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RESUMO 
 

 

O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência econômica da relação pré-contratual e 

contratual do direito brasileiro. A análise econômica foi separada em duas partes, sendo a 

primeira relativa à análise da relação pré-contratual e a outra relativa à análise da relação 

contratual. Os resultados indicam que para alcançar-se a eficiência econômica da relação pré-

contratual sem a existência de uma proposta deve-se prover o Poder Judiciário, através da 

figura do juiz, de um conteúdo informacional adicional do que o costumeiramente feito. No 

entanto, caso exista uma proposta para os termos contratuais, a eficiência da relação pré-

contratual é atingida, desde que o juiz fique adstrito à proposta.  

Para o caso específico da relação contratual em sentido estrito, os resultados são mais 

complexos. Em função da existência de certas figuras, chamadas de remédios contratuais, que 

servem, principalmente, para medir o dano, a análise é comparativa. Neste caso, a medida de 

expectativa é Pareto superior aos outros remédios, no entanto, exige que o juiz faça uma 

apuração muito precisa da expectativa de ganho que a parte prejudicada deveria ter com a 

quebra contratual. Caso a avaliação precisa não seja possível de ser efetuada, tanto a medida 

de reliance quanto a execução específica podem ser Pareto superior, dependendo da 

superestimação ou subestimação da expectativa, respectivamente. 

Na análise jurídica da questão, como está se tratando de responsabilização civil, deve-

se atentar para o dano causado. Relativamente à responsabilidade pré-contratual, o argumento 

dominante é de que devem ser reparados os danos causados pelo rompimento das tratativas 

que atendem ao chamado interesse negativo, isto é, a recomposição daquilo que efetivamente 

se perdeu com o rompimento da relação. Na análise da responsabilidade contratual, além da 

responsabilização dos danos relativos ao interesse negativo, a literatura jurídica e a 

jurisprudência entendem, majoritariamente, que no sistema jurídico-contratual brasileiro deve 

ser incluída a reparação relativa ao interesse positivo, isto significa que deve-se reparar não só 

aquilo que efetivamente se perdeu, mas também aquilo que deixou-se de ganhar com o 

rompimento da relação.  

Comparando-se o modelo econômico com a realidade jurídica, a orientação jurídica de 

se recompor totalmente as perdas relativas à quebra das tratativa preliminares ao contrato 



(responsabilização pelo interesse negativo) não é ótimo do ponto de vista social, uma vez que 

vai de encontro com a realidade ótima elaborada pelo modelo. No entanto, caso haja uma 

proposta vinculando as partes antes da conclusão do contrato, a orientação jurídica é paralela 

à proposta feita no modelo e o ótimo social é alcançado, fazendo com que as partes 

contratuais invistam de forma eficiente. 

Na comparação feita relativa à responsabilidade contratual, a análise feita leva à 

conclusão de que a orientação jurídica para recompor as perdas relativas à quebra contratual 

(recomposição dos interesses negativo e positivo) é eficiente do ponto de vista social. Isto se 

deve ao fato de que a proposta de otimização social feita pelo modelo vai ao encontro da 

orientação dada pela literatura jurídico-contratual brasileira. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work investigated the hypothesis of economic efficiency in pre-contractual and 

contractual liability in Brazilian law. The economic analysis was separated in two steps: the 

first is the analysis of the pre-contractual relationship and the other is the analysis of 

contractual relationship. The results indicate that the rules that denote efficiency to the 

precontractual relationship, without the existence of a proposal, demands a significant amount 

of information to allow the Judge to evaluate the social claims in a social optimum manner. 

Moreover, with the existence of a proposal, the efficiency is easier achieved since the judge 

stays limited to the proposal that covers the information required. 

The second step is the analysis of the stricto sensu contractual relationship. This 

analysis used a model that covers the complete and incomplete structure of contract law. The 

main point of that approach is the uncertain treatment that was provided to the model. This 

work used two remedies for breach. The first is the specific performance and the other is the 

damage mesure. The last one refers to restitution mesure, reliance mesure and expectation 

mesure. The result is the following: under a pareto optimum complete contract the co-

contractor will not perform when production costs exceeds the contractor expectancy; in an 

incomplete pareto optimum contract (a) the reliance mesure is always pareto superior to the 

restitution mesure; (b) the expectation mesure is always pareto superior to the other remedies 

if the estimated expectancy is suficiently precise; (c) the reliance mesure is pareto superior to 

the other remedies if the problem of excessive performance under specific performance and 

under expectation measure is more important than the problem of innapropriate breach; and 

(d) specific performance is pareto superior to the other remedies if the problem of excessive 

breach under the expectation measure and under the reliance mesure is more important than 

the problem of excessive performance. 

In the juridical analysis, the majoritary literature believes that the precontratual 

liability must follow the negative interest. The same literature, now related to the stricto sensu 



contratual relationship believe that the liability must be restricted by both the negative and 

postive interest. 

The comparative analysis between Law and Economic approach and the juridical 

believe state that it is possible to achieve economic eficiency in precontratual relationship if 

exist a propose (preliminar representation) of the contract. In the stricto sensu contractual 

relationship, the optimum is achieved if the judge has the precise estimative of the contractual 

value. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Até pouco tempo, a percepção jurídica da economia, como ciência, era destinada às 

áreas como legislação anti-trust, regulação industrial, tributos, e determinação de danos 

financeiros. As perguntas dos operadores do direito à economia tinham a seguinte conotação: 

é o réu monopolista ou oligopolista? Qual é a carga de impostos sobre os ganhos de capital? 

Como fica a renda futura de órfãos?  

Esta percepção, a partir da década de 60, tomou novos rumos em razão da extensão da 

análise econômica às áreas clássicas do direito, como obrigação, contratos, direito das coisas e 

direito penal. A partir de então, as perguntas lançadas se tornaram mais complexas e com a 

seguinte conotação: como que o direito do consumidor está afetando o preço de certos 

produtos em razão de o produtor ter que manter certa provisão para possíveis lides? As regras 

contratuais induzem sinalagmas que produzem eficiência do ponto do vista social? Há 

geração de externalidades face à legislação tributária? A legislação financeira gera assimetria 

de informação, prejudicando a cognição do mercado e implicando em trocas com maiores 

custos?  

A partir destes tipos de questões, estudos dirigidos que levam em consideração a 

argumentação econômica sobre o direito têm sido produzidos. Periódicos jurídicos têm 

publicado artigos que utilizam a análise econômica do direito como metodologia. Cadeiras 

vêm sendo ministradas nos cursos de graduação e pós-graduação para introduzir o assunto a 

futuros operadores do direito e a economistas. Em razão de todo o desenvolvimento, 

Ackerman apud Cooter e Ulen (2000, p. 17) afirmou que “ the economic approach to law is 

the most important development in legal scholarship of the twentieth century”. 

Mas o que vem a ser a análise econômica do direito. Rowley apud Mackaay (1999, p. 

227) define como “ the application of economic theory and econometric methods to examine 

the formation, structure, processes and impact of law and legal institutions”. Este autor 

considera as instituições legais não como fora do sistema econômico, mas sim como variáveis 
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endógenas a ele. Esta abordagem advoga que a ligação das regras jurídicas com a economia 

não é meramente em relação à tributação, distribuição de renda, preços e lucro, mas sim com 

o núcleo da doutrina jurídica. Esta percepção foi sendo esculpida, ao ponto que a economia 

proveu uma teoria científica para prever os efeitos das regras jurídicas no comportamento do 

homem. Para os economistas as pessoas respondem às regras de uma forma parecida àquela 

que respondem aos preços. A economia possui teorias e métodos empíricos para analisar os 

efeitos das regras jurídicas no comportamento.  

Generalizando, a economia proveu o direito de uma teoria comportamental para prever 

como as pessoas reagiriam a modificações em certas regras jurídicas e a implementação de 

outras. 

Quando se fala, genericamente, sobre análise econômica do direito, está se tratando, 

basicamente, da aplicação do conceito econômico de eficiência ao direito. A aplicação da 

analise econômica ao direito é baseada na proposição de que eficiência econômica é útil para 

examinar regras jurídicas e instituições em dois sentidos: explicar que a estrutura jurídica 

tende para a direção de uma maior eficiência, não, necessariamente, através da atuação dos 

operadores do direito, mas através das decisões racionais dos agentes jurídico-econômicos; e, 

examinar o direito mostrando como as regras jurídicas e a legislação podem ser melhoradas, 

isto é, como elas podem ser mais eficientes. 

A análise econômica de contratos jurídicos é uma ramificação desta nova disciplina. 

Shavell (2003) aponta quatro motivos para a existência de contratos em um ambiente social. 

Primeiro: como dificilmente os mercados são completamente organizados, não sendo sempre 

possível adquirir as mercadorias que se deseja no momento que se necessita, os contratos 

servem para provisão futura de bens e serviços, isto é, tem a característica de diminuir a 

insegurança da possibilidade de aquisição de mercadorias no futuro; segundo: o contrato é um 

instrumento de mútuo benefício para as partes, pois ele realoca e divide o risco da negociação; 

terceiro: o contrato é um acordo de vontades que projeta a maneira em que ambas partes irão 

agir, retirando, deste modo, a insegurança que as partes possuem de uma ou outra modificar 

sua vontade e um momento posterior; e, quarta: os contratos alteram, de forma benéfica, o 

timing do consumo. 

Desta forma, o tema do presente estudo é verificar como é possível obter-se eficiência 

das relações contratuais utilizando-se da análise econômica do direito, especificamente do 
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direito contratual. Este tema é delimitado pela legislação vigente sobre contratos jurídicos no 

Brasil, pela literatura jurídica nacional e pela jurisprudência majoritária brasileira. 

Vale ressaltar que não se trata de um trabalho sobre teoria econômica de contratos. A 

teoria dos contratos jurídicos do Law and Economics difere da teoria econômica de contratos. 

O que se quer, neste estudo, é, partindo da teoria dos contratos jurídicos do Law and 

Economics, estabelecer conexões com a realidade teórica e prática da sistemática contratual 

brasileira.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar, do ponto de vista da teoria dos contratos 

jurídicos do Law and Economics, a eficiência da relação contratual em sentido amplo do 

direito brasileiro. Os objetivos específicos são: (a) apresentar a teoria econômica dos contratos 

jurídicos, descritiva e analiticamente; (b) apresentar o tratamento jurídico dado à 

responsabilidade contratual em sentido amplo no direito brasileiro; (c) estabelecer ligações 

entre o modelo proposto e a realidade da relação contratual no direito brasileiro; e, (d)  

verificar se as decisões jurídicas, a orientação da doutrina jurídica  e a legislação para as 

questões colocadas em discussão relativas à responsabilidade contratual são eficientes, do 

ponto de vista econômico. 

A análise econômica do direito é uma disciplina que vem sendo desenvolvida, 

basicamente, a partir da década de 60. Ela é amplamente estudada e já está, de certa forma, 

formalizada em países que adotam o Commom Law como modelo jurídico. Em alguns países 

que adotam o Civil Law como tradição jurídica, e. g., a Alemanha, existe um desenvolvimento 

acentuado nesta disciplina, no entanto, não comparável, e. g., ao Reino Unido e Estados 

Unidos. No Brasil, que adota o Civil Law como modelo jurídico, esta disciplina é pouco 

estudada e existe muito espaço para o seu desenvolvimento.  

O direito brasileiro, dentro da tradição do Civil Law, é bastante desenvolvido. O 

direito contratual, especificamente, tem uma doutrina sólida e dinâmica, se adaptando, 

razoavelmente bem, ao surgimento de novas figuras contratuais. Assim, a justificativa, 

mediata, para este trabalho é introduzir a disciplina do Law and Economics, dando ênfase à 

análise econômica dos contratos jurídicos. 

A possibilidade de detecção de problemas de ordem legislativa, que fazem com que a 

tomada de decisão econômica seja deteriorada, e, conseqüente, sugestão de melhoramento da 

abordagem jurídica para os contratos também justificam este trabalho.  
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A possibilidade de utilização deste trabalho pelo setor público e/ou privado para 

alavancar projetos que modifiquem a realidade social é outra justificativa deste trabalho. 

A análise econômica do direito é um assunto interdisciplinar envolvendo dois grandes 

campos de estudo e trazendo facilidade para o entendimento de ambos. A economia ajuda a 

perceber o direito de uma maneira diferente, mas extremamente útil para os juristas.  

A visão básica do direito é que ele serve como instrumento para se prover justiça. No 

entanto, a análise econômica do direito vê as regras jurídicas como incentivos para a mudança 

de comportamento humano (preços implícitos) e como instrumento para alcançar 

determinados tipos de políticas (eficiência e distribuição). 

O direito, por sua vez, afeta diretamente a economia. A maneira de como a 

propriedade, os contratos, as regras processuais são tratadas no sistema social, reflete 

diretamente na tomada de decisões de agentes econômicos1. Desta forma, o conhecimento de 

certas técnicas jurídicas, por economistas, permite uma maior racionalização na tomada de 

decisão, pois possibilita ao decision maker uma maior percepção da realidade social que o 

cerca. 

Assim, estudar esta interdisciplinaridade é útil tanto para os economistas, como para 

os operadores do direito, no sentido de ajudá-los a entender, com maior profundidade, suas 

profissões. 

Este trabalho utilizou como método de abordagem o método descritivo. A metodologia 

descritiva foi adotada para apresentar a análise econômica do direito, a literatura jurídica 

sobre a responsabilidade pré-contratual e contratual  e os resultados. Dentro desta abordagem 

metodológica estão o método descritivo stricto sensu, que abarca a análise não formalizada do 

estudo, e o método formal, característico das ciências exatas, que engloba a parte quantitativa 

do trabalho.  

