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RESUMO 

 

MARTINS, Fábio Floriano Melo. A interferência lesiva de terceiro na relação 

obrigacional. 2015. 203 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A presente tese tem como objeto regulamentar as situações em que a interferência de 

terceiro dificulta ou impossibilita o cumprimento das obrigações, especialmente as 

contratuais. Inicialmente, são analisados os casos em que a legislação regulamenta 

expressamente a matéria. Delineado o tratamento do tema no ordenamento jurídico e 

identificado o objeto da pesquisa, foram feitas incursões no direito estrangeiro com o 

intuito de aproveitar os esforços doutrinários e jurisprudenciais em temas como: 

oponibilidade (França); nexo de causalidade, com especial destaque para o estudo dos 

casos paradigmáticos Superga e Meroni (Itália) e teoria do abuso de direito (Portugal). 

Também foi tratada com minúcia a regulamentação do tema no Draft Common Frame of 

Reference, de modo que se possibilite a verificação do posicionamento atual não só em 

vários ordenamentos estrangeiros, mas também no âmbito de esforço europeu de 

unificação. Após o estudo do direito estrangeiro, trata-se sobre a fundamentação da 

responsabilidade de terceiro por interferência na relação obrigacional no direito brasileiro. 

Em termos de teoria geral do direito contratual, destaca-se a diferenciação entre 

relatividade dos efeitos contratuais, oponibilidade e responsabilidade civil de terceiro. Na 

sequência, indicam-se os pressupostos para responsabilização de terceiro por violação ao 

direito de crédito, sempre com a preocupação de fixar parâmetros para aplicação dos 

artigos 186 e 927 do Código Civil. Após essas passagens centrais, são abordados temas 

paralelos, mas não de menor importância como: os momentos de aplicação da 

responsabilidade de terceiro, a solidariedade entre contratante inadimplente e terceiro, bem 

como os limites de aplicação de cláusula penal e compromissória nos contratos 

descumpridos. Com a configuração de todo o arcabouço teórico, conclui-se a tese com a 

análise de casos paradigmáticos. 

 

1. Responsabilidade civil. 2. Prestação de serviço. 3. Antijuridicidade. 4. Nexo causal. 5. 

Arbitragem. 
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ABSTRACT 

 

MARTINS, Fábio Floriano Melo. The tortious interference of a third party in the 

contractual relationship. 2015. 203 f. Thesis (Doctorate) – School of Law, University of 

São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The purpose of this thesis is to analyze the regulation of situations in which the 

interference of a third party creates difficulty for or renders impossible the performance of 

obligations, particularly the contractual ones. Initially, it is analyzed legal provisions that 

expressly regulates the matter. Once outlined the treatment of the matter by the legislation 

and identified the situations for which there are no express provisions, the foreign 

legislation is assessed with the purpose of taking hold from the matured doctrine and case 

laws on the following matters: effects against third parties (France); causation, with special 

highlight for the study of paradigmatic cases of Superga and Meroni (Italy) and the theory 

of abuse of right (Portugal). It is also addressed in detail the regulation of the subject in the 

Draft Common Frame of Reference, in order to verify the current understanding about the 

matter, not only in various foreign legal systems but also within the context of a collective 

effort for unification of the European regulation. After studying foreign legal systems, it is 

also analyzed the Brazilian Law on the third party responsibility due to its interference in a 

contractual relationship. In terms of general theory of contractual law, it is studied the 

difference between the relativity of the contractual effects, the effects against third party 

and the civil liability of a third party. Afterwards, it is pointed out the requirements for 

holding a third party liable, always having in mind the concern of establishing parameters 

for the application of the Civil Code provisions (Articles 186 and 927). Additionally, 

parallel but equally important themes are also addressed, as it follows: the moment of 

applying the liability of the third party, the joint responsability between a principal that is 

in default and a third party, as well as the limits of applying liquidated-damages clause and 

of an arbitration clause when provided in breached contracts. Once the entire theoretical 

structure is presented, this thesis is concluded with the assessement of some paradigmatic 

cases on the matter.     

 

1. Civil liability. 2. Performance of service. 3. Anti-Legality. 4. Causal relation. 5. 

Arbitration. 
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RIASSUNTO  

 

MARTINS, Fábio Floriano Melo. L’interferenza dannosa di terzi nel rapporto obbligatorio. 

2015. 203 f. Tesi (Dottorato) – Facoltà di Diritto, Università di San Paolo, San Paolo, 

2015.  

 

Questa tesi ha per oggetto regolamentare le situazioni in cui l'interferenza di terzi rende 

difficile o impossibile l'esecuzione degli obblighi, in particolare quelli contrattuali. 

Inizialmente, sono analizzati i casi in cui la legge regola espressamente il problema. 

