônea a tanto.  

De outra parte, salvo a ideia dessa possibilidade em tese, os efeitos 

jurídicos perante terceiros não podem ser tratados conjuntamente. A diversidade 

e o conteúdo dos efeitos jurídicos perante terceiros dependem de normas 

diversas. Dessa forma, essa oponibilidade “em sentido amplo e abstrato” só pode 

ser examinada a partir de cada efeito que se pode irradiar em dado sistema 

separadamente465, e não como um fenômeno global e único. Os diversos efeitos 

que podem ser irradiados perante terceiros dependem da incidência de normas 

diversas.  

Chama-se de oponibilidade, na presente tese, um desses possíveis 

efeitos, que podem irradiar-se perante terceiro: uma relação jurídica estruturada, 

de um lado, por um dever de abstenção do terceiro e, do outro, por um direito 

correspectivo da parte contratual. Essa relação jurídica, para que seja irradiada, 

pressupõe a incidência de uma norma específica do sistema. É o descumprimento 

desse dever de abstenção que pode irradiar a responsabilidade civil do terceiro, 

desde que presentes os pressupostos do dano e do nexo causal, comumente 

chamada de “responsabilidade do terceiro cúmplice” ou “tutela externa do crédito”. 

A distinção entre as noções de relatividade e oponibilidade, proposta 

pela doutrina francesa, permanece útil mesmo sob esta perspectiva.  
																																																								
463 WINT WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à 

l’égard des tiers en droit français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 90.  
464 Ibidem, p. 94.  
465 Ibidem, p. 96.  
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A relatividade dos efeitos contratuais refere-se aos ditos efeitos diretos 

ou obrigatórios do contrato. Esses efeitos diretos podem decorrer do exercício do 

autorregramento, porque foram queridos por aqueles que exteriorizaram a sua 

vontade; eles também podem decorrer da incidência de normas jurídicas 

cogentes, compondo, ainda assim, o complexo feixe da relação jurídica 

contratual. Quando um terceiro titulariza um desses efeitos jurídicos, polarizando 

relação jurídica eficacial que compõe o complexo contratual, há exceção ao 

princípio da relatividade.466  

A oponibilidade no sentido ora adotado é um efeito jurídico “não 

obrigatório do contrato”, no sentido de que ela não compõe a relação jurídica 

contratual, nem decorre diretamente do contrato como fato jurídico. A 

oponibilidade decorre da apreensão por uma outra norma do sistema do contrato 

(ou da relação contratual, a depender da perspectiva). É nesse sentido que pode 

ser entendida como “efeito indireto” ou “não obrigatório”.  

A oponibilidade não é exceção ao princípio da relatividade dos efeitos 

do contrato, porque não se refere aos efeitos próprios do contrato. Eventual dever 

de abstenção do terceiro não compõe o dever de prestar, nem mesmo 

considerado sob o prisma da complexidade da relação. O terceiro não passa a ser 

parte da relação jurídica contratual. O princípio da relatividade não é um óbice 

para que o contrato seja apreendido por outras normas jurídicas para que se 

irradiem efeitos perante terceiros (entre os quais um dever de abstenção). Esses 

efeitos, que podem ser irradiados, dependem de uma escolha do sistema jurídico.  

 

																																																								
466 É o caso do disposto no art. 8o da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), que estende ao 

terceiro os efeitos obrigatórios do contrato de locação durante noventa dias ou até o fim do prazo 
contratual, desde que, neste caso, se trate de locação por tempo determinado, o contrato 
contenha cláusula de vigência e esteja averbado na matrícula do imóvel. Nesta hipótese, o 
legislador, ponderando previamente finalidades subjacentes envolvidas (de um lado, os valores 
envolvidos em um contrato de locação do imóvel, moradia e exercício de atividade empresarial; 
do outro, a liberdade do terceiro, que, em regra, deve exteriorizar a sua vontade para se ver 
vinculado a um efeito obrigatório contratual), estendeu a eficácia do contrato de locação ao 
terceiro adquirente. Na hipótese de averbação de contrato com prazo determinado e com 
cláusula de vigência, o terceiro passa a ocupar a posição contratual de locador até o fim do 
prazo previsto; em hipótese diversa, por, no mínimo, noventa dias, o terceiro ocupará tal posição 
obrigatoriamente. Não se trata, aqui, de dever de respeito ou abstenção do terceiro, mas, sim, de 
hipótese em que, por força normativa, há exceção à relatividade dos efeitos obrigatórios do 
contrato. É como se a lei procedesse a uma cessão obrigatória de posição contratual, por, no 
mínimo, um período razoável para que o locatário, que não exerceu seu direito de preferência, 
possa se reorganizar e se realocar. 
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3.4 PREVISÕES NORMATIVAS ESPECÍFICAS: HIPÓTESES TÍPICAS DE 

OPONIBILIDADE  

 

Em nosso sistema, identificam-se normas que representam o resultado 

da ponderação prévia pelo legislador dos interesses conflitantes de uma parte 

contratual (ou do titular de um direito de crédito) e de um terceiro, prevendo 

abstratamente relações jurídicas estruturadas entre esses dois sujeitos, como 

manifestações típicas da oponibilidade, no conceito ora adotado. Neste ponto, 

serão analisadas algumas dessas manifestações, demonstrando em que medidas 

elas podem ser caracterizadas como hipóteses típicas de oponibilidade. Como se 

verá, em todas as hipóteses abaixo analisadas, há um ponto comum: é ratio 

subjacente às previsões normativas uma exigência de comportamento leal entre 

sujeitos.  

 

3.4.1 O aliciamento do prestador de serviço 
 

Do art. 1235 do Código Civil de 1916, decorria regra sancionatória para 

o caso de terceiro induzir contratado ao descumprimento de obrigação decorrente 

de contrato agrícola: “Aquele que aliciar pessoas obrigadas a outrem por locação 

de serviços agrícolas, haja ou não instrumento deste contrato, pagará em dobro 

ao locatário prejudicado a importância, que ao locador, pelo ajuste desfeito, 

houvesse de caber durante 4 (quatro) anos.” Demais disso, o art. 1230 obrigava, 

na locação agrícola, o locatário a fornecer ao locador atestado de que o contrato 

está findo.467  

A disposição normativa revogada, relativa a contratos de prestações de 

serviços agrícolas, revela uma preocupação do legislador em manter uma 

estabilidade no mercado agrícola, extremamente relevante no país ruralista da 

época, por meio do estabelecimento de limites éticos quanto à contratação de 

mão de obra, que, se abandonasse o locador originário, poderia colocar em risco 

																																																								
467  Muito antes, no período de colonização, o aliciamento rural já era sancionado pelas 

Ordenações do Reino, como “única forma existente, e desde o início combatida, de concorrência 
desleal”. (GRAU-KUNTZ, Karin. Da defesa da concorrência. Revista do Direito da Concorrência, 
Consumo e Comércio Internacional. Vol. 9/2002, janeiro/2002, p. 49/72. Disponível em 
http://www.revistadostribunais.com.br. Acesso em 27 de dezembro de 2017.) 
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a plantação e a colheita.468 A proibição estabelecia limites à concorrência entre os 

produtores, preocupando-se com o elemento da mão-de-obra. Lembre-se que 

preocupação semelhante se revelava nas proibições contidas no Statute of 

Laboureurs da Inglaterra e na Ordennance concernant la police du royaume da 

França, no contexto de escassez de mão de obra após a peste negra, em que se 

buscava estabelecer limites éticos nas relações concorrenciais, com o propósito 

de uma maior estabilidade no mercado. 

O Código Civil de 2002 contém previsão semelhante no que se refere 

aos contratos de prestação de serviços, mas não limitada, entretanto, aos 

contratos agrícolas. Dispõe o art. 608: “Aquele que aliciar pessoas obrigadas em 

contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que ao 

prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber durante dois 

anos.”469  

Tal regra é uma manifestação da possível responsabilidade civil de 

terceiro, que seria decorrente do descumprimento de um dever de abstenção. 

Cuida-se de hipótese típica de irradiação de oponibilidade em face do terceiro: o 

legislador ponderou previamente os possíveis interesses em jogo, estabelecendo 

como ilícita a conduta do terceiro que alicia o prestador de serviço e vinculando-

lhe consequência jurídica de responder por indenização correspondente, no 

máximo, a dois anos da remuneração do prestador. Há previsão abstrata do 

suporte fático e da consequência jurídica.  

Como todo texto normativo, o art. 608 do Código Civil deve ser objeto 

da atividade interpretativa para que se (re)construa o sentido da norma. 

Questiona-se como deve ser compreendido o termo “aliciar” para que se 

identifique a conduta do terceiro qualificada como ilícita.  

																																																								
468 Como diz Karin Grau-Kuntz, “colocando em risco a plantação e a colheita, o aliciamento rural 

colocava em risco a integridade da empresa agrícola e, com isto, a própria base da economia 
nacional. A instrumentalidade das normas que defendem a concorrência aparece bem clara 
neste episódio”. (GRAU-KUNTZ, Karin. Da defesa da concorrência. Revista do Direito da 
Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Vol. 9/2002, janeiro/2002, p. 49/72. 
Disponível em http://www.revistadostribunais.com.br. Acesso em 27 de dezembro de 2017.) 

469 O art. 604, por sua vez, é correspondente ao art. 1230 do Código Civil de 1916, não se 
limitando aos contratos agrícolas: “Art. 604. Findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a 
exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe, se for 
despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço.” 
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No contexto jurídico, “aliciar” é expressão utilizada, normalmente, com 

algum grau de censura pelo sistema, como, por exemplo, no direito penal470 e no 

direito eleitoral. 471 Pressupõe-se uma conduta ativa do aliciador, por meio da qual 

ele propõe ao aliciado alguma vantagem (que sabe tratar-se de uma vantagem). 

Na identificação de conteúdo mínimo do termo, aliciar significa, em nosso 

sistema, seduzir. A depender do ramo do direito e da previsão normativa, outros 

elementos vão sendo acrescidos: no crime de tráfico de pessoas, devem-se 

configurar um dos meios e uma das finalidades descritos no tipo; no aliciamento 

eleitoral, o meio deve ser ilegal etc.  

No texto do art. 608 do Código Civil, aliciar também apresenta esse 

conteúdo mínimo, que decorre da literalidade do texto472: o aliciador seduz o 

prestador, que celebrou contrato de prestação de serviços com outrem. O art. 608 

não trata de toda e qualquer conduta do terceiro, mas apenas de conduta que 

possa ser qualificada como aliciamento. Para tanto, além do critério literal, a 

identificação do conteúdo normativo deve levar em conta outros critérios 

interpretativos.  

A circunstância histórica da disposição, que é elemento a ser 

considerado como um dos critérios interpretativos, já revela a carga ética do 

																																																								
470 No âmbito do direito penal, o art. 205 do Código Penal de 1890 definia como crime “seduzir, ou 

aliciar, operários e trabalhadores para deixarem os estabelecimentos em que forem empregados, 
sob promessa de recompensa, ou ameaça de algum mal”. Como crimes contra a organização do 
trabalho, o Código Penal vigente define como crime “recrutar trabalhadores, mediante fraude, 
com o fim de levá-los para território estrangeiro” (art. 206, aliciamento para o fim de emigração) e 
“aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional” 
(art. 207, aliciamento de trabalhadores de um local para outro no território nacional). O art. 149-A 
do Código Penal traz, ainda, o verbo “aliciar” para prever uma das possíveis condutas idôneas a 
configurar o tráfico de pessoas, desde que mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou 
abuso, com uma das finalidades descritas nos incisos. 

471 No âmbito do direito eleitoral, o aliciamento de eleitor é “prática adotada por candidato, partido 
ou correligionários de candidato ou de partido, que consiste na tentativa de convencer o eleitor, 
utilizando-se de meios ilegais, a votar em candidato ou partido diferente daquele em que 
naturalmente votaria, não fosse a ação de convencimento praticada. É crime eleitoral, previsto 
no art. 39, § 5º, ll, da Lei nº 9.504/97”. (definição dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, disponível 
em http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-a, acesso em 
27 de dezembro de 2017.)  

472 Tem-se, aqui, a noção de “sentido literal possível” referida por Karl Larenz: “Toda interpretação 
de um texto há de iniciar-se com o seu sentido literal. Por tal entendemos o significado de um 
termo ou de uma cadeia de palavras no uso linguístico geral ou, no caso de que seja possível 
constatar um tal uso, no uso linguístico especial do falante concreto.” (LARENZ, Karl. 
Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1997, p. 451.). Em sentido semelhante, Humberto Ávila refere-se aos núcleos de sentido, como 
traços de significados mínimos incorporados ao uso ordinário ou técnico da linguagem. (ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a ed. São 
Paulo: Malheiros, 2016, p. 50/55.) 
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conteúdo normativo e a ponderação prévia do sistema. A vedação ao aliciamento 

do prestador busca estabelecer limites éticos entre os tomadores de serviço – 

muitas vezes, concorrentes –, com um propósito que ultrapassa a relação entre 

eles, qual seja, a estabilidade de um dado mercado ou contexto.  

Essa é a ratio ainda subjacente ao preceito normativo, densificada, 

inclusive, pelo princípio da boa-fé. No contexto de um dado mercado, a ilicitude da 

conduta do terceiro revela-se como uma manifestação de concorrência desleal. A 

ratio normativa é critério a ser também considerado na identificação de seu 

conteúdo (critério finalístico). A boa-fé objetiva reforça, assim, o conteúdo da 

regra: os valores por ela tutelados são ratio subjacente, de forma que o princípio 

incide para densificar o seu conteúdo. Aqui, com ainda mais força, a boa-fé 

objetiva expressa-se por meio de sua função interpretativa.  

Dessa forma, nem toda e qualquer conduta do terceiro é apreendida 

pela regra decorrente do art. 608 do Código Civil. É preciso que ela seja 

qualificada, no caso concreto, como aliciamento, o que, no mínimo, pressupõe (i) 

uma conduta ativa do terceiro, (ii) que possa ser qualificada como sedução, por 

meio de oferecimento de alguma vantagem com relação (iii) a um contrato de 

prestação de serviços prévio 473 , desde que conhecido pelo aliciador. Nada 

obstante o texto não se refira ao pressuposto do conhecimento, cuida-se de nota 

indispensável para que a conduta seja qualificada como aliciamento.  

Do art. 608 do Código Civil, não decorre um dever geral de abstenção 

de todo e qualquer terceiro com relação a todo e qualquer contrato, nem mesmo 

com relação a todo e qualquer negócio que corresponda ao tipo do contrato de 

prestação de serviços. É preciso que a regra incida no caso concreto, desde que 

verificada a configuração de seu suporte fático.  

Também não é o caso de se defender uma aplicação analógica 

genérica da regra para outras hipóteses fáticas, não abrangidas na previsão 

normativa.474 A ausência de uma regra com uma previsão abstrata e genérica de 

																																																								
473 Exige-se, ainda, para que se configure a ilicitude típica do terceiro, que o contrato esteja 

documentado em instrumento escrito. Cuida-se de exigência que decorreu da ponderação prévia 
do legislador.   

474 Segundo Karl Larenz, a analogia é meio de integração de “lacunas patentes da lei”, por meio 
do qual se tem “a transposição de uma regra, dada na lei para a hipótese legal (A), ou para 
várias hipóteses semelhantes, numa outra hipótese B, não regulada por lei, ‘semelhante’ 
àquela”. (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 541).  
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um dever de abstenção de todo e qualquer terceiro perante todo e qualquer 

contrato não pode ser tida como uma “uma lacuna” do sistema.  

Nas palavras de Larenz, “lacuna da lei” significa “a falta de uma regra 

determinada, a esperar segundo o plano da regulação ou o contexto global da lei”. 

Dessa forma, “uma lei é ‘lacunosa’ ou incompleta sempre apenas em atenção à 

regulação por ela almejada, materialmente exaustiva e, nesse sentido, ‘completa’, 

bem como materialmente adequada”. 475  É preciso, portanto, que essa falta 

represente a ausência de uma previsão almejada pela materialidade subjacente à 

lei. 

Não é o caso. A falta de uma regra genérica sobre um dever de 

abstenção do terceiro é uma escolha do sistema, que optou por proceder à 

realização prévia do conflito em jogo apenas em hipóteses pontuais. Cuida-se de 

um “silêncio eloquente” da lei.476 Não se trata, assim, de uma lacuna do Código 

Civil, que teria deixado de prever regra genérica na parte geral sobre os contratos. 

Por outro lado, o art. 608 é uma previsão específica, que se refere 

especificamente aos contratos de prestação de serviços, com pressupostos 

específicos, estando localizada na parte do Código sobre tal tipo contratual. Ele 

representa uma ponderação prévia específica, que não abrange a solução de 

conflitos de interesses não balanceados previamente.  

Por outro lado, o cabimento ou não da técnica na analogia deve ser 

verificado à luz de um caso concreto, já que ela pressupõe um juízo de 

semelhança entre as hipóteses fáticas em referência. Não se há de usar a 

analogia para tornar genérica a aplicação de uma regra específica.  

A ausência de uma regra de oponibilidade genérica de todo e qualquer 

contrato perante todo e qualquer terceiro não significa, entretanto, que inexista 

uma norma do sistema que, uma vez incidente, possa irradiar a oponibilidade no 

caso concreto. O que se quer dizer, neste ponto, é que o art. 608 do Código Civil 

é uma previsão típica e específica da oponibilidade contratual. Não se pode 

defender, com base nele, a existência de um dever geral de abstenção ou de 

																																																								
475  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 532.  
476 Ibidem, p. 525. Nesse sentido, o autor bem afirma que “lacuna” e “silêncio da lei” não são, pura 

e simplesmente o mesmo.  
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respeito de terceiros indeterminados com relação a contratos indefinidos.477 Do 

art. 608, decorre uma regra que é uma concretização do princípio da boa-fé; este, 

por sua vez, pode incidir para irradiar a oponibilidade no caso concreto (como se 

verá). Neste caso, a oponibilidade decorrerá da incidência direta da boa-fé 

objetiva, e não de uma transposição da consequência prevista no art. 608.  

 

3.4.2 Dolo de terceiro na formação do negócio jurídico  
 

O art. 148 do Código Civil prevê a responsabilidade do terceiro perante 

a parte em caso de vício do negócio que tenha sido formado em razão de dolo de 

terceiro. 478  Dele decorre, portanto, um dever abstrato de terceiros não 

interferirem, dolosamente, na formação do negócio; a interferência dolosa, aqui, 

não para atua para impedir a formação do contrato, mas, ao contrário, para que a 

parte, induzida em erro, exteriorize a sua vontade.  

Pode-se falar, assim, em um dever abstrato de que terceiros não 

induzam, dolosamente, a formação de negócios jurídicos.479 Cuida-se de uma 

consequência abstrata que relaciona uma parte contratual e terceiro, em razão de 

determinada conduta prevista abstratamente: o dolo deste que induz a parte à 

exteriorização de vontade para formação do negócio jurídico. Note-se que há 

também uma ratio ética subjacente à regra em questão. Censura-se a conduta do 

																																																								
477  Em sentido semelhante, Fábio Floriano Melo Martins: “Ou seja, não se pode aplicar por 

analogia regra específica de um tipo contratual, especialmente quando se considera que o valor 
da indenização não segue a regra geral da extensão do dano causado ao contratante lesado, 
mas é o equivalente a dois anos de prestação de serviços. Não se quer dizer com essa 
afirmação que a interferência de terceiro em direito de crédito em outros contratos não seja 
punível, mas o fato é que o fundamento para regulamentação ampla da matéria não é o art. 608 
do Código Civil.” (MARTINS, Fabio Floriano Melo. A interferência lesiva de terceiro na relação 
obrigacional [Tese de doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 
2015, p. 32) 

478 Eis a sua redação: “Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, 
se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda 
que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a 
quem ludibriou.” 

479 Nas palavras de Otávio Luis Rodrigues Jr.: “Obviamente, também se não admite que o terceiro 
interfira na formação do contrato, com a ciência efetiva ou suposta de uma das partes, mediante 
o uso de astúcia ou de blandícias, a fim de induzir o declaratário a um negócio que se não 
realizaria sem o dolo, ou que se aperfeiçoaria de modo diferente sem o dolus incidens.” 
(RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o 
princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução de 
negócios jurídicos. Revista dos Tribunais. Ano 93. Vol. 821. Março 2004, p. 04. Disponível em 
http://www.direitocontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/01/DOUTRINA-DO-TERCEIRO-
CUMPLICE-OLRJ.pdf. Acesso em 10/09/2014.) 
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terceiro que induz um sujeito em erro para que ele exteriorize a vontade formando 

contrato com outrem.480 

 

3.4.3 A interferência contratual como concorrência desleal 
 

A concorrência é decorrência do princípio da livre iniciativa, norteador 

da ordem econômica (art. 170, CF) e fundamento da República Federativa do 

Brasil (art. 1o, IV). O princípio da livre iniciativa é a manifestação do princípio da 

liberdade e do autorregramento da vontade no âmbito do mercado. Cuida-se da 

liberdade de exercer atividade econômica, abrangendo as suas diversas etapas 

de verticalização da produção, bem assim a sua atuação como agente econômico 

no mercado.  

Não se veda a concorrência em si. Ao contrário, ela é tutelada pelo 

sistema constitucional, como valor fundamental da ordem econômica. A 

concorrência sadia significa que os agentes econômicos irão buscar apresentar 

melhores soluções ao mercado, em proveito de todos, em especial dos 

consumidores. O que se veda é a concorrência desleal, patológica, em 

dissonância com os padrões éticos apreendidos pelo sistema. 

Segundo Eduardo Ferreira Jordão, o princípio da livre concorrência – 

basilar à ordem econômica – impõe ao Estado proteger a competividade dos 

mercados; tal proteção pode ocorrer por vias ativas e negativas. “Do ponto de 

vista ativo, implica o dever de adotar medidas que maximizem a competitividade 

ou restabeleçam a concorrência eliminada artificialmente.” E, “do ponto de vista 

negativo”, cumpre ao Estado abster-se de restrições desnecessárias ou 

desproporcionais ao processo concorrencial ou a algum de seus aspectos”.481  

A concorrência, como manifestação da livre iniciativa, é tutelada 

juridicamente; uma das tarefas do Estado é, justamente, proteger a 

competitividade para propiciar a saudável atuação dos agentes econômicos. Um 

meio de fazê-lo é vedando e sancionando a concorrência desleal. Dessa forma, 

busca-se que os agentes atuem de forma leal, em consonância com padrões 
																																																								
480 Nesse sentido, inclusive, segundo Marcos Bernardes de Mello, para que a omissão da parte ou 

do terceiro possa caracterizar o dolo invalidante, é necessário que haja um dever de informar 
decorrente da boa-fé ou dos costumes do tráfico. (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico. Plano da validade. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 217.) 

481 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Restrições regulatórias à concorrência. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2009, p. 27.  
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éticos de dado contexto, espacial, temporal e circunstancial. A vedação à 

concorrência desleal, sancionada pelo sistema, tem como fim, justamente, a 

verificação de uma eticidade na conduta entre os agentes que concorrem em um 

dado mercado, a fim de que, nele, se proporcione uma maior estabilidade.482  

Esses, como se viu, são também fins subjacentes a uma possível 

oponibilidade do contrato perante terceiro. A vedação à concorrência desleal 

pode, nesse contexto, manifestar-se como uma oponibilidade do contrato (ou de 

relações contratuais prospectivas) a terceiros, impondo que estes, no contexto do 

mercado, se abstenham de praticar condutas desleais que possam interferir no 

cumprimento ou na celebração de contratos (com clientes, com prestadores etc).  

Nesse sentido, o art. 195 da Lei n. 9.279/1996 traz como hipóteses de 

crime de concorrência desleal – também ilícitos civis, sujeitos à irradiação de 

responsabilidade civil (arts. 207 e 208): (i) publicar, por qualquer meio, falsa 

afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem (art. 195, 

I); (ii) prestar ou divulgar, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de 

obter vantagem (art. 195, II); (iii) empregar meio fraudulento, para desviar, em 

proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (art. 195, III); entre outros. Esses 

são alguns exemplos de condutas tipicamente previstas, no mencionado 

dispositivo, como ilícitos de concorrência desleal que significam a interferência de 

terceiro em relação contratual, existente ou prospectiva, entre o concorrente e 

clientes. Veda-se que o terceiro, como concorrente, se utilize de meios 

fraudulentos ou desleais (como, divulgando informações falsas) para captar 

clientela de outrem. Em outras palavras, o concorrente tem o dever de não 

interferir de forma desleal nas relações entre o outro agente do mercado e sua 

clientela. Cuida-se, assim, de uma manifestação da oponibilidade dos contratos 

ou de possíveis situações pré-contratuais.  