O método de procedimento que foi utilizado foi o comparativo. Este método é útil para 

verificar a correspondência entre a situação de fato e aquela prevista pela análise teórico-

formal. 

                                                
1 Vide Pinheiro (2000 e 2003) para uma análise teórica e aplicada do impacto que as instituições jurídica 
possuem no crescimento econômico. 
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Este trabalho, além desta introdução e da conclusão, está dividido em três etapas. A 

primeira etapa, capítulo 2, apresenta o modelo proposto para a análise da eficiência 

econômica. Este modelo é dividido em duas partes, sendo a primeira relativa à análise da 

relação pré-contratual e a outra relativa à análise da relação contratual. A modelagem 

atribuída à relação pré-contratual segue o modelo proposto por Bebchuk e Bem-Shahar (2001) 

e é dividido em análise da responsabilização pré-contratual sem a existência de uma proposta 

e com a existência desta. Os resultados indicam que para alcançar-se a eficiência econômica 

da relação pré-contratual sem a existência de uma proposta deve-se prover o Poder Judiciário, 

através da figura do juiz, de um conteúdo informacional adicional do que o costumeiramente 

feito. Para alcançar-se a eficiência econômica da relação pré-contratual com a existência de 

uma proposta não requer nível informacional adicional, ficando o juiz adstrito à proposta. 

A segunda parte do modelo proposto apresenta a análise relativa à relação contratual 

propriamente dita. O modelo é baseado na teoria econômica dos contratos incompletos e 

segue a metodologia apresentada nos trabalhos de Shavell (1980 e 1981). Os resultados são 

um pouco mais complexos do que o obtido na análise relativa ao modelo pré-contratual em 

função das várias medidas de quebras contratuais analisadas (execução específica, e medidas 

de dano (medida de restituição, medida de reliance, medida de expectativa)). A medida de 

expectativa é Pareto superior aos outros remédios; no entanto, exige que o juiz faça uma 

apuração muito precisa da expectativa de ganho que a parte prejudicada deveria ter com a 

quebra contratual. Caso a avaliação precisa não seja possível de ser efetuada, tanto a medida 

de reliance quanto a execução específica podem ser Pareto superior, dependendo da 

superestimação ou subestimação da expectativa, respectivamente. 

Na segunda etapa, capítulo 3, é apresentado a parte jurídica deste trabalho. Nela se 

analisa, de forma generalizada, a maneira que a literatura jurídica e a jurisprudência têm se 

manifestado acerca da responsabilização pré-contratual e contratual no modelo jurídico 

brasileiro. Esta etapa é então dividida em duas partes. A primeira trata da responsabilidade 

pré-contratual e a segunda da responsabilidade contratual. Relativamente à responsabilidade 

pré-contratual, o argumento dominante é de que devem ser reparados os danos causados pelo 

rompimento das tratativas que atendem ao chamado interesse negativo. O interesse negativo 

corresponde, na literatura jurídica brasileira, ao dano à confiança que é exatamente o prejuízo 

que as partes podem ter em uma relação pré-contratual quando da quebra das tratativas 

contratuais e perda do gasto em reliance pré-contratual. 
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Na análise da responsabilidade contratual, além da responsabilização dos danos 

relativos ao interesse negativo, a literatura jurídica e a jurisprudência entendem, 

majoritariamente, que no sistema jurídico-contratual brasileiro deve ser incluída a reparação 

relativa ao interesse positivo. O interesse positivo do contrato corresponde a exigir aquilo que 

seria obtido com a conclusão válida do instrumento jurídico. Assim, por este entendimento 

deve a responsabilidade reparar aquilo que efetivamente se perdeu e ainda o que se deixou de 

ganhar com a quebra contratual. 

Na terceira etapa do trabalho, capítulo 4, se faz uma análise comparativa dos 

resultados obtidos nos capítulos 2 e 3, visando, principalmente, a obtenção ou não do ótimo 

social. Nesta etapa dividi-se a análise em duas partes. A primeira compara o resultado do 

modelo para a relação pré-contratual com a orientação jurídica para esta responsabilização. A 

segunda, do mesmo modo, apresenta a comparação dos resultados obtido através do modelo 

para a relação contratual estrita, com a orientação jurídica para este tipo de responsabilidade.  

Relativamente à comparação para a relação pré-contratual, a orientação jurídica de se 

recompor totalmente as perdas relativas à quebra das tratativa preliminares ao contrato 

(responsabilização pelo interesse negativo) não é ótimo do ponto de vista social, uma vez que 

vai de encontro com a realidade elaborada pelo modelo. No entanto, caso haja uma proposta 

vinculando as partes antes da conclusão do contrato, a orientação jurídica é paralela à 

proposta feita no modelo e o ótimo social é alcançado, fazendo com que as partes contratuais 

invistam de forma eficiente. 

Na segunda parte desta terceira etapa, a comparação feita leva à conclusão de que a 

orientação jurídica para recompor as perdas relativas à quebra contratual (recomposição dos 

interesses negativo e positivo) é eficiente do ponto de vista social. Isto se deve ao fato de que 

a proposta de otimização social feita pelo modelo é exatamente a orientação dada pela 

literatura jurídico-contratual brasileira. 
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2- TEORIA ECONÔMICA DOS CONTRATOS JURÍDICOS 

 

2.1- Introdução 

A teoria econômica dos contratos jurídicos foi desenvolvida, primeiramente, conforme 

Cooter e Ulen (2000), para responder as seguintes perguntas: 

- Quais promessas devem ser asseguradas pelo direito? 

- Quais os remédios para a quebra de promessas asseguradas pelo direito? 

Para tanto, salienta Cooter e Ulen (2000), foi desenvolvida a teoria da barganha 

contratual. Esta teoria diz que o direito deve assegurar promessas feitas em uma barganha. 

Isto é, respondendo a primeira questão, as promessas que devem ser asseguradas pelo direito, 

segundo esta teoria, são aquelas que advém de uma troca de vontades.  

De acordo com a teoria da barganha, o contrato se mantém incompleto até o momento 

em que a consideração2 seja apresentada, isto é, até que seja assegurada a execução da 

promessa.  

A teoria da barganha também responde a segunda pergunta fundamental da teoria dos 

contratos: quais os remédios para a quebra de promessas asseguradas pelo direito? A resposta, 

de acordo com esta teoria, diz respeito à medida do dano causado pelo não cumprimento do 

contrato. Assim, o remédio para o não cumprimento de promessas asseguradas pelo direito é 

de acordo com o dano esperado, que, por sua vez, tem relação com o quanto as partes 

poderiam auferir com o cumprimento do contrato.  

                                                
2 A teoria da barganha foi desenvolvida em conformidade com o Common Law. Seus elementos mínimos são os 
seguintes: a oferta, o aceite e a consideração. Os dois primeiros termos têm o significado ordinário, ou seja, 
existe um indivíduo que faz uma oferta (co-contratante) de algum bem ou serviço e existe outro (contratante), 
que aceita esta oferta. O termo consideração, por sua vez, tem um significado técnico. Para que o sinalagma seja 
confirmado, o promissário contratante precisa dar algum tipo de indicação que faça com que o promitente co-
contratante mantenha a promessa. Consideração é a indicação dada pelo promissário de que o acordo vai ser 
mantido fazendo com que o promitente mantenha sua promessa, e.g., o adiantamento de parte do preço. 
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A teoria da barganha responde as perguntas primaciais da teoria dos contratos. No 

entanto, as respostas não são satisfatórias. Em relação à primeira pergunta, pode ser que tanto 

o co-contratante quanto o contratante queiram garantias de adimplemento do contrato. Daí há 

uma promessa assegurada independente da barganha. 

Desta forma, foi-se desenvolvendo uma teoria para repor as falhas da teoria da 

barganha, de uma forma menos dogmática. A partir de então, procurou-se encontrar regras 

que fizesse com que as partes assegurassem uma promessa de forma que ambas se 

encontrassem e uma situação tal que não seria possível melhor a situação de alguma delas sem 

que alguma outra piorasse. Em economia, esta situação denomina-se ‘eficiência de Pareto’ – 

eficiência econômica. E foi nesse sentido, na busca de uma eficiência econômica, que se 

desenvolveu a moderna teoria econômica dos contratos jurídicos. 

Na maioria dos contratos, não há a execução instantânea do objeto pactuado. Muito 

pelo contrário, a execução é diferida no tempo. Assim, aparecem as figuras da incerteza e do 

risco. Para ilustrar, considere-se uma troca onde não há garantias de que a promessa irá se 

manter. Em um contrato de compra e venda, o vendedor promete entregar uma mercadoria e o 

comprador promete pagar futuramente o preço. No entanto, existe o risco de o vendedor não 

entregar a mercadoria e de o comprador não pagar o preço. Este risco gera uma incerteza 

bilateral e, possivelmente, esta troca pode não se realizar, e as partes, bem como a sociedade, 

não poderão se beneficiar dela.   

De outro modo, considere uma troca, onde existe a garantia, acertada pelas partes de 

que a promessa irá ser cumprida – um contrato. Com a promessa assegurada por um contrato, 

as partes estão mais seguras de que a troca irá ocorrer, o risco e a incerteza são diminuídos. A 

troca ocorre, as partes estão em uma situação melhor do que estavam antes da troca e há um 

ganho de bem-estar econômico. 

 Para uma introdução exemplificativa da análise econômica de contratos jurídicos, 

considere a situação de jogos de agência. Neste jogo, o primeiro jogador decide quando 

colocar ou não um bem ou direito sob o controle do segundo jogador – investir ou não 

investir. Se o primeiro jogador investe, decidindo colocar o bem ou direito sob o controle do 

segundo jogador, este, decide se apropria o bem ou direito ou se coopera. Há de se salientar 

que somente a cooperação é produtiva, ou seja, cria riqueza. A apropriação somente transfere 
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riqueza. Então, caso haja cooperação, os ganhos serão distribuídos entre os jogadores e, caso 

haja apropriação, somente o segundo jogador ganha, transferindo riqueza. 

As alternativas acima explicitadas estão colocadas na Figura 1, retirada de Cooter e 

Ulen (2000, p. 185). O primeiro jogador decide se investe ou não e, posteriormente, o 

segundo decide se coopera ou não. Normalizando o ganho com a efetivação do negócio em 1, 

se o primeiro jogador investir e o segundo cooperar, ambos dividem o valor, ficando cada um 

com 50 por cento do ganho com a transação. Caso o segundo jogador não queira cooperar, se 

apropriando do investimento, ele ganhará 1 e o primeiro jogador ganhará –1, isto é, perderá o 

seu investimento. Neste caso, em um jogo de agência sem contrato, é evidente que se o 

primeiro jogador investir o segundo se apropriará do investimento, pois ganharia mais do que 

se cooperasse. Assim, a decisão do jogador um seria de não investir e ambos ganhariam zero.  

 

Segundo jogador  

Cooperar Apropriar 

Investir ½ ; ½ -1; 1 Primeiro jogador 

Não investir 0;0 0;0 

Figura 1 – jogo de agência sem contrato 
Fonte: Cooter e Ulen (2000, p. 185) 

 

Assim, se não há garantia de que as partes irão cumprir o prometido, jogos como o da 

Figura 1 podem ocorrer, prejudicando as trocas na economia.  

Porém, se as partes garantem suas trocas através de um contrato, ambas podem ser 

beneficiadas. É o que está exemplificado na Figura 2, retirada de Cooter e Ulen (2000, p. 

186). Neste jogo, o investimento está garantido por um contrato. Desta forma, se o primeiro 

jogador decide investir e o segundo jogador executa o prescrito no contrato, ambos dividem o 

ganho com o contrato. Se o segundo jogador decide quebrar o contrato, ele vai ter que 

indenizar o primeiro jogador, pagando 50% da expectativa do ganho. Neste caso específico, a 

decisão ótima para o primeiro jogador é sempre investir, pois, de outra forma, ele não 

ganharia nada. Para o jogador 2, a decisão ótima é executar o contrato, onde ele recebe algum 



 17

pagamento. Então, existe, neste jogo, um equilíbrio3 que é investir e executar o contrato. É de 

se perceber ainda, que o equilíbrio nos fornece o somatório dos pagamentos máximo, isto é, 

em qualquer outro payoff, a soma dos pagamentos é zero, a não ser no payoff de equilíbrio, 

onde a soma é um. Em teoria dos jogos, se o payoff de equilíbrio é aquele que fornece a soma 

máxima possível no jogo, se diz que este jogo é eficiente.  

 

Segundo jogador  

Execução Quebra 

Investir ½ ; ½ ½; -½ Primeiro jogador 

Não investir 0;0 0;0 

Figura 2 – jogo de agência com contrato 
Fonte: Cooter e Ulen (2000, p. 186) 

 

Isto demonstra que, do ponto de vista econômico, os contratos jurídicos possibilitam 

transformar jogos com soluções não-cooperativas – Figura 1 – em jogos com soluções 

cooperativas – Figura 2. Isto é, conforme Cooter e Ulen (2000), o primeiro propósito dos 

contratos jurídico, do ponto de vista da economia, é de transformar jogos ineficientes em 

jogos eficientes.  

Não se deve olvidar, que o contrato inserido na Figura 2, fez com que o jogador dois 

se comprometesse em executá-lo, pois de outra forma não haveria ganho. Assim, contratos 

fazem com que as partes assumam uma postura de comprometimento crédulo, pois de outra 

forma sairão perdendo. Isto leva, diversamente da teoria da barganha, a responder a primeira 

pergunta dos contratos jurídicos: quais promessas devem ser asseguradas pelo direito? As 

promessas que devem ser asseguradas/garantidas pelo direito são aquelas que as partes 

desejam que sejam garantidas quando da feitura do acordo.  

