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"Nul n'existe pour lui seul, pas plus que par lui seul: chacun existe 
par d'autres et pour d'autres, que ce soit intentionnellement ou non. 
De même que le corps réfléchit la chaleur qu'il a reçue du dehors, de 
même l'homme répand autour de lui le fluide intellectuel ou moral 
qu'il a aspiré dans l'atmosphère de civilisation de la société. La vie 
est une respiration incessante: aspiration, expiration; cela est vrai de 
la vie physique comme de la vie intellectuelle. Être pour un autre, 
avec réciprocité presque toujours, constitue tout le commerce de la 
vie humaine."  

  
(JHERING, Rudolf von1) 

  

                                                           
1  Tradução livre: “Ninguém existe para si só, nem tão pouco por si só: cada um existe pelos outros e para os 

outros, seja intencionalmente ou não. Assim como o corpo reflete o calor que recebeu de fora, assim também 
o homem espalha em torno de si o fluído intelectual ou moral que aspirou na atmosfera da civilização da 
sociedade. A vida é uma respiração contínua: aspiração, expiração; isto é verdadeiro tanto na vida física 
como na vida intelectual. Ser para um outro, com reciprocidade quase sempre, constitue todo o comércio da 
vida humana.” (JHERING, Rudolf von. L'évolution du droit. Tradução O de Meulenaere. Paris: Chevalier-
Marescq, 1901, p. 54) 



 

 

RESUMO 

 

SHINGAI, Daniel Rodrigo Ito. A eficácia das obrigações perante terceiros. 2018. 238 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Historicamente, o estudo da eficácia obrigacional era concentrado nos efeitos principais e 
diretos, ou seja, os efeitos entre as partes contratantes, que, sem sombra de dúvidas, foi 
desenvolvido com primazia pelo direito francês. Pouco a pouco, percebeu-se que os 
contratos atingiam terceiros e este fenômeno não poderia ser ignorado por conta de uma 
interpretação legal restrita. Assim, no final do século XIX e ao longo do século XX, os 
efeitos das obrigações, inclusive os deveres correlatos, têm sido cada vez mais ampliados, 
modelados ao sabor da necessidade de maior ou menor proteção jurídica a determinados 
casos. O princípio da relatividade dos efeitos do contrato precisou, então, ser mais bem 
entendido, para que se pudesse permitir que contratos irradiassem eficácia também perante 
terceiros. Foi necessário compreender que os contratos não irradiam somente efeitos 
meramente relativos, mas também certos efeitos indiretos, erga omnes. Permitir a produção 
dos efeitos contratuais externos foi decorrência do desenvolvimento da teoria da 
oponibilidade na França. A oponibilidade vê os efeitos das obrigações, em especial do 
contrato, como um fenômeno muito mais complexo, que não pode ser reduzido apenas ao 
seu efeito obrigatório. Apesar de o contrato ligar as partes que nele diretamente expressam 
sua vontade, o efeito externo das obrigações é o lado complementar do efeito relativo dos 
contratos. O estudo, dessa forma, de uma eficácia obrigacional em sentido amplo passa 
necessariamente pelo estudo (i) do seu efeito obrigatório relativo, entre os contratantes, e (ii) 
da oponibilidade das obrigações, que atinge terceiros. Há, neste estudo, o foco da 
oponibilidade dos atos jurídicos e dos direitos subjetivos, principalmente dos contratos e do 
direito pessoal de crédito, mas, também, ainda que em menor grau, da oponibilidade dos 
fatos e das situações jurídicas. Com o panorama geral da oponibilidade dos elementos 
jurídicos, diversos conceitos e divisões da oponibilidade foram detalhados para tratar da 
oponibilidade no seu aspecto prático (em sua efetivação). Assim, este trabalho é um estudo 
sobre os efeitos indiretos do contrato, que abrange desde o seu aspecto histórico, o seu 
tratamento nos ordenamentos jurídicos estrangeiros e brasileiro, até a análise dogmática, 
incluindo a problemática a respeito da cognoscibilidade do direito e do conhecimento efetivo. 