Tracciato lo svolgimento della questione nella legislazione e individuati i punti su cui non 

vi è disposizione esplicita, incursioni sono state effettuate nel diritto estero, al fine di 

sfruttare gli sforzi dottrinali e giurisprudenziali su temi quali: opponibilità (Francia); nesso 

di causalità, con particolare attenzione allo studio dei casi paradigmatici Superga e Meroni 

(Italia) e teoria di abuso di diritto (Portogallo). È stata inoltre trattata minuziosamente la 

regolamentazione del tema nel Draft Common Frame of Reference, in modo da consentire 

la verifica del posizionamento attuale del tema non solo in vari ordinamenti stranieri, ma 

anche nell’ambito di uno sforzo collettivo di unificazione. Dopo lo studio del diritto estero, 

è trattato il fondamento della responsabilità di terzi per interferenza nel rapporto 

obbligatorio nel diritto brasiliano. In termini di teoria generale del diritto contrattuale, si 

risalta la differenziazione fra relatività degli effetti contrattuali, opponibilità e 

responsabilità civile di terzo. In seguito, sono indicati i presupposti per rendere 

responsabile il terzo per violazione del diritto di credito, sempre con l'intento 

d’impostazione di parametri per l'applicazione degli articoli 186 e 927 del Codice Civile. 

Dopo questi passaggi centrali, vengono affrontati temi paralleli, ma non meno importanti 

quali: i momenti di applicazione della responsabilità di terzo, la solidarietà fra contrattante 

inadempiente e terzo, nonché i limiti di applicazione di clausola penale e di clausola 

compromissoria quando previste nei contratti non eseguiti. Con la configurazione 

dell’intero quadro teorico, si conclude la tesi con l’analisi di casi paradigmatici 

sull’argomento. 

 

1. Responsabilità civile. 2. Prestazione di servizio. 3. Antigiuridicità. 4. Nesso causale. 5. 

Arbitraggio.  
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INTRODUÇÃO  
 

“Le contrat produit des effets à l’egard des tiers, 

personne ne le conteste.”1 

 

“La fattispecie dell’illecito per lesione del diritto 

di credito costituisce oggetto di una delle più 

eleganti questioni di responsabilità civile, che da 

mezzo secolo appassiona i giuristi italiani, ma 

anche i colleghi di altri Paesi, ove la questione è 

esaminata sotto angolature diverse, ma nella 

sostanza identiche a quella agitata da noi.”2 

 

 A análise dos três planos do negócio jurídico revela, sem maiores dificuldades, que 

o mais complexo é o da eficácia. Não que o estudo dos planos da existência e da validade 

seja simples, mas a vasta produção de efeitos decorrentes das obrigações traz grandes 

dificuldades na regulamentação da matéria. Se a análise já não é fácil quando se 

consideram os efeitos produzidos para os contratantes, a situação é ainda mais delicada 

quando se consideram os efeitos para terceiros resultantes diretamente da legislação. De 

fato, ao tratar de terceiros, a regulamentação ultrapassa o mero domínio da autonomia da 

vontade dos contratantes e envolve, também, a esfera de interesse do terceiro e as 

construções relacionadas à responsabilidade civil3.   

 Quando a relação entre terceiros e a obrigação refere-se a conseqüências tendentes 

ao cumprimento da obrigação4 ou benéficas a terceiro como a estipulação em favor de 

terceiro (arts. 436 a 438 do Código Civil), a regulamentação é simples. A lição, aliás, não é 

                                                 
1 WINTGEN, Robert. Étude critique de la notion d’opposabilité: les effets du contrat à l’egard des tiers en 
droit français et allemande. Paris: LGDJ, 2004. p. 5. 
2 ALPA, Guido. La responsabilità civile: principi. Ristampa. Milano: UTET Giuridica, 2011. p. 264. 
3 Como destaca Menezes Cordeiro, “o essencial das limitações aos efeitos externos das obrigações deriva não 
da imputação da própria eficácia do direito de crédito em si, mas antes das regras de responsabilidade civil”. 
MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Tratado de direito civil português: direito das 
obrigações. v. II, t. I. Coimbra: Almedina, 2009. p. 281.  
4 Arts. 304 e seguintes do Código Civil brasileiro. No mesmo sentido, art. 767 (1) do Código Civil Português: 
A prestação pode ser feita tanto pelo devedor como por terceiro, interessado ou não no cumprimento da 
obrigação. 
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nova e exemplos de contratos a favor de terceiro são encontrados desde o direito romano5, 

conforme leciona Clóvis Beviláqua6.  

Os questionamentos mais complexos, porém, surgem quando a interferência de 

terceiro é lesiva7, como, por exemplo, à relação jurídica entre as partes do contrato. Em 

hipóteses como esta, difícil é avaliar qual posição jurídica deve ser protegida: a do terceiro 

ou a do contratante? Segundo quais critérios? Em casos como esse, compete à doutrina, 

sempre balizada nos dispositivos legais, buscar as respostas para garantir segurança 

jurídica ao ordenamento.  