Demais disso, no inciso IX do art. 195, tipifica-se como concorrência 

desleal a conduta de dar ou prometer dinheiro ou outra utilidade a empregado de 

concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe 

																																																								
482 Como afirma Fábio Konder Comparato, o fundamento da repressão à concorrência desleal 

também tem como fim a proteção do consumidor, como expressão da condicionalidade do 
exercício do direito subjetivo da livre iniciativa à tutela de interesses sociais. Dessa forma, a 
vedação à concorrência desleal não apenas se justifica no âmbito dos contatos ou contextos 
entre concorrentes, mas para além deles. Cf. COMPARATO, Fábio Konder. Concorrência 
desleal. Doutrinas Essenciais no Direito Empresarial. Vol. 02. Dezembro/2010, p. 913/921.  
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proporcione vantagem. Cuida-se de previsão da vedação ao aliciamento de 

empregado no âmbito da concorrência desleal.  

O art. 209, caput, da Lei n. 9.279/1996 ainda ressalva o direito do 

concorrente prejudicado de ser indenizado pelos danos decorrentes de atos de 

concorrência desleal, ainda que não especificadamente previstos, assim 

entendidos aqueles “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a 

criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de 

serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.” O “ato tendente a 

prejudicar negócios alheios” é, assim, qualificado como conduta de concorrência 

desleal do terceiro que tenha como fim prejudicar negócios celebrados entre seu 

concorrente e outrem. Note-se que não é qualquer ato do concorrente que, 

mesmo nessa redação genérica, é sancionado. “Atos tendentes a prejudicar 

negócios alheios” é conceito indeterminado que deve ser preenchido à luz da boa-

fé objetiva, norma que, em nosso sistema, possibilita o juízo sobre a lealdade de 

determinada conduta, por meio da correspondência de padrões éticos 

contextuais.  

Em síntese, a vedação à concorrência desleal pode manifestar-se 

como irradiação de um dever de abstenção do terceiro no contexto de mercado. 

Não se determina a abstenção de qualquer conduta do terceiro concorrente, mas, 

sim, aquelas que estão em dissonância com os padrões éticos exigidos. Veja-se 

que as condutas do concorrente irão, normalmente, interferir, em alguma medida, 

nos negócios do outro. O que não se admite é que essa interferência seja direta e 

desleal.  

 

3.4.4. Fraude contra credores como possível manifestação da oponibilidade 
típica  

 

Por meio das disciplinas da fraude contra credores483 , o legislador 

ponderou previamente interesses em conflito, do titular de um direito de crédito e 

																																																								
483 O Código Civil conceitua como fraude contra credores o ato de disposição e oneração de bens, 

créditos e direitos, a título gratuito ou oneroso, praticado pelo devedor insolvente, ou por ele 
tornado insolvente, impossibilitando a satisfação do direito de credor preexistente (arts. 158 e 
159 do Código Civil). São pressupostos essenciais da fraude: (i) ato de disposição ou oneração, 
que reduza o patrimônio do devedor; (ii) insolvência do devedor, caracterizada previamente ou 
em razão do ato impugnado; (iii) preexistência de direito de crédito não satisfeito, de forma que o 
ato de disposição prejudica o credor anterior. A ciência da fraude pelo terceiro é elemento 
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de terceiro. De um lado, há o interesse geral do credor prévio de ver seu crédito 

satisfeito e o interesse específico de que haja patrimônio suficiente do devedor 

para a satisfação forçada. A configuração da fraude exige que um credor prévio 

seja prejudicado pelo ato de disposição celebrado com o terceiro, ato que conduz 

ou mantém o devedor no estado de insolvência.  

Do outro, há o interesse geral do terceiro (de celebrar negócios 

jurídicos). Não se verifica, entretanto, um interesse mais específico (em sede 

abstrata) do terceiro. Veja-se que, em se de tratando de negócios onerosos, a 

circunstância da desvantagem negocial que caracteriza a onerosidade foi 

considerada na ponderação prévia do legislador, quer para exigir o conhecimento 

da fraude484, quer para possibilitar que o terceiro deposite em juízo o preço 

pactuado, desde que corrente, ou de mercado, a fim de que se recomponha a 

situação anterior (art. 160).  

Há, ainda, interesses sociais em causa: (i) criar/manter um ambiente de 

mercado propício à satisfação dos créditos – não se trata, aqui, do interesse 

individual da satisfação de dado crédito, mas, sim, de estimular que os sujeitos 

(ainda que terceiros) considerem a sua existência de créditos prévios e a 

possibilidade de impossibilidade de sua satisfação no exercício da liberdade de 

contratar; (ii) estabelecer padrões éticos de conduta entre os agentes do 

mercado.485   

Não apenas se tutela a situação dos credores de que seus devedores 

não sejam conduzidos à insolvência, como também se sanciona (ou se pode 

sancionar) a situação do devedor e dos terceiros. Nesse sentido, Alvino Lima 

defende que a fraude deve ser punida, “não só com o fim de impedir que se possa 

burlar a eficácia integral do texto legal, mas ainda como um exemplo que deve 
																																																																																																																																																																								

relevante em se tratando de negócios onerosos (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato 
jurídico. Plano da validade. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 253/256).  

484 Não se exige, aqui, um elemento psíquico do terceiro, mas, sim, que ele conheça o crédito 
anterior, bem assim a existente ou possível insolvência do devedor. É dizer: a partir desses 
elementos, ele sabia ou deveria saber que o ato de disposição significaria impossibilidade de 
satisfação do crédito prejudicado.  

485 Nessa linha, afirmou Humberto Theodoro Jr.: “A lei, inspirando-se nas fontes éticas, procura 
traçar um projeto de convivência social, onde cada um se comporte honestamente, de modo a 
respeitar o patrimônio alheio e os valores consagrados pela cultura. [...] As regras do direito 
caracterizam-se pela preocupação de efetividade, pelo que procuram cercar-se de mecanismos 
sancionatórios que desencorajem os possíveis infratores e que possam neutralizar os atentados 
inevitáveis. Nessa ordem de idéias, a reação contra a fraude assume grande destaque entre os 
mecanismos de defesa dos direitos subjetivos e do próprio ordenamento jurídico.” (THEODORO 
JR. Humberto. Fraude contra credores e fraude de execução. Revista dos Tribunais. Vol. 
776/200. Jun/2000, p. 11/33) 
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influir nos que alimentam o desejo de auferir proventos, pondo em prática meios 

desonestos.”486  A regra não deixa de ter, assim, uma ratio sancionatória, mas 

esta é secundária. Prevalece a tutela dos interesses dos credores para que se 

tenha um mercado mais estável, em que se maximize possibilidade de satisfação 

dos créditos já existentes.  

Nas palavras de Alvino Lima: “a insolvabilidade, na ação pauliana, é 

exigida, porque dela é que decorre a impossibilidade de satisfação da prestação 

do devedor”487. Não se tutelam, de forma imediata, os créditos em si, mas, sim, a 

possibilidade de sua satisfação. A sua finalidade é a recomposição do estado 

anterior (do ponto de vista dos credores), por meio de uma ineficácia relativa do 

negócio 488 , perante os credores existentes quando da sua celebração. Tal 

finalidade prevalece com relação ao propósito punitivo; tanto é que, depositando o 

preço justo, para que tal quantia possa ser objeto de concurso de credores, o 

terceiro consegue manter o contrato celebrado.  

Houve, na hipótese ora tratada, uma ponderação prévia do conflito 

abstrato entre um titular de um direito de crédito e um terceiro. Em razão dela, 

estabeleceu-se uma hipótese normativa abstrata (formando o suporte fático 

abstrato da norma), que, uma vez verificada no caso concreto, faz irradiar 

consequência jurídica passiva titularizada pelo terceiro, que estará sujeito ao 

exercício pelo credor do direito de declaração de ineficácia ou direito de anulação. 

A própria estipulação de um prazo máximo para o exercício do direito do credor 

(de declaração de ineficácia ou decretação de invalidade, a depender da posição 

adotada) é resultado dessa ponderação.  

Como resultado dessa ponderação, o sistema previu, abstratamente, 

pressupostos específicos para que se irradie relação jurídica entre o credor e 

																																																								
486 LIMA, Alvino. A interferência de terceiros na violação do contrato. Revista de Direito Civil 

Contemporâneo, vol. 5, ano 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, out-dez, 2015, p. 313.  
487 Ibidem, p. 314.  
488 Concorda-se, aqui, com a tese de que, nada obstante o Código tipifique a hipótese como causa 

de anulabilidade, a essência da consequência prevista é de ineficácia relativa, notadamente 
considerando (i) que o bem não retorna ao patrimônio do devedor/alienante, mas, sim, “a 
vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso 
de credores”; (ii) o negócio, nada obstante ineficaz perante os credores prévios, continua 
existente, válido e eficaz quanto aos seus contratantes e os demais terceiro. No mesmo sentido, 
cf. THEODORO JR. Humberto, op. cit., p. 11/33. Ainda que assim não fosse, a natureza da 
consequência prevista (anulabilidade ou ineficácia relativa) em nada interfere a conclusão sobre 
a ponderação prévia do legislador, bem assim as finalidades que lhe são subjacentes. Seja uma 
ou outra, cuida-se de um meio de tutelar mediatamente o direito de crédito em razão de escolha 
prévia do sistema, considerando os interesses abstratamente em jogo.  
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terceiro (além do devedor). Não se trata, assim, de qualquer hipótese fática, nem 

de qualquer relação jurídica. Em se tratando de negócios gratuitos, considerando 

que o terceiro não suportou a desvantagem que caracteriza a onerosidade, o 

resultado da ponderação foi ainda mais favorável à tutela da situação do credor, a 

ponto de dispensar o pressuposto subjetivo (o conhecimento pelo terceiro das 

circunstâncias da fraude).489 

A situação jurídica do terceiro pode, assim, pressupor, implicitamente, 

um dever de abstenção prévio de que o terceiro não celebre contrato que 

conduza (ou mantenha) o devedor à insolvência, impossibilitando a satisfação de 

créditos previamente constituídos. Esse dever correlaciona-se com o direito do 

credor de que terceiros não pratiquem tal conduta. Dessa forma, a previsão da 

fraude contra credores pode manifestar-se como uma oponibilidade típica do 

crédito (não necessariamente decorrente de um contrato) perante terceiros.  

Nesse caso, cuida-se de uma previsão típica de oponibilidade (aqui sob 

a perspectiva da situação jurídica do crédito), em que o legislador ponderou 

previamente o conflito, estabelecendo a conduta indevida e suas consequências. 

A ineficácia relativa (ou a anulabilidade) foi o modo de tutela escolhido pelo 

sistema para a proteção imediata do direito ao respeito pelo terceiro e mediata do 

direito creditício. É possível que, em caso de não ser possível a recomposição ao 

estado anterior, a tutela seja repressiva por meio da responsabilidade civil, como, 

por exemplo, se o terceiro já tiver alienado a coisa para adquirente de boa-fé 

(art.161). 

Raciocínio semelhante pode ser feito quanto às previsões da fraude à 

execução (art. 792 do CPC) e do art. 129 da Lei n. 11.101/2005, que contêm a 

consequência da ineficácia relativa com relação ao credor/demandante e à massa 

falida, cada uma com seus pressupostos fáticos específicos. O que importa, aqui, 

é registrar que se trata de ponderação prévia do legislador para um conflito de 

interesses envolvendo um credor e um terceiro (com relação ao crédito).  

																																																								
489 A dispensa do elemento subjetivo do conhecimento pelo terceiro não prejudica a conclusão de 

que se trata uma ponderação prévia do legislador entre interesses do credor e do terceiro; ao 
contrário, reforça que, nesse caso, a ponderação foi ainda mais favorável ao credor, justamente 
em razão da circunstância da gratuidade do negócio. Tal dispensa, que é uma questão de 
conteúdo de norma jurídica, não afasta as ratios subjacentes à previsão da fraude.  
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Por outro lado, dessas hipóteses tipicamente previstas, não decorre um 

dever genérico de abstenção do terceiro. 490   Cuida-se de hipóteses com 

pressupostos fáticos, consequências e disciplina jurídica previamente ponderadas 

e definidas, que não traduzem uma opção do sistema de uma oponibilidade de 

todo e qualquer crédito perante qualquer terceiro, independentemente da 

verificação dos elementos fáticos previstos.  

 

3.5 A IRRADIAÇÃO ATÍPICA DA OPONIBILIDADE  

 

A oponibilidade do contrato é relação jurídica eficacial estruturada, em 

seu lado passivo, por um dever de abstenção do terceiro de não praticar 

determinada conduta que implique a não satisfação do direito contratual de 

outrem e, em seu lado ativo, do direito correspectivo titularizado pela parte 

contratual de que tal conduta não seja praticada. Não é o direito contratual em si 

que compõe a estrutura da relação jurídica da oponibilidade, mas, sim, uma outra 

situação jurídica ativa: o direito de que essa situação contratual não reste 

frustrada em razão de conduta do terceiro.  

Para que a oponibilidade se irradie, é preciso que haja a incidência de 

uma norma do sistema, formando o fato jurídico próprio da oponibilidade. Esse 

fato jurídico não é o contrato em si; o contrato, fato já juridicizado, é um dos 

elementos nucleares de seu suporte fático. A incidência normativa que faz surgir o 

fato jurídico irradiante da oponibilidade é incidência diversa daquela que faz surgir 

o contrato. Na lógica do mundo jurídico, inclusive, há entre elas uma relação de 

antecedência: a formação do contrato em razão de sua incidência normativa 

própria antecede a sua apreensão por outra norma do sistema para a irradiação 

da oponibilidade. Não pode haver a irradiação de oponibilidade sem que haja a 

formação do contrato (cuidando-se aqui da oponibilidade de contratos, e não de 

eventuais relações pré-contratuais). Por outro lado, a formação do contrato não 

significa que se irradiará, automaticamente, a oponibilidade perante terceiros. É 

preciso que haja a incidência de uma norma específica para tanto.  
																																																								
490 Em sentido contrário, Alvino Lima defende que a penalização à fraude contra credores seria 

fundamento de uma responsabilidade genérica (mesmo fora das hipóteses legais) do terceiro 
que, conhecendo previamente um contrato, celebra novo contrato que significa a impossibilidade 
de cumprimento do anterior. (LIMA, Alvino. A interferência de terceiros na violação do contrato. 
Revista de Direito Civil Contemporâneo. Vol. 5. Ano 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
out-dez, 2015, p. 307/325.) 
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Em nosso sistema jurídico, há normas que irradiam a oponibilidade em 

hipóteses específicas. É o caso, como visto, do art. 608 do Código Civil, que 

pressupõe, em seu suporte fático, um contrato de prestação de serviços e o 

aliciamento do prestador pelo terceiro.  

Inexiste, em nosso sistema, um texto normativo com uma previsão 

geral sobre a oponibilidade dos contratos perante terceiros. Isso não quer dizer, 

em si, que inexista norma jurídica nesse sentido. Também não quer dizer que a 

oponibilidade só se irradiará nas situações típicas previstas pelo sistema. A 

questão que se põe é a de, portanto, identificar, se for o caso, eventual norma 

jurídica do nosso sistema de cuja incidência irradie, atipicamente, a relação 

jurídica da oponibilidade contratual.  

Deve-se reconhecer que a irradiação ou não da oponibilidade 

contratual envolve uma ponderação de interesses em jogo. De um lado, há 

interesses da parte contratante, que espera ver satisfeito o direito contratual que 

titulariza em face do devedor. De outro, há interesses do terceiro, notadamente 

relacionados à liberdade de agir e de contratar. Há, ainda, e talvez esse seja o 

ponto central da ponderação, interesses que extrapolam o âmbito dos sujeitos 

envolvidos – parte contratual prejudicada e terceiro –, interesses que se 

relacionam a um estabelecimento de um padrão ético de conduta entre sujeitos 

em um dado contexto.  

A resposta sobre a irradiação da oponibilidade contratual decorrerá de 

uma prévia ponderação de interesses. Essa ponderação pode ocorrer de dois 

modos: (i) ela pode ser feita pelo legislador abstratamente para que sejam 

previstas hipóteses típicas de oponibilidade; (ii) ela pode ser feita pelo aplicador 

do direito, à luz de um caso concreto, valendo-se de uma norma jurídica com 

abertura suficiente para tanto. Em nosso sistema, houve a ponderação prévia e 

abstrata pelo legislador, havendo previsões típicas da oponibilidade contratual. A 

pergunta que se faz é se há norma do sistema que possibilite a ponderação no 

caso concreto.  

Os interesses envolvidos não se referem apenas a interesses 

individuais da parte contratual e do terceiro. É possível que estejam em jogo 

interesses sociais, que extrapolam o conflito entre os sujeitos. Nesse sentido, 

Danforth bem considerou que a ratio de se reconhecer uma responsabilidade do 

terceiro interferente perante a parte contratual vai além da tutela de interesses 
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individuais. Ela decorreria de uma preocupação do sistema de se estabelecer e 

manter um padrão ético de conduta, não apenas entre aqueles que contratam 

diretamente em um dado mercado, mas também entre os sujeitos não 

contratantes, como forma de se garantirem uma certa estabilidade e a segurança 

das relações nele operadas. 491   

Os contratos são veste jurídica das operações intersubjetivas fáticas 

(em regra, operações econômicas). Esses contratos podem, a depender do 

conteúdo do sistema, ser apreendidos para que lhe sejam irradiadas 

consequências jurídicas outras; é assim que o sistema pode reforçar o nível de 

tutela jurídica que lhe é concedida fazendo irradiar um dever de abstenção ou de 

respeito titularizado por terceiro. Quando assim o faz, o sistema não busca 

apenas o reforço da tutela do direito da parte; esse aumento de tutela é meio para 

o alcance uma ratio mais difusa: o reforço da segurança (sob uma perspectiva 

macro) e da confiança (sob a perspectiva do sujeito) no conjunto social em que 

essas relações apreendidas pelo manto da contratualidade estão inseridas.492 

Segundo Danforth, vale lembrar, esse incremento de estabilidade ao 

mercado ocorreria em duas medidas: (i) o mais óbvio, encorajando a formação de 

contratos e (ii) estimulando os terceiros que levassem em conta os contratos 

celebrados por outros na ponderação de seus riscos internos para a tomada de 

decisões e condutas. Assim, haveria uma melhor coordenação dos elementos do 

mercado. 493 Buscar-se-ia, assim, uma coordenação, em alguma medida, entre as 

operações econômicas, como elementos do mercado, em contraponto a uma 

posição isolada de cada uma delas.  

Dessa forma, a ponderação dos interesses envolvidos na pergunta 

acerca da irradiação da oponibilidade contratual – quer previamente e 

abstratamente, quer à luz do caso concreto – envolverá valores como ética, 

segurança/estabilidade e confiança. Isso não quer dizer que a resposta será 

sempre favorável à irradiação; não necessariamente. Veja-se que tutelar em 

excesso e sempre a posição do contratante, em detrimento da posição dos 

																																																								
491 DANFORTH, John. Tortious Interference with Contract: A Reassertion of Society's Interest in 

Commercial Stability and Contractual Integrity. Columbia Law Review, 1981, p. 1494. Disponível 
em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017, p. 1511.  

492 Sobre a relação entre os princípios da confiança e da segurança jurídica, cf. ÁVILA, Humberto. 
Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2011.  

493 Ibidem, p. 1511.  
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terceiros, pode significar um não desejado engessamento do mercado. Como 

ponderado por Perlman, o reconhecimento da responsabilidade do terceiro 

significa o incremento de risco e de custos a serem internalizados pelos agentes, 

inclusive considerando o risco de erro da atuação jurisdicional; a extensão desse 

reconhecimento pode dificultar, assim, a celebração de novas relações.494  

Em outras palavras, proteger em excesso a posição da parte contratual 

perante o terceiro significará a ausência de tutela da posição deste, o que não é 

um objetivo do sistema. Demais disso, acabará dificultando – e não encorajando – 

a celebração das operações econômicas contratuais, de forma que a ratio 

subjacente à responsabilidade acabará sendo, na verdade, afastada. Essas 

questões compõem o conflito e a ponderação que deve ser feita, quer 

previamente pelo legislador, quer à luz do caso concreto. 

Dessa forma, seria muito perigosa – e talvez não desejada – uma 

regra495 do sistema que preveja um dever de abstenção geral de qualquer terceiro 

de não praticar qualquer conduta que possa causar o não cumprimento contratual 

pelo devedor. Em nosso sistema, inexiste texto normativo do qual se possa extrair 

tal regra jurídica. O legislador, ponderando previamente, estabeleceu hipóteses 

fáticas abstratas em que se irradiará, em princípio496, a oponibilidade contratual. 

Questiona-se, assim, sobre a existência de uma norma do sistema que possibilite 

essa ponderação no caso concreto. 

 

3.6. O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ COMO FUNDAMENTO DA OPONIBILIDADE 

ATÍPICA. 

 

A boa-fé assume, em nosso sistema jurídico, duplo significado: (i) em 

sua faceta subjetiva, ela é “uma qualidade reportada ao sujeito”, pressuposto 
																																																								
494 PERLMAN, Harvey S. Interference with Contract and Other Economic Expectancies: A Clash of 

Tort and Contract Doctrine. University of Chicago Law Review, vol. 49, n. 01, 1982, p.70/71. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017. 

495 Adota-se o conceito de Humberto Ávila, para quem “As regras são normas imediatamente 
finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para 
cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes 
dá suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente subjacentes, entre a construção 
conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos.” (ÁVILA, Humberto. 
Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a ed. São Paulo: 
Malheiros, 2016, p. 102).   

496 Sobre a possibilidade de uma regra ser afastada no caso concreto em razão da atuação de 
postulados normativos, cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 17a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 162 e seq.  
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fático de normas diversas do sistema, que também conhece a sua locução 

inversa – a má-fé497, (ii) em sua faceta objetiva, ela é norma, que busca tutelar um 

estado de coisas, a ser alcançado por meio de adequados comportamentos.498 

Questiona-se se, como norma, a boa-fé pode incidir para irradiar a oponibilidade 

atípica.  

 

3.6.1 A boa-fé como norma  
 

Como princípio, cuida-se de norma “imediatamente finalística”, por 

meio da qual se determina um fim juridicamente relevante, a ser alcançado por 

condutas necessárias e adequadas. 499  Nessa linha, segundo Judith Martins-

Costa, “a boa-fé é um princípio que direciona os comportamentos aos valores 

éticos-jurídicos da probidade, honestidade, lealdade e da consideração às 

legítimas expectativas” do outro.500 

Como princípio que é, a boa-fé objetiva prescreve não comportamentos 

previstos abstratamente, mas a efetivação de um estado de coisas a ser 

alcançado por comportamentos necessários e adequados. Pode-se dizer que há 

um grau de indeterminação quanto às condutas devidas, mas não quanto aos fins 

que se quer promover. Nas palavras de Humberto Ávila, “pode até haver incerteza 

																																																								
497  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 408.  
498 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a 

ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 95/100.  
499 Ibidem, p. 71/73. Segundo o autor, tem-se aí um dos critérios distintivos entre regras e 

princípios, ambos normas de primeiro grau: as regras são normas imediatamente descritivas e 
mediatamente finalísticas, na medida em que prescrevem abstratamente as condutas devidas, 
em razão de fins que lhe são subjacentes; os princípios são imediatamente finalísticos, na 
medida em que se tem um estado de coisas a ser alcançado, como fim juridicamente relevante, 
mediante comportamentos necessários.   

500 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 
Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 264. Segundo a autora, a boa-fé objetiva pode ser compreendida 
em três facetas: (i) como instituto ou modelo jurídico complexo e preceptivo, decorrente da 
conjugação de normas diversas do sistema, idôneo a impor condutas e consequências jurídicas; 
(ii) “como standart ou modelo comportamental pelo qual os participantes do tráfico obrigacional 
devem pautar o seu mútuo comportamento”; (iii) como princípio jurídico (“norma de dever ser que 
aponta, imediatamente, um ‘estado ideal de coisas’”. (Ibidem, p. 263/266). As três facetas 
propostas pela autora estão relacionadas: a boa-fé objetiva é norma (princípio) que decorre do 
sistema como uma interrelação de outras normas e de fontes normativas diversas; por meio 
dela, estabelece-se padrão de conduta (e não condutas específicas) para que, nas relações 
intersubjetivas apreendidas normativamente, se alcance o “estado ideal de coisas” dos valores 
de lealdade, probidade e atendimento à confiança legitimamente criada no outro. Em qualquer 
das facetas ou como união delas, tem-se como características da boa-fé objetiva: complexidade, 
conteúdo preceptivo, caráter imediatamente finalístico e estabelecimento de padrões 
comportamentais contextuais.  
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quanto ao conteúdo do comportamento a ser adotado, mas não há quanto à sua 

espécie: o que for necessário para promover o fim é devido”501. Assim, mesmo 

quanto às condutas devidas, essa indeterminação é relativa, pois elas são 

determináveis à luz do critério finalístico.  

