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RESUMO 
 

MUSSI, Lígia Maria Hurga. A responsabilidade civil do terceiro que interfere 

danosamente na relação obrigacional. 2018. 130 folhas. (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A presente dissertação objetiva analisar/reflexionar acerca da responsabilidade civil do 

terceiro que interfere danosamente na relação obrigacional. O estudo compreendeu 

pesquisas a respeito do Direito Estrangeiro, relacionadas especificamente aos países 

Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França e Portugal. Nesses ordenamentos, a matéria 

acerca da responsabilidade civil do terceiro interferente encontra-se um tanto mais 

desenvolvida, se comparada ao ordenamento brasileiro, e traz importantes contribuições 

para a contextualização e análise da matéria no Brasil, sem que isso signifique a 

importação de conceitos alienígenas. Subsequentemente, no âmbito do Direito Brasileiro, 

busca-se delimitar a figura do terceiro, objeto deste estudo, tendo em vista a pluralidade de 

significados associados com o vocábulo terceiro. Em seguida, uma reflexão crítica acerca 

do que se entende por princípios contratuais e cláusulas gerais será apresentada, à luz do 

que é possível identificar na doutrina e jurisprudência brasileira acerca do tratamento que 

vem sendo conferido ao tema da responsabilidade civil do terceiro interferente. A reflexão 

se faz importante, tendo em vista que, por meio dos precedentes existentes acerca do tema, 

os julgadores pátrios fazem uso, não raro, de critérios imprecisos e vagos, tal como a 

função social do contrato e/ou a boa-fé objetiva, com a finalidade de justificar a 

responsabilidade do terceiro interferente, quando, na verdade, o Direito Brasileiro se 

mostra, muitas vezes, hábil a justificar a regulamentação dessa responsabilidade civil. A 

partir dessa reflexão, objetivou-se também discutir a interpretação do princípio da 

relatividade dos efeitos contratuais, segundo o qual não se permite impedir a 

responsabilização do terceiro por condutas atentatórias à relação obrigacional. Além disso, 

procurou-se demonstrar que o conceito de oponibilidade, muito bem consolidado no 

Direito Francês, assim como da relatividade dos efeitos contratuais, fortemente enraizado 

no Direito Brasileiro, não são complementares, uma vez que atuam em planos diversos. A 

partir desses pressupostos e reflexões, pretendeu-se expor as contribuições brasileiras, 

doutrinárias e jurisprudenciais, acerca do tema do presente estudo, além dos fundamentos e 

requisitos para a configuração da responsabilidade do terceiro interferente. Por fim, antes 

mesmo de expor a conclusão do presente estudo, procurou-se refletir acerca da natureza 

jurídica da responsabilidade do terceiro interferente, quer contratual ou extracontratual, 

além de ponderações acerca dessa responsabilidade, sob a perspectiva da teoria econômica 

denominada efficient breach of contract, assim como do que se tem posto no Direito 

Norte-Americano (i.e., Restatement of Torts). Como conclusão, após as análises e reflexões 

acima mencionadas, objetivou-se estabelecer uma relação entre os elementos associados à 

responsabilidade civil do terceiro interferente: a relatividade dos efeitos contratuais, a 

oponibilidade e os limites da responsabilidade civil do terceiro, bem como os parâmetros 

legais para a regulamentação da conduta danosa de terceiro no âmbito de uma relação 

obrigacional. 

 

Palavras-chave: contratos, relatividade, oponibilidade, terceiro interferente, terceiro 

cúmplice, princípios contratuais, responsabilidade civil.  



ABSTRACT 
 

MUSSI, Lígia Maria Hurga. The civil liability of a third party which harmfully interferes 

in the obligatory relationship. 2018. 130 sheets. (Master’s Degree) – Law School, 

Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, 2018. 

 

The present paper aims at reflecting upon the civil liability of a third party which harmfully 

interferes in the obligatory relationship. The present study has encompassed research on 

Foreign Law specifically related to the United States of America, England, Italy, France 

and Portugal. In the aforementioned systems, the matter concerning the civil liability of the 

interfering third party is relatively more evolved if compared to the Brazilian system and 

brings important contribution to the contextualization and analysis of the matter in Brazil. 