Respondida a primeira questão dos contratos jurídicos, resta ainda utilizar o mesmo 

ferramental para responder a outra pergunta: Quais os remédios para a quebra de promessas 

asseguradas pelo direito?  

                                                
3 Em teoria dos jogos este equilíbrio é denominado equilíbrio de Nash em estratégias dominantes 
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O remédio deve ser imaginado como o preço que o contratante deve dispor para 

quebrar o contrato; quanto maior o preço, maior o compromisso em manter a promessa e 

executar o contrato. Assim, do ponto de vista econômico, conforme Cooter e Ulen (2000), o 

segundo propósito dos contratos jurídicos é assegurar um compromisso ótimo para que o 

contrato seja executado.  

Assim, no contexto de assegurar um compromisso, surge a figura da expectativa 

perfeita de danos. O contratante terá incentivo para quebrar um contrato quando o custo de 

executá-lo é mais alto do que sua suscetibilidade para a quebra, e não terá incentivo quando o 

custo é maior do que a suscetibilidade. Cooter e Ulen (2000, p. 189) resumem a questão: 

 

[custo de executar > suscetibilidade para mão executar] ⇒ quebra do contrato 

[custo de executar < suscetibilidade para mão executar] ⇒ executa o contrato 

 

Voltando para a discussão de eficiência, é razoável pensar que a execução de um 

contrato trás benefícios para o contratante e custos para o co-contratante. Assim, eficiência 

requer que o co-contratante execute um contrato quando seus custos sejam menores do que o 

benefício do contratante4 e, o co-contratante irá quebrar o pactuado no contrato quando seus 

custos forem maiores do que o benefício do contratante. A seguinte fórmula, retirada de 

Cooter e Ulen (2000, p. 190), representa a execução e quebra ótima de um contrato: 

 

“[custo de execução para o co-contratante > benefício de execução para o 

contratante] ⇒ quebra contratual é eficiente; 

[custo de execução para o co-contratante < benefício de execução para o contratante] 

⇒ execução contratual é eficiente.” [tradução livre] 

 

                                                
4 Eficiência requer que o pagamento (payoff), das partes do contrato, seja máximo. 
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A análise destas equações nos fornece o remédio que promove execução e quebra 

contratual eficiente. Quando o custo de execução do co-contratante é igual ao benefício de 

execução do contratante, tanto a quebra quanto a execução contratual são eficientes. Mas, o 

que isto tem a ver com a expectativa perfeita de danos. A expectativa restaura o contratante à 

posição que ele iria ter caso o contrato fosse executado. Daí, expectativa perfeita de danos é 

igual ao benefício previsto pelo contratante como resultado de uma quebra contratual. 

Conseqüentemente, expectativa perfeita de dano cria incentivo para execução contratual 

eficiente, pois obriga as partes a se comprometerem com a execução do contrato.  

Para exemplificar esta questão, veja-se a Figura 3, retirada de conforme Cooter e Ulen 

(2000, p. 191). 

 

Segundo jogador  

Cooperar 

(custo baixo) 

Cooperar 

(custo alto) 

Apropriar 

Investir 0,5 ; 0,5 0,5 ; -1 -1 ; 1 Primeiro jogador 

Não investir 0 ; 0 0; 0 0 ; 0 

Figura 3 – jogo de agência com custo de cooperação variável e sem contrato 
Fonte: Cooter e Ulen (2000, p. 191) 

 

O exemplo é o seguinte: o tempo pode criar incertezas sobre o custo da execução 

contratual. O segundo jogador não sabe, ao certo, se outros negócios mais urgentes poderão 

surgir. O custo de executar o contrato é alto. O custo excede o benefício. Se não surgirem 

negócios urgentes que impeçam o contratante (segundo jogador) a cumprir o contrato, o custo 

irá ser baixo e existirá benefício líquido.  

A Figura 3 inicia a ilustração do exemplo. Com custo baixo (zero) o segundo jogador 

ganha 0,5 se cooperar. Com custo alto ele perde 1. Se ele apropriar do investimento do co-

contratante (primeiro jogador), ganha 1. No entanto, se o primeiro jogador decidir investir, a 

opção ótima para o jogador dois é se apropriar. Daí, o primeiro jogador não vai investir e 

todos ganham zero.  
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Considere agora, a mesma situação, no entanto, com um contrato estabelecido, 

colocado na Figura 4, retirada de Cooter e Ulen (2000, p. 192). Se o jogador um decidir 

investir, a opção ótima para o jogador dois é executar o contrato, se o custo é baixo, onde 

ambos ganham 0,5, e quebrar o contrato, se o custo for alto, onde o primeiro ganha 0,5 e o 

segundo perde 0,5. Olhando pelo lado da eficiência, executar o contrato com custo baixo 

fornece o somatório máximo e é a decisão economicamente eficiente. No entanto, ela depende 

do custo do contratante, e, portanto, é incerta. 

 

Segundo jogador  

Executar 

(custo baixo) 

Executar 

(custo alto) 

Quebrar 

Investir 0,5 ; 0,5 0,5 ; -1 0,5 ; -0,5 Primeiro jogador 

Não investir 0 ; 0 0; 0 0 ; 0 

Figura 4 – jogo de agência com custo de cooperação variável e com contrato 
Fonte: Cooter e Ulen (2000, p. 191) 

 

É de se notar que na formação dos contratos, primeiramente, o contratante investe na 

execução do contrato. Secundariamente, o co-contratante se empenha em confiar5 na 

promessa em que o contratante está investindo em executar. Confiança, neste contexto, é uma 

mudança na posição do co-contratante induzida pela sinalização do contratante de que ele está 

investindo na execução do acordo. Desta forma, a figura da confiança, além de ser induzida 

pelo maior comprometimento do contratante em cumprir o contrato, faz com que a decisão, 

por parte do co-contratante, de quebrar o contrato, fique mais custosa. Então, conforme 

Cooter e Ulen (2000), o terceiro propósito da teoria econômica dos contratos jurídicos é 

assegurar confiança ótima (optimal reliance).  

Para se obter o nível de confiança ótimo é necessário que o valor esperado adicional 

de se agir com confiança seja igual ao aumento do valor de se executar um contrato, 

                                                
5 A palavra confiar é uma tradução, pouco fiel, da palavra inglesa ‘reliance’.  
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multiplicado pela probabilidade de execução contratual e a perda esperada de uma confiança 

adicional seja igual ao aumento da perda devido a uma quebra contratual para o co-

contratante, multiplicado pela probabilidade de não-execução contratual. Desta forma, 

eficiência requer maior confiança se os ganhos esperados excedem as perdas esperadas. De 

modo inverso, se as perdas esperadas forem maiores do que os ganhos esperados, a eficiência 

exige um menor nível de confiança.  

Assim, contratos em que há confiança e expectativa de danos perfeita serão, do ponto 

de vista teórico, sempre cumpridos por ambas as partes.  

Por outro lado, a feitura de contrato, geralmente, apresenta riscos para os contratantes. 

Contratos, na prática, são incompletos, isto é, eles não englobam todas as contingências que 

possam surgir na tratativa e implentação do objeto contratual. Isto ocorre em razão de que os 

custos de transação, para se fazer contratos completos, isto é, contratos que não possuem 

regras defeituosas ou que prevêem todas as possibilidades de ganhos e perdas, são muito 

altos. Assim, chama-se risco ex ante, os riscos previstos pelos contratantes antes da feitura do 

contrato. São perdas ex post, as perdas materializadas após a perfectibilização dos contratos. 

Então, as partes esperam economizar em custos de transação, deixando ‘gaps’ nos contratos 

quando o custo de negociar termos explícitos excede os custos esperados de deixar brechas ou 

cláusulas defeituosas em contratos. Resumidamente, conforme Cooter e Ulen (2000, p. 200), a 

estratégia é a seguinte: 

 

“[custo de alocar risco > custo de alocar perda X a probabilidade da perda] ⇒ 

brecha contratual e cláusulas defeituosas; 

[custo de alocar risco < custo de alocar perda X a probabilidade da perda] ⇒ 

contrato completo.” [tradução livre]  

 

Desta forma, de acordo com Cooter e Ulen (2000), o quarto propósito dos contratos 

jurídicos é minimizar os custos de transações de negociar contratos, oferecendo regras 

eficientes.  
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Não obstante este propósito, é bastante freqüente que o Poder Judiciário, em razão de 

prescrição legal, modifique cláusulas contratuais ou considere-as como não-escritas, isto é, 

apesar de estarem consubstanciadas no texto do contrato, elas não têm efeito. Quando a 

legislação, através do Judiciário, atua sobre a vontade contratual, diz-se que ela está regulando 

os contratos, através de regras mandamentais. Isto pode ser comparado, em economia, com 

falhas de mercado, ou seja, há necessidade de intervenção no mercado quando ele apresenta 

falhas. Do mesmo modo, há necessidade de intervenção contratual quando ele é contra legis, 

isto é, prescreve proposição que vai de encontro com o consubstanciado pelo legislador. 

Assim, Cooter e Ulen (2000) salientam que o quinto propósito dos contratos jurídicos é 

corrigir as falhas de mercado, regulando os termos contratuais.  

Este capítulo, além da introdução, que é uma breve apresentação dos propósitos 

econômicos dos contratos jurídicos, e conclusão (itens 1 e 3) apresenta, de forma geral, o 

modelo de análise econômica da relação jurídica contratual. A análise se restringe a um 

modelo estático com o objetivo de observar a eficiência econômica. Especificamente, o 

modelo é dividido entre a análise da relação pré-contratual e contratual. Aquela, que prescinde 

de um contrato, é apresentada, primeiramente, em uma situação onde não existe uma proposta 

preliminar, apenas as tratativas relativamente ao acordo de vontades são iniciadas, e, em outra 

situação, onde exista uma proposta que estabeleça a minuta contratual. Posteriormente, 

analisa-se a relação contratual propriamente dita, isto é, o momento contratual onde já existe 

um contrato formado. A Figura 5, é o ponto de partida para o entendimento da relação 

contratual em sentido amplo. A partir dela se efetua a diferenciação e parte-se o modelo de 

análise em relação pré-contratual e contratual. 

 

2.2- O modelo de análise 

2.2.1- Introdução 

O modelo de análise segue o disposto em Bebchuk e Bem-Shahar (2001) e Shavell 

(1980 e 1981), com algumas modificações, principalmente relativas à relação pre-contratual 

na presença de uma proposta contratual e a seqüência de eventos da relação contratual lato 
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sensu. Assumindo que as partes entram em negociação6, considere a seguinte seqüência de 

eventos em que as partes interagem e que pode ser visualizada na Figura 57. 

 

 

 

 

Figura 5 - seqüência de eventos 

Fonte: Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 429) (modificada pelo autor). 

 

No tempo 0, as partes começam a negociar o contrato. Em um contrato, nem sempre é 

possível a sua conclusão num único momento, como se fosse um ato instantâneo. Em que 

pese a freqüência com que as partes imediatamente entram em acordo a respeito do negócio, 

especialmente naqueles contratos diários de menor complexidade, muitas vezes a conclusão 

do contrato exige uma série de preparativos, de estudos, de análises, de troca de ofertas, de 

propostas e contrapropostas, tudo visando um maior acerto da vontade de contratar, 

estabelecendo o equilíbrio dos interesses em jogo. Hilsenrad apud Garcia (2003, p. 17), 

depois de ressaltar que o contrato é o acordo de vontade que cria um vínculo obrigacional, 

discorre a respeito da necessidade do consenso formar-se adequadamente, o que implica a 

existência de uma fase prévia de negociações: “a grande importância jurídica do 

consentimento e a certeza de que obriga, levam as partes a tomar as maiores precauções, a 

refletir amplamente, antes de pronuciarem-se pela aceitação de um contrato. Esta reflexão 

oferece grande interesse para aqueles que desejam concluir o negócio proposto; obriga as 

partes  examinarem em detalhe as proposições, a propor modificações e condições diferentes. 

                                                
6 Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 452) introduzem o assunto relativo à possibilidade das partes decidirem se 
entram em negociação ou não. Neste trabalho, no entanto, a suposição é que as partes que desejarem contratar 
irão entrar em negociação. Isto se deve ao fato de que, para fins de análise comparativa, na tentativa de aplicação 
deste modelo à realidade jurídico-contratual brasileira, é imprescindível que as partes tenham entrado em 
negociações, uma vez que esta condição é requisito para a responsabilização pré-contratual. 
7 A Figura 5 é uma forma mesclada das figuras encontradas em Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 429) e Shavell 
(1981, p. 3a). Bebchuk e Bem-Shahar (2001) tratam apenas da relação pré-contratual e Shavell (1981) apresenta 
os fatos relativos somente à relação contratual em sentido estrito.  

0 1 2 3 4

Negociações 
Iniciais 

Reliance 
Pré-contratual 

Contrato Execução 
Contratual 

Reliance 
Contratual 
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As conversações que assim precedem a conclusão do contrato, mediante a emissão do 

consentimento definitivo, constituem a fase preparatória do mesmo, a fase preliminar”. 

A fase preparatória está presente em todos os negócios. Eventualmente, é muito curta, 

como nos casos em que o negócio se conclui de modo instantâneo, tal qual a compra e venda 

efetuada à vista. Mesmo nestes casos, há um período, ainda que extremamente rápido e 

psicológico, em que cada uma das partes analisa as vantagens e conveniências do negócio 

proposto, decidindo, assim, pela celebração do negócio. 