Por se tratar de tema que envolve terceiros, a gama de situações passível de análise 

é bastante ampla, o que requer cuidado redobrado na definição do objeto de estudo para 

evitar que sua amplitude acabe por dificultar a verticalidade da pesquisa, requisito 

essencial quando se elabora uma tese. A propósito, a polissemia do vocábulo “terceiro” 

dificulta ainda mais a análise sistemática da matéria8. Partindo desse contexto, optou-se por 

fazer uma investigação aprofundada da interferência na relação obrigacional decorrente 

principalmente de contrato, com especial destaque ao que se consagrou denominar doutrina 

do “terceiro cúmplice”. No Brasil, tornaram-se famosos os episódios envolvendo o cantor 

Zeca Pagodinho e duas cervejarias, o ator Murilo Benício à época em que atuava como 

personagem em novela de grande sucesso, bem como a quebra de exclusividade de 

fornecimento para postos de combustível, casos que serão abordados em detalhes no curso 

da tese. 

 De fato, como bem ressalta E. Santos Júnior: 

 

                                                 
5 Entre outros, vide D. 24,3,45 e C. 8,54(55),3. 
6 “Admira que a jurisprudência tenha relutado algum tempo em reconhecer o direito dos beneficiários, em 
sua plenitude e nitidez. (...) O princípio, que se alega em contrário, é tão frágil e tão estraçalhado se acha 
pelos fatos que se não pode mais fazer dele uma arma. Res inter alios acta nec prodest nec nocet é o 
princípio aludido, e ao qual nem mesmo o direito romano, com a sua rigorosa personalização das obrigações, 
dera uma aplicação inflexível, pois que ele admitiu a estipulação para terceiro, conferindo a este um direito 
direto (Cód. 8, 45, 1. 3). POTHIER, que consolidou, em seu livro sobre as Obrigações, a tradição romana, 
também reconhece que um contrato possa, por virtude própria, dar direito a alguém que nele não tomou parte. 
“É a equidade natural, diz ele, que forma esse compromisso.” BEVILAQUA, Clovis. Direito das obrigações. 
8. ed. rev. e atual. por Achilles Bevilaqua. Rio de Janeiro: Livr. Francisco Alves, 1954. p. 165-166. 
7 Utiliza-se a expressão interferência lesiva para indicar as situações em que o cumprimento da obrigação 
torna-se mais custoso ou até mesmo impossível em virtude da conduta de terceiro. 
8 “Mais ce silence doctrinal a surtout pour origine le fait qu’a priori l’opposabilité ne semble pas constituer 
une notion juridique précise et unique. Combinée avec le mot tiers, l’un des plus polysemiques de la 
terminologie juridique, elle apparaît comme une ‘expression vague’, ‘ambigué’, voire ‘malecontreuse’, 
propice aux utilisations contradictoires et rebelle à toute systématisation.” DUCLOS, José. L’opposabilité: 
essai d’une théorie générale. Paris: LGDJ, 1984. p. 21. 
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“o problema não é de rara verificação na vida de todos os dias. Pelo contrário: 

é iniludível a freqüência com que ocorre a indução ao incumprimento do 

contrato e o aliciamento à celebração de contratos com quem já se encontra 

vinculado, para considerarmos a forma mais paradigmática de interferência. 

Certamente, qualquer um de nós, independentemente de qualquer investigação 

jurídica, já teve, na sua experiência, conhecimento de algum caso desses.”9  

 

Nessa análise da relação entre terceiro e obrigações contratuais, é importante 

destacar que o Código Civil não reproduziu expressamente o princípio da relatividade dos 

efeitos contratuais. No Código Civil de 191610, utilizando-se de boa técnica, delineia-se a 

relatividade dos efeitos obrigacionais. Afinal, apesar de toda sua importância, o contrato 

não é a única fonte de obrigações. Ainda que ressalvada essa precisão técnica11, não há 

dúvida a respeito da aplicabilidade do referido princípio no direito brasileiro. Por sua vez, 

alguns países como Espanha12, Argentina13, Itália14, França15, Portugal16, Alemanha17 

trazem o princípio de modo expresso na legislação. 

Ao tratar do princípio da relatividade dos efeitos contratuais, é importante verificar 

os exatos limites de sua aplicação. Esclarece-se que as limitações ao referido princípio 

                                                 
9 SANTOS JÚNIOR, E. Da responsabilidade civil de terceiro por lesão do direito de crédito. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 15-16. 
10 Art. 928 – A obrigação, não sendo personalíssima, opera assim entre as partes, como entre seus herdeiros. 
11 Assim, seria mais correto falar em relatividade dos efeitos da obrigação, porém, em homenagem à praxe 
doutrinária e jurisprudencial, usar-se-á relatividade dos efeitos contratuais. 
12 Art. 1257 do Código Civil espanhol: “Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y 
sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso de que los derechos y obligaciones que proceden del contrato 
no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. Si el contrato contuviere 
alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho 
hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada. 
13 Art. 1.195 do Código Civil Argentino: “Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a 
los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fuesen inherentes a 
la persona, o que resultase lo contrario de una disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de 
su naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros.” 
14 Art. 1.372 do Código Civil Italiano: “Efficacia del contratto – Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non 
può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto 
rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.” 
15 Art. 1.165 do Código Civil Francês: “Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles 
ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1.121. 
16 Art. 398º do Còdigo Civil Português: “Obrigação é o vínculo jurídico por virtude do qual uma pessoa fica 
adstrita para com outra à realização de uma prestação.” 
17 § 241 do Código Civil Alemão – Duties arising from an obligation: “(1) By virtue of an obligation an 
obligee is entitled to claim performance from the obligor. The performance may also consist in forbearance. 
(2) An obligation may also, depending on its contents, oblige each part to take account of the rights, legal 
interests and other interests of the other party.”, GERMAN Civil Code. BGB. Disponível em: <www.gesetze-
im-internet.de/englisch_bgb/>. Acesso em: 26 set. 2014. 
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decorrentes, por exemplo, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor18, bem como 