However, it does not imply the importation of alien concepts. Subsequently, it aims at 

delimiting the figure of the third party, object of the present study, bearing in mind the 

plurality of meanings associated with the noun third party. Thereafter, a critical reflection 

on what is understood by contractual principles and general clauses will be presented in the 

light of what is possible to be identified in the Brazilian doctrine and jurisprudence law and 

the treatment which is being given to the theme of civil liability of the interfering third 

party. The reflection proves to be important, having in mind that by means of the existing 

precedents to the theme, the national judges not rarely make use of inaccurate and vague 

criteria, such as the social function of the contract and/or the objective bona fides, with the 

purpose of justifying the liability of the interfering third party when, as a matter of fact, the 

Brazilian Law proves to be able to justify the regulation of this civil liability. As from this 

reflection, the objective of the present study is to discuss the interpretation of the principle 

of relativity of the contractual effects, according to which it is not permitted to prevent the 

liability of the third party for offensive conducts as to the obligatory relationship. The 

present study also aims at demonstrating that the enforceability concept, very well 

consolidated in the French Law, as well as the concept of relativity of the contractual 

effects - deeply-rooted in the Brazilian Law -, are not complementary once they act on 

different plans. From these assumptions and reflections, we have aimed at exposing the 

Brazilian doctrinaire and case-law contributions on the theme of the present study, besides 

the fundamentals and requirements for the configuration of the liability of the interfering 

third party. Finally, even before exposing the conclusion of the present study, there has 

been an attempt at reflecting on the legal nature of the either contractual or non-contractual 

liability of the interfering third-party, besides considerations on such liability under the 

perspective of the economic theory named efficient breach of contract, as well as of what 

has been stated in the North American Law (e.g., restatement of torts). Finally, after the 

analysis and reflections aforementioned, the aim has been to establish a relationship among 

the associated elements to the civil liability of the interfering third-party, namely the 

relativity of the contractual effects, the enforceability and the limits of the civil liability of 

the third-party as well as the legal parameters for the regulation of the harmful conduct of 

the third-party in an obligatory relationship. 

 

Keywords: contracts, relativity, enforceability, interfering third party, a third party 

contractual principles, civil liability. 
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INTRODUÇÃO 

 

“The problem with the interference tort lies in the 

complete absence of any principle that will explain 

to us what judgments to make and why it is that 

liability sometimes is and sometimes is not 

imposed”
1
. 

 

A discussão acerca da interferência de terceiro na relação obrigacional tem 

ocupado cada vez mais espaço na doutrina e na jurisprudência brasileiras e tem sido 

denominada como: “Responsabilidade de terceiro cúmplice da violação de uma obrigação 

contratual”, “Responsabilidade delitual de terceiro em relação a um contratante e de um 

contratante a respeito de terceiros” ou “A tutela aquiliana do credor contra terceiros”. 

 

A hipótese que nos preocupa é a da intervenção do terceiro, inteiramente 

estranho à relação obrigacional, prejudicando os direitos do credor. Esse terceiro pode, ainda, 

intervir na relação obrigacional sem a menor cooperação do devedor, impedindo o 

adimplemento da obrigação, ou que o credor possa auferir as vantagens desse adimplemento, 

ou pode nela intervir, com a cooperação ou coparticipação do devedor. A presente dissertação 

diz respeito à responsabilidade do terceiro que instiga o devedor a inadimplir uma determinada 

relação obrigacional. 

 

A afirmação de que os contratos são elaborados para serem respeitados não 

causa perplexidade ou estranheza a ninguém. A questão é a possibilidade de reprimenda não 

só àquele que descumpre o acordo de vontades como àquele que instiga o inadimplemento 

contratual. A ideia de responsabilização de um terceiro pelo rompimento de um contrato do 

qual não é parte pode causar surpresa e questionamentos fundamentados, afinal, por não ter 

participado do pacto, as normas que o regem não poderiam ser opostas em face desse agente. 

Como, então, imputar a ele responsabilidade pelo desfazimento de um contrato do qual não 

participou? Segundo quais critérios? 

 

                                                           
1
 DOBBS, Dan D. Tortious interference with contractual relationships. Arkansas Law Review, Fayetteville, v. 34, 

p. 335-345, 1980. 
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A resposta para a doutrina chamada pela common law de tortious interference é 

relativa e aparentemente simples: uma vez que os contratos são elaborados para serem 

respeitados, ações que os desvirtuem ou os encaminhem para o desenlace devem ser 

rechaçadas. Podem ser responsabilizados não somente as partes contratualmente vinculadas, 

como aqueles que, de alguma forma, contribuam para a sua distorção. A linha de conduta 

contratual passaria a ser oposta a pessoas que nem sequer firmaram o acordo; tudo para que 

fosse resguardada a expectativa contratual.  