Nesse sentido, Menezes Cordeiro bem esclarece que a boa-fé objetiva 

“impõe uma consideração teleológica e não arbitrária das permissões em causa”, 

já que “ela obriga a considerar de modo finalista os comportamentos que 

pretendam ocorrer”. 502  Da boa-fé objetiva, decorreria um dever genérico de 

considerar o escopo dos atos concretos de autonomia, “vedando os que tenham 

objectivos prejudiciais estranhos à produção de efeitos jurídicos”.503  

Há, assim, no âmbito das relações privadas (mas não apenas), um 

dever genérico de atuar conforme a boa-fé (objetiva). A ideia desse dever 

genérico refere-se a uma potencialidade de incidência da boa-fé; a concretização 

desse dever, por meio da irradiação de consequências jurídicas específicas, só se 

verifica à luz de um caso concreto.504  

Assim, esse dever genérico é concretizado não por comportamentos 

abstratos formalmente previstos, mas, sim, por meio de uma atitude metodológica 

finalística: os comportamentos devidos são aqueles que alcançam os fins 

tutelados, à luz das circunstâncias concretas. Como afirma Menezes Cordeiro, “a 

boa fé não contemporiza, pois, com cumprimentos formais: exige, numa atitude 

metodológica particular perante a realidade jurídica, a concretização dos escopos 

visados.”505  

Na mesma linha, Judith Martins Costa aduz que, nada obstante o 

caráter genérico do conteúdo da boa-fé, é possível identificá-lo por suas funções: 

“o agir segundo a boa-fé objetiva concretiza as exigências de probidade, correção 

e comportamento leal hábeis a viabilizar um adequado tráfico negocial e a 

utilidade do negócio em vista do qual se vinculam”.506 Não se trata, pois, de “um 

																																																								
501 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a  

ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 104.  
502  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 649.  
503 Ibidem, p. 649. 
504  FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e 

responsabilidade civil. Lisboa: Almedina, 2004, p. 346/347. 
505 Ibidem, p. 649. 
506 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 

Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 41.  
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elástico cheque em branco”; há um conteúdo mínimo que lhe é conotado e 

delimitado pelas funções que compõem o seu objeto.507 

A determinação do conteúdo boa-fé objetiva é contextual em duas 

medidas. Primeiro, porque ela prescreve comportamentos necessários e 

adequados (determináveis) ao atendimento de padrões éticos de condutas em 

dado tempo e espaço, à luz de determinado sistema jurídico. Segundo, porque a 

sua aplicação e a identificação dos comportamentos necessários ao alcance do 

estado de coisas almejado pressupõem a consideração das circunstancias do 

caso concreto. Nas palavras de Judith Martins-Costa, “o conteúdo específico da 

boa-fé, em cada caso, está indissoluvelmente ligado às circunstâncias, aos 

“fatores vitais” determinantes do contexto de sua aplicação”.508 Dessa forma, o 

caráter contextual verifica-se tanto na identificação dos padrões éticos 

apreendidos pelo manto da juridicidade, como pela identificação das condutas 

necessárias para que esses padrões sejam atendidos.  

Cuida-se de uma eticidade jurídica. Estabelecem-se padrões de 

condutas em coerência com dado sistema jurídico. Assim, diz Menezes Cordeiro 

que “a boa fé projeta [...] a imagem geral do sistema”; ela “assegura que os 

desenvolvimentos vectoriais dos sujeitos não o ultrapassem mas antes, 

mantendo-se nas balizas que lhes atribui, se mantenham identificáveis como 

pertencentes ao sistema que o reconhece”.509 

O princípio da boa-fé significa a normatização desses padrões de 

conduta que identificam valores subjacentes ao sistema, que pode ter discernida 

funcionalmente a sua atuação e eficácia como (i) fonte geradora de deveres 

jurídicos de cooperação, informação, proteção e consideração das legítimas 

expectativas do alter, (ii) baliza do modo de exercício de situações jurídicas e (iii) 

cânone hermenêutico.510  

Acrescenta Menezes Cordeiro: “Como regra de conduta, a boa fé tem 

uma natureza supletiva tendencial”; “a boa fé não funciona sempre que surjam 

																																																								
507 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 

Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 41. 
508 Ibidem, p. 41. 
509  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 651. 
510 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 

Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 42.  
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normas legais ou convencionais”.511 Essa supletividade tem como contraponto, 

justamente, a extensão do seu âmbito de atuação: “não é possível, em termos 

abstratos, determinar áreas imunes à boa fé; ela é suscetível de colorir toda a 

zona de permissibilidade, actuando ou não consoante as circunstâncias”. E 

destaca, ainda, o seu caráter instrumental: “ela reduz a margem de 

discricionariedade da actuação privada, em função de objetivos externos”512.  

Dessa forma, a boa-fé objetiva, princípio jurídico que é, é norma 

jurídica imediatamente finalística, caracterizada por uma certa indeterminação 

relativa e finalística no que concerne ao seu conteúdo, bem como pela 

supletividade e amplitude quanto ao seu âmbito de atuação e eficácia. A 

teleologia verifica-se em dois níveis: (i) relacionado ao próprio conteúdo e razão 

de ser da norma, enquanto princípio jurídico, que busca tutelar um determinado 

estado de coisas (as condutas devidas são identificadas por meio de uma 

consideração teleológica, e não arbitrariamente); (ii) na forma de atuação da 

norma, que questiona, finalisticamente, as condutas dos sujeitos, considerando 

objetivos e circunstâncias que lhe são externas (daí o seu caráter instrumental).  

Em síntese, (i) por meio dela, buscam-se sejam tutelados determinados 

valores que refletem a coerência do sistema jurídico, por meio de estabelecimento 

de padrões éticos de conduta em consonância com dado tempo, espaço e 

sistema; (ii) esses padrões de conduta, em nosso sistema, refletem uma 

exigência de probidade, lealdade, cooperação e proteção a situações de 

confiança legitimamente configuradas; (iii) a identificação das condutas 

necessárias ao alcance do fim tutelado será contextual, feita à luz do caso 

concreto, sem prejuízo do papel concretizador dos Tribunais na densificação do 

conteúdo normativo; (iv) não se pode excluir, abstratamente, determinado campo 

ou tipo de relação do âmbito de incidência da boa-fé objetiva.  

Nem mesmo se pode dizer que a boa-fé objetiva, no âmbito das 

relações privadas, pressupõe a existência de uma relação jurídica negocial já 

irradiada entre os envolvidos. Ela pode incidir, por exemplo, para irradiar a 

responsabilidade pré-contratual. Como diz Menezes Cordeiro, não há, nessa 

hipótese, um desrespeito ao escopo da autonomia privada, nem uma violação a 

um dever de contratar – salvo se esse dever decorreu de algum pacto preliminar, 

																																																								
511 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, op. cit., p. 649.  
512 Ibidem, p. 649. 
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mas aí não se faz preciso recorrer à boa-fé objetiva, que, como visto, tem atuação 

supletiva. “Verifica-se, antes, uma protecção concedida à confiança da parte que, 

perante o comportamento da outra, acreditou, com justificação, no concretizar do 

contrato projectado e, por isso, suportou danos.” E conclui: “A confiança surge 

noutras circunstâncias: nos contratos nulos, no próprio contrato válido, face aos 

modos de o entender e aplicar, na situação de terceiros e post pactum finitum.”513 

A incidência da boa-fé objetiva não pressupõe, assim, uma relação 

jurídica base (contratual ou não), nem uma relação jurídica eficacial prévia entre 

os sujeitos envolvidos. Ela pode incidir para exigir determinados padrões de 

condutas entre sujeitos que, de algum modo, se aproximaram a ponto de o 

sistema poder exigir deles um maior nível de probidade e cuidado do que 

daqueles que são estranhos, um ao outro. 

 

3.6.2 A incidência da boa-fé objetiva para irradiar a oponibilidade atípica do 
contrato 

 

Clóvis do Couto e Silva parte da ideia de contato social para propor 

uma sistematização entre as fontes obrigacionais. Viver em sociedade significaria 

a possibilidade de ter contatos sociais, que se apresentariam de diversas 

maneiras e intensidades, não uniformes. Dessa forma, os contatos sociais teriam 

diversos níveis de concretização, que se refletiriam na intensidade de deveres por 

eles irradiados.514 O autor explica que o conceito de contato social pode ser 

compreendido em dimensões diversas: em uma dimensão mais restrita, ele pode 

significar a aproximação entre os sujeitos juridicamente relevante para a 

irradiação de deveres, como ocorre na responsabilidade pré-contratual; em um 

senso mais largo, seria gênero para servir de fato gerador comum aos deveres 

(obrigações) em seus diversos níveis, da contratual à delitual.515 

Dessa forma, tem-se a ideia de graus de proximidade e distância nos 

contatos sociais (como gênero) entre os sujeitos: o grau mais distante seria 

aquele de viver em uma dada sociedade; o mais próximo seria mediante a 
																																																								
513  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 650.  
514 SILVA, Clóvis do Couto e. Principes fondamentaux de la responsabilité civile en droit brésilien 

et comparé: cours fait à la Faculté de droit et sciences politiques de St. Maur (Paris XII). Paris: 
editora não identificada, 1988, p. 11.  

515 Ibidem, p. 11/12.  
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celebração de negócios jurídicos, meio voluntário de proximidade. Como diz o 

autor, “na verdade, o contrato é uma espécie de contato social, qualificado, 

certamente, pela vontade”. 516  Entre esses níveis extremos, haveria níveis 

intermediários, nuances de contatos sociais, alguns deles juridicamente 

relevantes.517   

O nível de contato entre os sujeitos é juridicamente relevante para a 

incidência da boa-fé objetiva. Quanto mais próximos, quanto maior o contato entre 

eles, mais possível é a incidência do princípio da boa-fé; quanto mais distantes, 

mais tênue essa possibilidade.518  

Em um extremo, o contrato é apreendido pelo princípio da boa-fé, para 

irradiar consequências diversas, com o fim de se tutelarem os valores que lhes 

são subjacentes. Entre essas consequências, irradiam-se deveres de conduta, 

alguns instrumentais ao dever principal de prestação, outros de proteção à 

pessoa e bens da parte com quem, voluntariamente, se mantém um alto nível de 

proximidade.519 

Em outro extremo, o viver em dada sociedade submete os sujeitos às 

normas do sistema jurídico, que os faz responder pelos danos causados a outrem 

em razão de suas condutas ilícitas. Neste, a boa-fé objetiva pode incidir em sua 

função reparadora, para caracterizar o exercício inadmissível de situações 

jurídicas.520 Entretanto, a boa-fé objetiva, nesse nível de distância, em princípio, 

																																																								
516 SILVA, Clóvis do Couto e. Principes fondamentaux de la responsabilité civile en droit brésilien 

et comparé: cours fait à la Faculté de droit et sciences politiques de St. Maur (Paris XII). Paris: 
editora não identificada, 1988, p. 12. 

517 Nas palavras de Judith Martins Costa: “Nem todos os contatos sociais serão juridicamente 
relevantes. Os que o forem, porém, articulam-se em escalas variáveis de intensidade, 
mensuradas por meio da categoria da associação, que discerne entre contatos mais próximos 
(paradigmaticamente: o contrato, forma voluntária do contato social) e mais distantes (o mero 
fato de viver em sociedade, de onde decorre o dever de alterum non laedere), cada um deles 
gerando distintas eficácias obrigacionais.” (MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito 
Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 242).  

518 Ibidem, p. 252. 
519 Segundo Clóvis do Couto e Silva, além dos deveres instrumentais, a boa-fé irradia deveres 

secundários independentes, que têm sua fonte no contato social. (SILVA, Clóvis do Couto e. 
Principes fondamentaux de la responsabilité civile en droit brésilien et comparé: cours fait à la 
Faculté de droit et sciences politiques de St. Maur (Paris XII). Paris: editora não identificada, 
1988, p. 14).  

520  Segundo Judith Martins-Costa, “mesmo naqueles gerados pelo delito (contato social mais 
distante), há deveres de consideração com a pessoa e patrimônio do lesado. Aportes recentes à 
doutrina do “dever” de o credor mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), nascida e 
desenvolvida no âmbito da responsabilidade contratual, a estendem à responsabilidade civil 
extracontratual, ainda que sob fundamento diverso: não mais o dever de cooperação, próprio às 
relações contratuais, mas a vedação às situações de abuso, ou exercício disfuncional de direitos 
e posições jurídicas, o fundamento legal residindo, portanto, no art. 187 do Código Civil. Nesses 



	 163	

não incidirá para, supletivamente, criar deveres de conduta não previstos 

abstratamente. Nesse nível de distância, não há uma aproximação que justifique 

uma exigência de lealdade e cooperação especial, maior do que aquela já devida 

em razão do fato de viver em sociedade, nem uma tutela de situação de 

confiança, que há de ser justificada, justamente, em razão de alguma conduta do 

outro, de algum contato maior com o outro.  

Em níveis intermediários de contato, é possível que, mesmo sem que 

haja uma relação jurídica base ou uma relação jurídica eficacial já formada, a boa-

fé objetiva incida para irradiar deveres de conduta. Esse nível de proximidade 

pode ser apreendido pela boa-fé objetiva para irradiar deveres de informação, a 

fim de que se previna a configuração de uma dada situação de confiança 

justificada, ou os deveres de lealdade, inclusive a fim de se tutelar a confiança já 

verificada. Sobre a confiança, afirma Menezes Cordeiro: “Trata-se de uma 

ocorrência potencialmente perigosa; por isso, a boa fé comina deveres de 

informação, que a evitem, em termos preventivos, quando, à partida, seja 

injustificada, e deveres de lealdade que, uma vez formada, a prescrevem.”521 

É nesse contexto, inclusive, que, como visto em capítulo antecedente, 

se configuram as “relações obrigacionais sem deveres primários de prestação”, 

denominando a irradiação de deveres laterais de conduta, por meio da incidência 

da boa-fé objetiva, sem que haja uma relação jurídica eficacial prévia entre os 

envolvidos. São três os exemplos dados: a irradiação de deveres laterais em 

tratativas para contratar, como pós eficácia obrigacional e na relação entre partes 

e terceiros.522 

A boa-fé objetiva pode, assim, incidir para fazer irradiar relação jurídica 

eficacial entre a parte de um contrato e terceiro. Veja-se que, em princípio, antes 

da incidência do princípio da boa-fé, não existe relação jurídica entre a parte 

contratual e o terceiro, quer relação jurídica base (relação intersubjetiva 

apreendida como fato jurídico), quer relação jurídica eficacial. Ou, ao menos, se 

essa relação existe, não é ela que é apreendida juridicamente. Em tese, uma 
																																																																																																																																																																								

casos, o “dever” da vítima de não agravar o próprio dano não se explica por uma “relação de 
cooperação” com o autor do dano, mas se justifica, negativamente, evitando-se o exercício 
abusivo da posição jurídica da vítima de um delito.” (MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no 
Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 252/253). 

521  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 
Almeida, 2001, p. 650/651. 

522 FRADA, Manuel A. Carneiro. Contrato e deveres de protecção. Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1994, p. 40/41.  
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existência prévia de relação jurídica entre a parte e o terceiro não impediria a 

incidência da boa-fé para irradiar a oponibilidade. Todavia, ela não seria 

apreendida como relação jurídica, mas, sim, como contato social em sentido 

estrito. A questão que poderá ser posta, entretanto, é a utilidade de se defender a 

irradiação da oponibilidade em razão do contato social, já que a boa-fé objetiva 

poderá incidir na própria relação jurídica existente. A relação jurídica que se 

irradia é inédita e originária entre os seus titulares (parte contratual e terceiro), no 

sentido de que ela não decorre, nem é conteúdo, de uma outra relação jurídica 

havida entre eles.  

A boa-fé objetiva pode incidir para irradiar relação jurídica eficacial 

protetora do terceiro, estruturada por determinado dever da(s) parte(s) perante um 

determinado terceiro e pelo correspectivo direito subjetivo titularizado pelo 

terceiro. Segundo Menezes Cordeiro, a eficácia protetora de terceiro, com 

fundamento na boa-fé objetiva, não exprime apenas deveres de proteção, 

podendo abranger, também, deveres de informação e de lealdade.523  

É preciso algum nível de contato do terceiro com o contrato ou com a 

parte contratual.524 O princípio da boa-fé não incide abstratamente, para irradiar 

deveres genéricos das partes perante terceiros. Toda incidência normativa ocorre 

em um determinado suporte fático concreto. Também não se pode dizer que a 

boa-fé objetiva incida sempre e em qualquer hipótese para irradiar deveres das 

partes perante terceiros; é preciso que se verifique a suficiência do seu suporte 

fático concreto, em uma imagem global, para que se irradie, à luz de um caso 

concreto, deveres determinados e identificados perante terceiro(s) 

determinado(s), e não todo e qualquer terceiro. Esse suporte fático pressupõe 

algum nível de proximidade entre o terceiro e o contrato. 

A boa-fé objetiva pode incidir para irradiar relação jurídica eficacial 

protetora da parte, estruturada pelo direito da parte de que o terceiro não pratique 

determinada conduta que causaria a não satisfação do direito contratual e pelo 

																																																								
523  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 624/625.  
524 Nesse sentido, CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. 

Coimbra: Almeida, 2001, p. 624/625. Também Luciano de Camargo Penteado: “Daí que a causa 
desses deveres seria, de certo modo, o próprio contato social com uma parte vinculada a uma 
prestação, diante de quem se espera e se deve respeito em sentido jurídico, ou seja, 
consideração para com os interesses alheios e proteção quanto a atos de intromissão indevida.” 
(PENTEA PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 179).  
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correspectivo dever titularizado pelo terceiro.525 Cuida-se da irradiação atípica da 

relação jurídica da oponibilidade contratual, no conceito adotado na presente tese.  

Também aqui, “para que o terceiro responda, é necessária uma relação 

especial deste com o devedor”526; como “relação especial” não se deve entender 

relação jurídica, mas, sim, uma relação fática de proximidade, em um grau maior 

do que o terceiro completamente estranho ao contrato e aos contratantes. Isso 

não impede, frise-se, que exista alguma relação jurídica entre a parte e o terceiro, 

mas ela não é pressuposto necessário à irradiação.  

A boa-fé objetiva pode incidir, portanto, para irradiar a oponibilidade 

atípica do contrato perante um determinado terceiro. Não se trata de uma 

incidência abstrata, nem genérica. Como norma que é, a boa-fé objetiva incide 

quando configurado o seu suporte fático concreto.527 A boa-fé normativa, uma vez 

incidente, irradia deveres concretos de conduta 528 , e não situações jurídicas 

abstratas.  

A oponibilidade contratual depende da configuração de um suporte 

fático concreto, sobre o qual incida uma norma do sistema para irradiá-la: pode 

tratar-se de uma norma específica em que a consequência do dever de abstenção 

do terceiro esteja prevista (hipóteses de oponibilidade típica); pode tratar-se da 

incidência da boa-fé objetiva (irradiando atipicamente a oponibilidade contratual).  

Mesmo no caso da oponibilidade decorrente da boa-fé, a norma incide 

em um determinado caso concreto, considerando as suas circunstâncias fáticas, 

fazendo irradiar a relação jurídica da oponibilidade com relação a sujeitos 

determinados (determinada parte contratual e determinado terceiro). A boa-fé 

objetiva não incide genericamente, independentemente de um suporte fático 

																																																								
525 Em sentido semelhante, Luciano de Camargo Penteado afirma que, como figura paralela ao 

contrato com eficácia de proteção a terceiros, “o sistema deveria admitir a figura dos contratos 
com eficácia a cargo de terceiros, ou seja, aqueles contratos que gerassem ao terceiro especiais 
deveres, também como consequência do princípio da boa-fé objetiva”. (Ibidem, p. 179).  

526 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, op. cit., p. 625. 
527 Nesse sentido, afirma Menezes Cordeiro: “nunca se poderá perguntar, pois, em abstracto por 

uma solução imposta pela boa-fé; apenas perante uma ordem jurídica precisa e face ao caso 
concreto, aflorará a resposta.”(CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no 
direito civil. Coimbra: Almeida, 2001, p. 1.257). Também Judith Martins-Costa: “a boa-fé objetiva 
não prescinde de uma aplicação contextualmente situada. O standart de comportamento a que 
dirige deve ser concretizado relacional ou situacionalmente. (MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-
Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 272).  

528 Nesse sentido, também SILVA, Clóvis do Couto e. Principes fondamentaux de la responsabilité 
civile en droit brésilien et comparé: cours fait à la Faculté de droit et sciences politiques de St. 
Maur (Paris XII). Paris: editora não identificada, 1988, p. 02.  
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concreto. Ela não irradia um dever geral de abstenção titularizado por todos os 

terceiros perante todos os contratos.  

A sua incidência pode irradiar, à luz de um caso concreto, uma 

determinada relação jurídica eficacial, estruturada por direito e dever 

determinados, titularizado por terceiro(s) determinado(s) perante um contrato 

determinado. Não se poderia falar, nesse contexto, em oponibilidade contratual 

como um dever geral de abstenção, mas, sim, como um dever irradiado por uma 

incidência normativa determinada, à luz de um caso concreto.  

Não se trata, portanto, de terceiros genéricos, nem de terceiros 

completamente estranhos ao contrato, mesmo porque “se a questão dos efeitos 

do contrato se põe com relação as eles (terceiros) é porque eles têm ou são 

suscetíveis de ter alguma relação com ao menos uma das partes”529. O terceiro 

completamente estranho ao contrato, que não tenha qualquer contato especial 

com uma das partes, não tem relevância jurídica para fins de incidência da boa-fé 

objetiva. A incidência da boa-fé pressupõe uma certa aproximação entre o terceiro 

e o contrato em referência.  

Dessa forma, a boa-fé objetiva identifica-se como norma que pode 

irradiar no caso concreto para a irradiação da oponibilidade atípica. Algumas 

razões sintetizam a identificação da boa-fé objetiva como possível fundamento 

jurídico de tal oponibilidade. A boa-fé objetiva é norma finalística que prescreve 

condutas necessárias (não definidas abstratamente) para o alcance de 

comportamentos consoante a padrões éticos em dado contexto social; uma 

oponibilidade perante terceiro teria como ratio subjacente uma ética jurídica no 

mercado para que se tenha uma maior estabilidade na coordenação de seus 

elementos. Há, portanto, identidade de fins.  

Demais disso, as características da boa-fé objetiva são favoráveis à 

irradiação da oponibilidade atípica: (i) em razão de sua generalidade, permite-se a 

ponderação dos interesses em jogo no caso concreto530; (ii) em razão de sua 

																																																								
529 GHESTIN, Jacques. Introduction (rapport français). In: Les effets du contrat à l’égard des tiers. 

Comparaisons franco-belges. Sous la direction de Marcel Fontaine et Jacques Guestin. Paris: 
Librairie L.G.D.J, 1992, p. 19, tradução nossa.  

530 Nesse sentido, Manuel Frada: “Já se sabe que se trata nela de resolver juridicamente conflitos 
entre sujeitos, segundo critérios partilháveis e intersubjectivamente vinculantes, e não de 
qualquer imposição de uma ética puramente pessoal” (FRADA, Manuel António de Castro 
Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e responsabilidade civil. Lisboa: Almedina, 2004, p. 
448).  
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supletividade, é chamada a atuar em hipóteses não previstas abstratamente no 

sistema.  