No tempo 1, enquanto as negociações tomam lugar sobre a possível transação, o 

investimento em reliance pré-contratual tem a possibilidade de ser feito. Tal reliance pré-

contratual, de acordo com Bebchuk e Bem-Shahar (2001), inclui qualquer investimento 

despendido pelas partes (inclusive o custo de transação) com o fito de reduzir o custo do co-

contratante em prover os bens e serviços necessários para serem objetos do contrato e de 

elevar o valor destes bens e serviços para o contratante. Este investimento irá aumentar o 

valor da execução contratual se o contrato for feito. Por exemplo, numa negociação de um 

contrato de prestação de serviços, o co-contratante - que oferta os serviços - para mostrar 

empenho na relação contratual, pode recusar outras propostas semelhantes ou pode adquirir 

um conhecimento mais profundo da natureza do negócio do contratante, para quem ele poderá 

prestar serviços. Similarmente, num contrato de empreitada, o co-contratante (empreiteiro) 

pode adquirir antecipadamente os produtos a serem utilizados para o acabamento da 

construção, demonstrando, assim, ao contratante, que possui a intenção de finalizar a obra. 

Estes tipos de investimentos elevam o valor da transação, mas podem ser completa ou 

parcialmente perdidos caso o contrato não seja formado. Se o contrato é formado, ele irá 

estipular de que maneira serão divididos os gastos com reliance. No entanto, se as 

negociações falharem e o contrato não se formar, a lei, aplicada através da figura do juiz, 

deverá determinar a forma da divisão dos custos efetuados para se investir em reliance. 

No tempo 2, o contrato é ou não formado. No caso da não formação contratual, o 

Poder Judiciário decidirá quem deverá arcar com os custos até então efetuados, de acordo com 

o caso concreto. Se o contrato é firmado, as partes deixam de se relacionarem pré-

contratualmente para dividirem uma relação, agora, contratual. A fase da formação contratual 

se estende desde o acordo de vontades para a vinculação até a extinção do contrato. A partir 

desde momento, isto é, no tempo 3, o contratante, com o intuito de garantir o cumprimento do 

acordado no contrato, deve despender determinado montante de recursos antes de obter a 
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certeza de que o co-contratante irá executar o contrato. Este montante de recursos é chamado 

de reliance contratual e, diferentemente do reliance pré-contratual, ele é efetuado somente 

pelo contratante a fim de incentivar o co-contratante a cumprir o contrato. Esta situação pode 

ser visualizada na formação do contrato de, e. g., compra e venda de uma máquina específica 

para a produção de determinado bem em uma fábrica. O contratante (comprador) acorda 

contratualmente a compra desta máquina com o co-contratante (vendedor), que deverá 

produzi-la e entregá-la em determinado prazo futuro, com o pagamento na entrega. Para 

incentivar o vendedor a cumprir a promessa da entrega da máquina, o comprador pode 

contratar ou treinar pessoas para operarem especificamente a máquina futuramente adquirida 

ou dispor de instalações e de espaço físico para a acomodação do objeto contratado. 

Após o tempo 3, o co-contratante visualiza o reliance contratual do contratante e, no 

tempo 4, decide se irá cumprir o objeto do contrato (executá-lo) ou será irá quebrá-lo.  

A análise do modelo será efetuada em duas partes. A primeira tratará das relações pré-

contratuais, o que corresponde as etapas 0 e 1 da seqüência de eventos exposta na Figura 5 e 

seguirá o proposto por Bebchuk e Bem-Shahar (2001). Nesta parte, se mostrará qual o nível 

ótimo de reliance pré-contratual, dadas as especificações do modelo. Ainda sobre a etapa pré-

contratual, se apresentará qual os incentivo positivos e negativos que os contratantes possuem 

de se investir em reliance pré-contratual em um ambiente onde a responsabilidade cível das 

partes é inexistente e em um ambiente onde esta responsabilidade é total. 

Na segunda etapa, a análise será efetuada em função da existência de um acordo de 

vontades das partes, consubstanciado pelo contrato, isto é, se estará verificando as 

conseqüências da relação contratual, visualizadas nos tempos 2, 3 e 4, na Figura 5. Nesta, o 

modelo proposto seguirá o exposto em Shavell (1980 e 1981). 

 

2.2.2- O modelo de análise da relação pré-contratual 

O tempo 0 na Figura 1, representa o momento em que as partes se encontram e 

começam a negociar sobre determinado bem, serviço ou direito que poderá ser o objeto do 

contrato. No tempo 1, as partes têm a oportunidade de investir em reliance pré-contratual, 

expondo sua disposição de efetuar um acordo de vontades sobre determinado objeto. Neste 

momento da relação contratual lato sensu as partes irão demonstrar a sua disposição em 
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contratar e em confiar na possível e futura relação contratual estrita. Assim, o contratante tem 

a oportunidade de investir o montante r1 em reliance pré-contratual e o co-contratante tem, da 

mesma forma, a oportunidade de investir r2. O objetivo deste investimento é de assegurar a 

relação contratual e de elevar o ganho com a execução do contrato no tempo 4.  

O modelo possui as seguintes suposições, todas retiradas de Bebchuk e Bem-Shahar 

(2001): a execução do contrato no tempo 4 dará ao contratante com um valor V(r1, r2) e 

custará C(r1, r2) para o co-contratante. A diferença entre o valor obtido pelo contratante e o 

custo observado pelo co-contratante será o ganho social da transação que somente poderá ser 

observado no tempo 4 da Figura 5, isto é, G(r1, r2)8 = V(r1, r2) – C(r1, r2) é o ganho social 

obtido com a transação no tempo 4.  

No tempo 0, as partes não fazem nenhum acordo acerca da responsabilidade sobre o 

investimento em reliance pré-contratual caso o acordo não venha a ser atingido. Portanto, será 

a legislação, aplicada pelo juiz, que decidirá sobre quem irá arcar com a responsabilidade. 

Os níveis de reliance r1 e r2 produzem retornos positivos nos intervalos (0, r1
max

 (r2)) e 

(0, r2
max

 (r1)), respectivamente, isto é, dado o nível de investimento r1 do contratante, qualquer 

investimento efetuado pelo co-contratante que for menor do que o nível máximo possível 

dado o investimento do contratante, isto é, r2
max

 (r1), produzirá retornos positivos; e 

investimentos além deste nível trarão retorno zero. O mesmo é válido para o contratante. 

O retorno marginal do investimento em reliance pré-contratual é declinante, isto é, 

G1(r1, r2) > 0, G2(r1, r2) > 0, G11(r1, r2) < 0 e G22(r1, r2) < 0.9 

O investimento eficiente em reliance pré-contratual são os níveis de r1 e r2 que 

maximizem o ganho social descontado do gasto efetuado, isto é, G(r1, r2) - r1 - r2. Denotando 

os níveis de investimento ótimos em reliance pré-contratual de r1* e r2*, eles devem satisfazer 

as seguintes condições de primeira ordem: 

 

                                                
8 Assume-se, sem a perda da generalidade, que G > 0. Bebchuk e Bem-Sahar (2001, p. 428) argumentam que é 
possível obter-se um G < 0, na dependência de fatores que geram incertezas entre os tempos 0 e 2. No entanto, 
como estes mesmos autores salientam, os resultados com o modelo funcionando em um ambiente de incerteza 
são os mesmos obtidos quando a incerteza não está presente. 
9 O índice ligado à G denota a derivada parcial de G relativamente ao contratante se 1 e ao co-contratante se 2. O 
índice duplo refere-se à derivada parcial de segunda ordem. 
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G1(r1*, r2*) = 1 

G2(r1*, r2*) = 1 
(1) 10 

 

No ponto ótimo, o ganho social marginal de o contratante efetuar um investimento 

adicional em reliance pré-contratual de uma unidade é unitário, G1(r1*, r2*) = 1. Da mesma 

forma, o ganho social marginal de o co-contratante efetuar um investimento adicional em 

reliance pré-contratual de uma unidade também é unitário. Isto significa que o incentivo de 

investir um montante maior ou menor em reliance pré-contratual se exaure quando o ganho 

social marginal é igual a 1. Se a combinação de investimentos das partes em reliance pré-

contratual fornecesse um ganho social marginal menor do que 1, ambas estariam compelidas a 

investir excessivamente em reliance pré-contratual, uma vez que o ótimo é alcançado com um 

nível de investimento onde o ganho marginal é menor do que o exigido no ponto socialmente 

ótimo. Por outro lado, caso o ganho social marginal, em função do investimento pré-

contratual efetuado, fosse maior do que 1, cada parte contratual estaria compelida e investir 

em nível insuficiente de reliance pré-contratual, uma vez que o retorno marginal para cada 

investimento adicional é maior do que aquele obtido no ponto socialmente ótimo. Desta 

forma, uma vez que o investimento em reliance pré-contratual ótimo fornece um ganho 

marginal unitário, todo investimento que fornecer um ganho marginal diferente da unidade 

será ineficiente, isto é, ou excessivo ou insuficiente. 

Outra suposição efetuada por Bebchuk e Bem-Shahar (2001) é de que se o contrato for 

formado no tempo 2, as partes dividem G(r1, r2). Na verdade, a análise destes autores não é 

totalmente correta. Isto se deve pelo fato de que o ganho G(r1, r2) é vislumbrado na formação 

do contrato, no tempo 2, mas ele só se efetiva no tempo 4, com a execução contratual. Desta 

forma, a melhor suposição a ser feita é de que se o contrato for formado no tempo 2, as partes 

irão dividir a ganho G(r1, r2) somente se o contrato for executado no tempo 4 ou se tiver 

algum remédio específico para a quebra contratual11. 

Não obstante este fato, a divisão do ganho obedece a força de barganha estabelecida 

no momento da formação contratual e cada parte obterá, no tempo 4, uma fração θ do 

                                                
10 As suposições feitas relativas ao retorno marginal decrescente do investimento garantem a unicidade deste 
resultado. 
11 A análise sobre remédios para quebra contratual é feita na seção seguinte. 
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rendimento alcançado em função do investimento em reliance pré-contratual. Note-se que     

0 ≤ θ ≤ 1 e que o contratante espera obter uma parcela θ do rendimento obtido e o co-

contratante espera obter uma parcela 1 - θ.  

É de se observar que as suposições e argumentos efetuados na fase pré-contratual 

levam em consideração a expectativa que as partes tem de uma possível contratação futura, 

que poderá gerar um determinado ganho, o qual poderá ser dividido conforme a barganha que 

for estabelecida na fase pré-contratual. Isto quer dizer que todo o comportamento das partes, 

isto é, os incentivos que possuem de investir em uma relação contratual lato sensu, é um 

comportamento expectacional, onde elas tomam as decisões no presente, em função daquilo 

que deverá acontecer no futuro. Assim, a relação pré-contratual é uma relação determinada 

exclusivamente pela confiança que os contratantes possuem em obter um ganho no futuro. 

Toda a inversão econômica feita nesta fase tem o objetivo único de ultrapassá-la e efetivar-se 

em um instrumento jurídico denominado contrato em que as partes, aí sim, possuem uma 

garantia formal de que irão obter um ganho no futuro, seja pela execução do contrato, seja 

pela indenização de sua não execução. 

A questão expectacional, apesar de estar indiretamente contida no trabalho de 

Bebchuk e Bem-Shahar (2001), não é explicitada claramente pelos autores. O modelo que eles 

apresentam com suas suposições – e que é utilizado neste trabalho – é exposto como um 

modelo de informação perfeita sobre a relação contratual. Mas na verdade, a informação 

perfeita é incerta e dependente de fatores a serem perfectibilizados no futuro, o que ressalta o 

aspecto do risco de uma relação pré-contratual. No entanto, os autores deste modelo não 

perceberam esta questão e modelaram como se fosse em um  ambiente de certeza. Não 

obstante, o modelo é robusto e será utilizado neste trabalho para fins de medição da eficiência 

econômica da relação pré-contratual. 

Neste ínterim, as partes possuem informação perfeita sobre a relação contratual. A 

estrutura da relação, incluindo a forma funcional de V ( . ) e de C ( . ) e o valor de θ, bem 

como os níveis de reliance pré-contratual são de conhecimento comum.  
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No entanto, o Poder Judiciário somente pode verificar os valores de r1 e r2. A forma 

funcional de V e de C, isto é a maneira em que eles são influenciados por r1 e r2, e a maneira 

como a barganha é decidida, o valor de θ, não são de conhecimento do juiz.12 

Colocadas as suposições básicas do modelo de análise da relação pré-contratual, bem 

como das condições de ótimo social, resta, seguindo Bebchuk e Bem-Shahar (2001), 

apresentar o comportamento das partes frente aos regimes polares de inexistência e de 

totalidade de responsabilidade pré-contratual13. O objetivo de estudar os casos extremos e 

inexistência de responsabilidade e de responsabilidade total pelos gastos efetuados em 

reliance pré-contratual é de que todas as referências empíricas irão situar-se entre estes 

extremos. 

Como afirmam Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 431), “sob um regime jurídico onde 

não existe responsabilidade pré-contratual sobre os gastos em reliance, as partes não podem 

recuperar o investimento efetuado no caso do contrato não se formar” [tradução livre]. 

Assumindo que as partes acordem sobre o seu poder de barganha, o preço esperado a se pagar 

pela obtenção do objeto contratual será p = θC(r1, r2) + (1-θ)V(r1, r2). 

 Esta equação denota o preço a ser pago caso o contrato seja formado. Este preço é, na 

verdade, a expectativa de preço que as partes, dado o seu poder de barganha, estão dispostas a 

pagar para assinar o contrato. O termo θC(r1, r2) significa a parte do custo do co-contratante 

que o contratante deverá arcar. O termo (1-θ)V(r1, r2) será a parte do ganho do contratante que 

deverá ficar para o co-contratante.  