da regulamentação dos contratos existenciais19, dos contratos coligados20, da fraude contra 

credores21 e da fraude de execução22 não serão objeto de análise nesta oportunidade, pois 

trariam discussão sobre temas paralelos e não relevantes para a questão central abordada 

pela tese. Após constatar que o princípio não é absoluto, surgem novos desafios: delimitar 

as fronteiras de sua aplicação, traçar critérios claros e precisos para que os envolvidos – 

partes e terceiros – saibam exatamente os limites de sua responsabilidade. 

No âmbito civil, por exemplo, é importante analisar a relação entre o referido 

princípio e a previsão de aliciamento de prestadores de serviços no artigo 608 do Código 

Civil. Em virtude da existência de um dispositivo específico e de redação bastante clara, 

sua aplicação não gera dúvidas aos operadores do Direito e resta inequívoca a 

responsabilização do terceiro. A situação regulamentada pelo artigo 608 do Código Civil, 

aliás, não é nova e já constava, no mesmo sentido, do artigo 1.235 do Código Civil e até 

mesmo em previsões de meados do século XIV na Inglaterra, mais precisamente no Statute 

of Laboreurs23.  

Porém, questões surgem com relação aos demais casos em que não há o 

reconhecimento legal expresso de hipóteses de interferência de terceiro no direito de 

crédito. Em tais situações, questiona-se quais seriam os pressupostos para configuração da 

responsabilidade de terceiro por violação do direito de crédito. Qual o fundamento legal 

para tal responsabilização e, ainda, quais as consequência do enquadramento legal da 

matéria.  

 Além dos aspectos já destacados, importa igualmente analisar a aplicação do 

princípio da função social do contrato, uma vez que esta vem sendo adotada de maneira 
                                                 
18 MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. v.1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.  
19 JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 
2009. MORSELLO, Marco Fábio. Contratos existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos princípios 
contratuais contemporâneos. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni Ettore; MARTINS, Fernando 
Rodrigues. (Org.). Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código 
Civil. 1ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 292-307. 
20 Na doutrina, entre outros, MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos coligados no direito 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009. NANNI, Giovanni Ettore. Contratos coligados. In: LOTUFO, Renan; 
NANNI, Giovanni Ettore. (Org.). Teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011, v. 1, p. 224-294. 
21 CAHALI, Yussef Said. Fraude contra credores. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
22 AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Fraude de execução. São Paulo: Editora Atlas, 2012. CAIS, 
Frederico Fontoura da Silva. Fraude de execução. São Paulo: Saraiva, 2005. 
23 Em virtude da escassez de mão-de-obra decorrente da Peste Negra, foram criados pelo Statute não só 
previsões sobre o trabalho obrigatório, mas também mecanismos para evitar a fuga de trabalhadores antes dos 
prazos estabelecidos. Para maiores detalhes com indicações bibliográficas, confira-se SANTOS JÚNIOR, E. 
op.cit., p. 271. 
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exacerbada24 por alguns doutrinadores em trabalhos específicos sobre a responsabilidade 

de terceiro por lesão do direito de crédito, o que requer a necessária precisão em relação ao 

tema25.  

Muito já se escreveu a respeito da função social do contrato26, tema bastante amplo 

e com nuances que impossibilitam sua análise integral. Interessa, na presente análise, 

apenas verificar se a função social do contrato seria realmente o fundamento para definir a 

responsabilização do terceiro que interfere no direito de crédito.  

A busca pelas respostas das questões ora elencadas inicia-se com o panorama sobre 

a matéria na legislação brasileira, com enfoque no Código Civil, mas sem descuidar da 

legislação extravagante, o que será feito no Primeiro Capítulo. Dessa forma, logo de início, 

pontuam-se com clareza as hipóteses já devidamente regulamentadas e que não necessitam 

de maior aprofundamento teórico, consistindo o esforço maior não na interpretação de cada 

um dos dispositivos, mas na busca pelos dispositivos legais aplicáveis, que se encontram 

de maneira esparsa na legislação pátria. Trata-se de verdadeiro esforço de reconstrução 