 

3.6.3 O conceito de oponibilidade média de António Menezes Cordeiro  
 

Para Menezes Cordeiro, trata-se de hipótese oponibilidade média dos 

créditos. Explique-se. O autor utiliza o termo oponibilidade como gênero, cujas 

espécies relevariam uma “graduação que envolve significativas clivagens 

qualificativas”. Fala, então, em oponibilidade forte, média e fraca.531  

A oponibilidade forte “traduz a pretensão que o titular de um direito 

tenha de exigir o quid valioso que o Direito lhe atribui: pode ser erga omnes (o 

poder de reivindicar a coisa, conferido ao proprietário, artigo 1311) ou inter partes 

(o poder de exigir o cumprimento ao devedor, cometido ao credor)” 532 . A 

oponibilidade média estaria relacionada à existência de deveres instrumentais 

“que permitam o aproveitamento do quid valioso que lhe compita ou um melhor 

aproveitamento desse mesmo quid”533. Também ela pode ser erga omnes (o autor 

diz que o proprietário pode pedir silêncio aos vizinhos) ou inter partes (o credor 

pode exigir do devedor o acatamento de deveres secundários).534A oponibilidade 

fraca refere-se ao dever geral de respeito, que poderia ser erga omnes (todos 

devem respeitar o direito de propriedade) ou inter partes (tendo como exemplo o 

dever do credor de não piorar a situação do devedor).535 

A partir destes conceitos, o autor passa, então, a investigar como os 

direitos de crédito se estruturam nos três níveis da oponibilidade. Os direitos de 

crédito seriam dotados de uma oponibilidade forte inter partes, já que o credor 

pode exigir o cumprimento ao devedor, e só este está obrigado a cumprir. Esta 

seria a regra; haveria exceções. Haveria créditos que poderiam ser atuados em 

face de terceiros, como o direito de preferência com eficácia real.536  

Sobre a oponibilidade média, enfrenta a questão dos contratos com 

proteção de terceiros. Explica: “certos contratos postulam, pela sua natureza e 

																																																								
531  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 353. 
532 Ibidem, p. 353.  
533 Ibidem, p. 353.  
534 Ibidem, p. 353. 
535 Ibidem, p. 353. 
536 Ibidem, p. 355.  
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pela exigência do sistema, deveres acessórios não só para defesa dos interesses 

do credor, mas, também, dos de terceiros.” Seria o caso, segundo Menezes 

Cordeiro, do fornecedor de máquinas fabris, que responde pela segurança dos 

trabalhadores, por violar deveres de segurança e informação.537  

Analisa, ainda, a questão da teoria do terceiro cúmplice pelo 

inadimplemento, desenvolvida no direito anglo-saxônico e na França. Analisando 

casos julgados nestes dois ordenamentos jurídicos, em que se reconheceu a 

responsabilidade do terceiro cúmplice, conclui que haveria, em todos eles, um 

ponto em comum: o terceiro condenado como cúmplice não seria um vulgar 

estranho, mas se caracterizaria por uma relação de proximidade negocial, de 

forma que se poderia falar em deveres de lealdade, que recaem sobre o terceiro 

em situação de conexão.538  

Conclui: “afigura-se que, quer o ‘terceiro protegido’, quer o ‘terceiro 

cúmplice’, não são estranhos: antes pessoas que, pela sua proximidade negocial, 

incorrem, passiva ou activamente, em deveres acessórios.”539 A oponibilidade 

média faria irradiar deveres acessórios a terceiros próximos à relação contratual. 

O autor admite a oponibilidade como dever de abstenção, mas exige, para tanto, 

um grau de proximidade do terceiro. 

O autor questiona, na sequência, se haveria um dever geral de 

respeito, vale dizer, se a oponibilidade fraca das relações contratuais poderia 

alcançar terceiros, sem qualquer posição de proximidade com o contrato, de 

forma que o seu desrespeito fosse pressuposto fático de uma responsabilidade 

aquiliana. 540  Analisa a doutrina portuguesa sobre o tema e destaca que “a 

multiplicação de posturas vocabulares prejudica a consecução de um regime 

acabado e coerente”541. Após analisar a jurisprudência portuguesa, conclui que 

parece dominante a ideia “de que a eficácia externa das obrigações só é possível 

através da figura do abuso de direito” 542 . Considerando que o exercício 

inadmissível de posições jurídicas, segundo o próprio autor, é uma manifestação 

																																																								
537  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 358.  
538 Ibidem, p. 363.  
539 Ibidem, p. 363.  
540 Ibidem, p. 364.  
541 Ibidem, p. 393.  
542 Ibidem, p. 399.  
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de incidência do princípio da boa-fé543, a eficácia externa por meio da figura do 

abuso de direito continuaria sendo hipótese de incidência da oponibilidade 

decorrente da boa-fé objetiva, hipótese de oponibilidade média, na classificação 

por ele feita.  

Como se vê, a ideia de oponibilidade média dos contratos aproxima-se 

daquela da oponibilidade atípica aqui defendida: cuida-se de deveres de conduta 

(em regra de abstenção) irradiado perante o terceiro, em razão da incidência da 

boa-fé objetiva, em razão de alguma proximidade com o negócio e/ou com as 

partes. O terceiro titular do dever de abstenção não é um terceiro completamente 

estranho às partes e ao contrato; há, entre eles, alguma aproximação que 

justifique a incidência da boa-fé objetiva.  

 

3.6.4 O juízo de ponderação dos interesses envolvidos no âmbito dos 
vetores substanciais da boa-fé objetiva  

 

Como visto, a boa-fé objetiva é norma imediatamente finalística, por 

meio da qual se busca alcançar um “estado ideal de coisas” correspondente a 

padrões éticos de conduta estabelecidos contextualmente. É norma caracterizada 

pela abertura e genericidade de seu conteúdo, possibilitando a ductibilidade do 

sistema jurídico 544 , para que se apreendam multifacetárias manifestações da 

realidade social, que não conseguem ser, todas elas, previamente ponderadas 

pelo legislador e abstratamente previstas.  

Como afirma Menezes Cordeiro, a presença da boa-fé como princípio 

em determinado sistema jurídico manifesta a sua substancialidade e abertura. 

Cuida-se de instrumento adequado, independentemente da denominação que lhe 

é dada, para “qualquer sistema que, como possíveis, admita problemas para os 

quais não tenha dado uma regulação cabal – ou antes, que não se desinteresse 

por tal tipo de problemas, uma vez que se sabe, hoje, ser ele fatal”545. A boa-fé 

objetiva não é apenas um conector entre o sistema e os problemas concretos; 

																																																								
543  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 661 e seq.  
544 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia.  Traducción de Marina 

Gascón. 8 ed. Editorial Trotta: Madri, 2008. 
545 Ibidem, p. 1.256.  
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como norma que é, ela é elemento do primeiro e atua diretamente nos 

segundos.546  

Nada obstante o grau de indeterminação do conteúdo da boa-fé, cuja 

“concretização maior depende das situações onde intervenha e das áreas 

sistemáticas implicadas”547, Menezes Cordeiro propõe uma delimitação positiva 

mínima dos vetores substanciais que a informam, que seriam o princípio da 

confiança e o princípio da materialidade da regulação jurídica.548 No presente 

ponto, verificar-se-á se a oponibilidade pode ser consequência irradiada nos 

vetores propostos pela sistematização do autor.  

 

3.6.4.1 O juízo de ponderação no âmbito do princípio da confiança  

  

O princípio da confiança integra parte do conteúdo substancial da boa-

fé objetiva, explicitando o reconhecimento e a tutela da “situação em que uma 

pessoa adere, em termos de actividade ou de crença, a certas representações, 

passadas, presentes ou futuras, que tenha por efectivas.”549 550 Não se trata, aqui, 

de tutelar o fenômeno geral de confiar no cumprimento das normas jurídicas; 

“cura-se, antes da eficácia demonstrada por situações concretas da confiança, 

quando o Direito, deixando a indiferença relativa à crença que suscite, passe a 

indagá-la e associar-lhe efeitos”.551 De outra parte, a tutela da confiança não 

remete a questões de foro íntimo do sujeito; a situação de confiança é analisada 

por meio de elementos objetivos.552 

																																																								
546  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 1.256. 
547 Ibidem, p. 1.256. Nessa linha, Judith Martins-Costa demonstra que a concretização da boa-fé 

depende do campo sistemático aplicado, destacando que “em cada um deles encontraremos um 
núcleo básico invariável (o “honeste vivere”), acompanhado porém por configurações diversas, 
próprias a cada um dos campos, e que decorrerão da necessária coligação contextual”. 
(MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São 
Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 272/273).  

548 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, op. cit., p. 1.234/1257.  
549 Ibidem, p. 1.234. 
550 Para Manuel Frada, em sentido diverso, defende uma independência da responsabilidade pela 

confiança da incidência do princípios da boa-fé, nada obstante admita haver, entre eles, uma 
relação. Para ele, “a tutela das expectativas mediante a regra da boa-fé é apenas reflexa. Revela 
somente no quadro das exigências de probidade e equilíbrio de conduta que aquela veicula. São 
estas que conferem o fundamento da proteção concedida.” (FRADA, Manuel António de Castro 
Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e responsabilidade civil. Lisboa: Almedina, 2004, p. 
454).  

551 CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes, op. cit., p. 1.243.  
552 Ibidem, p. 1.241.  
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A incidência do princípio da confiança, como parte do conteúdo 

substancial da boa-fé, pressupõe a ponderação de interesses envolvidos à luz do 

caso concreto. Pode-se mesmo dizer que se trata de uma ponderação de 

“confianças” em jogo: “o dispositivo que tutela uma determinada confiança actua 

sempre contra o sujeito beneficiário da regulação material” e contra a confiança 

deste no cumprimento dessa regulação material553. Não se cuida, apenas, de 

ponderar interesses individuais; no processo de balanceamento, ponderam-se 

interesses sociais, notadamente para garantir estabilidade e segurança das 

relações econômicas. Nas palavras de Menezes Cordeiro: “a opção de preterir a 

confiança de uma pessoa a favor da de uma outra [...] equivale, no fundo, a 

premiar a circulação dos bens, em detrimento da conversação estática.”554 

Menezes Cordeiro elenca, ainda, pressupostos de incidência do 

princípio da confiança como conteúdo do princípio da boa-fé555: (i) situação de 

confiança do sujeito conforme o sistema; (ii) justificação para essa confiança, 

“expressa na presença de elementos objetivos capazes de conduzir a uma crença 

plausível; (iii) um investimento de confiança, “consistente em, da parte do sujeito, 

ter havido um assentar efectivo de actividades jurídicas sobre a crença 

consubstanciada”; (iv) uma imputação de confiança ao prejudicado em causa, “o 

qual, por acção ou omissão, terá dado azo à entrega do confiante ou ao factor 

objetivo que a tanto conduziu. Cuida-se de um sistema móvel, sendo possível que 

os elementos atuem em maior ou menor medida ou mesmo que algum deles que 

não se verifique no caso concreto e seja compensado por outro que assuma 

maior intensidade.556  

Humberto Ávila relaciona os princípios da segurança jurídica e da 

confiança: enquanto o primeiro seria “uma norma objetiva, abstrata e protetiva dos 

interesses coletivos, que serve, portanto, como instrumento de proteção “das 

confianças” ou do “conjunto das confianças” no ordenamento jurídico”, o princípio 

da confiança representaria “uma aplicação reflexiva, subjetiva e concretamente 

orientada do princípio da segurança jurídica, sendo um veículo de proteção “de 

																																																								
553  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 1.246.  
554 Ibidem, p. 1.247. 
555 Em termos gerais, a tutela da confiança exigiria os três primeiros elementos, adicionando-se o 

elemento da “imputação a outrem” quando se tratar de manifestação do dever de atuar conforme 
a boa-fé. (Ibidem, p. 1.248).  

556 Ibidem, p. 1.248/1249. 
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uma confiança”. O princípio da proteção da confiança seria a dimensão particular 

do conteúdo do princípio da segurança jurídica.557  O princípio da segurança 

jurídica e o princípio da confiança seriam, assim, facetas que se complementam 

semanticamente: a segurança é a faceta geral da confiança; a confiança, a face 

particular da segurança.558  

Assim, reforça-se a ideia de que a tutela da confiança não apenas 

pondera interesses individuais, mas também interesses mais amplos, que podem 

justificar que o sistema apreenda a crença objetiva do sujeito em dada situação, 

notadamente quando esta pode ser imputada a outrem, para que se irradiem 

consequências jurídicas. Aqui, não se tutela a confiança abstratamente; tutela-se 

uma determinada situação de confiança configurada no caso concreto, mediante 

um juízo de ponderação de confianças envolvidas, inclusive da confiança geral 

subjacente ao princípio da confiança.  

Não há um dever genérico de correspondência à confiança alheia, o 

que seria inconciliável com a liberdade dos sujeitos. 559  A tutela jurídica da 

confiança só se justifica à luz de um dado caso concreto, em que, verificados os 

seus pressupostos, se irradia um dever específico de adoção de uma conduta que 

respeite uma dada confiança, configurada apenas no caso singular.560 

É possível que um contato especial tenha se operado entre a parte 

(contratual) e o terceiro a ponto de criar na primeira uma confiança de que o 

terceiro não adotaria conduta que significasse a frustração do direito contratual. 

Nessa hipótese, para que incida o princípio da boa-fé, é preciso que se verifiquem 

																																																								
557 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito 

Tributário. São Paulo: Editora Malheiros, 2011, p. 363. 
558 Nas palavras do autor: “O princípio da segurança jurídica revelaria, assim, a face geral da 

segurança jurídica, protegendo o interesse de todos, apesar, eventualmente, do interesse de 
alguns; ao passo que o princípio da proteção da confiança garantiria o interesse de um ou de 
alguns, apesar, eventualmente, do interesse de todos.” (Ibidem, p. 363.) 

559  FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e 
responsabilidade civil. Lisboa: Almedina, 2004, p. 397/399. Daí por que “o critério da 
imputabilidade (de uma qualquer imputabilidade) das expectativas e de sua frustação a um 
sujeito é, na ausência de outros requisitos, insuficiente para justificar uma adstrição à sua 
observância. Suscitar representações por parte de outrem é basicamente lícito e não tem em 
regra, por si, eficácia vinculativa.” (Ibidem, p. 397). O pressuposto da imputabilidade é, assim, 
apenas um dos elementos móveis na configuração da situação da confiança. Ele não é, por si, 
suficiente para justificar a apreensão jurídica da situação; é preciso que a situação de confiança 
esteja configurada, a partir de um jogo concertado de seus elementos (e não apenas de um 
deles).  

560  Ibidem, p. 400. É possível que a consequência irradiada não seja um dever de conduta 
propriamente, mas uma outra consequência jurídica, como a perda do direito de praticar dada 
conduta (como ocorre no caso da suppressio).  
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os pressupostos da tutela da confiança, configurando-se a situação de confiança 

da parte contratual que, a partir de elementos objetivos (justificação de confiança) 

imputáveis ao terceiro (imputação de confiança), criou uma crença efetiva de que 

o terceiro se absteria de praticar conduta que soubesse interferir no cumprimento 

contratual e, com base nessa crença, pautou o seu comportamento (investimento 

de confiança).  

O suporte fático da oponibilidade, nessa hipótese, pressupõe uma 

situação de confiança especial, a que o sistema jurídico deixa de ser indiferente 

para lhe conferir tutela jurídica. Não se trata, assim, da ideia de confiança 

genérica no cumprimento de normas jurídicas561, nem de uma confiança na tutela 

genérica de toda e qualquer situação jurídica. Essas confianças podem ser 

relevantes em uma reflexão sociológica, mas não jurídica. Um dever de 

abstenção do terceiro não tem como fundamento uma ideia de oponibilidade 

abstrata e genérica das situações jurídicas, nem mesmo de situações jurídicas 

contratuais. Não se há de falar, assim, em uma confiança genérica de toda parte 

contratual com relação a qualquer terceiro.  

A situação de confiança que deve estar configurada para que a 

incidência da boa-fé irradie a oponibilidade contratual é uma situação concreta, 

que pressupõe um maior nível de aproximação entre os sujeitos envolvidos. Mas 

não só. Esse nível de aproximação e de contato entre as partes tem de ter sido 

idôneo a criar uma expectativa legítima, fundada em elementos objetivos, de que 

o terceiro se absteria de adotar comportamento interferente ao cumprimento 

contratual.  

Não há uma resposta pré-definida, nem consequências jurídicas 

abstratas (não se trata de hipótese de ponderação prévia pelo legislador). Não se 

pode dizer que uma confiança sempre irá preponderar sobre outra; proteger 

sempre e em qualquer situação uma dada confiança abstrata em face de outra 

seria contrário à própria ratio subjacente à boa-fé objetiva e poderia reverter a 

equação da segurança jurídica.  

 

3.6.4.2 O juízo de ponderação no âmbito do princípio da materialidade subjacente 

 

																																																								
561  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 1243. 
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O conteúdo mínimo do princípio da boa-fé não se esgota com a ideia 

da proteção da confiança. Há, ainda, o princípio da materialidade da regulação 

jurídica. Cuida-se de dois vetores não cumulativos que informam a boa-fé 

objetiva.562  

O princípio da materialidade da regulação jurídica563 funda-se na ideia 

de recurso à substancialidade subjacente aos problemas e às disposições 

normativas, à luz da imagem global do sistema. A boa-fé assumiria um papel de 

combate ao formalismo extremo, à submissão rígida dos casos a proposições 

legais abstratas, exigindo que se considere o seu contexto fático (peculiaridades 

do caso concreto) e jurídico (inserção em um sistema globalmente considerado), 

bem assim as ratios subjacentes às normas em causa.564 

Nesse contexto, a boa-fé atuaria de formas diversas: em um primeiro 

grupo, com funções instrumentais, relacionadas a outras normas; em um segundo 

grupo, em um nível sistemático de elevação crescente, de forma não subordinada 

a outras normas, mas, sempre, subordinada ao sistema e aos valores que lhe são 

subjacentes; em um terceiro grupo, perdendo o caráter instrumental a outras 

normas, de forma ainda mais direta, para veicular informações mais profundas no 

sistema jurídico.565 

No primeiro grupo, a boa-fé objetiva pode atuar de três formas. 

Primeira, ela pode reforçar outras normas já constitutivas de situações jurídicas, 

como ocorre, por exemplo, quando, “a propósito da boa fé subjectiva, se penalize 

a má fé”.566 Vê-se que, nesses casos, a boa-fé não é chamada a atuar como 

norma independente, mas é tida para identificar razões substanciais subjacentes 

à proposição jurídica aplicável a dada situação. Segunda, ela pode complementar 
																																																								
562  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 1.252.  
563 Para Judith Martins-Costa, cuidar-se-ia, em verdade, de postulado, norma de segundo grau, 

que, no conceito de Humberto Ávila, atuaria na aplicação de outras normas, de primeiro grau, 
estruturando a aplicação do dever de promover o fim subjacentes a estas últimas e no modo de 
raciocínio e argumentação relativamente à sua aplicação. (MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé 
no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 321). 
Parece, entretanto, que se pode dizer que a norma da materialidade subjacente, como conteúdo 
substancial da boa-fé, tem natureza dupla: é postulado quando atua de forma instrumental a 
outras normas; é princípio quando atua de forma mais direta, incidindo diretamente, como vetor 
substancial da boa-fé objetiva, para irradiar consequências jurídicas. Registre-se, entretanto, que 
a sua natureza de princípio aqui defendido pressupõe que ele seja entendido como conteúdo 
substancial da boa-fé objetiva.  

564  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 
Almeida, 2001, p. 1.252.  

565 Ibidem, p. 1.252/1254.  
566 Ibidem, p. 1.253.  
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outras normas, incidindo para irradiar deveres de cuidado e lealdade; é o caso de 

quando se irradiam deveres laterais instrumentais para que se alcance, em 

termos substanciais, a concretização efetiva de obrigação.567 Terceira, ela pode 

dar corpo a normas não formuladas, de modo claro, no ordenamento. Seria o 

caso, segundo o autor, de quando há um regime desfavorável associado ao fato 

da má-fé. Dessa forma, por exemplo, o cabimento da ação pauliana, tendo lugar a 

propósito da má-fé do devedor e do terceiro, esconderia a regra de o terceiro não 

colaborar com a violação de crédito alheio.568 

No segundo grupo, a boa-fé, “mais do que reforçar, complementar ou 

exprimir regras viradas para situações jurídicas simples, obriga à integração 

dessas situações no todo donde promanem, provocando soluções diferentes das 

que, doutro modo, seriam encontradas”569. O fenômeno abarcaria duas medidas: 

(i) a necessidade de ponderar a realidade subjacente ao problema em termos 

globais, e não apenas em um dos seus ângulos; (ii) a necessidade de tratamento 

do problema em termos sistemáticos. É o que ocorre, por exemplo, com o 

exercício inadmissível de situações jurídicas, em que, “além do considerar das 

diversas partes envolvidas, há que valorar, pelo crivo das aspirações particulares 

do sistema, expressas na ideia de equilíbrio, as repercussões que, sobre elas, 

tenham os exercícios, na aparência isolados.”570 

No terceiro grupo, ainda mais independente, ela atua (i) contemplando 

regulações lacunosas; (ii) no funcionamento de certos princípios, para que eles 

não se desvinculem dos resultados buscados; (iii) ou prevalecendo na 

ponderação com outros princípios do ordenamento, refletindo, em qualquer das 

hipóteses, exigências globais do sistema.571 

Nesse contexto, a materialidade da regulação jurídica traduziria, como 

princípio, a vocação do Direito para resolver problemas concretos, destacando-se, 

assim, o papel concretizador do aplicador na (re)construção do conteúdo da boa-

fé, por meio de um processo redutivo de, dos casos reais, retirar traços 

significativos para que se construam modelos de decisão – sempre à luz do 

																																																								
567CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almeida, 

2001, p. 1.253. 
568 Ibidem, p. 1.253. 
569 Ibidem, p. 1.253. 
570 Ibidem, p. 1.253/1254.  
571 Ibidem, p. 1254. 
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sistema jurídico.572  Como se vê, também neste vetor, a incidência da boa-fé 

pressupõe um balanceamento de interesses envolvidos à luz de um problema 

posto, tendo como critério de solução a pergunta sobre a correspondência entre 

elementos fáticos e traços significativos do sistema.   

Os princípios da confiança e o da materialidade subjacente são vetores 

que compõem o conteúdo mínimo da boa-fé objetiva, compondo um espaço por 

meio do qual se proporciona ponderação de interesses e normas incidentes no 

caso concreto, para que se identifique, ou não, uma determinada conduta devida 

e uma determinada consequência jurídica a ser irradiada, sempre à luz do caso 

concreto e considerando um determinado sistema jurídico em sua imagem global. 

Pode-se dizer que eles atuam de forma complementar, mas, não, conjunta; para 

que a boa-fé objetiva incida, não é necessário a atuação coordenada de ambos.  

Pois bem.  

A boa-fé objetiva é, assim, um espaço normativo propício para que se 

verifique a ponderação de interesses e situações jurídicas nos casos de 

problemas concretos envolvendo uma parte contratual e um terceiro, 

notadamente quando esses conflitos não foram antecipados, por impossibilidade 

ou por escolha, por meio de uma ponderação abstrata e prévia do legislador.  

A questão sobre o nível de proteção que um sistema pode dar a um 

direito contratual depende de uma solução de conflito de interesses. Como afirma 

Robert Wintgen, para o terceiro, o dever de respeitar o contrato significará, 

necessariamente, um entrave à sua liberdade e a seus interesses patrimoniais. 

Dessa forma, a conciliação de interesses contraditórios não se fará por meio de 

um “princípio único de oponibilidade dos direitos subjetivos”.573 

Em nosso sistema, inexiste um princípio genérico de oponibilidade dos 

direitos subjetivos, nem de oponibilidade de todo e qualquer direito contratual. 

Não houve uma opção prévia do sistema de proteger o direito contratual em um 

nível ao ponto de fazer irradiar um dever de respeito genérico, titularizado por 

qualquer terceiro. A boa-fé objetiva pode incidir para irradiar um dever concreto de 

um determinado terceiro perante um determinado contrato. Por meio dela, será 

possível ponderar interesses contraditórios em jogo para que se responda, 
																																																								
572  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 1255. 
573 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 

tiers en droit français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 139.  
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concretamente, sobre um dado conflito entre a parte e o terceiro. A oponibilidade 

contratual será uma resposta possível, mas não será uma resposta necessária e 

devida em toda e qualquer situação.  

O princípio da boa-fé pode incidir para irradiar a oponibilidade do 

contrato perante terceiro por meio de seus dois vetores substanciais. Nem 

sempre, portanto, a oponibilidade atípica terá como fim a tutela de uma situação 

de confiança. A boa-fé objetiva também pode irradiar a oponibilidade contratual 

por meio do vetor do princípio da materialidade subjacente, em seus três grupos 

de atuação.  