 

Para melhor ilustrar e até mesmo para delimitar o objeto deste estudo, 

sobretudo pela infinidade de situações, que envolvem terceiros, imaginemos que, almejando 

expandir seu público consumidor, o dono de um desconhecido posto de combustível deseje 

exibir a bandeira de renomada empresa do ramo. Para tanto, contrata a futura parceira e juntos 

optam por firmar um contrato no qual o empresário se compromete a, além de pagar uma 

determinada quantia mensal, adquirir gasolina e álcool apenas e tão somente da empresa 

parceira. Essa condição, inclusive, é imprescindível para que haja a manutenção dos padrões 

de qualidade da companhia, cujo símbolo é exibido. Em um determinado momento, outra 

fornecedora passa a oferecer preços mais vantajosos ao proprietário do posto, que decide 

aceitar a proposta. Ao comprar combustível de um concorrente, o dono do posto afronta a 

cláusula de exclusividade que mantinha. Diante desse descumprimento voluntário, mas 

instigado, a teoria do terceiro cúmplice aponta que tanto o dono do posto quanto o concorrente 

poderiam ser responsabilizados pelos danos advindos da quebra do contrato pré-existente.  

 

Em caso semelhante, esse foi o entendimento da 1ª Câmara Reservada de 

Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou legítimo que aquele 

que estimulou o descumprimento da obrigação contratual figurasse no polo passivo da ação de 

abstenção da venda e da distribuição de combustíveis. O mesmo Tribunal de Justiça também 

já entendeu pela possibilidade de condenar o terceiro cúmplice pelos danos materiais e morais 

sofridos pela parte prejudicada
2
.  

                                                           
2
 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº. 0192396-15.2011.8.26.0100. Relator: Desembargador 

Enio Santarelli Zuliani. São Paulo 11 de dezembro de 2012; Agravo de Instrumento nº. 0084840-

07.2004.8.26.0000. Relator: Desembargador Roberto Mortari. São Paulo, 31 de março de 2004; Agravo de 
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A responsabilização do terceiro estaria fincada, então, em conduta visivelmente 

maliciosa, caracterizada pelo auxílio ao descumprimento de pacto do qual não é parte, para 

nova contratação cujo conteúdo é incompatível com o pré-existente. Essa articulação entre o 

terceiro que interfere em relação contratual alheia para se valer de algum benefício e a parte 

diretamente responsável pelo rompimento contratual seria condenável, pois, embora o terceiro 

desconhecesse as condições do contrato firmado entre o dono do posto e a empresa de 

combustível, por atuar na área, era de se esperar que soubesse da existência de vínculo de 

exclusividade. Não fosse a inoportuna proposta incitando o rompimento do vínculo contratual, 

o pacto anteriormente firmado permaneceria estável e a expectativa e a confiança intrínsecas à 

relação anterior permaneceriam inabaladas.  

 

A mesmíssima lógica pode ser constatada quando, vendo o crescimento da 

audiência de determinado talk show, por se tratar de formato facilmente transportável para 

outro canal, a emissora concorrente decide oferecer para todos seus integrantes contratos mais 

longos e mais bem remunerados, incitando o elenco do programa a aceitar a proposta. Vê-se 

que a atuação da rival é fundamental para que haja a migração do casting. O proveito da 

proposta para aquele que a faz e para os que a aceitam salta aos olhos, assim como o prejuízo 

daquele que vê sua atração se esfacelar. Também nesse exemplo, caso aplicada a doutrina do 

terceiro cúmplice, poderia haver responsabilização daqueles que, de alguma forma, 

contribuíram para o término do contrato.  

 

É possível mencionar famosos episódios tratados pela jurisprudência pátria e 

que serão analisados ao longo deste estudo. Um deles é o caso do Zeca Pagodinho e duas 

cervejarias; outro é o do ator Murilo Benício quando atuava em novela de grande repercussão. 