                                                 
24 “O princípio da função social do contrato mostra-se de extrema importância para o tema em análise, uma 
vez que justifica a responsabilização do terceiro que interfere na relação contratual. (...) O contrato, como 
instrumento de circulação de riqueza que é, inserido numa sociedade impregnada por valores sociais, não 
pode mais ser concebido apenas como meio para que os contratantes atinjam os seus interesses particulares. 
Ao contrário, deve servir como instrumento de realização do projeto constitucional de tutela da dignidade da 
pessoa humana e de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. (...) A função social, nessa ordem de 
idéias, permite a expansão da eficácia dos contratos para além das partes contratantes, permitindo que venha 
a atingir a esfera jurídica de terceiros, não integrantes da relação, de forma positiva ou negativa. E essa 
expansão é feita a partir da oponibilidade dos contratos, consoante se verá a seguir.” FIGUEIREDO, Helena 
Lanna. Responsabilidade civil do terceiro que interfere na relação contratual. Belo Horizonte: Del Rey, 
2009. p. 35-44. 
25 “Como o trabalho parte da produção doutrinária de Antonio Junqueira de Azevedo, nos delimitaremos à 
faceta do princípio da função social: em outras palavras, tratar-se-á da idéia de causa do negócio jurídico 
como função social do contrato. Por que a função social do contrato? Responde-se diretamente a questão: 
porque tal cláusula geral do Código Civil de 2002 é informada pelos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da solidariedade, da livre-iniciativa, da igualdade substancial (equilíbrio econômico contratual) que 
são formadores da justiça social do contrato e que estão presentes na Constituição brasileira, conforme já 
dito. Isso significa que a função social atinge o ápice na correlação com a autonomia privada, trazendo à tona 
comunicações entre a Lei Fundamental da República e as relações interprivadas. Explicamos: a causa serve 
para tutelar externamente o ato celebrado entre as partes, garantindo sua segurança jurídica. Ela é o ‘toque’ 
do ordenamento jurídico na relação entre os particulares. Sem ela não há existência negocial porque não se 
presumem preenchidos os elementos intrínsecos (circunstâncias negociais, objeto e forma) que cada negócio 
jurídico exige.” GONDIM, Glenda Gonçalves; KENICKE, Paulo Henrique Gallotti; BERTASSONI, Thaís 
Braga. A causa, os planos do negócio jurídico e a função social: análise a partir da teoria do terceiro 
cúmplice. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson (Orgs.). Pensamento crítico do direito civil 
brasileiro. Curitiba: Juruá, 2011. p. 59-60. 
26 VILLELA, João Baptista. Apontamentos sobre a cláusula “... ou devia saber”. Obtida no link: 
http://www.pos.direito.ufmg.br/rbepdocs/097179200.pdf. Acesso em: 10 jul. 2014.; SALOMÃO FILHO, 
Calixto. Função social do contrato: primeiras anotações. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 93, n. 823, p. 
67-86, maio 2004; HADDAD, Luis Gustavo. Função social do contrato: um ensaio sobre seus usos e 
sentidos. São Paulo: Saraiva, 2013. e GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A função social do contrato: os 
novos princípios contratuais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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sistemática para se chegar a respostas com respaldo legal e que passam por temas como: 

oponibilidade, importância do conhecimento da obrigação objeto da interferência, nexo de 

causalidade, limites da eficácia decorrente de registro, entre outros. 

Devidamente delimitadas as hipóteses em que a legislação possui previsão expressa 

para os problemas práticos já surgidos, passa-se ao momento de o estudo trazer sua mais 

importante contribuição para elucidar o correto tratamento da matéria, buscando respostas 

que dependem de maior esforço interpretativo.  

Assim, no Segundo Capítulo, o foco será o a abordagem do tema pelo direito 

francês, italiano e português, uma vez que tais ordenamentos possuem dispositivos legais 

semelhantes aos do Brasil no que tange ao regramento da matéria, e também pelo fato de a 

resposta passar por conceitos de teoria geral do direito contratual27. 

As incursões no direito estrangeiro serão feitas sem a pretensão de serem 

exaurientes28 em termos quantitativos, mas com o intuito de aproveitar o que já vem sendo 

discutido em sede doutrinária em outros países há mais de um século29 para fins de 

reflexão a respeito das soluções dadas em outros ordenamentos para o problema comum da 

interface entre terceiros e obrigações. A referência ao direito de outros países, aliás, torna-

se fundamental quando se considera que a produção científica brasileira em temas como a 

oponibilidade dos contratos é ainda muito escassa. A França, por exemplo, tem papel de 

destaque na matéria em virtude da longa e consolidada construção e consolidação de 

conceitos como relativitè e opposabilitè. Assim, o estudo do direito estrangeiro terá como 

objetivo trazer contribuições ao debate do tema no direito brasileiro. 