No primeiro grupo, isso ocorre nos casos em que os valores tutelados 

pela boa-fé são ratio de normas já existentes no sistema, que irradiam, 

tipicamente, um dever de abstenção do terceiro, de não aliciar prestador de 

serviço que saiba ter celebrado contrato com outrem, de não celebrar contrato 

que saiba ou devesse saber (boa-fé subjetiva em uma acepção ética) significará 

fraude contra credores ou fraude à execução etc.  

Nesses exemplos, não se trata, portanto, de hipótese de oponibilidade 

contratual atípica. Já há regras do sistema que preveem consequências para 

terceiros que adotam condutas que signifiquem a frustração do direito contratual 

de outrem. Nesses casos, já houve uma ponderação prévia do legislador, há 

condutas e consequências abstratamente previstas. A boa-fé objetiva reforça e 

densifica o conteúdo dessas regras, já existentes, em que o contrato celebrado 

por outrem é apreendido juridicamente, junto com outros elementos fáticos, para 

irradiar situações passivas titularizadas por quem dele não é parte.  

É aqui também que a boa-fé objetiva atua para que se caracterize uma 

conduta como ato de concorrência desleal nos termos do art. 209 da Lei n. 

9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). O texto normativo deve ser 

compreendido e a norma dele decorrente (re)construída a partir de uma incidência 

conjunta da boa-fé objetiva. Não se trata de complementar a norma, mas, sim, de 

possibilitar a (re)construção de seu conteúdo.  

A boa-fé não atuaria nas demais formas que compõem esse primeiro 

grupo, nem complementando outras normas, nem relevando regras implícitas, no 

que concerne a irradiação da oponibilidade atípica.  

De um lado, para irradiar uma oponibilidade contratual não prevista 

abstratamente, ela não atuaria complementando normas relativas ao cumprimento 
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contratual. Eventual dever titularizado pelo terceiro que decorra da incidência da 

boa-fé objetiva não tem como fim imediato viabilizar ou tutelar o cumprimento da 

obrigação. O dever titularizado pelo terceiro não é instrumental ao dever de 

prestar. Assim como o terceiro não é titular do dever de prestar, ele não é titular 

de deveres anexos, que lhe sejam instrumentais.574  

Eventual dever titularizado pelo terceiro é um dever de proteção, 

decorrente de uma outra dimensão do princípio da boa-fé, que não é correlativa 

aos interesses de prestação, mas, sim, aos interesses de proteção.575 A boa-fé 

não incide aqui para viabilizar o cumprimento obrigacional, mas, sim, para irradiar 

um dever de proteção a ser titularizado por um determinado terceiro, que sequer 

faz parte, em qualquer das posições, da relação contratual. O interesse da parte 

contratual que é tutelado não é o interesse contratual de ver satisfeita a 

prestação, mas, sim, um interesse de proteção, que, na ponderação concreta, 

prevaleceu sobre o interesse do terceiro, inclusive considerando interesses macro 

envolvidos.  

Aqui, com ainda mais razão, “o princípio da boa-fé vigora como fonte 

direta dos deveres” 576 . Não se trata, pois, de atuação instrumental para 

complementar outras normas, mas, sim, de atuação mais direta e independente, 

incidindo no caso concreto, após ponderação com outras normas, para irradiar, 

diretamente, situações jurídicas.  

Ainda quanto ao primeiro grupo, a boa-fé não revelaria uma regra 

expressa de oponibilidade geral de todo e qualquer contrato, perante todo e 

qualquer terceiro. Mesmo considerando as regras do sistema que preveem as 

hipóteses de oponibilidade típica, não se poderia concluir, a partir delas, por uma 

regra geral de oponibilidade.  

																																																								
574  Segundo Judith Martins-Costa, os deveres decorrentes da boa-fé objetiva correlatos aos 

deveres de prestar são ditos anexos ou instrumentais justamente “porque sua ligação é de 
anexidade e/ou instrumentalidade ao dever principal de prestação”. (MARTINS-COSTA, Judith. A 
Boa-fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 222).  

575 Ibidem, p. 223/228. Na definição da autora, os deveres de proteção “não se voltam, pois, ao 
praestare. Nem secundária, nem instrumentalmente, nem de forma anexa podem ser 
confundidos com os deveres de prestação, pois o interesse que tutelam é outro: não o prestar, 
mas o interesse de proteção, para que, da relação obrigacional, e independentemente da 
realização da prestação, não resultem danos injustos para a contraparte.” E acrescenta: “os 
interesses à proteção (e, consequentemente, os deveres de proteção) não estão limitados à 
relação contratual”. (Ibidem, p. 226/227).  

576 Ibidem, p. 228.  
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Não se pode dizer, genericamente e abstratamente, que terceiros 

devem sempre abster-se de praticar qualquer conduta que possam causar a 

frustração de todo e qualquer contrato por ele conhecido. Inexiste tal regra em 

nosso sistema jurídico, nem expressamente, nem implicitamente. Essa 

consequência pode ser irradiada no caso concreto por força de uma atuação mais 

independente e autônoma da boa-fé objetiva, considerando as circunstâncias do 

caso concreto.  

No segundo grupo de atuação do princípio da materialidade, a boa-fé 

pode incidir para, configurando o exercício inadmissível de alguma situação 

jurídica prévia titularizada pelo terceiro, irradiar a responsabilidade deste em 

razão da interferência ilícita no cumprimento contratual. Aqui, a ilicitude da 

conduta do terceiro decorre da configuração do exercício inadmissível de situação 

jurídica, em razão da incidência da boa-fé objetiva, vedado expressamente no art. 

187 do Código Civil. Veja-se que o exercício inadmissível também pode ocorrer 

por meio da configuração de situação de confiança tutelada pelo princípio da boa-

fé, irradiando, por exemplo, a proibição de comportamento contraditório, a 

suppressio ou outras figuras do exercício inadmissível.577 

Dessa forma, por meio da incidência da boa-fé, em qualquer de seus 

vetores substanciais, a configuração do exercício inadmissível de uma situação 

jurídica titularizada pelo terceiro pode significar a responsabilidade civil do terceiro 

ou mesmo outra situação jurídica perante a parte contratual. Veja-se que, nessa 

hipótese, a ilicitude da conduta do terceiro será caracterizada em razão da 

configuração do abuso de direito. A irradiação ou não da oponibilidade contratual 

como dever de abstenção é questão que pode ser ponderada, internamente, no 

juízo sobre a configuração do abuso de direito.  

O exercício inadmissível de situação jurídica pode irradiar relação 

jurídica entre o terceiro e a parte contratual, como manifestação de incidência do 

princípio da boa-fé. O art. 187 do Código Civil pode, assim, ser fundamento da 

responsabilidade civil do terceiro, mas não é o único fundamento possível. A boa-

fé objetiva pode incidir para irradiar o dever do terceiro independentemente da 

configuração do abuso do direito, quer por meio da tutela de dada situação de 

																																																								
577 Para um panorama das figuras do tratamento típico do exercício inadmissível, cf. CORDEIRO, 

Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almeida, 2001, p. 
719/860.  
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confiança, quer por meio do vetor da materialidade subjacente, na atuação do 

terceiro grupo, como se demonstrará a seguir.  

Em verdade, configurando-se o exercício inadmissível, carece, 

inclusive, de utilidade a questão sobre a irradiação de um dever de abstenção do 

terceiro. Como dito, a ilicitude da conduta decorreria da configuração do abuso, e 

não diretamente do descumprimento de um dever de abstenção irradiado no caso 

concreto, questão que pode ser tida em conta no juízo sobre a qualificação 

jurídica do abuso. Note-se que, nessa hipótese, prevalece a função corretora da 

boa-fé.   

É no terceiro grupo de atuação que a boa-fé, por meio do vetor da 

materialidade subjacente, incide diretamente, prevalecendo na ponderação com 

outros princípios, para irradiar um dever de proteção do terceiro perante a parte 

contratual, estruturando a relação jurídica da oponibilidade, dever que, em regra, 

se caracterizará como um dever de abstenção de conduta que possa interferir no 

cumprimento contratual. Independentemente da configuração de uma situação de 

confiança e do exercício inadmissível de situação jurídica pelo terceiro, é possível 

a incidência da boa-fé objetiva em um determinado caso concreto para irradiar a 

oponibilidade contratual.  

Nesse âmbito, fica ainda mais evidente o caráter genérico do conteúdo 

da boa-fé objetiva, permitindo a ponderação concreta dos princípios e interesses 

envolvidos, para, se for o caso, irradiar a oponibilidade. Isso não quer dizer que a 

boa-fé será chamada a atuar sempre que exista conflito entre a parte e o terceiro, 

nem tampouco que a boa-fé pode ser um fundamento para uma ideia abstrata de 

tutela externa do crédito.  

A boa-fé só é chamada a intervir quando estiver em jogo os valores 

que busca tutelar, sintetizados pela exigência de lealdade nas relações e 

aproximações do tráfego negocial.578 Como “normativa de comportamento leal”579, 

a boa-fé objetiva só atuará, no conflito instaurado, quando se afirmar a 

deslealdade da conduta do terceiro. Para que se afirme a incidência da boa-fé 

																																																								
578  Nas palavras de Miguel Reale, “a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de 

lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada 
pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, 
proba e leal. Tal conduta impõe diretrizes ao agir no tráfico negocial.” (REALE, Miguel. A boa-fé 
no Código Civil. Disponível em http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm. Acesso em 22 
de dezembro de 2017.) 

579 REALE, Miguel, loc. cit. 
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objetiva como fundamento da oponibilidade contratual, deve-se afirmar que a 

conduta do terceiro foi desleal. Essa deslealdade pode estar contextualizada na 

configuração de uma situação de confiança ou de um exercício inadmissível de 

situação jurídica, mas não apenas.  

 

3.6.5 A imagem global de deslealdade da conduta do terceiro e suas notas 
distintivas  

 

Conduta desleal é termo que equivale à expressão “conduta imprópria” 

(“improper”), utilizada no direito norte-americano para permitir a ponderação à luz 

das circunstâncias concretas. Ambos são conceitos genéricos cujo conteúdo 

deverá ser preenchido, paulatinamente, por meio da atuação da doutrina e 

notadamente dos Tribunais. Foi assim que, naquele sistema, já se pôde dizer, 

exemplificativamente, hipóteses em que as condutas do terceiro não devem ser 

qualificadas como imprópria, correspondentes à ratio decidendi de diversos 

precedentes que enfrentaram o conflito concreto.  

A abertura do conceito está em consonância com o propósito da boa-fé 

objetiva, como princípio, espaço propício para que se verifique o balanceamento 

concreto à luz das circunstâncias envolvidas. Ainda que uma construção paulatina 

de traços indicativos de seu conteúdo seja possível e desejada, não se pode 

pretender uma identificação de pressupostos abstratos, por meio de uma 

conceituação fechada e engessada. Tal atividade não seria possível, nem estaria 

em consonância com a noção de boa-fé objetiva, como princípio e como cláusula 

geral.  

O que se pode fazer – e aqui se busca – é identificar critérios 

indicativos que podem ser considerados no processo de balanceamento que 

caracteriza o juízo sobre a deslealdade ou não da conduta (correspondendo, no 

sistema dos Estados Unidos, ao juízo sobre a impropriedade da conduta). Esses 

critérios indicativos não são pressupostos de um suporte fático abstrato e 

definido, mas, sim, elementos (ou, nas palavras de Larenz, notas distintivas) que 

podem ser considerados para que se tenha a imagem global de deslealdade ou 

de lealdade sobre a conduta do terceiro.580  

																																																								
580  A identificação de possíveis circunstâncias que podem participar do processo de 

balanceamento relaciona-se ao pensamento tipológico, por meio do qual se têm notas distintivas, 
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Essa tarefa pode ter como vetor de orientação os fatores previstos no 

Restatement of the Law para a caracterização da conduta imprópria.581 Não se 

trata, aqui, de importação de conceito ou instituto jurídico de outro sistema. 

Demonstrou-se, na presente tese, que a irradiação ou não de um dever de 

abstenção do terceiro pressupõe o conteúdo de um determinado sistema jurídico 

em análise, bem assim que, à luz do nosso sistema, a boa-fé objetiva seria norma 

idônea a irradiar, incidindo em um determinado caso concreto, tal situação 

jurídica, de forma específica, e não genérica. Não se pretende, portanto, neste 

momento, defender uma transposição do conceito de interferência intencional e 

imprópria daquele sistema para o nosso, quer para fundamentar a oponibilidade, 

quer para identificar os seus pressupostos. Nada obstante, isso não impede que 

os fatores lá previstos sejam vetores de orientação (ou inspiração) para a 

identificação das notas distintivas que podem concretizar o conteúdo da boa-fé 

em nosso sistema no que concerne à irradiação da oponibilidade. Quer-se dizer 

que eles podem ser submetidos à crítica para que se questione se, também à luz 

do sistema jurídico brasileiro, essas circunstâncias poderiam ser sopesadas no 

juízo de qualificação da deslealdade da conduta do terceiro. Veja-se que, 

inclusive, o termo ora utilizado é “conduta desleal”, e não “conduta imprópria”, 

justamente porque o segundo não conseguiria expressar a carga ética que o 

primeiro carrega, expressando uma concretização do princípio da boa-fé em 

nosso sistema.  

Nessa linha, essa inspiração que se propõe deve adequar-se a 

premissas relacionadas ao conteúdo do princípio da boa-fé. Primeira. O juízo 

sobre a qualificação ilícita da conduta deve questioná-la com relação aos fins 

tutelados pela boa-fé, que exige, dos sujeitos, em um dado contexto de 

aproximação, conduta conforme padrões de lealdade e probidade. Segunda. O 

																																																																																																																																																																								
que, em um jogo concertado, conduzem a uma imagem global. (LARENZ, Karl. Metodologia da 
ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 
655/686.) 

581  Nesse sentido, também Fabio Floriano Melo Martins vale-se do tratamento dado pelo 
Restatement of the Law, destacando a sua relevância como parâmetro para uma sistematização 
dos pressupostos da responsabilidade civil do terceiro e ressalvando que se devem considerar 
as peculiaridades de cada sistema. (MARTINS, Fabio Floriano Melo. A interferência lesiva de 
terceiro na relação obrigacional [Tese de doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Direito, 2015, p. 147/159).  
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vetor substancial da materialidade subjacente exige, como visto, que o caso seja 

tido em conta em sua globalidade, e não em parcela.582 

A imagem global da conduta do terceiro pode ser qualificada como 

desleal a partir da ponderação de notas distintivas, que podem estar presentes, 

no jogo concertado, em maior ou menor grau. Elencam-se, neste momento, 

algumas delas, sem o intuito de esgotá-las (pois, como visto, tal pretensão não é 

possível, nem desejada).   

a) O conhecimento da interferência.  

No que concerne aos elementos “subjetivos” da conduta do terceiro, 

eles podem ser considerados em duas notas distintivas diversas: (i) o 

conhecimento do terceiro sobre a existência do contrato e a qualidade de sua 

conduta como interferente; (ii) um animus específico do terceiro de prejudicar o 

cumprimento contratual. O primeiro elemento é obrigatório para a caracterização 

da conduta como desleal; o segundo, não.  

A conduta do terceiro deve ser “consciente”: deve ele conhecer o 

contrato, bem assim a possível ligação de sua conduta ao não cumprimento. Sem 

que se trate de contrato conhecido pelo terceiro, sequer se haverá de questionar 

a lealdade da conduta.583  

Questiona-se o que se deve entender por conhecimento, questão que 

deve ser formulada à luz das acepções da boa-fé subjetiva. Não se trata, aqui, de 

questionar o estado psicológico do terceiro (acepção psicológica da boa-fé 

																																																								
582 Nesse sentido, também MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a 

sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 322/323.  
583 Mesmo quando se defende, na linha da doutrina francesa tradicional, que a oponibilidade seria 

inerente a todo direito subjetivo, exige-se o conhecimento (ainda que presumido) do contrato 
para que se irradie o dever concreto do terceiro. Nesse sentido, por exemplo, Eduardo Santos Jr. 
vale-se de dois conceitos de oponibilidade: oponibilidade in potentia, que traduziria um dever 
geral de respeito, titularizado por todos; oponibilidade in actu, que seria correspondente ao dever 
específico do terceiro que conhece a relação jurídica contratual. Este dever específico e concreto 
seria a concretização, na esfera jurídica do terceiro, do dever geral e virtual. (SANTOS JR., 
Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 
2003, p. 481/482) Essa não é a posição defendida na presente tese. De um lado, defende-se 
que, em termos jurídicos, a oponibilidade não pode ser tratada como uma questão prévia ao 
sistema jurídico, mas, sim, depende de norma do sistema que incida para que seja irradiada. De 
outro, ao menos em nosso sistema, não se haveria de falar em um dever abstrato e genérico de 
respeito titularizado por todo e qualquer terceiro, notadamente em se tratando de hipótese fática 
não ponderada previamente pelo legislador. Nada obstante, o conceito de oponibilidade in actu 
guarda uma interseção com a oponibilidade atípica aqui defendida, qual seja, a necessidade de 
conhecimento prévio do terceiro do direito de crédito não satisfeito em razão de sua conduta. O 
autor português não exige, entretanto, outros elementos. Na sistematização ora proposta, o 
conhecimento prévio é uma das notas distintivas; necessária, mas não suficiente.  
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subjetiva584). O Direito e o seu aplicador não conseguem alcançar o estado de 

consciência do sujeito (e daí as aspas utilizadas no parágrafo anterior).585  

O juízo sobre o conhecimento pelo terceiro deve ser baseado em 

elementos externos, levando o julgador a concluir pelo estado provável.586 Cuida-

se de um juízo de inescusabilidade à luz das circunstâncias concretas, no sentido 

de que, considerando as circunstâncias externas e objetivas verificadas, o terceiro 

não poderia alegar desconhecimento do contrato. Dessa forma, o conhecimento 

do terceiro existe quando “ou se verifica ciência ou, por não saber o que devia, 

negligência indesculpável”587.  

A ideia aproxima-se da acepção ética da boa-fé588, mas não deve ser 

levada a termos extremos.589 Não se poder exigir do terceiro um dever mais rígido 

de indagação sobre a existência de contratos celebrados por outrem, sob pena de 

a estabilidade do mercado e a segurança das relações restarem atingidas. Deve-

se aplicar, aqui, uma acepção ética mais atenuada da boa-fé subjetiva: o 

desconhecimento deve ser inescusável à luz das circunstâncias do tráfego 

negocial590, de forma que a ignorância seria injustificável.  

Dessa forma, há conhecimento do contrato pelo terceiro não apenas 

quando a ciência não é questionada, mas, também, quando, à luz de 

																																																								
584  CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almeida, 2001, p. 418.  
585 Nas palavras de Menezes Cordeiro, tratando da boa-fé possessória, que se aplicam, também, 

à hipótese presente: “há que se colocar o problema com frontalidade: obrigado a decidir 
questões concretas, o juiz não pode, de modo directo, pronunciar-se sobre o conhecimento ou 
desconhecimento do possuidor; trata-se de fenômenos de consciência que podem, inclusive, 
deixar dúvida no próprio.” (Ibidem, p. 424).  

586 Ibidem, p. 424. 
587  Ibidem, p. 424. Frise-se, mais uma vez, que o autor se refere, em particular, à boa-fé 

possessória no direito português, excerto que também se aplica à posição ora defendida. 
588 Sobre a boa-fé subjetiva em sua acepção ética, Menezes Cordeiro explica que não se buscaria 

investigar elementos psicológicos do sujeito, mas, sim, de foram cumpridos deveres de diligência 
e de cuidado, de forma que o desconhecimento é escusável.” (Ibidem, p. 515/525) 

589 Como se viu, considerando a contraposição de interesses envolvidos, há se buscar-se um 
equilíbrio em soluções a serem dadas concretamente: proteger demasiadamente o terceiro 
significaria a descrença na segurança da apreensão jurídica das operações econômicas, o que 
afetaria a estabilidade do mercado; proteger demasiadamente a parte contratual significaria o 
engessamento do mercado. A solução há de ser intermediária. 

590 Também nesse sentido, Fábio Floriano Melo Martins: “Se não fosse exigível o conhecimento 
efetivo ou a possibilidade de conhecimento à luz do tráfego comercial, o terceiro acabaria 
suscetível a ter sua situação jurídica agravada por quaisquer outros indivíduos, inclusive de má-
fé, sem que pudesse se defender.” (MARTINS, Fabio Floriano Melo. A interferência lesiva de 
terceiro na relação obrigacional [Tese de doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Direito,  2015, p. 138.) 
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circunstâncias do tráfego, essa ciência poderia ser exigida. 591 592  Não basta 

conhecer o contrato; é preciso que o terceiro saiba que a sua conduta pode 

interferir no cumprimento contratual, juízo que deve ser feito também à luz dos 

elementos externos.  

No caso envolvendo Zeca Pagodinho593, por exemplo, não poderia a 

agência África alegar desconhecimento do contrato prévio celebrado entre o 

cantor e a agência concorrente, considerando a veiculação da propaganda 

anterior em rede nacional. Dessa forma, independentemente de qualquer estado 

subjetivo psicológico do sócio da África, não poderia ela alegar desconhecimento 

do contrato, nem da obrigação do cantor de não realizar propaganda que fosse 

atentatória ou jocosa à imagem da contratante (ainda que não fosse obrigação de 

exclusividade).594 

O conhecimento pelo terceiro – quer efetivo, quer em razão de 

circunstâncias concretas – há de ser afirmado e provado pela parte contratual que 

se afirma prejudicada. A boa-fé do terceiro é presumida, salvo no caso de 

contrato imobiliário com registro (em sentido amplo) na matrícula do imóvel (em 

que se presume, de forma absoluta, o conhecimento do terceiro). A ausência de 

boa-fé, nesse sentido, significará apenas que o terceiro conhecia o contrato prévio 

e sabia que a sua conduta poderia interferir em seu cumprimento; isso não 
																																																								
591 Nesse sentido, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que, 

quanto a contratos envolvendo direitos imobiliários, o terceiro deve adotar cautelas mínimas 
necessárias para a aquisição do imóvel, como consultar certidões de distribuição de processos 
em nome do vendedor no foro de localização do bem, para que se caracterize a boa-fé em sua 
acepção ética. Dessa forma, a pendência de relação processual prévia envolvendo o devedor 
pode caracterizar a má-fé do terceiro para fins de configuração de fraude à execução, exigida 
nos termos do enunciado n. 375 da jurisprudência predominante do STJ. Cf. BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1672398/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman 
Benjamin, 10/10/2017. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 08/12/2017. 

592 Para Eduardo Santor Jr., o conhecimento do terceiro não poderia ser baseado na ideia de 
negligência. Isso porque não haveria um dever de o terceiro conhecer o direito de crédito, nem 
de indagar a sua existência; tal exigência seria um ônus exagerado para os terceiros e poderia 
impedir a fluência das operações jurídicas. (SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de 
terceiro por lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 480.) 

593 REsp 1316149/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 03/06/2014, DJe 27/06/2014.  

594 Fábio Floriano Melo Martins traz outro exemplo: a “TV Globo” apresentou representação no 
Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária - CONAR – em face da Vivo 
Participações e da Young & Rubicam do Brasil Ltda. em razão de propaganda por meio da qual 
o ator Murilo Benício referia-se ao seu personagem “Tufão” da novela Avenida Brasil, em 
desrespeito ao Manual de Práticas Comerciais da representante. Assim, “pelo fato de o referido 
Manual de Práticas Comerciais da TV Globo ser amplamente conhecido no meio publicitário, não 
teria a menor chance de êxito qualquer argumento no sentido de seu desconhecimento para 
justificar a conduta da produtora do comercial”. (MARTINS, Fabio Floriano Melo. A interferência 
lesiva de terceiro na relação obrigacional [Tese de doutorado]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Direito, 2015) 
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significa, necessariamente, que o terceiro agiu com um intento específico de 

causar a frustração contratual ou de causar dano à parte do contrato (esse intento 

específico cuida-se de nota distintiva diversa, sobre a qual se falará nas próximas 

linhas).  

O conhecimento pelo terceiro do contrato e do nexo de interferência de 

sua conduta é elemento necessário para a configuração da deslealdade da 

conduta do terceiro. Não se trata, entretanto, de elemento suficiente. Nem sempre 

que um terceiro praticar uma conduta que possa interferir no cumprimento de um 

contrato por ele conhecido haverá a configuração da imagem global a ser 

apreendida pela boa-fé objetiva. No mínimo, haverá também, como notas 

distintivas, um nível de aproximação ou um contexto de contato entre os 

envolvidos, bem assim uma inobservância de padrões de conduta estabelecidos 

por interesses sociais envolvidos.  

b) Dolo específico.  