O lucro esperado pelo contratante no tempo 4 será V(r1, r2) – r1 – p. Como é o 

contratante quem irá pagar o preço caso o contrato seja formado, o valor do preço deverá ser 

descontado do seu ganho. Como o contratante também investe em reliance pré-contratual, o 

nível de r1 investido também é um custo para o contratante, uma vez que não há 

responsabilidade sobre estes investimentos, caso haja quebra pré-contratual. Desta forma, esta 

equação mostra o benefício líquido esperado que o contratante poderá recebe caso o contrato 

                                                
12 Apesar de haver uma extensa literatura sobre as questões de contratos incompletos e de problemas de holdups, 
é de se notar que a maioria é relativa à questões de relações contratuais e não pré-contratuais e, além disso, do 
ponto de vista da responsabilidade pré-contratual, é bastante razoável que o investimento em reliance pré-
contratual seja verificável, pois se o contrário fosse plausível não seria possível atribuir a responsabilidade por 
tal investimento.  
13 Toda a análise de casos concretos sempre vai ficar limitada aos regimes aqui discutidos. O que pode variar são 
os níveis de responsabilidade civil que podem ser maiores ou menores, na dependência de cada caso. 
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seja formado e executado. Com um pouco de álgebra, é possível afirmar que o lucro esperado 

para o contratante é igual a θG(r1, r2) – r1. 

Por outro lado, o lucro esperado pelo co-contratante será p – C(r1, r2) – r2. Como é o 

co-contratante quem recebe o preço e, para produzir o objeto contratual, percebe o custo do 

contrato, o seu benefício líquido esperado deverá ser a diferença do preço e do custo do 

contrato, descontado o valor do seu investimento em reliance pré-contratual, uma vez que não 

há responsabilidade sobre este gasto. Assim, com um pouco de álgebra, também é possível 

afirmar que o lucro esperado para o co-contratante é igual a (1-θ)G(r1, r2) – r2. 

Na expectativa de lucro no tempo 4, as partes irão direcionar o seu investimento em 

reliance pré-contratual da maneira que maximize o seu lucro esperado. Os níveis de 

investimentos ótimos em reliance pré-contratual para o contratante e para o co-contratante em 

um regime de ausência de responsabilidade pré-contratual serão denotados por r1
n e r2

n, 

respectivamente. Resolvendo o problema de maximização simultaneamente, os níveis ótimos 

de investimento em um regime jurídico de ausência de responsabilidade pré-contratual, r1
n e 

r2
n, devem satisfazer as seguintes condições de primeira ordem: 

 

G1(r1
n, r2

n) = 1/θ 

G2(r1
n, r2

n) = 1/(1-θ) 
(2)

 

Nota-se que a primeira equação de (2) mostra que no ponto ótimo, o ganho social de 

se investir uma unidade a mais em reliance pré-contratual pelo contratante, isto é, o ganho 

marginal no ponto ótimo, é uma função do nível de barganha, θ. No entanto, como 0 < θ < 1, 

o ganho marginal é maior do que a unidade. O mesmo é válido para a segunda equação de (2). 

O ganho adicional do co-contratante investir uma unidade a mais em reliance pré-contratual é 

maior do que unidade. 

Comparando (1) e (2), Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 431) estabeleceram a 

condição para o problema conhecido como holdup: 
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i) sob um regime jurídico de inexistência de responsabilidade pré-contratual, 

cada parte irá investir insuficientemente em reliance pré-contratual (dado o nível de 

investimento da outra parte). 

Para se provar i, deve-se comparar (1) e (2). Em (1), o ganho adicional de investir uma 

unidade a mais em reliance pré-contratual tanto pelo contratante quanto pelo co-contratante é 

igual à unidade. Em (2), esse mesmo valor é superior à unidade. Isto que dizer que em (2) 

cada unidade de investimento implica um ganho social maior do que para cada unidade 

investida em (1). Daí, para se alcançar o ótimo sob a regra que denota inexistência de 

responsabilidade, definido em (2), é necessária uma quantidade inferior de investimentos em 

reliance pré-contratual do que seria necessário para se atingir o ótimo social em (1). Assim, 

sob um regime jurídico de inexistência de responsabilidade pré-contratual, cada parte irá 

investir insuficientemente em reliance pré-contratual. 

Bebchuk e Bem-Shahar (2001) salientam ainda que se deve atentar para a divergência 

entre os ganhos privados e sociais. Esses autores colocam que, do ponto de vista social, o 

contratante (co-contratante) deve elevar r1 (r2) tanto quanto o benefício, em termos de ganhos 

de rendimentos, exceder o custo marginal de 1. Do ponto de vista privado, eles enfatizam que 

o contratante (co-contratante) deve pagar para elevar r1 (r2) tanto quanto o seu benefício 

privado, em termos da fração do lucro que ele pode obter, exceder o custo marginal de 1. 

Então, o contratante (co-contratante) captura apenas uma parte θ (1-θ) do benefício do seu 

investimento em reliance pré-contratual, o que o leva a investir abaixo do nível socialmente 

ótimo. Essa questão é conhecida na literatura como holdup problem -  o investimento ótimo é 

detido em função da expectativa com a obtenção de lucros. 

Do lado oposto ao espectro do regime de inexistência de responsabilidade contratual 

está o regime de estrita responsabilidade de investimento em reliance pré-contratual. Nesta 

situação, conforme colocam Bebchuk e Bem-Shahar (2001), o investimento em reliance 

efetuado por qualquer das partes é completamente recuperável no caso de não-acordo para 

formalização do contrato. Essa é uma regra extrema na qual a parte pode ser requisitada a 

pagar pelo investimento efetuado pela outra parte, mesmo que tenha sido esta que deu razão 

para a não formalização contratual.  

Dada a suposição inicial de que o juiz pode observar somente os níveis de r1 e r2, a 

regra de responsabilidade estrita é a mais plausível de ser aplicada. Quando as partes falham 
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nas tratativas e o contrato não é assinado, o conhecimento de r1 e r2 não é suficiente para o 

juiz  apurar a responsabilidade e a decisão tende a ser no sentido de que cada gasto efetuado 

deve ser reposicionado. 

Então, em um regime de responsabilidade estrita, se o contrato não é formalizado, 

cada parte deve ser completamente compensada pela outra por seus investimentos em reliance 

pré-contratual. Neste contexto, o preço que o contratante está disposto a pagar com a 

efetivação do acordo será V(r1, r2) – r1 + r2. Este preço significa que o contratante se beneficia 

não somente do valor que ele pode obter do contrato, mas também pelo valor do investimento 

feito pela outra parte. Similarmente, o preço que o co-contratante está disposto a aceitar é 

C(r1, r2) – r1 + r2. Desta forma, o intervalo em que o preço será estabelecido é    [V(r1, r2) – r1 

+ r2, C(r1, r2) – r1 + r2]. Através da determinação do poder de barganha, θ, onde o contratante 

ficará com (1-θ) da barganha e o co-contratante ficará com θ da barganha, o preço esperado 

será p = θC(r1, r2) + (1-θ)V(r1, r2) – r1 + r2. 

O ganho esperado pelo contratante será de V(r1, r2) – r1 – p. Com um pouco de álgebra 

é possível obter o valor de θG(r1, r2) – r2. O ganho esperado pelo co-contratante será de          

p - C(r1, r2) – r2. Ajustando este valor, obtém-se que o ganho esperado do co-contratante será 

de (1-θ)G(r1, r2) – r1. Na expectativa destes ganhos no tempo 4, as partes irão escolher o nível 

de investimento em reliance pré-contratual tal qual maximize seus ganhos esperados, 

satisfazendo as seguintes condições de primeira ordem 

 

G1(r1
s, r2

s) = 0 

G2(r1
s, r2

s) = 0 
(3)

 

Comparando os resultados de (1) e de (3), é possível estabelecer a seguinte 

proposição, retirada de Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 434): “sob a regra de estrita 

responsabilidade pré-contratual, cada parte escolhe o nível de investimento em reliance que é 

excessivo, dado o investimento da outra parte.” [tradução livre] 

Na comparação de (1) e de (3), pode-se notar que o ganho marginal ótimo em um 

regime que denota responsabilidade estrita para as partes relativas aos seus gastos com 
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reliance pré-contratual é igual a zero. O ganho marginal, nesta regra, é inferior ao obtido no 

ótimo social, (1). Assim, isto significa que cada unidade adicional de investimento em 

reliance pré-contratual no regime de responsabilidade estrita gerará um ganho extra menor do 

que aquele gerado na obtenção do ótimo social. Desta forma, para alcançar um ponto ótimo de 

investimento em um regime de responsabilidade estrita é necessário que as partes invistam 

excessivamente em reliance pré-contratual, relativamente ao ótimo social. 

Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 434) salientam ainda que “o investimento excessivo 

resulta do fato de que cada parte capture algum ganho do investimento em reliance sem 

efetivamente suportar seus custos. A possibilidade de reaver todo o investimento se o contrato 

não é formado faz com que as partes não se importem com o tamanho do ganho 

proporcionado pelo seu investimento, isto é, desde que ele seja positivo, as partes irão 

investir em reliance pré-contratual.” [tradução livre] 

O que se pode notar, na análise dos dois regimes polares, o regime de responsabilidade 

estrita e o regime de inexistência de responsabilidade, é que em nenhum deles é possível obter 

o nível social ótimo sobre o investimento em reliance pré-contratual. No regime de 

inexistência de responsabilidade, o investimento é insuficiente e, no regime de 

responsabilidade estrita, o nível de investimento é excessivo.  

Isso leva a buscar, dentro de algum regime intermediário de responsabilidade, 

possibilidades potenciais de produção de nível ótimo de investimento em reliance pré-

contratual. Neste contexto, Bebchuk e Bem-Shahar (2001) identificaram três regras que, com 

condições adicionais de informação para o juiz, podem levar a um eficiente nível de 

investimento. As regras são os regimes intermediários de responsabilidade para o 

oportunismo ex post, para a divisão dos gastos em reliance pré-contratual e para 

responsabilidade baseada no nível ótimo de reliance pré-contratual.  

A primeira regra intermediária de responsabilidade é o regime de oportunismo ex post, 

também conhecido com regra que denota responsabilidade estrita à parte que barganha de 

maneira oportunista ex post.  

No intuito de resolver o problema holdup e o excesso de investimentos proporcionados 

pelas regras extremas de responsabilidade, Bebchuk e Bem-Shahar (2001) explicitam uma 

regra focada na restrição legal da barganha. Neste contexto, os autores colocam (p. 435) “que 

a barganha de cada parte deve ser legalmente restringida de uma maneira tal que leve em 
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consideração o investimento perdido da outra parte” [tradução livre]. A regra legal deve 

conter um mandamento que impeça o contratante de estipular o preço para um valor inferior 

ao custo do co-contratante, isto é, a C(r1, r2) + r2 e que impeça o co-contratante de elevar o 

preço para valores acima do ganho líquido do contratante, isto é, de V(r1, r2) – r1.  

Essa regra terá o objetivo de incentivar as partes a investir ex ante, num intervalo de 

barganha limitador de preço, isto é, [C(r1, r2) + r2, V(r1, r2) – r1]. No entanto, para obter este 

tipo de resultado, deve-se, adicionalmente, supor que o juiz verifique não só o nível de r1 e r2, 

como inicialmente feito, mas também o custo C e o valor V, definidos ex post, pois somente 

dessa maneira será possível para ele avaliar a forma com que o intervalo da barganha é 

montado. Se somente a suposição inicial fosse mantida, o juiz não poderia determinar o quão 

não-razoável era a barganha feita pelas partes.  

Considerando, então, a suposição adicional de informação pelo juiz e o intervalo de 

preços mínimos e máximos suportados pela barganha, [C(r1, r2) + r2, V(r1, r2) – r1], o preço 

esperado será definido por p = θ[C(r1, r2) + r2] + (1-θ)[V(r1, r2) – r1]. O ganho esperado do 

contratante, que é V(r1, r2) – r1 – p, será igual a θ[G(r1, r2) – r1 – r2] e ele escolherá o valor de 

r1 que maximize seu ganho esperado. O co-contratante irá escolher o valor de r2 que maximize 

o seu ganho esperado, p – C(r1, r2) – r2 = (1-θ)[G(r1, r2) – r1 – r2]. As condições de primeira 

ordem são: 

 

θG1(r1, r2) = θ → G1(r1, r2) = 1 

(1-θ)G2(r1, r2) = (1-θ) → G2(r1, r2) = 1 
(4)

 

Observa-se, comparando (4) e (1), que as condições de primeira ordem para esta regra 

são as mesmas obtidas para o ótimo social, evidenciando a eficiência deste argumento. 

Através deste resultado, Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 437) formularam o seguinte 

resultado: “sob a regra que denota responsabilidade somente à parte que barganha de forma 

oportunista ex post, ambas as partes efetuam um nível ótimo de investimento em reliance pré-

contratual.” [tradução livre]. 
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É de se notar que a dependência da barganha para obtenção do ótimo em (4) é relativa. 

O que se quer dizer com isso é que, apesar de as partes investirem conforme a determinação 

antecipada do poder de barganha, quando esta é limitada legalmente, o ganho marginal, no 

ponto ótimo, não depende mais dela. Além disso, a eficiência da regra deve-se ao fato de que  

no ponto ótimo de investimento, o dispêndio de cada parte fornece um ganho marginal igual 

ao fornecido pela situação social ótima.  

Intuitivamente, o resultado dessa regra leva ao investimento ótimo em reliance pré-

contratual porque nenhuma das partes carrega consigo o seu custo em reliance, nem mesmo o 

custo da outra parte. 