Além do estudo do direito francês, baseado na detida análise de originais de obras 

de referência na evolução do tema, a abordagem do direito italiano tem muito a contribuir 

                                                 
27 A regulamentação da matéria em países de common law também é de grande valia, principalmente no caso 
dos Estados Unidos em virtude do Restatement of the Law, second, Torts 2d., mas não será objeto de capítulo 
específico, sendo utilizado em questões pontuais, especialmente para reflexão sobre os pressupostos para 
configuração da responsabilidade de terceiro. 
28 Nesse sentido, vide a advertência de Wintgen: “Il n’en est pas moins évident que l’etude comparatiste 
d’une question qui serait déjá extrêmement vaste si on la posait pour un seul des deux droits, présente des 
risques. Non seulement le risque inhérent à toute étude de droit comparé, qui est de déformer les solutions 
d’un droit, en utilisant une grille de lecture imposée par un autre droit, mais également celui de perdre en 
profondeur d’analyse ce que l’on gagne en largeur de perspective. La masse de travaux consacrés à notre 
sujet dans les deux droits est en effet telle que nous avons renoncé d’emblée à l’ambition de vouloir discuter 
tous les points de vue exprimés et même de vouloir prendre connaissance de première main de tout ce qui 
s’est ecrit sur les questions abordées. Le choix de nos sources est, pour, cette raison, partiellement arbitraire. 
Nous savons que notre étude n’est pas exhaustive, mais nos espérons que notre démonstration n’en sera pas 
moins convaincante.” WINTGEN, Robert. op. cit., p. 4. 
29 Confira-se, por exemplo, a obra monográfica de HUGUENEY, Pierre. Responsabilité civile du tiers 
complice de la violation d’une obligation contractuelle. Paris: A. Rousseau, 1910. 
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com a vasta importância do danno ingiusto; os limites mais amplos para responsabilização 

de terceiros até nos casos de interesse meritevole di tutela e a detida análise dos 

paradigmáticos casos Superga e Meroni, para reflexões a respeito do nexo de causalidade.  

No âmbito do direito português, apresenta grande importância a análise do 

arcabouço teórico em relação ao abuso de direito e das construções limitativas do princípio 

da relatividade dos efeitos contratuais, inclusive com a verificação do entendimento 

jurisprudencial atual.  

 Passa-se, então, ao Terceiro Capítulo, em que se retorna ao tratamento específico 

do direito brasileiro com o intuito de responder os problemas que a legislação não resolve 

de modo expresso e direto. Inicialmente, será delineado o tratamento da matéria pela 

doutrina e, na sequência, será proposta solução, devidamente justificada, para o regramento 

da interferência de terceiro na relação obrigacional, sendo possível, então, perceber com 

precisão a contribuição central da tese para a ciência jurídica brasileira, não só em relação 

ao tema específico do presente trabalho acadêmico, como também à teoria geral do direito 

contratual. 

 No capítulo seguinte, o Quarto, já com a solução do problema principal exposta, a 

regulamentação da interferência de terceiro por violação ao direito de crédito será 

pormenorizada. Serão abordados os pressupostos de aplicação da solução proposta, o 

momento de incidência, a eventual solidariedade entre o devedor e o terceiro nos casos em 

que este instiga o descumprimento da obrigação, dentre outros temas relevantes. Em 

seguida, as hipóteses propostas serão testadas à luz dos casos julgados pelos tribunais 

pátrios. 

Por fim, na Conclusão, serão sintetizados os argumentos explorados ao longo do 

trabalho e demonstradas de modo sistemático as respostas propostas com relação à 

interferência lesiva de terceiro na relação obrigacional. A exposição das conclusões de 

modo direto tem como objetivo facilitar a análise crítica dos temas tratados, sempre 

ressalvando que as soluções propostas para as questões teóricas e para os problemas 

práticos surgidos são fruto de uma sobreposição de estudos em constante evolução.  

Dessa forma, pretende-se abordar todos os aspectos relacionados ao tema, desde 

sua fundamentação em âmbito de teoria geral do direito privado, passando por alguns 

ordenamentos que guardam forte relação com o brasileiro, tais como o francês, o italiano e 

o português e terminando com a fundamentação legal aplicável no Brasil, devidamente 
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acompanhada do balizamento para sua aplicação, de modo a garantir segurança jurídica 

necessária. 
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CONCLUSÃO 

 

A relação dos terceiros com o contrato é tema instigante, pois foge do padrão 

clássico da relação obrigacional como produtora de efeitos apenas entre seus participantes 

e verifica-se com cada vez mais frequencia nos últimos anos. Afinal, as relações negociais 

estão cada vez mais interligadas, fruto de uma sociedade de consumo complexa, e a 

produção de efeitos para terceiros é cada vez mais nítida. Esse contexto se torna ainda mais 

intricado quando se considera a intensa concorrência no mercado, com tipos contratuais 

cada vez mais sofisticados e com atuações cada vez mais agressivas de participantes no 

mercado.  

Ainda nessa seara, a atuação de terceiro, voluntária ou não, pode ser prejudicial ao 

cumprimento do contrato. Exemplos aptos a ilustrar a intervenção no âmbito contratual de 

parte não contratante são vários e, dentre outros, pode ser citado em âmbito internacional o 

caso Superga e Meroni (Itália) e, no Brasil, tornou-se famoso o episódio envolvendo o 

cantor Zeca Pagodinho e duas cervejarias, todos devidamente analisados no curso da 

presente tese. 

 Ao analisar o tema, verificou-se que a busca pela regulamentação da interface do 

terceiro com a relação obrigacional demanda, inevitavelmente, análise de três temas 

relacionados à teoria geral do direito privado, quais sejam, a relatividade dos efeitos 

contratuais, os limites da responsabilidade do terceiro interferente nas relações 

obrigacionais e a oponibilidade. 