Em nosso sistema, a configuração de um dolo específico não é 

elemento essencial para qualificação da conduta como desleal595. A deslealdade 

do comportamento pode restar caracterizada independentemente de elemento 

subjetivo específico. O único elemento subjetivo indispensável é a “consciência da 

interferência”, como acima demonstrado.  

Um dolo específico, relacionado ao contrato ou à parte contratual, é 

nota distintiva que, se existente, deve ser tida em conta na ponderação das 

circunstâncias para que se caracterize a imagem global. Há dolo específico 

quando o terceiro, com aquela conduta, tinha o objetivo de causar a quebra 

contratual ou de prejudicar a parte contratual (que é seu concorrente, por 

exemplo) ou mesmo se valer da quebra contratual para lhe trazer benefício (veja-

se, que, nessa hipótese, o benefício buscado não decorreria meramente da 

conduta do terceiro, mas, também, do rompimento do contrato de outrem).  

Tome-se, mais uma vez, o exemplo do cantor Zeca Pagodinho, que, na 

peça publicitária para a Agência África, se referia à outra cerveja como “amor de 

verão”, valendo-se, assim, do contrato anterior e do seu descumprimento para 

obter vantagem concorrencial. Demais disso, como consta no inteiro teor do 
																																																								
595 Em sentido diverso, para Eduardo Santos Jr., o “querer a lesão do crédito (como consequência 

directa, necessária ou eventual da ação)” seria elemento que compõe o dolo necessário para a 
oponibilidade concreta do crédito (SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro 
por lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 510). 
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acórdão que julgou o Recurso Especial n. 1316149, restou reconhecido no 

acórdão do Tribunal de origem que “a atuação da agência ÁFRICA teve como 

objetivo frustrar a campanha publicitária de sua concorrente”.596 No precedente 

em comento, portanto, além da ciência da interferência, restou reconhecido um 

dolo específico do terceiro, que não apenas causou o descumprimento, mas o 

buscou e dele se valeu para prejudicar a parte contratual e, correlatamente, obter 

vantagem em razão disso.  

A caracterização de um dolo específico é elemento a que se deve 

atribuir um relevante peso no jogo concertado das notas. Isso porque ele significa 

a caracterização da uma má-fé específica, que não apenas significa conhecer ou 

desconhecer uma dada situação, mas, muito mais do que isso, agir 

maliciosamente para prejudicar outrem. Se a malícia não é elemento 

indispensável para a irradiação da oponibilidade, a sua presença é um peso muito 

forte para tanto.  

Se este foi o único motivo, é provável (para não se dizer quase certa) a 

qualificação da conduta como desleal; como se lê nos comentários do 

Restatement, o objetivo de apenas prejudicar outrem não atende a qualquer 

propósito social.597 Ainda que não seja o único motivo, ainda que concorra com 

outros propósitos, o peso que lhe será atribuído, mesmo menor do que na 

hipótese antecedente, ainda deve ser bem relevante.598 

A boa-fé objetiva atua, aqui, também para punir a má-fé específica do 

terceiro cuja conduta teve como fim prejudicar outrem (função sancionadora da 

boa-fé), conduta que se mostra incompatível com os padrões éticos que se 

buscam tutelar por meio da boa-fé. 

 c) O grau de contato ou aproximação.  

Como visto, algum contato ou contexto especial entre os envolvidos – 

que deixam de estar ligados apenas por viverem em sociedade – é elemento 

exigido para que a boa-fé possa incidir. Também ele é elemento necessário, mas 

não necessariamente suficiente.  

																																																								
596 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1316149/SP, Terceira Turma, Rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 03/6/2014. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em 
02/06/2016. 

597  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 
Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 32.  

598 Ibidem, p. 32/33.  
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O contato que aproxima os envolvidos é um elemento de fato e não 

significa uma relação jurídica prévia. Em tese, nada impede que haja uma relação 

jurídica entre eles, mas, ainda nessa hipótese, essa relação jurídica seria 

apreendida pela boa-fé como um contato de alto grau (e não por ser relação 

jurídica). A questão que se põe é sobre a necessidade e utilidade de se recorrer à 

oponibilidade contratual atípica nessa hipótese, já que, existente uma relação 

jurídica entre eles (possivelmente contratual), eventual dever de proteção que se 

entenda existente pode ter como fundamento a incidência da boa-fé na própria 

relação jurídica.  

Esse nível maior de aproximação pode verificar-se na hipótese de a 

parte contratual e o terceiro serem concorrentes em um dado setor do mercado, 

exigindo, assim, um determinado padrão de comportamento entre eles. Inclusive, 

como visto, o art. 209 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) 

qualifica, genericamente, como atos de concorrência desleal aqueles “tendentes a 

prejudicar [...] os negócios alheios”. A boa-fé objetiva é norma que reforça e 

densifica o conteúdo normativo para que se irradie a responsabilidade daquele 

que atua em concorrência desleal. Mas não apenas o contexto da concorrência é 

idôneo a justificar a atuação do princípio da boa-fé; cuida-se de um dos contextos 

possíveis, mas não o único.  

Um outro exemplo de contexto que pode aproximar os envolvidos, a fim 

de que haja a ponderação dos interesses conflitantes no âmbito da boa-fé 

objetiva, é a participação de ambos em redes contratuais (ou grupos de 

contratos). Nesse caso, a depender da configuração da imagem global, o princípio 

da boa-fé pode incidir para irradiar deveres de proteção entre terceiros entre si, 

mas ambos membros da rede. Dessa forma, pode-se dizer, por exemplo, que 

uma concorrência entre cooperados de uma mesma cooperativa tem um maior 

peso no juízo de deslealdade do que uma concorrência sem tal circunstância. 

Além de elemento necessário, o contato/aproximação/contexto especial 

será nota distintiva a ser ponderada. Um maior ou menor grau de aproximação 

entre a parte contratual e o terceiro terá maior ou menor peso no juízo sobre a 

imagem global da conduta do terceiro. Demais disso, um grau maior de contato 

pode concorrer para a configuração de uma situação de confiança, tutelável por 

meio da boa-fé objetiva.  

d) Situação de confiança 
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Como visto, a boa-fé objetiva pode incidir para irradiar a oponibilidade 

contratual por meio do princípio da confiança, um de seus vetores substanciais. 

Configurada a situação de confiança, justificada por meio de elementos objetivos 

e imputáveis ao terceiro, em razão da qual a parte acreditou que este não 

interferiria no cumprimento do contrato por ela celebrado.  

A situação de confiança tutelável pela boa-fé objetiva pressupõe, 

assim, no mínimo, os elementos do conhecimento da interferência e do contato 

entre os envolvidos, que são os únicos dois elementos que não podem faltar no 

jogo concertado da imagem global.  

e) Modo de interferência.  

Alguns modos de interferência são ilícitos em si e, independentemente 

de eles irradiarem ou não consequências próprias, devem ter relevante peso na 

qualificação da imagem global de deslealdade. Outros são reprováveis porque, 

eles próprios, já representam um descumprimento de padrões de conduta, como, 

por exemplo, fornecer informação falsa, referir-se ao outro de forma desrespeitosa 

ou jocosa, não observar padrões de conduta estabelecidos em códigos éticos de 

categorias ou setores. Também eles terão forte peso na ponderação concreta, na 

medida em que a deslealdade já pode restar configurada em razão da maneira 

pela qual o terceiro escolheu agir. Veja-se que, nesse ponto, códigos éticos de 

categorias (como o Código de Ética e Disciplina da OAB) ou setores (como o 

Código de Regulamentação de Publicidade), bem como costumes e práticas 

comerciais desaprovando determinadas condutas, podem ser relevantes 

indicativos sobre a deslealdade da conduta do terceiro.599 

Ainda que o modo não seja em si ilícito ou reprovável, pode ser ele 

relevante em razão da forma de aproximação do terceiro com relação ao contrato 

e às partes contratuais. Por exemplo, apresentar uma proposta por solicitação da 

parte contrária tem menos chance de ser qualificada como desleal do que insistir 

na contratação, oferecendo vantagens que sabe ser melhores do que a do 

contrato vigente.  

Há diversas maneiras em que a interferência pode ocorrer, que podem 

ser postas em uma escala de reprovabilidade. Nela, alguns fatores podem ser 

levados em conta, como, por exemplo, se o meio era ilícito ou reprovável em si, 

																																																								
599  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 

Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 37.  
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quem foi o ator ativo no induzimento (o devedor ou o terceiro), se o terceiro agiu 

sozinho600, o nível de interferência do terceiro no descumprimento do devedor 

etc.601 

f) Relação causal entre a conduta e a não satisfação contratual.  

Deve-se, ainda, analisar a relação causal entre a conduta do terceiro e 

o descumprimento contratual ou, em outras palavras, quanto a conduta do 

terceiro contribuiu, efetivamente, para a não satisfação do direito contratual. 

Quanto mais distante for, na linha causal, a conduta do descumprimento, mais 

essa nota pesará favoravelmente aos interesses do terceiro.  

g) Nível de proteção jurídica do interesse da parte contratual.  

Cuida-se de ponderação de interesses e de possíveis situações 

jurídicas em conflito. Daí por que os níveis de proteção jurídica que é dado aos 

interesses em jogo, de um lado e de outro, devem ser balanceados. Por nível de 

proteção do interesse da parte contratual, não se pretende exigir eventual direito 

prévio da parte perante o terceiro, o que seria esvaziar a possibilidade de 

irradiação atípica da oponibilidade. Nem se pretende dizer que o direito contratual 

da parte, porque situação jurídica, sempre será passível de tutela perante o 

terceiro, o que corresponderia pressupor um dever de respeito genérico e abstrato 

do terceiro.  

O que deve ser ponderado é o quão protegido é o interesse do que se 

diz prejudicado perante o devedor contratual, não para que se estenda essa 

proteção ao terceiro, mas para que essa nota seja tida em conta em eventual grau 

de reprovabilidade da conduta deste último.  

É nesse ponto que se deve tratar das hipóteses de contratos viciados, 

ineficazes ou denunciáveis a qualquer tempo. Essas hipóteses, por si, não 

afastam a possibilidade de incidência da boa-fé objetiva para irradiar o dever de 

abstenção do terceiro e, em caso de descumprimento, a sua responsabilidade. A 

sua verificação, entretanto, pesa favoravelmente em favor do terceiro: quanto 

menos protegido for o direito da parte, mais essa nota distintiva pesará 

favoravelmente ao terceiro. Assim, interferir em um contrato válido e eficaz é mais 

																																																								
600 A incidência da boa-fé para irradiar a oponibilidade não pressupõe, necessariamente, que a 

conduta do terceiro seja combinada com uma conduta do devedor, nem mesmo que se configure 
descumprimento contratual deste último. 

601  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 
Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 37. 
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grave do que interferir em um contrato ineficaz, que é mais grave do que interferir 

em um contrato anulável, que é mais grave do que interferir em um contrato 

nulo602. Essas circunstâncias não apenas devem ser ponderadas no juízo sobre a 

ilicitude da conduta, mas também, em sendo afirmada responsabilidade civil do 

terceiro, na questão da existência e extensão do dano.  

Todas essas hipóteses são ainda mais gravosas ao terceiro do que 

interferir em negociações pré-contratuais, em que se verifica a ausência de 

contrato. Assim como as negociações pré-contratuais podem ser apreendidas 

pela boa-fé objetiva para irradiar situações jurídica entre os negociantes, é 

possível (e não provável) que elas sejam apreendidas para irradiar um dever de 

abstenção de um determinado terceiro, desde que caracterizada a deslealdade de 

sua conduta a partir da ponderação ora proposta.603 

 Nada obstante a ausência de contrato penda muito ao juízo favorável 

à licitude da conduta do terceiro, é possível que outras notas distintivas tenham 

relevante peso para qualificar a deslealdade de conduta, como um contato 

extremamente próximo, um dolo específico único e/ou um interesse social 

envolvido – podendo ser, inclusive, qualificado como ato de concorrência desleal, 

nos termos do art. art. 209 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial).  

																																																								
602 Parte-se da posição de que a invalidade não se confunde com o defeito verificado no ato 

jurídico. A invalidade é consequência jurídica que decorre da deficiência do suporte fático de um 
fato jurídico. O defeito (que pressupõe a existência do fato jurídico) é elemento do suporte de 
outro fato jurídico cujo efeito mais drástico é a invalidação. A invalidade é sanção, qual seja, a 
extinção do ato jurídico por causas que lhe são congênitas (anteriores ou contemporâneas à sua 
formação). Até que seja invalidado, o ato jurídico existe, independentemente do regime a que o 
vício esteja submetido. Nas palavras de Marcos Bernardes de Mello, “Considerando a gravidade 
da infração e a importância do interesse a resguardar, os sistemas jurídicos impõem sanções de 
maior ou menor intensidade, punições mais ou menos severas, que refletem o grau de repulsa 
ao ato. A estruturação em cada ordenamento jurídico do sistema das invalidades é uma questão 
de técnica legislativa. (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico. Plano da validade. 
11 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 94). Assim, os negócios nulos existem (até que sejam 
invalidados) e podem produzir efeitos. Segundo Antônio Junqueira de Azevedo, “às vezes, pode 
ocorrer que, por exceção, um negócio nulo produza efeitos jurídicos (são os chamados de efeitos 
do nulo), embora nem sempre esses efeitos sejam os próprios, ou típicos” (seria o caso, por 
exemplo, do casamento putativo). (AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico. 
Existência, validade e eficácia. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49.) Dessa forma, até que seja 
invalidado, o contrato viciado (submetido ao regime de nulidade ou de anulabilidade) existe e 
pode ser apreendido como elemento fático pela boa-fé objetivo, no juízo de ponderação sobre a 
deslealdade da conduta. Não se trata, portanto, de impossibilidade de irradiação da 
oponibilidade, mas, sim, do menor peso que será atribuído à nota distintiva ora tratada.  

603 Em sentido contrário, Eduardo Santos Jr., sobre as negociações de um contrato: “não tendo as 
próprias partes qualquer dever de contratar, conservando elas a sua liberdade contratual, não se 
vê como pudesse ser limitada a liberdade contratual de terceiros, que se propusessem contratar 
com qualquer das partes. Neste sentido, não há como considerar oponíveis a terceiros as meras 
negociações de contratos.” (SANTOS JR., Eduardo. Da responsabilidade civil de terceiro por 
lesão do direito de crédito. Lisboa: Almedina, 2003, p. 510) 
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A (ainda) não formação do contrato é fator que deve ser também 

considerado no juízo sobre a existência e extensão do dano, que vai depender, 

também, de um juízo de probabilidade de formação do contrato. Tal juízo não 

apenas deve ser levado em conta na ponderação da nota distintiva em comento, 

para a configuração da deslealdade da conduta, mas, também, para que se 

verifique a existência de prejuízos materiais. De outra parte, a extensão deles 

deve considerar que não havia contrato formado, cuidando-se de possível 

hipótese de perda de uma chance. 

Ainda nessa nota distintiva, outro fator que pode influenciar o grau de 

proteção do interesse do contratante a ser ponderado é a essencialidade do bem 

objeto do contrato. Cuida-se, aqui, de uma possível atuação conjunta dos 

princípios da boa-fé e da função social do contrato para a irradiação da 

oponibilidade atípica.604 

h) Nível de proteção dos interesses do terceiro. 

O interesse do terceiro é correlato ao interesse da parte contratual; 

ambos devem ser ponderados à luz dos interesses sociais em jogo.605 O interesse 

do terceiro pode estar revestido sob o manto da juridicidade, em razão de dada 

incidência normativa: pode tratar-se do direito genérico de liberdade de contratar 

ou uma dada situação jurídica específica. O nível de proteção jurídica que lhe é 

dado deve também ser considerado na balança de qualificação da conduta.  

O juízo de ponderação deve ser feito considerando as demais 

circunstâncias envolvidas e dos interesses sociais subjacentes (materialidades 

subjacentes). Um juízo que se limitasse a balancear, isoladamente, os interesses 

individuais em conflito, além de incompleto, seria carente de efetividade para o fim 

pretendido. O princípio da boa-fé impõe que sejam consideradas as 

circunstâncias concretas em causa; um juízo sobre a conformidade da conduta 

aos padrões éticos estabelecidos não pode ser feito por meio do isolamento de 

eventuais situações jurídicas em conflito. Fosse assim, não seria preciso, nem 

devida, a atuação da boa-fé objetiva e dos seus vetores substanciais. 

																																																								
604  Sobre o princípio da função social do contrato e a necessidade de consideração da 

essencialidade do bem objeto do negócio, cf. NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos 
paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 359/384. Como abaixo se verá, o princípio da 
função social do contrato não se apresenta como fundamento independente de uma 
oponibilidade atípica, mas pode atuar, de algumas formas, conjuntamente com a boa-fé objetiva.  

605  AMERICAN LAW INSTITUTE. Restatement of the law. Second. Torts 2d. Pamphlet 4. 
Washington: American Law Institute Publishers, 1979, p. 37.  
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i) Interesses sociais – ou materialidades subjacentes – em jogo.  

A atuação do princípio da boa-fé é devida para que seja preservado um 

padrão ético nas relações intersubjetivas, tutelado como um “estado de coisas” 

pretendido. A irradiação da oponibilidade por meio da boa-fé objetiva não busca, 

imediatamente, tutelar a situação jurídica contratual. Pode-se dizer que tal 

proteção jurídica é, aqui, mediata. A proteção revela um propósito maior, que 

ultrapassa os interesses dos envolvidos.  

Esse propósito releva-se em duas facetas, reciprocamente 

estruturadas: (i) prescreve-se a lealdade nas relações subjetivas (ainda que não 

tenham sido, previamente, apreendidas juridicamente) e sanciona-se a 

deslealdade, tutelando-se, se for o caso, a confiança criada no outro; (ii) busca-se 

manter uma certa estabilidade em dado contexto social em que relações 

subjetivas (normalmente, operações econômicas) apreendidas pela 

contratualidade se inserem. Pode-se dizer que a primeira faceta é um propósito 

mais próximo, mais imediato; a segunda, um propósito mais mediato, que é 

alcançado por meio da primeira. Há uma relação de antecedência lógica (tendo-

se como ponto de referência a proximidade com a determinação da conduta 

devida) e de complementaridade entre elas.  

O propósito de estabilidade e segurança no contexto em que se 

inserem relações contratuais não é um fim isolado; ele deve ser compreendido 

por meio do propósito da prescrição da lealdade. É que essa estabilidade que 

extrapola o âmbito contratual – não decorrente da vontade exteriorizada de quem 

não faz parte da relação contratual base – não será buscada sempre e a qualquer 

custo, ignorando-se interesses dos terceiros envolvidos. Aqui, estabilidade e 

lealdade são propósitos necessariamente umbilicados: a busca da estabilidade 

justifica-se como propósito mediato à prescrição de lealdade nas aproximações 

entre os sujeitos.  

Adaptando-se as ideias de John Danforth606, explicitadas em capítulo 

antecedente, pode-se dizer que a oponibilidade atípica por meio da boa-fé 

objetiva promoveria a estabilidade ética do mercado (ou de outro contexto social 

em que insertas as relações e aproximações em análise) de alguns modos. Sob a 

																																																								
606 DANFORTH, John. Tortious Interference with Contract: A Reassertion of Society's Interest in 

Commercial Stability and Contractual Integrity. Columbia Law Review, 1981, p. 1511/1514. 
Disponível em heinonline.org. Acesso em 07/05/2017  
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perspectiva do terceiro, ele tenderá a questionar, previamente, a lealdade de sua 

conduta quanto a contratos por ele conhecidos, o que pode significar 

cumprimento voluntário dos fins tutelados. Demais disso, em algum grau, ele 

tenderá a levar em consideração contratos celebrados por outrem, não de forma 

absoluta, mas para que esse juízo de lealdade seja feito. Dessa forma, pode 

haver uma melhor e mais ética coordenação dos elementos do mercado (das 

diversas operações econômicas celebradas por seus agentes). Sob a perspectiva 

das partes contratuais, cuida-se de acréscimo de proteção (ainda que 

mediatamente) às situações jurídicas contratuais, o que em si já pode ter como 

consequência a estabilidade das relações contratuais formadas, estimulando-se o 

cumprimento e desestimulando a interferência desleal. De outra parte, esse 

aumento de tutela pode significar o encorajamento de celebração dos negócios.  

Sob a perspectiva do sistema jurídico, cuida-se de manifestação de 

materialidade que lhe é subjacente: a tutela da lealdade tem como fim promover 

uma estabilidade ética nos contatos entre os sujeitos. Por outro lado, não é 

interesse do sistema que se ignorem os interesses dos terceiros, que exercem a 

sua liberdade no mercado ou em outro contexto social. Não se questiona que a 

tutela da liberdade dos sujeitos é uma materialidade subjacente ao nosso sistema, 

que não pode ser simplesmente ignorada. Daí por que os interesses individuais 

em conflito devem ser tidos em conta à luz das materialidades que revelam, o que 

se propõe que seja feito por meio do juízo de lealdade da conduta.  

O contexto da concorrência é um bom exemplo do que ora se diz. Não 

se há de falar, em nosso sistema, em privilégio da concorrência; nele, a “livre” 

concorrência não é um privilégio, nem uma exceção. Isso não quer dizer, 

entretanto, que não haja limites para o seu exercício. Um desses limites é o 

princípio da boa-fé, que impõe que as relações dos agentes econômicos devem 

ser leais. Não se veda a concorrência; veda-se a concorrência desleal. A atos de 

concorrência, portanto, não pode ser atribuído um caráter excepcional; para que 

um ato seja sancionado, no contexto da presente tese, é preciso que seja 

demonstrada a sua qualificação como conduta desleal. É nesse sentido que se 

deve compreender o art. 209 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). 

A vedação à concorrência desleal tem como ratio subjacente a promoção de uma 

concorrência sadia e ética entre os agentes para que, inclusive, se tenha uma 

maior estabilidade no mercado.  
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O critério de juízo sobre a conduta do terceiro é a lealdade prescrita 

boa-fé objetiva. A sua qualificação como desleal deve ser afirmada e 

demonstrada pela parte contratual que quer se valer da oponibilidade. Não se 

pode tratar a ilicitude da conduta do terceiro como uma característica genérica, 

nem como regra. O juízo de ilicitude deve ser concreto, decorrente da 

demonstração de incidência da boa-fé objetiva, por meio de uma imagem global 

de deslealdade da conduta. Essa imagem global decorre do entrelaçamento das 

notas distintas em jogo, em maior ou menor grau.  

Veja-se o exemplo do caso envolvendo o cantor Zeca Pagodinho. O 

terceiro condenado não apenas conhecia o contrato; outras notas distintivas 

restaram configuradas. A imagem global de deslealdade decorreu do 

entrelaçamento de todas elas: (i) o terceiro conhecia o contrato e (ii) valeu-se do 

rompimento contratual para prejudicar a parte contratual, sua concorrente, e 

assim se beneficiar (dolo específico); (iii) os sujeitos envolvidos eram 

concorrentes diretos em dado setor do mercado (contato especial); (iv) o terceiro 

não se limitou a induzir o devedor, mas se utilizou de ironia para referir-se ao 

contrato anterior (meio reprovável); (v) o interesse do terceiro não prevaleceu com 

relação a interesses sociais presentes, sendo sua conduta qualificada como ato 

de concorrência desleal e como contrária ao código de regulamentação do setor 

de publicidade.  

Em síntese, a boa-objetiva não irradia um dever genérico de abstenção 

perante todo e qualquer terceiro. A sua incidência ocorre no caso concreto, e a 

irradiação da oponibilidade é específica e determinada. Para tanto, deve-se 

configurar a deslealdade da conduta do terceiro, que deve ser afirmada e 

demonstrada pela parte contratual. Não se pode pretender identificar 

pressupostos fixos e imutáveis para a irradiação da oponibilidade atípica, mas é 

possível identificar algumas notas distintivas que devem ser consideradas no 

conflito de interesses concreto.  

 

3.5 O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PODE SER 

FUNDAMENTO INDEPENDENTE DE UMA OPONIBILIDADE ATÍPICA? 

 

Como visto, o sistema prevê hipóteses específicas de oponibilidade do 

contrato perante terceiros, conceito aqui entendido como relação jurídica eficacial 
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irradiada entre uma parte contratual e um terceiro, estruturando, entre eles, um 

dever de proteção (ou de respeito) titularizado por este último e um correspectivo 

direito da parte de que o terceiro se abstenha de praticar dada conduta. Essas 

hipóteses foram chamadas, no presente trabalho, de hipóteses típicas de 

oponibilidade.  

