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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.   



	12	

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.  
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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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