A pesquisa realizada para redação do presente estudo partiu do que o ordenamento 

já regulamenta expressamente. A primeira conclusão a que se chegou foi no sentido de que 

os efeitos da interferência de terceiro em determinadas relações obrigacionais já se 

encontram expressamente regulamentados pelo Código Civil e pela legislação 

extravagante, como é o caso dos contratos de prestação de serviços e de parceria agrícola.  

 Não obstante as hipóteses pontuais acima indicadas, verifica-se verdadeira lacuna 

quanto ao regramento geral com relação aos três temas – relatividade, responsabilidade 

civil e oponibilidade   Enquanto isso, os julgadores deparam-se diariamente com situações 

decorrentes de violação de terceiro na relação obrigacional, conforme tratado no capítulo 

quarto, utilizando-se, muitas vezes, de critérios imprecisos, tal como a função social do 

contrato, entre outros. 
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Portanto, a presente tese teve como finalidade: (i) analisar o direito brasileiro, (ii) 

estudar as contribuições da doutrina estrangeira já amadurecidas sobre a matéria, 

especialmente sob o enfoque dos três temas tratados acima – relatividade, responsabilidade 

e oponibilidade - e, por fim, (iii) propor parâmetros para regulamentação da atuação de 

terceiro que, voluntariamente ou não, acabe por interferir na relação obrigacional, com 

especial destaque para o direito de crédito. 

Nesse contexto, a legislação, os julgados e a doutrina estrangeiros foram apreciados 

com foco na fundamentação legal reconhecida pelos ordenamentos analisados, captando-se 

os motivos e a linha argumentativa que nortearam a construção da responsabilidade de 

terceiro, para que pudessem ser confrontados com o modelo que se pretender propor ao 

ordenamento juridico brasileiro.     

Com esse enfoque, foram verificados que os ordenamentos francês, italiano, 

português e americano, entre outros, admitem de maneira consolidada a responsabilidade 

de terceiro por violação da relação obrigacional.  

 No que se tange à relatividade dos efeitos obrigacionais, concluiu-se que sua 

adequada interpretação permite impedir sua utilização como fundamento para afastar a 

responsabilização de terceiro por condutas atentatórias à relação obrigacional. Até porque 

os contratantes não podem prever obrigações em prejuízo de terceiro, sob pena de violação 

da autonomia da vontade destes.  

 Com esse posicionamento mais restritivo sobre a leitura do princípio da relatividade 

dos efeitos contratuais, algo que não é novo, muito menos na doutrina estrangeira, 

conforme restou demonstrado ao longo do presente estudo, não se deseja dizer que houve 

redução do papel da autonomia da vontade na seara contratual, apenas se pretende realizar 

o correto enquadramento da matéria, demonstrando que a autonomia da vontade não 

resolve todas as situações, não obstante seu papel central na criação de direitos e de 

obrigações entre as partes.  

 Afinal, o exercício da vontade segue com seu papel central na teoria contratual, o 

que não significa afirmar que a vontade das partes pode impor obrigações ilimitadas a 

terceiros, até porque estes também devem ter sua vontade respeitada. É a regulamentação 

da responsabilidade civil que cria deveres aos terceiros de respeitar vínculos obrigacionais. 

 Em termos práticos, significa dizer que a relatividade dos efeitos contratuais 

permite às partes criar obrigações para as próprias e não veda a criação de direitos para 

terceiros. Desses limites em diante, são as regras de responsabilidade civil que 
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regulamentam se um determinado terceiro deve ser responsabilizado ou não por uma 

conduta que prejudicou ou até mesmo impossibilitou o adimplemento de uma obrigação 

contratual.  

 A propósito, a análise do direito estrangeiro facilitou a constatação dessa afirmação, 

pois permitiu visualizar que, por mais que os resultados práticos sejam muitas vezes os 

mesmos, a fundamentação é diversa em virtude das diferenças entre os ordenamentos 

jurídicos, mas sempre dentro do âmbito da responsabilidade civil. Por exemplo, o direito 

francês foca o tratamento do tema no conceito de faute, já a expressão danno ingiusto tem 

papel de destaque no direito italiano e, no direito brasileiro, tem papel de destaque o 

conceito de ato ilícito. 

 Passando-se ao segundo tema, os limites da responsabilidade civil de terceiro, a 

conclusão do estudo segue a linha principal adotada na doutrina francesa desde o início do 

século XX com a obra, devidamente analisada no item 2.1.1., de Pierre Hugueney e indica 

a configuração da responsabilidade extracontratual do terceiro interferente. Nos termos 

amplos do artigo 186 do Código Civil, a ilicitude consiste na violação de direito, seja ele 

de propriedade, de personalidade ou até mesmo de crédito, o qual, conjugado ao artigo 927 

do Código Civil possibilita a responsabilização de terceiro. Importante destacar que, ao 

contrário da Itália, que reconhece a possibilidade de responsabilização até mesmo nos 

casos de violação aos interessi meritevoli di tutela, o ordenamento brasileiro limita a 

proteção aos direitos em virtude do mencionado dispositivo legal. 