 

Palavras-chave: Ação interferente. Relatividade dos efeitos do contrato. Princípio da 
relatividade. Oponibilidade. Responsabilidade civil. Efeitos externos das obrigações.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

SHINGAI, Daniel Rodrigo Ito. Efficacy of the obligations to third parties. 2018. 238 f. 
Dissertation (Master) – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Historically, the study of the obligational effects was focused on the main and direct effects, 
i.e., the effects between the contracting parties, which was, undoubtedly, developed by the 
french law. Inch by inch, it was realized that the contracts affected third parties and that this 
phenomenon could not be ignored due to a legal and restricted interpretation. Thus, by the 
end of century XIX and throughout the XX century, the obligational effects, including the 
correlated duties, have been stretched ever since, molded according to the necessity of a 
higher or lower juridical protection in some cases. The doctrine of privity of contract had to 
be better understood, so that contracts could irradiate efficacy also to third parties. It was 
necessary to comprehend that contracts do not irradiate only relative effects, but also some 
indirect effects, erga omnes. To allow the production of the external contractual effects was 
a result of the development of the opposability 2  theory. The opposability sees the 
obligational effects, specifically, of the contract, as a more complex phenomenon, which 
cannot be reduced to its mere compulsory effects. Although the contract binds the parties 
who manifest their interest within it the external effect of the obligations is the 
complementary side of the relative effects. In light of that, the study of the obligational effect 
from a broader perspective passes, necessarily, through the study of (i) its compulsory effect, 
relative to the contracting parties e (ii) the opposability of the obligations, which affect third 
parties. There is, in this study the perspective of the opposability of the juridical acts and the 
subjective rights, specially of contracts and the personal right of credit, but also, to a lesser 
extent, the opposability of the juridical facts and situations. Based on the general panorama 
of the opposability of the juridical elements, several concepts and divisions of the 
opposability were detailed, in order to deal with the opposability on its practical aspect (in 
its realization). Therefore, this essay is a study on the indirect effects of the contracts, 
covering from its historical aspect, its treatment on the foreign and Brazilian legal 
frameworks, the dogmatic analysis, including the problems regarding the cognoscibility of 
the right and the effective knowledge. 

 

Keywords: Interfering action. Relativity of the contractual effects. Doctrine of Privity. 
Opposability. Civil liability. External effects of the obligations.  

  

                                                           
2  Não há no direito inglês um termo próprio para oponibilidade. Vale-se da tradução literal, na falta de outra 

melhor. 



 

 

RESUMÉ 

 

SHINGAI, Daniel Rodrigo Ito. L´efficacité des obligations envers les tiers. 2017. 238 f. 
Dissertation (Master) – Université de droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Historiquement, l'étude sur les effets obligataires était concentrée dans ses effets principaux 
et de droit, c´est-à-dire, les effets entre les parties contractantes, qui ont été sans aucun doute, 
développés avec primauté par le droit français. Peu à peu, on s'est rendu compte que les 
contrats atteignaient des tiers et ce phénomène ne pouvait pas être ignoré en raison d'une 
interprétation juridique limitée. Ainsi, à la fin du XIX siècle et tout au long du XX siècle, 
les effets des obligations, y compris les services associés, ont été de plus en plus étendus sur 
le modèle en fonction du besoin d'une protection juridique plus ou moins déterminée dans 
certains cas. Le principe de la relativité des effets du contrat devait être mieux compris, pour 
que puissent être permis que les contrats émettent une efficacité également devant des tiers. 
Il a été nécessaire de comprendre que les contrats n'émettent pas seulement et simplement 
des effets purement relatifs, mais aussi certains effets indirects, erga omnes. Permettre la 
production d'effets contractuels externes est dû à l'évolution de la théorie de l´opposabilité 
en France. L´opposabilité voit les effets des obligations, en particulier, le contrat, comme un 
phénomène beaucoup plus complexe, qui ne peut pas être réduit uniquement à son caractère 
obligatoire. En dépit du fait que le contrat, lie les parties qui expriment directement leurs 
souhaits, l'effet externe des obligations est le complément de l'effet relatif des 
contrats. L'étude, de cette manière, d´une efficacité obligatoire dans un sens large, passe 
nécessairement par l'étude (i) de son effet obligatoire, relatif, entre les parties, et (ii) 
l´opposabilité des obligations, atteignant des tierces personnes. Il y a, dans cette étude, 
l'objectif de l´opposabilité des actes juridiques et des droits subjectifs, principalement des 
contrats et du droit personnel du crédit, mais aussi, dans une moindre mesure, l´opposabilité 
des faits et des situations juridiques. Dans le contexte général de l´opposabilité des éléments 
juridiques, différents concepts et de divisions de l´opposabilité ont été détaillés, pour traiter 
les effets d´opposabilité dans son aspect pratique (dans son application). Ainsi, ce travail est 
une étude sur les effets indirects du contrat, qui s'étend depuis son aspect historique, dans les 
traitements juridiques étrangers et brésiliens, de l'analyse dogmatique, y compris de la 
problématique concernant la compréhension du droit, ainsi que la connaissance effective.  