 

A doutrina do terceiro cúmplice, embora não seja nova, carece de melhor 

sistematização pela doutrina brasileira e pelos Tribunais pátrios. Apesar de relativamente 

aceita e atualmente fundada no princípio da função social do contrato (artigo 421 do Código 

Civil), o seu acolhimento remanesce incerto e imprevisível, sobretudo por sua aplicação 

                                                                                                                                                                                      
Instrumento nº. 9007813-47.2008.8.26.0000. Relator: Desembargador Renato Rangel Desinano. São Paulo, 23 de 

outubro de 2008. 
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contrariar alguns dogmas da teoria contratual, fortemente enraizados, tal como a eficácia 

subjetiva do contrato e o princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 

 

Não se pretende descredenciar, neste estudo, a relevância do princípio da 

função social do contrato ou de qualquer outro princípio contratual. Busca-se a análise 

fundamentada e positivada dos requisitos para a responsabilização do terceiro interferente, 

afastando-se a aplicação exacerbada pela doutrina e pela jurisprudência dos princípios 

contratuais acima referidos. 

 

A análise detida e detalhada acerca da responsabilidade do terceiro cúmplice 

abrange, no âmbito civil, reflexões importantes acerca do artigo 608 do Código Civil (i.e., 

previsão de aliciamento de prestadores de serviços), cuja correspondência se encontrava no 

artigo 1.235 do Código Civil de 1916 e, de certa forma, no Statute of Laboreur (Inglaterra).  

 

Além disso, temas como oponibilidade, relevância do conhecimento da 

obrigação da interferência, nexo de causalidade, entre outros, são vitais para a construção e 

para a conclusão deste estudo. 

 

De maneira a sistematizar as respostas às questões associadas à 

responsabilização do terceiro interferente na relação obrigacional, iniciaremos pelas 

contribuições do Direito Estrangeiro no Capítulo 1. Não há qualquer pretensão de exaurir o 

tema nos ordenamentos escolhidos (i.e., Estados Unidos da América, Inglaterra, França, Itália 

e Portugal), tampouco qualquer intenção de se propor uma mera importação de conceitos. É 

incontroverso que esses ordenamentos forasteiros trazem importantes subsídios de mais de um 

século acerca dos terceiros, objeto deste estudo, e obrigações: (i) o pionerismo da Inglaterra e 

dos Estados Unidos da América no tratamento da tortius interference of contract; (ii) os 

conceitos de relatividade e de oponibilidade (relativitè e opposabilitè), cuidadosamente 

maturados e consolidados na França; (iii) o danno ingiusto do Direito Italiano, que delimita de 

maneira ampla a responsabilização de terceiros e (iv) a teoria e os respectivos fundamentos 

teóricos do abuso de direito presentes no ordenamento português  
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No Capítulo 2, ingressaremos no Direito Brasileiro propriamente, iniciando 

pela apresentação das figuras do terceiro presentes no ordenamento pátrio. O objetivo, com 

essa incursão introdutória no Direito Brasileiro, é delimitar a figura do terceiro que interfere 

danosamente na relação obrigacional, de maneira a evitar generalizações e consequências 

equivocadas ao fim deste estudo.  

 

No Capítulo 3, será desenvolvida uma análise pormenorizada da doutrina e da 

jurisprudência brasileiras, além da reflexão crítica acerca da relatividade dos efeitos do 

contrato e do conceito de oponibilidade e a organização sistematizada dos requerimentos 

legais para a configuração da responsabilidade do terceiro interferente na relação obrigacional, 

que não única e exclusivamente por meio dos princípios contratuais. 

 

No Capítulo 4, serão examinadas a natureza dessa responsabilidade de terceiro 

interferente, as consequências jurídicas do comportamento danoso do terceiro e, de maneira 

não exaustiva, a relação entre a responsabilidade do terceiro e a teoria do efficient breach, 

existente no âmbito do campo da law e economics.  

 

Na Conclusão, serão recapitulados os fundamentos, as bases e os requerimentos 

da responsabilização do terceiro interferente, cujo objetivo é contribuir para a melhor 

sistematização e tratamento dessa responsabilidade no ordenamento brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

 

A questão da interferência do terceiro em uma relação obrigacional, apesar de 

difundida no Direito Brasileiro, encontra-se, ainda, carente de uma melhor sistematização. Os 

dogmas fortemente enraizados relacionados com temas do direito privado e com a teoria 

contratual, especificamente a relatividade dos efeitos contratuais e a eficácia subjetiva do 

contrato, por exemplo, permitem, muitas vezes, a supervalorização de justificativas 

fundamentadas em princípios contratuais e em cláusulas gerais, retardando e, até mesmo, 

impedindo, a adequada estruturação e a metodização da responsabilidade civil do terceiro 

interferente.  