De nenhuma delas decorre uma regra genérica que contenha previsão 

abstrata e genérica de dever de abstenção, titularizado por todo e qualquer 

terceiro, de praticar qualquer conduta que possa interferir no cumprimento 

contratual. Essas hipóteses típicas representam a ponderação prévia do 

legislador de conflitos de interesses em jogo: os interesses da parte contratante 

de ver satisfeita a situação jurídica contratual, os interesses do terceiro (em regra, 

relacionados à sua liberdade de atuação) e interesses sociais como a segurança 

das relações e a estabilidade de dado mercado.  

A inexistência de uma regra geral de oponibilidade não impede que 

uma norma do sistema possibilite uma ponderação concreta para que, se for o 

caso, se irradie a oponibilidade contratual em situações atípicas. Identificou-se 

que a boa-fé objetiva é norma idônea para tanto, notadamente considerando (i) a 

abertura finalística do conteúdo normativo, que permite a ponderação de 

interesses no caso concreto, para que se identifique, se for o caso, uma 

determinada conduta devida/necessária para a tutela de um “estado de coisas” 

protegido; (ii) que um dever de abstenção do terceiro perante a parte contratual se 

justifica em razão de uma apreensão jurídica de padrões éticos de conduta entre 

sujeitos com um nível de aproximação, contato ou contexto especial, apreensão 

que é procedida por meio da boa-fé normativa.  

A boa-fé objetiva não irradia, entretanto, um dever geral e abstrato de 

respeito, que seja titularizado por qualquer terceiro. A irradiação da oponibilidade 

atípica é concreta e casuística: decorre da incidência do princípio no caso 

concreto, à luz de suas circunstâncias. Nada obstante, foi possível identificar 

algumas notas distintivas idôneas a nortearem o aplicador na ponderação 

concreta dos interesses envolvidos. Essas notas distintivas – que podem restar 

configuradas em maior ou menor grau (ou até em nenhum grau) – devem ser 

sopesadas para que se tenha uma imagem global da conduta do terceiro, a ser 

qualificada como desleal ou não. O juízo de deslealdade é o critério de aceitação 
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jurídica da conduta do terceiro (em uma perspectiva) ou de sua ilicitude (na 

perspectiva inversa).  

A boa-fé objetiva é, assim, norma idônea a irradiar uma oponibilidade 

concreta de determinado contrato perante determinado terceiro. Cuida-se, assim, 

de possível fundamento normativo, em nosso sistema, de uma oponibilidade 

atípica do contrato (ou do crédito, na perspectiva da situação jurídica).  

Em tese, a possibilidade de a boa-fé objetiva irradiar, concretamente, a 

oponibilidade do contrato perante o terceiro não impede que outra norma do 

sistema também seja idônea para tanto. Nesse contexto, questiona-se se o 

princípio da função social do contrato, comumente identificado como fundamento 

de uma “tutela externa do crédito”, pode irradiar tal relação jurídica eficacial, 

independentemente da incidência do princípio da boa-fé.  

 

3.5.1 Considerações gerais  
 

Sabe-se que o autorregramento da vontade, como conteúdo do direito 

à liberdade, não mais pode ser compreendido sob uma ótica liberal-individualista, 

mas, sim, sob uma perspectiva solidarista 607  e funcional, qualidades 

intrinsecamente estruturadas, perspectiva em que se insere o princípio da função 

social dos contratos.  

Noberto Bobbio destaca que, quando se questiona sobre “em relação a 

que” haveria uma função do direito, é adequado que se tenha em mente dois 

polos: (i) a sociedade como totalidade, não importando se ela é tida como 

organismo ou como sistema em equilíbrio; (ii) os indivíduos, que são parte 

componente dessa totalidade e que interagem entre si e com o todo.608 Uma ideia 

funcional do direito deve ter em conta a sua socialidade, assim considerada a 

relação entre os sujeitos (parte de um todo) e a comunidade (jurídica) em que 

está inserido. Nas palavras de Miguel Reale, “uma das características da 

																																																								
607  Não se trata de uma solidariedade coletivista, mas humanitária, já que tem como fim o 

desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, contextualizados no grupo, e não deste em si 
mesmo. (SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório. Tutela da 
confiança e venire contra factum proprium. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005, p. 
39/55).  

608 BOBBIO, Noberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Trad.: Daniela 
Beccacia Versiani. Barueri: Manole, 2007, p. 103/104.  
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realidade jurídica é, como se vê̂, a sua socialidade, a sua qualidade de ser 

social.”609 

A liberdade de autorregrar-se, contextualizada e limitada em um dado 

sistema jurídico, reflete essa função de integrar esses dois polos: uma dada 

comunidade (jurídica) e os sujeitos que nela atuam – daí a relação com a ideia de 

ótica solidarista. Cuida-se, assim, de uma “liberdade situada, a liberdade que se 

exerce na vida comunitária, isto é, o lugar onde imperam as leis civis.”610 Ou seja, 

os sujeitos são considerados nas relações que travam com outros sujeitos, dentro 

de uma dada comunidade jurídica. 611 O exercício das situações jurídicas que 

titularizam não podem ser isolados do todo que integram.  

É nesse contexto que se compreende o princípio da função social dos 

contratos, consagrado expressamente na cláusula geral do art. 421 do Código 

Civil, “como expressão da diretriz da socialidade”. 612  Não se questiona a 

importância, nem tampouco a sua aplicabilidade; por outro lado, tal como ocorre 

com o princípio da boa-fé, não pode ser tido como “cheque em branco”, que 

justifique qualquer propósito de criação de relação jurídica ou mesmo de 

esvaziamento de relações já irradiadas.  

Estrutura e função são elementos que devem estar estruturados 

reciprocamente613: o direito só exerce a sua funcionalidade por meio da estrutura 

do fenômeno jurídico. O princípio da função social não pode servir para esvaziar o 

componente estrutural do fenômeno jurídico, sob pena de esvaziar, ele próprio, a 

sua funcionalidade própria. A função é relativa a uma dada estrutura, servindo-a 

para contextualiza-la, e não para esvaziá-la. 

Propondo uma perspectiva estrutural e funcional, Judith Martins-Costa 

indica três linhas de compreensão do princípio da função social do contrato, nos 

termos do art. 421: (i) como princípio geral do direito contratual, colado ao 
																																																								
609 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 02.  
610 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista 

Direito GV, v.1 n. 1, maio de 2005, p. 43.  
611 Segundo Miguel Reale, “a Lei Civil não considera os seres humanos enquanto se diversificam 

por seus títulos de cultura, ou por sua categoria social, mas enquanto são pessoas 
garantidamente situadas, com direitos e deveres, na sua qualidade de esposo ou esposa, pai ou 
filho, credor ou devedor, alienante ou adquirente, proprietário ou possuidor, condômino ou 
vizinho, testador ou herdeiro etc.” (REALE, Miguel. Lições, op. cit., p. 336). 

612 MARTINS-COSTA, Judith, op. cit., p. 41.  
613 Nas palavras de Judith Martins-Costa: “Coligada à noção de estrutura está a de sistema e, por 

fim, a de função, pois o conceito de estrutura importa o de função, cujo papel crucial é fornecer o 
critério e a importância de fatores dinâmicos e dos processos, no interior dos sistemas. 
(MARTINS-COSTA, Judith, op. cit., p. 42).  
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princípio da liberdade de contratar; (ii) atuando como limite e como (iii) 

fundamento dessa liberdade.614  

Na primeira senda, o princípio da função social é elemento componente 

da autonomia privada, ou autorregramento da vontade, configurando a ideia de 

“liberdade situada”, inserida em dado sistema jurídico. Nesse contexto, o sujeito 

não deve mais ser compreendido como um “sujeito abstrato sempre igual”, mas, 

sim, como um sujeito diversificado, situado em papéis sociais e contextualizado 

em uma racionalidade diversa e substantiva. 615   

Demais disso, em relação à livre iniciativa econômica, a liberdade de 

contratar é instrumental. Ou seja, ela não se justifica em si, mas como meio para 

os fins a que se destina, que não se esgotam, puramente, no exercício da livre 

atividade ou da livre concorrência, mas, também, na contextualização destes com 

outros princípios, diretrizes e garantias estruturantes do sistema, como a defesa 

do consumidor, do meio ambiente, dos direitos fundamentais etc.616 

O princípio da função social do contrato não significa, portanto, 

abandonar a função econômica do exercício da liberdade de contratar: os 

contratos são meios de apreensão jurídica de operações econômicas. Esta é, 

inclusive, manifestação de sua funcionalidade situada no contexto social: cuida-se 

de meio de circulação de riquezas em dada comunidade, o que, obviamente, 

implica reflexos para além dos agentes que, na relação base, se relacionam. Se é 

certo que a ideia de uma função social do contrato não se limita a tal 

funcionalidade, não menos certo é que ela não pode esvaziá-la.  

Na segunda senda, o princípio da função social é limite à liberdade de 

contratar, de forma que que “dizendo respeito a um direito subjetivo (a liberdade 

de contratar), o ‘social’ – que adjetiva a ‘função’ – pode ser conotado ou à 

expansão intersubjetiva da liberdade, ou à expansão transubjetiva da 

liberdade”. 617 A função social do contrato, enquanto norma, pode incidir para 

limitar o exercício do autorregramento, o que não quer dizer que ela se limite a 

uma atuação restritiva.618 

																																																								
614 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista 

Direito GV, v.1 n. 1, maio de 2005, p. 42.  
615 Ibidem, p. 43/44.  
616 Ibidem, p. 43/46.  
617 Ibidem, p. 47.  
618 Este também parece ser o posicionamento da autora após sintetizar as teorias sobre os limites 

internos e externos. Como limite interno, a função social seria imanente ao próprio direito 
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Na terceira senda, o princípio seria fundamento da liberdade de 

contratar, para que se reconheça que a relação contratual tem duas dimensões: 

uma “interpartes” e outra “transubjetiva” (ou para além das partes), “fazendo 

reverberar as obrigações e os direitos assumidos pelos contratantes na esfera de 

terceiros, determinados ou indeterminados”. Dessa forma, além de atuar como 

limite externo, a função social do contrato teria também uma atuação 

integrativa.619 

Entre as partes, essa eficácia integrativa consistiria na criação de 

deveres positivos aos contratantes, normalmente considerando-se o objeto – bem 

da vida – de uma ou mais prestações das obrigações contratadas. É o que ocorre  

com (i) contratos que instrumentalizam bens de produção, como os contratos 

constitutivos de sociedades empresárias, (ii) contratos que viabilizam prestações 

essenciais, de forma que, quanto mais essencial o bem da vida, maior deve ser a 

intervenção estatal620, e (iii) contratos “comunitários”, aqueles “em que subjaz na 

sua própria racionalidade econômico-social a noção de comunidade” – como, por 

exemplo, o contrato de fornecimento de energia elétrica, em que se justifica uma 

regulação protetora e restritiva, submetendo as partes a uma certa padronização 

do conteúdo contratual.621 Outro exemplo revela-se no grupo de contratos em que 

há uma preocupação/política social subjacente a uma dada regulação jurídica, 

não em razão do objeto da prestação contratada, mas, sim, em razão da condição 

de uma das partes (em regra, essa condição é a vulnerabilidade). É o caso dos 

contratos de consumo.622 

																																																																																																																																																																								
subjetivo (liberdade de contratar); como limite externo, dependeria de uma norma do sistema 
para tanto, correspondendo, em nosso sistema, ao princípio da função social, expresso, 
inclusive, na cláusula geral prevista no art. 421 do Código Civil. Conclui que a função social 
integraria o modo de exercício do direito (e não o próprio direito). (MARTINS-COSTA, Judith. 
Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista Direito GV, v.1 n. 1, maio de 
2005, p. 48) 

619 Ibidem, p. 50.  
620 Segue-se, assim, a proposta de Teresa Negreiros no sentido de que “a utilidade existencial do 

bem contratado passe a ser um critério juridicamente relevante no exame de questões 
contratuais”. “O paradigma da essencialidade sintetiza uma mudança no modo de se conceber 
os princípios dos contratos, traduzindo a superação de uma concepção predominantemente 
patrimonialista e socialmente neutra do fenômeno contratual” (NEGREIROS, Teresa. Teoria do 
contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 380). 

621 MARTINS-COSTA, Judith, op. cit., p. 51. 
622 Segundo Teresa Negreiros, cuida-se do fenômeno de particularização/materialização do sujeito 

contratante, fugindo da ideia de “modelo abstrato”, em que importa a posição social do sujeito. 
Dessa forma, “dar importância à posição social da pessoa significa dar importância à posição 
social do contrato” (NEGREIROS, Teresa, op. cit., p. 298/310.) 
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Veja-se que, em todos esses grupos de caso, se tem uma 

característica comum: neles se verificam, de forma mais marcante 623 , um 

interesse transindividual, que não se limita à soma dos interesses das partes624 e 

que extrapola o âmbito da operação econômica específica apreendida pela 

contratualidade. O que justifica essa irradiação de situações jurídicas para 

integrar a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes é esse interesse 

social subjacente; daí por que tal integração é feita por meio da incidência do 

princípio da função social, e não da boa-fé. Cuida-se de normas diversas, com 

ratio distintas (apesar de relacionadas em alguma medida), que podem incidir 

independentemente e em situações diversas.  

Por fim, Judith Martins-Costa defende a atuação integrativa da função 

social para que se irradiem situações jurídicas (ativas e passivas) para sujeitos 

externos à operação contratual. Seria o caso de irradiação de situações jurídicas 

entre contratantes (terceiros entre si) de contratos com interdependência 

funcional, como o fenômeno das redes contratuais, bem como da irradiação de 

deveres dos contratantes para a tutela de interesses difusos ou coletivos, como o 

meio ambiente e a tutela da concorrência.625  

É nesse ponto que, na linha de Antonio Junqueira de Azevedo, Teresa 

Negreiros, defende a autora ser a função social do contrato fundamento de uma 

“tutela externa do crédito”, como exemplo de eficácia “transubjetiva” do princípio, 

de forma que um terceiro não poderia ser indiferente a um contrato celebrado por 

outrem, desde que por ele conhecido.626  

 

3.5.2 A insuficiência da função social do contrato para irradiação da 
oponibilidade atípica 

 

																																																								
623  Pode-se dizer que há interesses sociais envolvidos na proteção (cujo grau depende de 

conteúdo do sistema) de todo contrato, que é meio para o exercício da livre iniciativa e da 
circulação de riquezas. Essa ratio social genérica, própria ao conceito de contrato, não justifica 
uma atuação integrativa do princípio da função social. De outra parte, há contratos em que a 
transcendência dos interesses envolvidos é mais marcante, como nos exemplos dados; nesses, 
a função social pode atuar para integrar a relação jurídica contratual, criando situações jurídicas 
aos contratantes, a fim de que se protejam fins que extrapolam a operação contratada.  

624 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista 
Direito GV, v.1 n. 1, maio de 2005, cit., p. 51. 

625 Ibidem, p. 56.  
626 Ibidem, p. 55.  
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A defesa da função social do contrato como fundamento de um dever 

de abstenção do terceiro (com relação a um contrato por ele conhecido) parte da 

ideia de que o contrato, como elemento da comunidade jurídica627, deve ser 

respeitado por todos, configurando-se uma oponibilidade erga omnes.628 Parte-se 

da premissa de contextualização do contrato na comunidade jurídica, atribuindo a 

essa circunstância a idoneidade de irradiação de uma situação jurídica passiva a 

um terceiro, que não exerceu a sua liberdade para a formação daquele contrato.  

Não se discorda da linha de abordagem da função social do contrato 

como necessidade de contextualização, em uma dada comunidade social e 

jurídica, do conceito abstrato de contrato e das operações concretas apreendidas, 

refletindo, assim, as necessidades, valores e circunstâncias que lhe são 

subjacentes, bem assim a unidade do sistema jurídico em que está inserido. 

Inegavelmente, a liberdade do sujeito não pode mais ser compreendida em 

termos individualistas de outrora, descontextualizada da comunidade jurídica em 

que está inserida. A questão que se põe, entretanto, é se essa ideia – que é, 

inclusive, uma ideia abstrata e genérica – seria suficiente para justificar, em nosso 

sistema jurídico, a irradiação da oponibilidade perante terceiro.  

Veja-se que, com relação a tal linha de abordagem, a função social do 

contrato mais se identifica como um postulado normativo, norma de segundo 

grau, que atua na aplicação de outras normas (regras e princípios), de primeiro 

grau, que disciplinam, com menor ou maior determinação, os contratos e as 

relações dele decorrentes.629 A ideia de que o autorregramento da vontade e o 

																																																								
627  Os termos utilizados são diversos: “fato social”, “fato jurídico” ou “fato inserido na comunidade 

jurídica” ou “situação jurídica”. Nada obstante, o sentido é semelhante, que é o de elemento do 
sistema jurídico.  

628 A título exemplificativo, afirma Teresa Negreiros: “O princípio da função social condiciona o 
exercício da liberdade contratual e torna o contrato, como situação jurídica merecedora de tutela, 
oponível erga omnes. Isto é, todos têm o dever de se abster da prática de atos (inclusive a 
celebração de contratos) que saibam prejudiciais ou comprometedores da satisfação de créditos 
alheios. A oponibilidade do contrato traduz-se, portanto, nesta obrigação de não fazer, imposta 
àquele que conhece o conteúdo de um contrato, embora dele não seja parte. (NEGREIROS, 
Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 264/265).  

629 Segundo Humberto Ávila, “os postulados normativos são normas imediatamente metódicas que 
instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano objeto da aplicação. 
Assim, qualificam-se como normas sobre a aplicação de outras normas, isto é, como 
metanormas” ou como “normas de segundo grau”. Eles atuam diferentemente dos princípios e 
regras, porque (i) não se situam no mesmo nível; (ii) orientam a aplicação de outras normas, sem 
conflituosidade necessária com as normas de primeiro grau (não incidem, nem se implicam 
diretamente) e (iii) são dirigidos ao aplicador ou intérprete. (ÁVILA, Humberto. Teoria dos 
princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, 
p. 164).  
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contrato devem ser compreendidos não atomisticamente, mas de forma 

contextualizada, em dada comunidade e em dado sistema jurídico, é direcionada 

ao intérprete/aplicador na compreensão e aplicação de outras normas, que 

disciplinam as operações econômicas apreendidas pelo manto da 

contratualidade.630 Essa ideia não tem, entretanto, densidade normativa suficiente 

para, só ela, constituir o conteúdo de uma norma de primeiro grau, a fim de que, 

incidindo em um caso concreto, se irradie uma consequência jurídica, 

notadamente para aquele que não se relaciona na relação intersubjetiva base 

apreendida pela contratualidade.  

Dessa forma, a função social do contrato, como postulado, impõe que a 

inserção do exercício do autorregramento em um dado contexto social e jurídico 

seja considerada na aplicação de regras e princípios do regime jurídico contratual. 

Como postulado, ele não incide diretamente em casos concretos para irradiar 

consequências jurídicas concretas.  

Não se está, aqui, negando a identificação da função social como 

princípio (norma de primeiro grau) do nosso sistema. Nada impede que a noção 

de função social do contrato seja considerada como postulado e como 

princípio631: como postulado, ela atuará na aplicação de outras normas; como 

princípio, ela atuará como norma de primeiro grau, conflitando, sendo ponderada 

e incidindo em casos concretos.  

Demais disso, a ideia de contextualização social-jurídica do contrato 

pode ser tida como ratio subjacente ao princípio – além de poder ser identificada 

como postulado –, ratio que foi necessária ser construída para que se tivesse por 

ultrapassada a concepção individualista do autorregramento da vontade. Ainda 

																																																								
630 A noção da função social do contrato como postulado guarda alguma semelhança com o 

postulado da razoabilidade, que, segundo Ávila, exige sejam consideradas as peculiaridades do 
caso concreto (manifestação razoabilidade como equidade), as condições externas de aplicação 
(razoabilidade como congruência) e uma relação de equivalência entre a restrição e o fim a que 
se destina (razoabilidade como equivalência). (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17a ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 194/202.) O 
postulado da razoabilidade, em, ao menos, algumas de suas manifestações, exige que a 
aplicação normativa seja contextualizada, quer considerando as circunstâncias do caso concreto, 
quer considerando a sua inserção em sistema jurídico unitário. É nesse ponto que o postulado 
da função social do contrato dele se aproxima.  

631 Veja-se, por exemplo, que, como afirma Humberto Ávila, “a igualdade pode funcionar como 
regra, prevendo a proibição de tratamento discriminatório; como princípio, instituindo um estado 
igualitário como fim a ser promovido; e como postulado, estruturando a aplicação do Direito em 
função de elementos (critério de diferenciação e finalidade da distinção) e da relação entre eles 
(congruência do critério em razão do fim).” (Ibidem, p. 192).  



	204	

assim, essa ratio abstrata não se identifica como conteúdo suficiente do princípio 

para, por si só, justificar a sua incidência concreta.  

O princípio da função social atua limitando o exercício do 

autorregranmento e criando situações jurídicas para as partes. Ele pode, também, 

irradiar situações passivas para as partes perante terceiros. Para que a função 

social, como princípio, irradie um dever concreto da parte perante terceiros, deve-

se identificar um interesse transindividual, que extrapole o âmbito da operação 

econômica (ou outra relação intersubjetiva base).632 Um dever concreto da parte 

perante terceiros (determinados ou indeterminados) não pode ter como ratio, 

simplesmente, uma noção abstrata de contextualização do contrato.  

Por outro lado, o princípio da função social do contrato não irradia, 

como fundamento independente, um dever de abstenção do terceiro. Algumas 

razões convergem para tal conclusão.  

Primeira. Apenas a ideia abstrata de contextualização do contrato na 

comunidade jurídica não é idônea a fazer nascer uma relação jurídica entre parte 

e terceiro, até então inexistente.  

Com essa abordagem, a função social pode atuar como postulado 

normativo, na aplicação de uma outra norma do sistema, como o princípio da boa-

fé. Nesse sentido, inclusive, o postulado da função social do contrato reforça a 

possibilidade de incidência da boa-fé objetiva para irradiar a oponibilidade. É que, 

sendo o contrato contextualizado, ele estará mais ou menos perto de 

determinados sujeitos; essa maior ou menor aproximação pode justificar que se 

irradiem deveres de proteção entre aqueles que não contrataram entre si.  

Segunda. Dizer que um contrato é um fato da vida ou um fato jurídico 

não é suficiente para que se diga que ele é oponível perante todos. Como aduz 

Robert Wintgen, um fato (jurídico ou não jurídico) não se impõe, porque fato, 

perante os outros; a sua existência não significa uma imposição no sentido de 

dever de abstenção.633 Para que ele se imponha perante outros sujeitos, é preciso 

que uma norma do sistema o apreenda para que se irradie tal consequência 
																																																								
632 Dessa forma, ao que parece, mesmo para as hipóteses de grupos de contratos, pode-se dizer 

que não haveria uma incidência automática do princípio da função social para irradiar situações 
jurídicos entre aqueles que não contrataram entre si. De outra parte, nesses casos, a boa-fé 
objetiva pode incidir para irradiar deveres de proteção entre os terceiros, que, inclusive, podem 
consistir em dever de uma atuação positiva. O tema, entretanto, extrapola o objeto da presente 
tese.  

633 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’égard des 
tiers en droit français et allemande. Paris: LGDJ, 2004, p. 90/91.  
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jurídica. Lembre-se que a oponibilidade, consequência jurídica que é, depende do 

conteúdo de dado sistema jurídico, não podendo ser tida como questão que lhe é 

antecedente.  

O contrato como fato jurídico não foge a esta lógica do fenômeno 

jurídico. A ideia de contextualização do contrato reforça essa possibilidade 

(oponibilidade em sentido amplo ou abstrato), mas não é ela que apreende o 

contrato para irradiar tal consequência jurídica, já que ela não tem densidade 

normativa suficiente para tanto.  