 

Mots-clés: Action interférente. Relativité des effets du contrat. Principe de relativité. 
Opposabilité. Responsabilité civile. Effets externes des obligations. 
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CONCLUSÃO 
 
“A sociabilidade humana é a lei fundamental de onde devemos partir 
para explicar o direito. O homem é um animal essencialmente 
sociável. O indivíduo isolado é uma abstração incompreensível.” 

(MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de800)  
 

Da investigação fenomenológica do princípio da relatividade dos contratos, é 

possível formular as seguintes conclusões:  

1. A origem do princípio da relatividade está no direito romano, mas o seu 

desenvolvimento, da forma concebida pela concepção individualista, apenas se deu 

por conta das obras de Jean Domat — quando pela primeira vez se estatuiu a 

relatividade dos contratos — e de Robert-Joseph Pothier — que pioneiramente 

diferenciou a validade do contrato de seus efeitos.  

2. A consolidação do princípio da relatividade, na sua visão tradicional e 

individualista, se deu com a publicação do Código de Napoleão, tendo sido inserido 

no art. 1.165 (atual art. 1.199). 

3. O reforço do princípio da relatividade foi feito pelos seus primeiros comentadores, 

que consideraram que as convenções — com nenhuma ou pouquíssimas exceções 

— não possuíam repercussão jurídica sobre terceiros. 

4. A negação do princípio da relatividade se deu com a consideração de que a 

relatividade dos contratos era um pretenso princípio. O combate teve por 

consequência a mudança do paradigma da individualidade para a socialidade, seja 

no campo da filosofia e sociologia do direito — inspirados por Auguste Comte e 

Léon Duguit —, seja na instituição do direito social — nas mãos de Pierre 

Hugueney, Henri Capitant, Louis Josserand, René Demogue e René Savatier.  

5. A compreensão do princípio da relatividade se deu pelas obras de Alex Weill e 

Simone Calastreng, ao se constatar que: (i) o contrato deve ser visto como um fato 

social; (ii) relatividade não significava inoponibilidade; e (iii) inexiste 

incompatibilidade entre o efeito relativo e a oponibilidade.  

6. A relatividade dos efeitos do contrato se refere ao efeito direto ou à eficácia 

obrigatória do contrato, que impõe ao devedor — e somente ao devedor — um 

dever primário de prestação e que concede ao credor — e somente ao credor — o 

                                                           
800  MENDONÇA, Manuel Inácio Carvalho de. Doutrina e Prática das Obrigações ou Tratado Geral dos 

Direitos de Crédito. 4. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1956, p. 21. 
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direito de receber a prestação. É também pela regra da relatividade que um terceiro 

não pode ser constrangido a cumprir ou demandar que se cumpra uma obrigação 

em sentido estrito. 

7. A exceção da relatividade dos efeitos do contrato se refere ao elemento subjetivo 

do contrato, seja do seu polo ativo ou do polo passivo, que será substituído por um 

terceiro. Ao invés de uma obrigação (em sentido técnico) operar entre as partes 

contratantes, operará entre uma parte e um terceiro. Ou seja, a exceção da 

relatividade se refere ao caso em que o efeito direto do contrato liga uma parte a um 

terceiro, impondo a este último um efeito obrigatório, ou seja, um dever de 

prestação. Trata-se, então, de um efeito direto excepcional em jogo, que caracteriza 

o fenômeno da extensão do efeito obrigatório a terceiros, por permissão do 

ordenamento jurídico.  