Percebe-se, no entanto, a dificuldade prática de aplicação desta regra, uma vez que é 

necessário ser de conhecimento do juiz o valor de θ e das funções V e C. O valor de θ é 

fixado pela legislação, no entanto, V e C são determinados ex post, em função dos níveis de 

investimento em reliance pré-contratual. Desta forma, apesar de o resultado ótimo, para este 

regime intermediário ser idêntico ao obtido no ótimo social, sua aplicabilidade é diminuída. 

A segunda regra de responsabilidade intermediária é a de divisão dos gastos em 

reliance pré-contratual. Sob esta regra, como coloca Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 438), 

no caso de o contrato não se formar, “a parte que efetuou algum gasto está apta a reaver 

parte de seu investimento” [tradução livre]. 

Supondo que θ é a proporção de divisão dos gastos, o modelo formal tem a seguinte 

configuração: o reembolso líquido que o contratante recebe é (1-θ)r1 - θr2; assim, o maior 

preço que ele concordará é V(r1, r2) - (1-θ)r1 + θr2. O menor preço que o co-contratante 

concordará é C(r1, r2) + (1-θ)r1 - θr2. O preço esperado será de p = θC(r1, r2) + (1-θ)V(r1, r2) – 

θr2 + (1-θ)r1. É de se observar que este preço é igual ao preço sob um regime intermediário de 

responsabilidade para o oportunismo ex post. O ganho esperado para o contratante será de 

V(r1, r2) – r1 – p  que fornece o valor de θ[G(r1, r2) – r1 – r2] e o ganho esperado para o co-

contratante será de p – C(r1, r2) – r2, que é igual a (1-θ)[G(r1, r2) – r1 – r2]. As partes irão 

escolher os níveis de investimento em reliance que maximize seus ganhos. As condições de 

primeira ordem são : 

θG1(r1, r2) = θ → G1(r1, r2) = 1 (5) 
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(1-θ)G2(r1, r2) = (1-θ) → G2(r1, r2) = 1 

 

Verifica-se, novamente, que as condições ótimas em (5) são idênticas àquelas obtidas 

para o ótimo social em (1). Em função desse resultado, Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 439) 

formularam a seguinte proposição: “sob uma regra que divide o custo do gasto com reliance 

pré-contratual entre as partes, com uma fração θ para o co-contratante e (1-θ) para o 

contratante, obtêm-se o nível ótimo de investimento.” [tradução livre] 

No entanto, a adoção dessa regra implica uma suposição adicional sobre o nível 

informacional do juiz. A suposição inicial era de que o juiz somente possui conhecimento 

sobre os níveis de r1 e r2. No entanto, para o correto funcionamento desta regra, é necessário 

que ele conheça também a forma de que a barganha foi sopesada, isto é, o valor de θ. 

A terceira regra de responsabilidade intermediária é relativa à adoção de uma medida 

legal que faça com que as partes fiquem restringidas a investir o montante socialmente ótimo 

r1* e r2*. Neste regime intermediário, o juiz deverá ter conhecimento não só dos níveis de 

investimento feito pelas partes, mas também dos níveis socialmente ótimos, r1* e r2*, uma vez 

que a responsabilidade estaria restrita aos níveis ótimos de investimento. 

 Formalmente, o intervalo de preço que geralmente entra na barganha das partes é 

[C(r1, r2) – r1 + r2, V(r1, r2) – r1+ r2]. Agora, sob esta regra, r1 e r2 estarão limitados a não 

exceder o valor de r1* e r2*. Assim, o preço mínimo que o contratante irá oferecer será de 

C(r1, r2) – min(r1, r1*) + min(r2, r2*) e o preço máximo que o co-contratante irá pedir será de 

V(r1, r2) – min(r1, r1*) + min(r2, r2*). O preço esperado será                   

p = θ[C(r1, r2) – min(r1, r1*) + min(r2, r2*)] + (1-θ)[ V(r1, r2) – min(r1, r1*) + min(r2, r2*)]. 

O ganho esperado do contratante será θG(r1, r2) + min(r2, r2*) se r1 < r1* e            

θG(r1, r2) + min(r2, r2*) + (r1 – r1*) se r1 > r1*. O ganho esperado do co-contratante será       

(1-θ)G(r1, r2) - min(r1, r1*) se r2 < r2* e (1-θ)G(r1, r2) + min(r1, r1*) + (r2 – r2*) se r2 > r2* 

Ambas as partes irão direcionar seu investimento em reliance pré-contratual no 

sentido de maximizar o ganho. Para o caso do contratante, quando r1 < r1*, G1(r1, r2) = 0 e o 

seu investimento é excessivo relativamente ao nível eficiente dado por (1). Quando r1 > r1*,  

G1(r1, r2) = 1/θ > 1 e o seu investimento é insuficiente relativamente ao nível ótimo. Isto 
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significa que o contratante não tem incentivo de desviar do nível ótimo e legalmente 

estabelecido. 

Para o caso do co-contratante o raciocínio é semelhante. Se r2 < r2*,                  

G2(r1,r2) = 0 < 1 e o investimento dele é excessivo, relativamente ao nível ótimo. Quando r2 < 

r2*, G2(r1,r2) = 1/(1-θ) > 1 e o investimento é insuficiente. Do mesmo modo que o contratante, 

o co-contratante, neste tipo de regra, não tem incentivo para desviar.14 

Em função deste argumento, é possível estabelecer a proposição, retirada de Bebchuk 

e Bem-Shahar (2001, p. 441), que “sob a regra que limita a responsabilidade ao nível ótimo 

de reliance, as partes investem eficientemente.” [tradução livre] 

 

2.2.3- A relação pré-contratual com a existência de uma proposta 

As regras que denotam eficiências às relações pré-contratuais observadas 

anteriormente exigem um significante conjunto de informações para que o Poder Judiciário, 

através da figura do juiz, resolva as demandas de forma a obter o ótimo social. No entanto, em 

função das exigências informacionais, a aplicabilidade prática fica, de certa forma, reduzida. 

Nesta seção será examinada uma situação particular na qual outra regra pode ser 

implementada em substituição às exigências informacionais: em muitas situações pré-

contratuais, o desenvolvimento das negociações chega a um determinado ponto em que as 

partes desejam ou requerem que o preliminarmente acordado seja formalizado em uma oferta 

ou proposta. Em negócios que exigem uma maior complexidade nas tratativas, como afirma 

Venosa (2003, p. 420), “existe uma gradual formação do contrato, desde a oferta, às 

negociações prévias, eventual opção, até se chegar ao contrato preliminar e, finalmente, ao 

contrato”. Neste ínterim, a proposta é um instrumento que garante uma maior segurança na 

realização do negócio. 

Na oferta ou proposta15 existe uma declaração de vontade pela qual uma das partes 

contratuais (o proponente da oferta) propõe a outra (o oblato) os termos para a conclusão de 

um contrato. Para que esse se aperfeiçoe basta que o oblato a aceite. Serpa Lopes apud 

                                                
14 A solução (r1*, r2*) é o equilíbrio de Nash único. Não existe outro equilíbrio tal qual desvie deste resultado. 
15 Este instrumento também é denominado policitação que vem do latim pollicitatio, de pollicitari (propor, 
oferecer, prometer). Na terminologia técnica significa a proposta, a promessa ou a oferta ainda não aceita, que 
antecedem a formação dos contratos. 
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Venosa (2003, P. 517) coloca que a oferta é uma “declaração unilateral do proponente, 

receptícia, e que deve conter, em princípio, os elementos essenciais do negócio jurídico”. 

A proposta deve ser clara e objetiva, descrevendo os pontos principais do contrato. 

Neste aspecto, apresenta-se, portanto, de forma diversa das negociações preliminares. A 

proposta vincula a vontade do proponente, que somente ficará liberada com a negativa do 

oblato, o decurso do prazo estipulado na oferta ou ainda a caducidade desta, na dependência 

do caso concreto. O art. 427 do Código Civil trata desta situação, nos seguintes termos: “A 

proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da 

natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” 

As exceções dispostas na lei16 a que se refere o art. 427 permitem a conclusão de que a 

manifestação de vontade neste aspecto não é oferta, mas apenas parte das negociações 

preliminares. Deve-se, no entanto, considerar-se sempre o caso concreto, uma vez que os usos 

e costumes – conforme se interpreta do art. 427 – podem não fazer obrigatória a oferta ao 

ofertante. 

De outro lado, para que a oferta gere seu efeito principal, que é a conclusão do 

contrato, é necessário que o oblato a aceite. A aceitação, como coloca Venosa (2003, p. 520), 

“é ato de aderência à proposta feita”. Desta forma, duas figuras distintas surgem nesta 

análise: a oferta e a aceitação. A primeira vincula o ofertante aos termos nela acostados. A 

outra impõe a obrigação de conclusão do contrato. Assim, como está-se tratando de 

responsabilidade pré-contratual, a análise estende-se até o momento da proposta, uma vez 

que, a partir da aceitação, a análise já não é pré-contratual, mas sim, contratual. 

Nada obsta, no entanto, de o oblato efetuar uma contraproposta, ficando, agora, ele no 

lugar do ofertante e assumindo as mesmas responsabilidades que aquele tinha na feitura da 

proposta inicial. O efeito direto da contraproposta é a inversão dos pólos da relação em 

análise. 

                                                
16 Código Civil, art. 428: Deixa de ser obrigatória a proposta:  
I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa 
que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;  
II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento 

do proponente;  

III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;  
IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente 
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Neste caso, como existe agora uma proposta com os termos iniciais do contrato, existe 

também uma maior garantia legal de que o contrato será realizado e cumprido. Neste sentido, 

como coloca Bebchuk e Bem-Shahar (2001), é possível efetuar-se o reliance em dois estágios. 

Desta forma, a seqüência de eventos relativamente à parte pré-contratual fica modificada, de 

acordo com a Figura 6. Além da possibilidade anterior de efetuar-se o reliance pré-contratual 

no momento 1a, agora também há a possibilidade de se investir em 1c, posteriormente à 

feitura da proposta em 1b. 

 

 

 

 

 

Figura 6 - seqüência de eventos modificada 
Fonte: Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 444) (modificada pelo autor). 

 

Suponha então que a proposta tenha um conteúdo no qual o negócio poderá se realizar 

com base em um preço p. Se o preço p for atraente para ambas as partes, elas irão investir em 

reliance pré-contratual no tempo 1c, visando à conclusão do contrato. Desta forma, 

verificados os investimentos feitos no tempo 1c, o co-contratante (oblato) tem a opção de 

aceitar a proposta, recusá-la ou contrapropor.  

Nesta conjectura, Bebchuk e Bem-Shahar (2001) salientam que as partes podem se 

comportar de maneira oportunista e o acordo pode não se perfectibilizar. Se a parte que 

estiver na situação de ofertante (ou de contra-ofertante) se comportar de maneira oportunista e 

tentar renegociar sua proposta de maneira a obter um preço mais favorável, e se essa nova 

negociação não resultar em acordo, aquele que deu causa para burlar a oferta deverá 

responder pelo dano causado, isto é, o reliance da outra parte.  

Para focar no incentivo para o investimento em reliance no tempo 1c, seja r’1 e r’2 os 

gastos em reliance efetuados neste período. Como o preço p da proposta deve ficar entre 

C(r’1, r’2) + r’2 e V(r’1, r’2) – r’1, o menor preço que o ofertante poderá oferecer será        
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C(r’1, r’2) + r’2. Se o preço for muito elevado, o co-contratante não aceitará a proposta. Se for 

efetuada uma contraproposta com um preço menor que o limite, ela não será aceita pelo 

contratante. Assim, mesmo que a possibilidade de renegociar a oferta exista, o preço não 

poderá sair do alcance de  C(r’1, r’2) + r’2 e V(r’1, r’2) – r’1. Assumindo que as partes irão 

negociar os preço de acordo com seu poder de barganha, o preço esperado será                   

p = θ[C(r’1, r’2) + r’2] + (1-θ)[V(r’1, r’2) – r’1]. 

O contratante espera ganhar, quando escolhe os gastos em reliance,                   

θ[G(r’1, r’2) – r’1 - r’2]. O co-contratante, da mesma forma, espera ganhar                  

(1-θ)[G(r’1, r’2) – r’1 - r’2]. As soluções para os problemas de maximização das partes são:  

θG1(r’1, r’2) = θ → G1(r’1, r’2) = 1 

(1-θ)G2(r’1, r’2) = (1-θ) → G2(r’1, r’2) = 1 
(6) 

 

Nota-se que o resultado é o mesmo que o obtido ao derivar o ótimo social em (1). Essa 

conclusão leva à formulação da seguinte proposição: sob a regra que denota responsabilidade 

dos gastos em reliance da parte contrária para qualquer parte que não cumpra a proposta por 

ela feita, o investimento em reliance efetuado no período seguinte a proposta é socialmente 

ótimo. 

Como anota Bebchuk e Bem-Shahar (2001, p. 447), essa regra é “bem sucedida em 

incentivar um investimento em reliance eficiente pois ela protege este investimento das partes 

do problema de holdup” [tradução livre]. Os termos colocados na oferta fazem com que a 

possibilidade de se retratar ou de negociar diferentes termos fique diminuída. Apesar de não 

se excluir a possibilidade de renegociação, apenas o oblato é que pode exercer essa faculdade, 

uma vez que o ofertante fica jungido àquilo posto na oferta.  

Da mesma forma do exposto na análise da  regra que denota responsabilidade somente 

à parte que barganha de forma oportunista ex post, o ofertante, neste caso, fica limitado a 

ofertar um preço que faça com que o pagamento líquido da outra parte seja não-negativo. 