Terceira. A função social do contrato como princípio não incide para 

irradiar um dever genérico de abstenção. A um, porque não se há de falar em 

uma relação jurídica abstrata como decorrência do princípio da função social do 

contrato; assim como ocorre com a boa-fé objetiva, como norma que é, ele deve 

incidir concretamente para irradiar uma situação jurídica concreta. A dois, porque 

essa incidência integrativa concreta pressupõe a identificação de interesses 

transindividuais determinados em jogo, interesses que não se justificam com a 

ideia genérica de inserção do contrato em um dado mercado ou em um dado 

sistema. A três, porque o terceiro não exerceu o autorregramento, não formou o 

contrato, de forma que uma função social daquele contrato (objeto da suposta 

interferência) não pode irradiar, para ele, uma situação jurídica passiva.634  

Quarto. A solução sobre uma irradiação de um dever de abstenção 

para um dado terceiro pressupõe uma ponderação dos interesses envolvidos, que 

não se resumem ao da parte contratual. A existência de um dever de abstenção 

para o terceiro significa, em alguma medida, uma restrição à sua liberdade, 

também tutelada pelo sistema. Quando essa ponderação não foi feita 

previamente e abstratamente, deve ela ser feita, à luz do caso concreto, por meio 

de uma norma com uma abertura finalística suficiente para tanto. Não basta a 

característica de (algum grau de) genericidade normativa, é preciso que, na 

																																																								
634  Segundo Eduardo Tomasevicius Filho, “ao falar-se em função social, ocorre uma superposição 

dessa estrutura de direito-dever em ambas as direções: o titular do direito também é obrigado a 
cumprir com determinados deveres de ação e abstenção em face de terceiros.” Dessa forma, “"A 
base do conceito de função social é o direito subjetivo. Caso não se tenha em mente esse fato, 
tudo passará a ser função social e, por consequência, não se conseguirá distinguir a idéia de 
função social dos conceitos afins.” (TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A função social da 
empresa. Direito empresarial: direito societário, v. 2/Arnoldo Wald, organizador. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52.) 
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teleologia da norma, se verifiquem critérios que possam orientar a condução do 

conflito.  

A função social do contrato, só ela, não permite essa ponderação 

concreta dos interesses envolvidos. A ideia de contextualização do contrato não é 

critério idôneo a nortear um juízo sobre a licitude ou ilicitude da conduta do 

terceiro. Para que haja esse critério, é preciso que se acrescentem elementos de 

padrões éticos (contextuais), juridicizados por meio da boa-fé objetiva. Mais uma 

vez: a noção de função social do contrato reforça ser a boa-fé objetiva um 

fundamento idôneo a irradiar a oponibilidade atípica em nosso sistema.  

Uma aplicação pura e independente da função social do contrato não 

seria idônea a resolver o conflito concreto entre a parte contratual e o terceiro. Por 

outro lado, essa aplicação pura não pode irradiar um dever genérico de abstenção 

de todo e qualquer terceiro, o que, além de tudo o quanto dito, significaria atribuir 

à função social um conteúdo de regra, com uma previsão genérica e abstrata. 

Essa regra genérica, que irradie um dever de abstenção genérico e abstrato, não 

existe em nosso sistema; ela tampouco decorre do texto do art. 421 do Código 

Civil.  

Em síntese, a função social do contrato, quer como fundamento 

normativo, quer como postulado, quer como princípio, não irradia, por si, um 

dever genérico de abstenção perante todo e qualquer terceiro. Ela também não é 

norma idônea a, de forma independente, propiciar a ponderação dos interesses 

envolvidos a fim de que se irradie, ou não, a oponibilidade concreta perante um 

dado terceiro.  

A função social do contrato pode atuar na ponderação do conflito 

procedida no âmbito da boa-fé objetiva. Essa atuação (dependente) da função 

social pode verificar-se das seguintes formas: (i) para reforçar a ideia de 

apreensão jurídica de um contato especial entre os envolvidos por meio da boa-fé 

objetiva; (ii) para que se configure um exercício abusivo pelo terceiro do direito de 

contratar por ele titularizado (o que pressupõe que a conduta do terceiro se trate 

de celebração de um novo contrato); (iii) para acrescer nota distintiva a ser 

ponderada no juízo sobre a lealdade da conduta do terceiro (a essencialidade do 

bem, objeto mediato do contrato, pode ser elemento a ser considerado no juízo 

sobre a imagem global da conduta do terceiro).  



	 207	

Mesmo para que se configure um exercício abusivo do direito de 

contratar do terceiro, não bastaria uma atuação isolada do princípio da função 

social. Isso porque, como visto, não haveria um dever genérico de abstenção do 

terceiro (de contratar ou de praticar outra conduta que possa interferir em um 

contrato prévio). Apenas a existência prévia de um contrato não é suficiente para 

irradiar tal dever. É preciso que outros elementos estejam configurados, em maior 

ou menor grau, para que a conduta do terceiro seja censurada pelo sistema. Esse 

juízo, que pressupõe uma ponderação de interesses, é feito no âmbito da boa-fé 

objetiva. Dessa forma, o princípio da função social pode, conjuntamente com a 

boa-fé objetiva (e no âmbito de sua incidência), atuar em sua função restritiva (na 

perspectiva do contrato celebrado pelo terceiro, e não do contrato objeto da 

interferência).  

 

3.6 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO TERCEIRO QUE DESCUMPRE O 

DEVER DE ABSTENÇÃO  

 

A boa-fé objetiva pode incidir para irradiar a oponibilidade do contrato 

perante o terceiro, que significará que este, naquele caso concreto, tem um dever 

de se abster de praticar dada conduta (como um dever de proteção). Esse dever 

concreto irradiado pode implicar, no sistema, outras consequências jurídicas635; 

uma delas é a responsabilidade civil, desde que configurados os elementos do 

dano e do nexo causal, nos termos do art. 927 do Código Civil.  

A responsabilidade civil do terceiro – extracontratual – pressupõe, 

como um de seus pressupostos fáticos, que tenha ele praticado uma conduta 

ilícita. A ilicitude da conduta do terceiro é qualificação que, como aqui defendido, 

dependerá da incidência da boa-fé objetiva, que, ponderando os interesses em 

conflito e à luz de uma imagem global de deslealdade da conduta, irradiará um 

dever concreto do terceiro. O descumprimento desse dever (estruturando a 

relação jurídica da oponibilidade), que encontra seu fundamento no princípio da 

boa-fé, é conduta ilícita que pode ensejar o dever de indenizar.  

																																																								
635  Como visto, na causalidade jurídica, fatos jurídicos e consequências jurídicas podem ser 

apreendidos como elementos de suporte fático de outro fato jurídico, que irradiará suas 
consequências jurídicas próprias.  
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Cuida-se, portanto, de dois fenômenos jurídicos: (i) no primeiro, a boa-

fé objetiva incide (formando o fato jurídico decorrente de sua incidência) e irradia 

a oponibilidade do contrato perante o terceiro (a relação jurídica estruturada, do 

lado passivo, pelo dever de abstenção), do lado ativo, pelo direito correspectivo; 

(ii) no segundo, o descumprimento do dever de abstenção, combinado com os 

pressupostos do dano e do nexo causal, formam o suporte fático do art. 927 do 

Código Civil, a fim de que, mediante nova incidência normativa, se irradie a 

responsabilidade civil do terceiro (relação jurídica estruturada pelo dever de 

indenizar e pelo direito à indenização). Ambos os fenômenos – de irradiações do 

dever de abstenção e do dever de indenizar – são fenômenos jurídicos, que 

ocorrem no mundo do pensamento. 

A norma decorrente do art. 927 do Código Civil incide para irradiar a 

responsabilidade civil do terceiro, e não a relação jurídica da oponibilidade, que, 

na linha da causalidade jurídica, é antecedente. A oponibilidade do contrato 

perante o terceiro antecede, no mundo do pensamento, a sua responsabilidade 

civil. Dessa forma, a norma decorrente do art. 927 do Código Civil não é 

fundamento idôneo a justificar a irradiação da oponibilidade; em verdade, a sua 

incidência pressupõe tal irradiação prévia. De outra parte, o art. 927 não serve 

para fundamentar, independentemente, a responsabilidade do terceiro, já que, 

para tanto, é preciso que se identifique a incidência normativa que irradiará a 

relação jurídica da oponibilidade.  

Nesse contexto, também não é a norma decorrente art. 186 do Código 

Civil que fundamenta a irradiação do dever de abstenção do terceiro.636 A conduta 

do terceiro não viola, imediatamente, o direito contratual da parte, cuja situação 

jurídica passiva é titularizada pelo devedor (parte na relação jurídica contratual), e 

não pelo terceiro. Quem pode violar o direito à prestação é quem deve prestá-lo. 

																																																								
636 Em sentido diverso, segundo Antonio Junqueira de Azevedo, um dever de respeito ao contrato, 

o status constitucional da função social só teria tornado mais claro o dever de respeito dos 
terceiros perante os contratos, que já seria decorrente do art. 159 do Código Civil de 1916, 
correspondente ao art. 186, combinado com o art. 927, do Código Civil de 2002. (AZEVEDO, 
Antonio Junqueira de. Os princípios do atual direito contratual e a desregulamentação do 
Mercado. Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento. Função social do 
contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. 
In: Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 143.) Também, para 
Fábio Floriano Melo Martins, “os fundamentos legais para a responsabilidade civil de terceiro por 
violação da relação obrigacional são os artigos 186 e 927 do Código Civil”. (MARTINS, Fabio 
Floriano Melo. A interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional [Tese de doutorado]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, 2015, p. 128/132).  
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A conduta do terceiro que é qualificada como ilícita viola o direito da parte à não 

interferência desleal. É esse direito – que se relaciona, correspectivamente, com o 

dever de abstenção, estruturando a oponibilidade – cuja violação significa ato 

ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil. A incidência do art. 186, para 

configurar como ilícita a conduta do terceiro, pressupõe, assim, a irradiação da 

oponibilidade, que se dá por meio de incidência diversa e prévia.   

A responsabilidade do terceiro não necessariamente decorrerá de uma 

conduta que possa ser caracterizada como “cumplicidade”, notadamente porque 

ela não tem como pressuposto necessário o descumprimento contratual pelo 

devedor. Veja-se, inclusive, que pode restar configurada uma conduta lícita do 

devedor, como o exercício de um direito potestativo de resilição.  

A questão sobre um dever de abstenção do terceiro perante um 

contrato ou uma relação contratual (a depender da perspectiva) costuma ser 

enfrentado a partir da questão sobre a sua responsabilidade civil perante a parte 

contratual que se afirma prejudicada. Esse não é, entretanto, o único meio de 

tutela da situação ativa da parte perante o terceiro.  

É possível que o direito da parte de que o terceiro se abstenha seja 

satisfeito mediante tutela específica. A parte contratual pode postular, na 

demanda, que o terceiro se abstenha de praticar dada conduta, o que significará a 

satisfação específica do direito afirmado como causa de pedir remota da 

demanda.637 Essa tutela pode ser postulada e concedida preventivamente (antes 

de que o terceiro pratique a conduta interferente) ou, mesmo, repressivamente 

(para que ele deixe de praticar uma conduta já iniciada ou em curso). Outra forma 

de tutela (específica) pode ser a ineficácia relativa de um novo contrato que tenha 

																																																								
637 No caso envolvendo o cantor Zeca Pagodinho, por exemplo, a Schincariol formulou pedido – 

que chamou de “cautelar” – a fim de que a AMBEV se abstivesse de veicular campanha 
publicitária que veiculasse a imagem do cantor e que este se abstivesse de dela participar, a fim 
de que não se frustrasse o direito contratual de exclusividade, a que o devedor estava adstrito. 
Houve decisão do juízo a quo, deferindo-o em sede de tutela provisória, decisão que foi mantida 
pelo Tribunal de São Paulo. Veja-se que a medida teve como fim, mais do que “acautelar” um 
direito indenizatório que viesse a ser certificado, antecipar uma tutela específica do direito da 
Schincariol (parte contratante), quer com relação ao cantor, que tinha o dever contratual de 
exclusividade, que com relação ao terceiro, que (então em um juízo de verossimilhança) teria um 
dever de abstenção perante aquela parte. Cf. BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo 
de Instrumento n. 0084824-53.2004.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto 
Mortari, 01/04/2004. Disponível em www.tjsp.jus.br. Acesso em 10/12/2017; BRASIL. Tribunal de 
Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento n. 0084840-07.2004.8.26.0000, 7ª Câmara de 
Direito Privado, rel. Des. Roberto Mortari, 01/04/2004. Disponível em www.tjsp.jus.br. Acesso em 
10/12/2017.  
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sido celebrado pelo terceiro, a fim de que se possa verificar a satisfação 

específica do direito da parte contratual prejudicada.  
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CONCLUSÕES  
 

1. A oponibilidade do contrato (ou do direito contratual) perante terceiro – aqui 

entendida como relação jurídica eficacial estruturada por um dever de abstenção 

do terceiro – é um efeito jurídico e, como tal, pressupõe a incidência de uma dada 

norma do sistema. Dessa forma, ela não pode ser tratada como um conceito 

imanente ao contrato ou ao direito subjetivo, dependendo do conteúdo de dado 

sistema jurídico para que seja possível a sua irradiação. Cuida-se de questão que 

deve ser formulada à luz de um dado sistema jurídico.   

 

2. Não é efeito próprio do contrato um dever de abstenção titularizado por 

terceiros. Para que esse dever seja irradiado, é preciso que o contrato – já um 

fato jurídico – seja apreendido por uma outra norma do sistema. É dessa segunda 

apreensão e da formação desse segundo fato jurídico que se irradia o dever do 

terceiro. Nesse caso, não é o direito contratual em si que compõe a estrutura da 

relação jurídica da oponibilidade, mas, sim, uma outra situação jurídica ativa: o 

direito de que essa situação contratual não reste frustrada em razão de conduta 

do terceiro.  

 

3. A oponibilidade não é exceção ao princípio da relatividade dos efeitos do 

contrato, porque não se refere aos efeitos próprios do contrato. Eventual dever de 

abstenção do terceiro não compõe o dever de prestar, nem mesmo considerado 

sob o prisma da complexidade da relação. O terceiro não passa a ser parte da 

relação jurídica contratual. De outra parte, o princípio da relatividade não é um 

óbice para que o contrato seja apreendido por outras normas jurídicas para que 

se irradiem efeitos perante terceiros. Esses efeitos, que podem ser irradiados, 

dependem de uma escolha do sistema jurídico.  

 

4. A irradiação ou não da oponibilidade contratual envolve uma ponderação de 

interesses em jogo. De um lado, há interesses da parte contratante, que espera 

ver satisfeito o direito contratual que titulariza em face do devedor. De outro, há 

interesses do terceiro, notadamente relacionados à liberdade de agir e de 

contratar. Há, ainda, interesses que extrapolam o âmbito dos sujeitos envolvidos – 
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parte contratual prejudicada e terceiro –, interesses que se relacionam a um 

estabelecimento de um padrão ético de conduta em um dado contexto.  

 

5. A resposta sobre a irradiação da oponibilidade contratual decorrerá de uma 

prévia ponderação de interesses. Essa ponderação pode ocorrer de dois modos: 

(i) ela pode ser feita pelo legislador abstratamente para que sejam previstas 

hipóteses típicas de oponibilidade; (ii) ela pode ser feita pelo aplicador do direito, 

à luz de um caso concreto, valendo-se de uma norma jurídica com abertura 

suficiente para tanto.  

 

6. Em nosso sistema, identificam-se normas que representam o resultado de 

ponderação prévia pelo legislador dos interesses conflitantes de uma parte 

contratual (ou do titular de um direito de crédito) e de um terceiro, prevendo 

abstratamente relações jurídicas estruturadas entre esses dois sujeitos, como 

manifestações típicas da oponibilidade. Nas hipóteses típicas analisadas, 

constatou-se uma ratio subjacente comum às previsões normativas, qual seja, 

uma exigência de um comportamento leal entre sujeitos. Dessas previsões 

normativas específicas, não decorre um princípio geral de oponibilidade de todo e 

qualquer contrato perante terceiros indeterminados.  

 

7. Inexiste, em nosso sistema, uma norma da qual decorra um dever geral de 

abstenção, irradiado perante todos os terceiros, independentemente de elementos 

fáticos abstratamente previstos ou concretamente ponderados.  

 

8. A boa-fé objetiva pode incidir para irradiar, atipicamente, um dever concreto de 

um determinado terceiro perante um determinado contrato. Por meio dela, será 

possível ponderar interesses contraditórios em jogo para que se responda, 

concretamente, sobre um dado conflito entre a parte e o terceiro. A oponibilidade 

contratual será uma resposta possível, mas não será uma resposta necessária e 

devida em toda e qualquer situação. 

 

9. A boa-fé objetiva não incide genericamente, independentemente de um suporte 

fático concreto. Ela não irradia um dever geral de abstenção titularizado por todos 

os terceiros perante todos os contratos. Não se poderia falar, nesse contexto, em 
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oponibilidade contratual como um dever geral de abstenção, mas, sim, como um 

dever irradiado por uma incidência normativa determinada, à luz de um caso 

concreto. 

 

10. O princípio da boa-fé pode incidir para irradiar a oponibilidade do contrato 

perante terceiro por meio de dois vetores substanciais: princípio da confiança e 

princípio da materialidade subjacente. Nem sempre, portanto, a oponibilidade 

atípica terá como fim a tutela de uma situação de confiança. Em qualquer dos 

casos, é preciso algum nível de contato ou aproximação entre terceiro e o 

contrato ou a parte contratual.   

 

11. A boa-fé objetiva, por meio do princípio da confiança, pode apreender um 

contato especial que tenha se operado entre a parte (contratual) e o terceiro, a 

ponto de criar, na primeira, uma confiança de que o terceiro não adotaria conduta 

que significasse a frustração do direito contratual. O suporte fático da 

oponibilidade, nessa hipótese, pressupõe uma situação de confiança especial, a 

que o sistema jurídico deixa de ser indiferente para lhe conferir tutela jurídica. Não 

se trata, assim, da ideia de confiança genérica no cumprimento de normas 

jurídicas. 

 

12. Nessa hipótese, para que incida o princípio da boa-fé, é preciso que se 

verifiquem os pressupostos da tutela da confiança, configurando-se a situação de 

confiança da parte contratual que, a partir de elementos objetivos (justificação de 

confiança) imputáveis ao terceiro (imputação de confiança), criou uma crença 

efetiva de que o terceiro se absteria de praticar conduta que soubesse interferir no 

cumprimento contratual e, com base nessa crença, pautou o seu comportamento 

(investimento de confiança).  

 

13. O exercício inadmissível de situação jurídica pode irradiar relação jurídica 

entre o terceiro e a parte contratual, como manifestação de incidência do princípio 

da boa-fé. O art. 187 do Código Civil pode, assim, ser fundamento da 

responsabilidade civil do terceiro, mas não é o único fundamento possível. 
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14. Por meio do vetor da materialidade subjacente, a boa-fé pode incidir 

diretamente, prevalecendo na ponderação com outros princípios, para irradiar um 

dever de proteção do terceiro perante a parte contratual. Dessa forma, 

independentemente da configuração de uma situação de confiança e/ou do 

exercício inadmissível de situação jurídica pelo terceiro, é possível a incidência da 

boa-fé objetiva em um determinado caso concreto para irradiar a oponibilidade 

contratual.  

 

15. A boa-fé só é chamada a intervir quando estiver em jogo valores que busca 

tutelar, sintetizados pela exigência de lealdade nas relações e aproximações do 

tráfico negocial. Para que se afirme a incidência da boa-fé objetiva como 

fundamento da oponibilidade contratual, deve-se afirmar que a conduta do 

terceiro foi desleal. Essa deslealdade pode estar contextualizada na configuração 

de uma situação de confiança ou de um exercício inadmissível de situação 

jurídica, mas não apenas.  

 

16. É possível identificar critérios indicativos para que sejam considerados no 

processo de balanceamento que caracteriza o juízo sobre a deslealdade ou não 

da conduta. Esses critérios indicativos não são pressupostos de um suporte fático 

abstrato e definido, mas, sim, elementos (ou, nas palavras de Larenz, notas 

distintivas) que podem ser ponderados em um jogo concertado, para que se tenha 

a imagem global de deslealdade (ou de lealdade) sobre a conduta do terceiro.  

 

17. Inspirando-se nos fatores previstos no Restatement of the Law - Torts, foi 

possível identificar as seguintes notas distintivas, sem pretensão de esgotamento: 

(i) o conhecimento da interferência pelo terceiro – em uma acepção ética mais 

atenuada, à luz das circunstâncias do tráfego negocial; (ii) um contato, 

aproximação ou contexto entre o terceiro e a parte contratual; (iii) dolo específico 

do terceiro; (iv) situação de confiança; (v) modo de interferência; (vi) relação 

causal entre a conduta do terceiro e a não satisfação do direito contratual; (vii) 

nível de proteção jurídica do interesse da parte contratual; (viii) nível de proteção 

do interesse do terceiro; (ix) interesses sociais – ou materialidades subjacentes – 

em jogo. 
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18. Essas notas distintivas – que podem restar configuradas em maior ou menor 

grau (ou até em nenhum grau) – devem ser sopesadas para que se tenha uma 

imagem global da conduta do terceiro, a ser qualificada como desleal ou não. O 

juízo de deslealdade é o critério de aceitação jurídica da conduta do terceiro (em 

uma perspectiva) ou de sua ilicitude (na perspectiva inversa), no âmbito da 

oponibilidade atípica. 

 

19. O princípio da função social do contrato não irradia, como fundamento 

independente, um dever de abstenção do terceiro. A premissa de que o exercício 

do autorregramento se encontra situado em um dado contexto, social e jurídico, – 

inquestionável nos dias atuais – não é suficiente para fundamentar a irradiação 

um dever genérico de abstenção dos terceiros perante os contratos.  

 

20. A função social do contrato pode atuar na ponderação do conflito procedida 

no âmbito da boa-fé objetiva. Essa atuação (dependente) da função social pode 

verificar-se das seguintes formas: (i) para reforçar a ideia de apreensão jurídica 

de um contato especial entre os envolvidos por meio da boa-fé objetiva; (ii) para 

que se configure um exercício abusivo pelo terceiro do direito de contratar por ele 

titularizado (o que pressupõe que a conduta do terceiro se trate de celebração de 

um novo contrato); (iii) para acrescer nota distintiva a ser ponderada no juízo 

sobre a lealdade da conduta do terceiro (a essencialidade do bem, objeto mediato 

do contrato, pode ser elemento a ser considerado no juízo sobre a imagem global 

da conduta do terceiro).  

 

21. Mesmo para que se configure um exercício abusivo do direito de contratar do 

terceiro, não bastaria uma atuação isolada do princípio da função social. Isso 

porque não haveria um dever genérico de abstenção do terceiro (de contratar ou 

de praticar outra conduta que possa interferir em um contrato prévio). Apenas a 

existência prévia de um contrato não é suficiente para irradiar tal dever. É preciso 

que outros elementos estejam configurados, em maior ou menor grau, para que a 

conduta do terceiro seja censurada pelo sistema. Esse juízo, que pressupõe uma 

ponderação de interesses, é feito no âmbito da boa-fé objetiva.  
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22. O dever de abstenção concreto irradiado pode implicar, no sistema, outras 

consequências jurídicas; uma delas é a responsabilidade civil, desde que 

configurados os elementos do dano e do nexo causal, nos termos do art. 927 do 

Código Civil. Nesse caso, a norma decorrente do art. 927 do Código Civil incide 

para irradiar a responsabilidade civil do terceiro, e não a relação jurídica da 

oponibilidade, que, na linha da causalidade jurídica, é antecedente. Cuida-se de 

dois fenômenos jurídicos.   

 

23. Dessa forma, a norma decorrente do art. 927 do Código Civil não é 

fundamento idôneo a justificar a irradiação da oponibilidade; em verdade, a sua 

incidência pressupõe tal irradiação prévia. De outra parte, o art. 927 não serve 

para fundamentar, independentemente, a responsabilidade do terceiro, já que, 

para tanto, é preciso que se identifique a incidência normativa que irradiará a 

relação jurídica da oponibilidade.  

 

24. Também não é a norma decorrente art. 186 do Código Civil que fundamenta a 

irradiação do dever de abstenção do terceiro. A conduta do terceiro não viola, 

imediatamente, o direito contratual da parte, cuja situação jurídica passiva é 

titularizada pelo devedor (parte na relação jurídica contratual), e não pelo terceiro. 

A conduta do terceiro que é qualificada como ilícita viola o direito da parte à não 

interferência desleal. É esse direito – que se relaciona, correspectivamente, com o 

dever de abstenção, estruturando a oponibilidade – cuja violação significa ato 

ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil. A incidência do art. 186, para 

configurar como ilícita a conduta do terceiro, pressupõe, assim, a irradiação da 

oponibilidade, que se dá por meio de incidência diversa e prévia.  

 

25. É possível que o direito da parte de que o terceiro se abstenha seja satisfeito 

mediante tutela específica, quer preventivamente, quer repressivamente. A 

ineficácia relativa de um novo contrato que tenha sido celebrado pelo terceiro 

pode ser um meio de tutela específica.  
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