 

Por sua vez, da boa compreensão dos limites e do sentido da relatividade dos 

contratos e da oponibilidade, é possível enunciar sinteticamente as seguintes conclusões: 

1. Enquanto a relatividade dos efeitos do contrato se refere à eficácia direta, que une 

uma parte à outra, a oponibilidade, por sua vez, traduz-se na eficácia indireta, que 

une uma parte a terceiro (ou um terceiro a terceiro).  

2. Tanto oponibilidade quanto relatividade são dois fenômenos que tratam da eficácia 

dos contratos. Um não se concebe sem o outro.  

3. Oponibilidade e relatividade não são opostos, mas complementares. 

4. A oponibilidade se trata dos efeitos indiretos, que ligam parte a terceiro (ou terceiro 

a terceiro). Os efeitos indiretos são conceituados por exclusão. São os efeitos que 

não sejam efeitos obrigacionais (em sentido estrito) ou diretos. Trata-se, em geral, 

de deveres de terceiros ou das partes de absterem-se de cometer intromissões 

danosas na esfera da vida alheia.  

5. O princípio da relatividade não significa inoponibilidade. 

6. A exceção da oponibilidade se trata da negação da oponibilidade, ou, simplesmente, 

de inoponibilidade. Significa ausência de efeito indireto, e tão só.  

7. Oponibilidade pode ser conceituada como a eficácia, que se confere a um fato ou 

ato jurídico, irradiada para além das partes (terceiros), por meio de um fator de 

eficácia mais extensa, sem tornar terceiros partes e sem submetê-los ao 
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cumprimento de obrigações principais, mas impondo aos terceiros e às partes o 

reconhecimento e o respeito da existência dos fatos ou atos jurídicos. 

8. A noção de oponibilidade engloba um grande número de situações heterogêneas, 

por isso não tem um fundamento único, mas tem múltiplos fundamentos, uns mais 

gerais e outros mais específicos.  

9. A oponibilidade, em princípio e em geral, tem fundamento no dever geral de 

respeito (ou de inviolabilidade). É este dever que é subjacente a todo ordenamento 

jurídico, ao respeito das próprias leis e de seus semelhantes. 

10. Além do dever geral de respeito, o ordenamento jurídico impõe o respeito a uma 

situação jurídica ou a um fato ou ato jurídico por meio de outros fundamentos. 

Alguns efeitos indiretos estão regulados expressamente por lei (oponibilidade 

específica), sendo, portanto, mais específicos e mais evidentes; outros são inferidos 

por outros institutos, como boa-fé, função social do contrato, confiança, direito, 

moral, solidariedade, incolumidade das esferas jurídicas, eticidade, socialidade, 

publicidade, alteridade, segurança, etc., portanto menos evidentes e mais gerais. 

11. Quando o direito valora determinado fato e lhe atribui relevância jurídica, por meio 

da incidência de normas, quer que as suas normas sejam eficazes (juridicamente) e 

eficientes (socialmente). Num sentido mais amplo, a oponibilidade é vista como o 

complemento do fenômeno de incidência. Enquanto a incidência se dá em relação 

a um sujeito, a oponibilidade faz do fato jurídico importante perante todos. 

12. Todos os elementos jurídicos são potencialmente, virtualmente, ou em princípio, 

oponíveis perante terceiros. Alguns, existindo, são oponíveis de imediato; outros, 

mediante certas condições, irradiam ou deixam de irradiar o prolongamento da sua 

eficácia para atingir terceiros. Em todos, a cognoscibilidade do direito ou o 

conhecimento efetivo é condição da oponibilidade. 

13. Em termos de oponibilidade, os elementos da ordem jurídica podem ser analisados 

por duas frentes, na sua forma ou na sua substância (ou no seu continente ou no seu 

conteúdo). O primeiro se apresenta como fonte da criação jurídica, ou seja, os fatos 

e atos jurídicos (elementos formais, portanto). O segundo, o resultado desta 

criação, refere-se aos direitos subjetivos e às situações jurídicas (e por isso são 

denominados elementos substanciais).  