Assim, não ignorando os investimentos perdidos (sunk investments) em função da oferta, as 

partes que investiram em reliance não são contidas (held up) e apresentam, então, 

investimentos ótimos. 
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Relativamente ao preço estipulado na oferta, não necessariamente ficarão as partes 

jungidas a ele. A proposta apresentada no tempo 1b deve conter um preço que fique limitado 

na região de barganha entre as partes, isto é, C(r’1, r’2) + r’2 ≤ p ≤ V(r’1, r’2) – r’1. Isto não 

implica na impossibilidade de renegociação, uma vez que o oblato pode efetuar uma contra-

proposta, invertendo os pólos da relação. Evidentemente,  assume que o preço estipulado na 

oferta e renegociado será de acordo com as forças de barganhas das partes. Assim, 

independentemente de haver ou não negociação acerca do colocado na oferta (haver ou não 

contra-oferta), o preço segue o disposto por p = θ[C(r’1, r’2) + r’2] + (1-θ)[V(r’1, r’2) – r’1]. 

Mas, a questão que impulsionou a busca de uma solução ótima através do 

estabelecimento de uma proposta é a redução do nível informacional que o juiz necessita para 

julgar a responsabilidade, uma vez não concluído o contrato. Sob esta regra, o que o Poder 

Judiciário necessita observar é o desvio entre o preço inicialmente ofertado e o preço após a 

renegociação da oferta (estes documentados pelas partes) e os investimentos em reliance 

efetuados no período 1c. Assim, esse tipo de informação é factível de ser obtida, o que resolve 

o problema informacional das regras de responsabilização intermediária, acima colocadas. 

 O defeito da regra é que ela não diz respeito aos investimentos em reliance efetuados 

no período 1a (r1 e r2), isto é, no período anterior à feitura da oferta. O juiz irá julgar os termos 

da oferta e levará em consideração somente os investimentos lançados após a existência desta. 

No entanto, como coloca Bebchuk e Bem-Shahar (2001), pode-se salientar que dificilmente 

os investimentos em reliance efetuados no período 1a serão diferentes de zero. Isso se deve ao 

fato de que, na expectativa de uma oferta, nenhuma das partes teria incentivos para efetuar 

algum gasto anterior a esta oferta. 

 

2.2.4- O modelo de análise da relação contratual 

A partir desta parte do texto será apresentado o modelo de análise da relação 

contratual propriamente dita, isto é, das fases 2, 3 e 4 da seqüência de eventos do processo 

contratual relacionada na Figura 5. A diferença básica do tratamento dispensado à relação pré-

contratual, em função do trabalho de Bebchuk e Bem-Shahar (2001), que se caracterizou por 

definir uma relação em um ambiente de certeza, relativamente ao modelo aqui apresentado 

sobre a relação contratual propriamente dita é a implicação da incerteza no delineamento do 
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contrato e dos remédios para o não cumprimento deles17. Conforme Shavell (1981, p. 1) “a 

incerteza é uma característica inerente a qualquer relação contratual, pois sempre há, por 

menor que seja, um lapso temporal entre a feitura do contrato e a sua execução. Durante este 

período, o custo da produção do bem ou serviço que está estipulado com objeto do contrato 

pode variar de forma bastante aleatória, fazendo com que seja mais vantajoso para alguma 

das partes desistir da execução do contrato.” [tradução livre]. 

Outra diferenciação importante de ser salientada é a existência dos remédios para o 

não cumprimento do estipulado no contrato. Desta forma, como agora há um contrato formal 

entre as partes, surgem determinadas figuras, chamadas remédios contratuais, os quais têm a 

serventia de mostrar qual a solução a ser dada para quebras contratuais ou rompimentos de 

cláusulas contratuais, as quais, por sua vez, não continham previsão explícita no contrato 

acerca da responsabilidade. Isso, naturalmente, leva em consideração a confecção de contratos 

incompletos. 

No entanto, Shavell (1981) apresenta, primeiramente, na modelagem para a análise da 

situação contratual, uma especificação de um contrato que seja completo. Em um contrato 

completo, toda e qualquer contingência18 que eventualmente tenha a possibilidade de ocorrer 

está presente em alguma das cláusulas contratuais, contendo, ainda, os respectivos efeitos da 

responsabilidade civil. 19 

Além disso, na elaboração do modelo, o mesmo autor salienta que inicialmente os 

contratos além de serem completos,  são eficientes de Pareto, isto é, não é possível melhorá-

los para alguma das partes sem que a outra seja prejudicada. 

Posteriormente a suposição de contratos completos será relaxada. A razão para isso é 

que, na prática, como salienta Shavell (1981), o custo de transação de se colocar todas as 

possíveis contingências dentro do texto do contrato é muito elevado e, adicionalmente, 

existem figuras que são substitutas para as cláusulas de contingência (remédios contratuais). 

                                                
17 A análise segue o estipulado nos trabalhos de Shavell (1980) e (1981).  
18 Por contingência deve-se entender tudo o que possa acontecer ou suceder e é eventual, isto é, a sua ocorrência 
é incerta. 
19 Para um detalhamento acerca da incompleteza dos contratos e seus efeitos corporativos e institucionais, vide 
Hart (1995), especialmente o capítulo 4. 
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Neste contexto, serão apresentados os substitutos para as cláusulas contingentes, isto é, os 

remédios contratuais.20 

O modelo de Shavell (1981) é o seguinte: um contratante e um co-contratante (as 

partes contratuais), após superarem a fase pré-contratual, formalizam o contrato, isto é, a fase 

2 da Figura 5 já está alcançada. A partir daí, na fase 3, assume-se que o contratante deverá 

dispor de certos recursos a fim de incentivar o co-contratante a cumprir o que ficou acordado 

no contrato. A quantidade de recursos disposta pelo contratante é chamada de reliance 

contratual, ou simplesmente reliance. Seja, então, R = reliance contratual, um valor positivo 

que serve tanto para aumentar o valor recebido pelo contratante como para diminuir o custo 

do co-contratante na produção do bem ou serviço. É de se observar que, no caso de um 

contrato já formado, com o preço ajustado e as condições já impostas, somente o contratante é 

que tem interesse de investir em reliance contratual, para incentivar o co-contratante a 

efetivamente produzir o objeto do contrato. Desta forma, o reliance tem o seu efeito físico, 

que é de aumentar o ganho do contratante e diminuir o custo do co-contratante, e tem o seu 

efeito expectacional, que é incentivar o co-contratante a cumprir o contrato. 

Nota-se que, até o momento, nada se falou sobre a questão da incerteza. No entanto, 

após a verificação do gasto em reliance efetuado pelo contratante, o co-contratante irá realizar 

os seus custos de produção do bem objeto do contrato em um ambiente de incerteza. A 

incerteza é decorrente do interregno temporal que existe entre o investimento em reliance e o 

pagamento do preço por parte do contratante. Neste período, apesar de o co-contratante 

conhecer os seus custos antes de começar a produção do bem, poderá haver alterações do 

ambiente em que trabalha o co-contratante, tais como, aumento do preço dos insumos 

utilizados na produção, escassez dos insumos, elevação do custo da mão-de-obra utilizado no 

processo produtivo, algum caso fortuito ou força maior que impeça a produção do bem21. Seja 

então c = custo de produção e f(c) = a densidade de probabilidade de c, que se supõe que, 

como faz Shavell (1981, p. 4), seja positiva num intervalo não degenerado [α, β] com α ≥ 0 e 

                                                
20 Shavell (1981) coloca que, além dos remédios para quebras contratuais, existem outros dois substitutos para 
cláusulas de contingência: a renegociação contratual e as possibilidades de exclusão de responsabilidade 
contratual (caso fortuito, força maior). No entanto, este trabalho somente tratará das questões de remédios para 
quebras contratuais.  
21 Para uma definição precisa do que venha a ser caso fortuito e força maior no direito brasileiro, vide Venosa 
(2003). 
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zero para outros valores. O intervalo [α, β] capta todo o período onde possam ocorrer 

variações no custo de produção do objeto contratual22. 

Se o co-contratante satisfaz sua obrigação contratual, isto é, se ele adimple, o 

contratante irá obter um benefício positivo chamado de expectativa de ganho, denotado por v. 

O benefício líquido que o contratante irá receber será v-R, isto é, a expectativa de ganho 

líquida do investimento em reliance. Note-se que v, diferentemente de c, é um valor sem 

incertezas. 

 Como  está-se tratando, inicialmente, de um contrato completo e Pareto ótimo, ele 

deve conter um conjunto de contingências que possua todas as possíveis particularidades que 

prevêem quebras contratuais. Esse conjunto se chama conjunto de quebras e é denotado por 

Q. O preço do contrato, seguindo a mesma notação de Shavell (1981), será denotado por k. 

O valor esperado líquido do preço para o contratante em função da execução do 

contrato, dado o conjunto de quebra Q, é denotado de E1(Q). Da mesma forma, o valor 

esperado de ganho com o contrato para o co-contratante, dado conjunto de quebra, é denotado 

por E2(Q). então, com a conclusão do contrato, o contratante e o co-contratante esperam 

receber, respectivamente, E1(Q) – k e E2(Q) + k. 

Desta forma, o contrato e as expectativas de ganhos das partes são uma função do 

conjunto de quebras Q e do preço k. Aplicando a condição de estar-se utilizando um contrato 

completo e Pareto eficiente, segue-se que um contrato (Q, k) é Pareto eficiente se não existir 

outro contrato qualquer (Q’, k’) tal que E1(Q’) – k’ > E1(Q) – k e E2(Q’) + k’ > E2(Q) + k. O 

conjunto de quebras ótimo de Pareto será denotado de Q*.23  

A partir daí, Shavell (1981, p.6) define um contrato completo é ótimo de Pareto se e 

somente se ele for descrito por uma das seguintes condições equivalentes: 

i) “a soma do valor esperado para o contratante e para o co-contratante é 

maximizada pelo contrato (E1(Q) + E2(Q) é maximizada por Q*); e 

                                                
22 Pode-se considerar α como o custo subseqüente à formação contratual e β como o custo antecedente a 
execução contratual. Tecnicamente, α e β são o ínfimo e o supremo do custo incerto de produção. 
23 Shavell (1981) denota o conjunto de quebra (breach set) como B. Obviamente, para manter o sentido da língua 
portuguesa, neste trabalho o conjunto de quebra é Q. 
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ii) a soma do valor esperado para o contratante e para o co-contratante, dada 

cada contingência, é maximizada pelo contrato – o co-contratante adimple numa 

contingência se e somente se isto aumentar ou manter a soma.”[tradução livre] 

Em função dessa definição de contrato completo ótimo de Pareto, Shavell (1981) 

elabora a seguinte proposição: sob um contrato completo e ótimo de Pareto, o co-contratante 

não irá adimplir quando o custo de produção exceder a expectativa de ganho do contratante, 

isto é, Q* = {c|c > v}. 

Suponha que determinada contingência venha a ocorrer. Como está-se tratando de 

contratos completos, deverá constar no contrato uma determinada atitude por parte do 

contratante e do co-contratante que faça com que o contrato seja executado. No entanto, na 

negociação do contrato, ao se tratar desta contingência específica, o co-contratante verifica 

que caso ela ocorra, o seu custo será maior do que o ganho proporcionado ao contratante. 

Desta forma, o co-contratante irá quebrar o contrato, pois de outra forma não estaria agindo de 

forma eficiente. 

Outra possível solução é o co-contratante aceitar a diminuição do preço para a não 

inclusão desta cláusula contingente. No entanto, neste caso o contrato não mais seria 

completo, em função da existência de uma contingência não inserida no contrato. 

 Para provar formalmente essa proposição, Shavell (1981) coloca que pela parte (ii) da 

definição de contrato completo ótimo de Pareto, é suficiente mostrar que quando c > v, a 

soma dos valores é elevada pela não-execução. Se o co-contratante não executar o contrato, 

sua renda é k e a renda do contratante é – (k + R). A soma é – R. Se o co-contratante executa 

o contrato, a sua renda é k – c e do contratante é v – (k + R). A soma é v – c – R. Então, a 

soma se eleva quando o co-contratante não executa o contrato quando – R > v – c – R, ou 

quando c > v.  

Assim, mostrou-se que contratos completos são Paretos ótimos. No entanto, como 

salientado anteriormente, a visão que será abordada na análise da relação contratual estrita 

será de que as partes têm um mútuo interesse de deixar os contratos incompletos. A razão 

desta incompleteza é que as possíveis conseqüências adversas de não prover um contrato de 

todas as possíveis contingências podem não ser suficientes para justificar o custo de incluir 

tais cláusulas no contrato mais o custo esperado de verificar tais ocorrências. A partir disto, 
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procede-se a análise da relação contratual estrita levando-se em consideração que os contratos 

são incompletos.24 

Supondo que as partes são neutras ao risco, para mostrar a eficiência de contratos 

incompletos, Shavell (1981) estabelece algumas suposições. Primeiramente, apesar de os 

contratos serem incompletos, eles terão algumas cláusulas que irão tratar de contingências 

específicas, escolhidas pelas partes. Assim, o conjunto das contingências que podem ser 

escolhidas pelas partes para ser inserido no contrato será denotado por S. Se uma contingência 

específica ϕ ∈  S, o contrato trará uma cláusula  estipulando o que deverá ser feito em função 

da ocorrência da contingência ϕ. Seja, então, Q ⊂  S o subconjunto de contingências nas quais, 

de acordo com o contrato, o co-contratante não necessita cumprir o acordo. Se ϕ não está em 

S, então algo fora do contrato (legislação, juiz) determinará o que irá acontecer no caso de ϕ 

ocorrer. 