 

A regulamentação da referida responsabilidade civil, ainda que não 

integralmente expressa no conjunto de normas e de dispositivos legais existentes
178

, deve 

enfrentar, obrigatoriamente, temas associados com a teoria geral do direito privado (i.e., a 

relatividade dos efeitos contratuais, os limites da responsabilidade civil do terceiro interferente 

e a oponibilidade), de modo a evitar confusões e a permitir a adequada sistematização da 

matéria. 

 

A despeito do pioneirismo e do protagonismo do Direito Estrangeiro no tocante 

ao tema deste estudo, inclusive no âmbito da jurisprudência alienígena, é perceptível, no 

Direito Brasileiro, a tendência de os tribunais se valerem de conceitos vagos, abertos e 

imprecisos, tal como o da função social do contrato, o da boa-fé objetiva, dentre outros, para 

justificar a responsabilidade civil do terceiro interferente, como no caso emblemático e de alta 

popularidade envolvendo o cantor Zeca Pagodinho. 

 

Ao mencionar o Direito Estrangeiro no parágrafo acima e ao longo deste 

estudo, não se pretendeu inferir qualquer importação de conceitos e/ou de soluções de ordem 

prática, mas, nos termos do que foi exposto anteriormente, sobretudo no Capítulo primeiro e 

no Capítulo quarto, parece razoável afirmar que (i) o Direito Estrangeiro possui alguma 

                                                           
178

 Como demonstrado ao longo deste trabalho, a interferência do terceiro nos contratos de prestação de serviços 

está expressamente disposta no artigo 608 do Código Civil. 
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vantagem sob a perspectiva de maturidade, se comparado com o Direito Brasileiro, associada 

com os conceitos de relatividade dos efeitos contratuais e de oponibilidade, sem os quais a 

sistematização da responsabilidade civil do terceiro resta prejudicada e (ii) a sistematização, 

ainda que não exaustiva da matéria, como a existente no Restatement of Torts, permite a 

reflexão sobre a dimensão de variáveis existentes envolvendo o terceiro interferente, além da 

organização de parâmetros objetivos, de maneira a reduzir a margem de incerteza acerca do 

tratamento da responsabilidade civil do terceiro interferente, pela doutrina e/ou pela 

jurisprudência. 

 

Não se pretendeu diminuir ou relegar à insignificância os princípios contratuais 

e as cláusulas gerais existentes no Direito Brasileiro, tampouco no que se refere à autonomia 

da vontade, mas propor uma reflexão acerca da capacidade de esses princípios contratuais e de 

essas cláusulas gerais justificarem e solucionarem toda e qualquer situação envolvendo o 

terceiro interferente de uma relação privada. 

 

A relatividade dos efeitos contratuais não impede a responsabilização de 

terceiros alheios ao pacto contratual, já que opera entre as partes contratantes, em plano 

diverso da oponibilidade, não figurando, portanto, como óbice à responsabilização. 

 

O artigo 186 do Código Civil dispõe sobre o ato ilícito, o qual consiste na 

violação do direito de outrem e figura como verdadeiro fundamento para a responsabilidade 

civil de terceiro, conjuntamente com os artigos 187, 927 e 942 do Código Civil. É 

imprescindível, para a configuração da responsabilidade civil, a existência de um ato ilícito, do 

dano e do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. É imprescindível também que o 

terceiro interferente tenha conhecimento da, ou a possibilidade de conhecer a, relação 

obrigacional que pretende prejudicar, sendo, portanto, o dolo elemento essencial para a 

configuração dessa responsabilidade civil.  

 

A responsabilidade civil será solidária entre o terceiro interferente e o devedor 

inadimplente, parte da relação obrigacional, tendo por fundamento a responsabilidade 

contratual e extracontratual, respectivamente. 
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Por meio desta dissertação, procuramos apresentar as pesquisas mais 

atualizadas acerca do tema, além de uma reflexão importante sobre os pressupostos e os 

requisitos para a configuração da responsabilidade civil do terceiro interferente, buscando 

contribuir para uma adequada sistematização da matéria. 
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