14. A oponibilidade dos elementos jurídicos pode ser sistematizada em: (i) 

oponibilidade dos elementos formais, que se subdividem em (i.a) oponibilidade dos 

fatos jurídicos e (i.b) oponibilidade dos atos jurídicos; e (ii) oponibilidade dos 
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elementos substanciais, subdivididos em relação aos direitos subjetivos e às 

situações jurídicas.  

15. Pelo aspecto subjetivo, a oponibilidade pode ser dividida de três formas: (i) 

oponibilidade aos terceiros pelas partes; (ii) oponibilidade às partes por terceiros; e 

(iii) oponibilidade aos terceiros por terceiros. 

16. Para fins de oponibilidade, é indiferente a natureza jurídica do direito, se real ou 

pessoal, pois ambos são merecedores de respeito. 

17. Pela funcionalidade, a oponibilidade pode servir de prova (oponibilidade 

probatória) ou de um meio de defesa ou de modo de impor o respeito de um 

elemento jurídico a um terceiro (oponibilidade substancial). 

18. Pela oponibilidade probatória, um terceiro pode invocar um elemento jurídico para 

fazer prova de um fato, ou seja, o terceiro retira de um contrato uma informação, 

um indício ou uma presunção e o opõe contra outra pessoa (terceiro ou parte) como 

um meio probatório, especificadamente dentro de um contexto de um debate 

judiciário. 

19. Oponibilidade por terceiros aos terceiros é sempre um caso de oponibilidade 

probatória. 

20. Oponibilidade substancial trata do caso em que a parte opõe ao terceiro um 

elemento jurídico para forçar este a respeitar tanto a existência como as 

consequências da operação jurídica contida no elemento jurídico. 

21. Oponibilidade às partes pelos terceiros se refere, em geral, a um problema de 

responsabilidade civil. Quando o fato do descumprimento se traduz em uma 

violação ao dever geral de cuidado e causa um dano injusto a terceiro, o terceiro-

vítima poderá opor o fato da inexecução às partes para perseguir a responsabilidade 

das partes perante terceiros. Em outras situações, o ordenamento jurídico, por 

razões várias, atribui o poder ao terceiro de prevalecer a sua posição jurídica em 

face de outros.  

22. Um elemento jurídico é cognoscível quando há a possibilidade fática de 

conhecimento do direito atrelado ao elemento jurídico, seja pela sua própria 

natureza (publicidade natural), seja por um sistema legal de publicidade 

(publicidade legal ou organizada).  

23. A cognoscibilidade do direito faz pesar sobre terceiros a presunção de 

conhecimento, impondo ao terceiro um dever ou um ônus de informar-se, já que 
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não lhe é permitido alegar a sua ignorância para escapar da oponibilidade. Como 

regra geral para os elementos cognoscíveis, a oponibilidade se faz de imediato.  

24. Quando o elemento jurídico não é normalmente cognoscível — como nos direitos 

de crédito —, é o conhecimento efetivo de terceiro que importa para definir se a 

oponibilidade será aplicada em concreto. A prova do conhecimento efetivo do 

terceiro cabe a quem opõe. 

25. O conhecimento efetivo pelo terceiro do contrato alheio faz pesar um dever de 

abstenção, de inviolabilidade, impedindo que interfira ilicitamente na formação ou 

na execução do contrato. A interferência ilícita do terceiro é causa de 

responsabilidade extranegocial. 

26. A cognoscibilidade do direito deriva também do sistema de publicidade, que 

complementa ou substitui a publicidade natural do elemento jurídico. Em geral, 

quando a publicidade não serve de requisito de validade (efeito constitutivo), a 

publicidade serve como fator de atribuição de eficácia mais extensa. 

27. A publicidade não faz irradiar sempre a mesma eficácia. Há certos atos que não 

precisam ser publicados para serem oponíveis (publicidade informativa ou 

documentária) e outros que só são oponíveis se publicados (publicidade 

substancial).  

28. A publicidade substancial é aquela que condiciona a oponibilidade dos elementos 

jurídicos ao cumprimento de certas formalidades para fins de publicação legal. 