 Na abordagem da responsabilidade, outras questões surgem em relação à 

necessidade de presença de mera culpa, dolo ou até mesmo responsabilização objetiva por 

parte do terceiro. Nos casos em que a interferência recai sobre o substrato do crédito, mais 

precisamente sobre a pessoa de um dos contratantes ou o próprio objeto da obrigação sem 

a intenção direta de violar o direito de crédito, a responsabilidade limita-se à recomposição 

decorrente da perda do direito de propriedade sobre um dado bem ou dano específico 

causado à pessoa do contratante como, por exemplo, o cerceamento do livre exercício de 

sua atividade. Nesse caso, pode ter como fundamento uma conduta culposa, dolosa ou até 

mesmo decorrente de responsabilidade objetiva.   

 Já nas situações em que se configura a violação ao direito de crédito, o 

conhecimento ou a possibilidade de conhecimento de sua existência pelo terceiro à luz da 

praxe negocial, são imprescindíveis na configuração da responsabilidade. Superada a 

análise do estágio inicial sobre o conhecimento ou não do direito de crédito, a 



187 
 
 

responsabilidade do terceiro só ocorrerá nas hipóteses dolosas, para as quais não se requer 

a intenção de prejudicar, mas a simples ciência de que sua conduta acarretará danos a um 

ou a todos os contratantes.  

 O estudo da matéria ganha mais uma variável quando o comportamento de um dos 

contratantes é imprescindível, juntamente com a conduta do terceiro, para violação do 

direito de crédito. Nessa situação, a responsabilidade entre eles é solidária, mas com 

fundamentos diversos, a do contratante que não cumpre sua obrigação é contratual, já a do 

terceiro é extracontratual. Essa divergência de tratamento acarreta várias consequências em 

termos práticos, tais como: diferença no prazo prescricional, ônus da prova e limites de 

responsabilização. Ademais, não se pode impor a um terceiro os termos fixados em uma 

cláusula penal de um contrato em que interferiu por mais que tenha sido de modo doloso. 

Da mesma forma, em caso de litígio decorrente de contrato com cláusula compromissória, 

a demanda entre os contratantes será em arbitragem e a lide entre o contratante prejudicado 

e o terceiro será no Poder Judiciário.  

Em algumas situações reputadas como mais graves, a interferência por parte de 

terceiro é regulamentada até mesmo no âmbito penal, tal como acontece com a 

concorrência desleal e infrações à ordem econômica.  

 Finalmente, com relação ao terceiro tema, a oponibilidade, esta apresenta-se como a 

resposta para definir as situações em que há conflito entre direitos resultantes de título 

contratual e um título do terceiro.  

 A oponibilidade tem como seu principal objetivo definir a prevalência entre títulos 

total ou parcialmente incompatíveis e, com isso, garantir a segurança da circulação 

jurídica. Na prática, o ordenamento pátrio não prevê uma regra única para esses conflitos, 

pois a solução depende, entre outros fatores, da natureza do direito alienado, do tipo de 

conflito e dos valores nele refletidos para proteção especial de algumas situações. 

 No tratamento da interferência de terceiro por violação à relação obrigacional, 

percebe-se a conjugação da autonomia da vontade – nos termos delineados pela 

relatividade dos efeitos contratuais – com a regulamentação de duas influências que 

decorrem diretamente da legislação, quais seja, a oponibilidade e a responsabilidade civil.  

 Com esses esclarecimentos, pretende-se, assim, ter desfeito a confusão entre os 

limites da relatividade dos efeitos contratuais, oponibilidade e responsabilidade civil de 

terceiro. 
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 À luz das informações postas, conclui-se que a relação entre a obrigação e terceiros 

pode ser descrita da seguinte forma: a autonomia da vontade das partes limita-se à 

produção de efeitos às próprias, bem como a efeitos benéficos a terceiros. Por sua vez, o 

ordenamento jurídico regulamenta a oponibilidade e a responsabilidade, as quais atingem o 

terceiro. 

 Dessa forma, o ordenamento, por meio de regulamentação da autonomia da vontade 

dos contratantes, bem como das situações de oponibilidade e responsabilidade civil 

apresenta total capacidade de regulamentar a matéria de modo adequado. O estudo da 

doutrina e jurisprudencia estrangeiras foram aqui trazidas com o objetivo de contribuir para 

a sistematização dos parâmetros de aplicação da responsabilidade do terceiro interferente, 

tarefa essa atualmente conduzida pela doutrina e jurisprudência brasileiras. 

A presente tese, portanto, esforçou-se em reunir as mais abalizadas e atuais 

discussões acerca do tema da interferência lesiva do terceiro na relação obrigacional, 

propondo solução quanto à fundamentação da interferência de terceiro à relação contratual, 

bem como os parâmetros para verificação da responsabilidade, os quais, obviamente, 

sempre estarão em constante processo de transformação, seguindo a evolução da crescente 

complexidade das relações obrigacionais. 
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