Quando do cumprimento das formalidades, o elemento jurídico é de imediato 

oponível a todos. Por outro lado, o não cumprimento destas formalidades faz com 

que o elemento jurídico seja caracterizado como clandestino.  

29. O sistema jurídico estabelece principalmente duas formas de sanção ao 

descumprimento da publicidade substancial. A primeira é aquela que permite aos 

terceiros de boa-fé se valer da falta de publicidade legal. A segunda é aquela que 

permite aos terceiros de boa-fé e de má-fé se valer da falta de publicidade legal.  

30. Na publicidade substancial, os efeitos decorrentes do cumprimento das 

formalidades não são os mesmos sempre. Há casos em que o cumprimento serve 

como critério para resolver conflitos; então, para se estabelecer o direito prevalente, 

a oponibilidade é estabelecida conforme o critério de prioridade. Por vezes, o 

cumprimento tem outros fins, como informar terceiros da qualidade de certos fatos 

e atos jurídicos.  
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31. A publicidade informativa é aquela que não determina se o elemento será oponível 

ou não. O elemento jurídico é oponível mesmo na falta de publicidade. O 

cumprimento das formalidades reforça a oponibilidade já existente do elemento 

jurídico, visa, principalmente, auxiliar ou facilitar em matéria probatória a 

existência de oponibilidade. 

32. Quando o elemento jurídico não é naturalmente conhecido, nem há um sistema legal 

de publicidade, o sistema jurídico não presume o seu conhecimento. Para fins de 

oponibilidade, exige-se o conhecimento efetivo de terceiro para que o elemento 

jurídico, até então oculto, passe a ser oponível.  

33. O jogo da oponibilidade derivada do conhecimento efetivo abrange os casos em que 

(i) o elemento jurídico é aparente; (ii) o elemento jurídico é oculto por não ter sido 

publicado; e (iii) o elemento jurídico é oculto e não existe um sistema de 

publicidade. 

34. Sob o manto da teoria da aparência, os terceiros, ignorantes da realidade jurídica, 

podem considerar a falsa realidade como a sua única expressão da realidade, 

obtendo dela direitos contra o titular verdadeiro do direito. Enquanto oculto o 

elemento jurídico, a realidade é inoponível a terceiro de boa-fé. Porém, o 

conhecimento efetivo torna o que era oculto, sabido; inoponível, oponível; 

dissimulado, realidade.   

35. Quando o caso é de publicidade substancial e o elemento jurídico não é publicado, 

não se irradia o efeito jurídico para tornar presumido o conhecimento de terceiros. 

Porém, mesmo na falta de publicação, o conhecimento efetivo por terceiro do 

elemento oculto torna oponível o elemento jurídico, suprindo a falta de publicação. 

Consideramos esta a regra geral, podendo existir exceções por previsão legal. 

 

O estudo, que ora tem veste de dissertação, sobre um tema tão amplo como é o da 

eficácia das obrigações perante terceiros certamente assume a qualidade da incompletude, 

tanto pelas restrições de quem o escreve quanto pela extensão do tema, que, ao nosso ver, 

tem dimensão de tratado. Mesmo partindo do instituto da oponibilidade, no seu sentido mais 

lato, mas com o objeto mais restrito, ainda assim não foi possível discorrê-lo em sua 

integridade. Não tivemos escolha a não ser limitar o seu objeto. Enveredamos pelo direito 

francês, na consciência e na crença de terem os autores franceses atingido a melhor precisão 

a respeito da oponibilidade, pois as suas revelações surgiram somente depois de muitas 
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incursões, muitas páginas e livros, muitas décadas de meditação sobre quais seriam os limites 

da relatividade dos efeitos contratuais. Na investigação científica, buscamos os resultados 

apresentados de acordo com o nosso sistema jurídico, sempre na defesa da aplicação da 

oponibilidade para aprimoramento da análise não só dos direitos reais, mas também dos 

direitos pessoais. Uma solução uniforme certamente não foi encontrada, mas, na medida do 

possível, buscamos uma regra geral para cada categoria em que a oponibilidade pode ser 

aplicada. Regra esta que esperamos seja útil a quem um dia a utilizar. 

 

 

* * * 
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