Em segundo lugar, cada parte incorre em um custo para a provisão da contingência ϕ 

no contrato. O custo de inserção de uma contingência específica no contrato é denotado por 

α(ϕ). Assumindo que cada parte assume metade do custo de inserir contingências no contrato, 

o custo para cada parte será de 1/2∫Sα(ϕ)dϕ.  

Além do custo de inserção de contingências nos contratos, existe também um custo, 

arcado pelo contratante, de verificar a ocorrência de determinada contingência. Denotando 

β(ϕ) o custo de verificação de uma determinada contingência ϕ. Se g(ϕ) é a densidade de ϕ, 

então ∫Bβ(ϕ)g(ϕ)dϕ é o custo esperado da verificação da contingência pelo contratante. 

Efetuadas estas suposição estabelecidas em Shavell (1981), um contrato ótimo de 

Pareto será determinado pelo conjunto de contingências S, uma vez que irão determinar quais 

as contingências possíveis de serem clausuladas no contrato, do conjunto de quebras, isto é, 

da orientação do que irá acontecer com o contrato se uma contingência ocorrer e pertencer ao 

conjunto de contingências e ao conjunto de quebras, e do preço k estabelecido para a entrega 

do objeto contratual. Assim, para mostrar o contrato incompleto ótimo de Pareto (S, Q, k), 

Shavell (1981) aponta que é necessário estabelecer as seguintes relações: x(ϕ) é a soma dos 

valores das partes dado ϕ se o contrato é executado; y(ϕ) é a soma dos valores (excluindo o 

                                                
24 Para uma visão mais robusta sobre as razões da incompleteza dos contratos, vide Shavell (2003). 
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custo de verificação) dado ϕ se o contrato permite a não-execução; e, z(ϕ) é a soma dos 

valores das partes dado ϕ se não há cláusula específica para ϕ.  

A razão de se elaborar essas relações deve-se ao fato de que, como as partes podem 

barganhar sobre S, Q e k, um contrato incompleto será eficiente de Pareto se e somente se S e 

Q são escolhidos tal que maximizem a soma dos valores esperados das partes, sejam eles 

x(ϕ), y(ϕ) ou z(ϕ). Isto é, as partes devem escolher as contingências de forma eficiente. 

Este conclusão levou Shavell (1981, p. 10) a estabelecer a seguinte proposição: “sob 

um contrato incompleto eficiente de Pareto, (i) suponha que exista uma provisão para ϕ. 

Então, a provisão exigirá a execução quando x(ϕ) ≥ y(ϕ) - β(ϕ). Assim, (ii) o conjunto de 

contingências que constará no contrato será                   

S = {ϕ|α(ϕ) < g(ϕ)[max(x(ϕ),y(ϕ) - β(ϕ)) – z(ϕ)]}”. [tradução livre] 

A prova também é retirada de Shavell (1981). Observe que a soma dos valores 

esperados das partes é E1(S, Q) + E2(S, Q) = -∫Sα(ϕ)dϕ + ∫Q(y(ϕ) - β(ϕ))g(ϕ)dϕ + 

∫S~Qx(ϕ)g(ϕ)dϕ + ∫~Sz(ϕ)g(ϕ)dϕ, onde S~Q = {ϕ| ϕ∈ S, ϕ∈ Q}. 

Se ϕ é escolhido em S e também é escolhido em Q, a soma dos integrandos é -α(ϕ) + 

y(ϕ) - β(ϕ); e se ϕ é escolhido em S~Q, a soma dos integrando é -α(ϕ) +x(ϕ). Então, 

algebricamente (i) é verdadeiro. Além disso, de (i) e da somo dos valores esperados das 

partes, (ii) também é verdade. 

Em função dessa proposição, nota-se que é possível elaborar-se contratos incompletos 

e eficientes economicamente. No entanto, um contrato incompleto é aquele que não 

estabelece regras para a ocorrência de todas as contingências possíveis, somente de algumas. 

Apesar disto, um contrato incompleto pode ser eficiente de Pareto desde que obedeça aos 

requisitos dispostos na proposição acima.  

Mas, nesse caso, é prudente imaginar que as partes não terão incentivo nenhum em 

contratar, uma vez que se deparem com um contrato que não traz nenhuma regra para quebras 

contratuais, sejam elas advertidas ou inadvertidas. Mas, se existirem determinados remédios 

jurídicos que estabeleçam uma determinada responsabilidade para as partes que agiram em 

detrimento da execução contratual, não será necessário estipular nenhuma cláusula 

contingencial em um contrato. 
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Dessa forma, para se apresentar os possíveis remédios jurídicos para quebras 

contratuais, pode-se supor que os contratos não possuem nenhuma cláusula para contingência; 

eles são acordos simples onde há o comprometimento da entrega de um bem ou serviço e, 

posteriormente, do pagamento de um preço. Adicionalmente, deve-se atentar que, para que 

seja possível a elaboração de um contrato sem cláusulas contingenciais em função da 

existência dos remédios, as partes devem possuir conhecimento da existência de tais remédios 

para as quebras contratuais. 

Remédios, como o próprio nome diz, são instrumentos que servem para atenuar ou 

restabelecer uma situação onde ocorreu um dano. Assim, os remédios jurídicos contratuais 

servem para atuar em uma situação onde houve uma quebra contratual. Do ponto de vista da 

teoria jurídica, os remédios contratuais são suportes fáticos abstratos que irão se concretizar a 

partir do momento que um contrato não for cumprido25. Do ponto de vista prático, eles irão 

restabelecer uma situação que não ocorreu por determinado motivo. No entanto, do ponto de 

vista expectacional, os remédios contratuais servirão para incentivar as partes a cumprirem o 

que foi estabelecido no acordo assinado. Nesse último sentido, eles são importantes para dar 

estabilidade às relações jurídico-contratuais. 

Seguindo Shavell (1981) e Cooter e Ulen (2000), entre outros, dois tipos de remédios 

para quebras serão considerados neste trabalho:  a execução específica e a medida de dano. A 

execução específica é um  remédio que estabelece exatamente aquilo que era o objeto do 

contrato, isto é, havendo uma quebra contratual, se o remédio contratual a ser aplicado for a 

execução específica, a parte que deu motivos à quebra contratual deve restabelecer 

exatamente aquilo que havia sido proposto pelo contrato. Na execução específica, não há 

espaço para quebra contratual; e se houver quebra, age-se como se não tivesse havido. Por 

exemplo, se um contrato para a entrega de uma turbina de uma hidrelétrica é quebrado pelo 

fabricante da turbina e se o remédio utilizado para esta quebra for a execução específica, o 

fabricante que deu motivo à quebra deve restabelecer o objeto do contrato, isto é, entregar a 

turbina.  

A medida do dano, diferentemente da execução específica, não age tentando 

restabelecer o objeto contratual em si, mas sim o valor monetário do objeto contratual. Esse 

remédio é dividido em três medidas específicas de dano: a medida de restituição, a medida de 

reliance e a medida de expectativa. A medida de restituição coloca que, em função da quebra 
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contratual, o co-contratante que quebrou o contrato deve restituir ao contratante todo o preço 

que recebeu para a entrega do objeto contratual. Por exemplo, no caso do contrato para a 

entrega da turbina de uma hidrelétrica, o fabricante da turbina não teria que fabricar a turbina, 

mas sim, devolver o preço que ele receber para fazê-la. A medida de reliance coloca que o co-

contratante que quebrou o contrato deve restituir não somente o preço que receber para a 

entrega do objeto contratual, mas também todo o gasto com reliance contratual que o 

contratante efetuou. Por exemplo, no contrato para a entrega da turbina, o co-contratante que 

quebrou o contrato deve devolver o preço que recebeu e ainda todo o investimento efetuado 

pelo contratante para a instalação da turbina, tais como contratação de pessoal especializado, 

preparação da estrutura de alocação da turbina, etc. A medida de expectativa diz respeito não 

somente aquilo que o contratante perdeu com a quebra contratual, isto é, o preço e o 

investimento em reliance contratual, mas também a tudo aquilo que ele deixou de ganhar. Por 

exemplo, nesta medida de dano, o co-contratante que quebrou o contrato de entrega da turbina 

para a hidrelétrica deve restabelecer o preço que recebeu, o gasto com reliance e tudo o que o 

contratante deixaria de ganhar caso recebesse a turbina como acordado no contrato.  

Agora, em função das especificações dos remédios contratuais, resta montar o modelo, 

seguindo o exposto em Shavell (1981). Seja então, u a estimativa elaborada pelo juiz da 

expectativa v de ganho do contratante e seja h( ., u) a densidade de probabilidade conjunta de 

u e de outra variável aleatória, positiva num intervalo não-degenerado [u’, u’’] que contém v e 

está contido em [α, β]. Não se pode olvidar que u’ > k + R, em função de que o juiz irá 

observar que o ganho do contratante deverá ser maior do investimento que ele efetuou. 

Ademais, de acordo com Shavell (1981) “o comportamento das partes sob os vários 

remédios será determinado comparativamente com os contratos completos eficientes de 

Pareto, determinando-se os fatores que fazem com que os remédios sejam superiores aos 

outros. Assim, um remédio será superior ao outro se dado o preço de um contrato, as partes 

irão preferir utilizar o remédio em detrimento de efetuar algum ajustamento no preço.” 

[tradução livre] 

Sob execução específica (ee), o conjunto de quebra é, por definição, vazio, isto é        

Q = 0. Assim, os valores esperados para o contratante e o co-contratante, respectivamente, sob 

                                                                                                                                                   
25 Para uma idéia específica da teoria do fato jurídico, vide Miranda (1962, v. 1-6) 
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execução específica são E1(ee) – k = v – R – k e E2(ee) + k = k ∫−
β

α

dcccf )( . O valor esperado 

para o contratante é o ganho que ele irá tem com o contrato líquido do seu investimento em 

reliance contratual e do preço pago. O valor esperado a ser recebido pelo co-contratante é 

preço recebido descontado do custo incerto dentro de um intervalo [α, β]. 

Sob a medida de restituição (res), o conjunto de quebra é Qres = {c|c > k}, isto é, irá 

ocorrer quebra se o custo do contrato for maior que o preço pago. Portanto, para que o 

contratante cumpra o contrato, é necessário que k < v – R < v26. Neste contexto, o valor 

esperado para as partes contratuais são E1(res) – k = vP{c|c ≤ k} + kP{c|c > k} – R – k e 

E2(res) + k =  k ∫−
k

dcccf
α

)( - kP{c|c > k}. O valor esperado para o contratante é o ganho que 

ele irá ter com o contrato multiplicado pela probabilidade do custo do co-contratante ser 

menor ou igual ao preço somado com o preço que ele irá pagar que é multiplicado pela 

probabilidade do custo ser maior do que o preço e descontado do seu investimento em 

reliance e do preço pago. A intuição de se colocar o termo kP{c|c > k} é de que, se o preço 

for maior do que o custo do co-contratante, sob a medida de restituição, a quebra irá ocorrer e  

o contratante irá recuperar o preço pago.  

Note-se que sob essa medida, que k  > α, pois de outro modo o contratante não 

formaria o contrato. 

Sob a medida de reliance (rel), o conjunto de quebra é Qrel = {c|c > R + k}, o qual 

contém Q*, desde que R + k < v, isto é, a quebra irá ocorrer quando o custo de produção for 

maior do que a soma do gasto com reliance e do preço. Neste contexto, o valor esperado para 

o contratante e para o co-contratante, respectivamente, na formação do contrato são        

E1(rel) – k = vP{c|c ≤ k + R} + (k + R)P{c|c > k +R}– R – k e   E2(rel) + k = k ∫
+

−
Rk

dcccf
α

)( -  

- (k + R)P{c|c > k}. 

                                                
26 Para o contratante formar o contrato é necessário que E1(res) – k > 0, o que é equivalente a vP{c|c ≤ k} – R + 
kP{c|c . k} – k > 0, ou  vP{c|c ≤ k} – R - kP{c|c ≤ k} > 0, ou (v – k)/P{c|c ≤ k}  > R, o que equivale a dizer que 
(v – k) > R ou v – R > k. 
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Finalmente, sob a medida de expectativa (exp), o conjunto de quebra é                   

Qexp = {c, u|c > u}, isto é, ocorrerá quebra se o custo de produção for maior que a estimativa 

judicial da expectativa de ganho.  

Desta forma, se u é estimado de forma suficientemente apurada, ele se aproximará de 

v e Qexp ≅ Q*. No entanto, se o juiz subestimar o valor de u, o co-contratante terá incentivo a 

não cumprir o acordo, uma vez que pode ser benéfico a ele pagar o valor subestimado do que 

arcar com os custos de produção. Nesse sentido poderão ocorrer quebras em situações em que 

não deveriam ocorrer. Por outro lado, se u é superestimado, poderá haver situações nas quais 

é melhor para o co-contratante produzir o bem objeto do contrato por este ser menor do que o 

valor de u superestimado, mesmo que seja maior do que v. Assim, poderá ocorrer execução 

em situações em que não deveria ocorrer. Neste contexto, o valor esperado para as partes, na 

formação do contrato é E1(exp) – k = vP{c, u|c ≤ u} – R + ∫∫
>uc

dcduucuh ),( – k e                   

E2(exp) + k = ∫∫ ∫∫
≤ >

+−−
uc uc

kdcduucuhdcduucch ),(),( . 

A seguinte proposição, retirada de Shavell (1981), sumariza a relação entre quebra e 

execução sob os quatro remédios discutidos e sob contratos contingentes eficientes de Pareto: 

em um contrato onde o objeto é a entrega de um bem ou serviço, (a) a medida de reliance é 

sempre Pareto superior à medida de restituição. Contudo, a relação entre os outros remédios 

depende da natureza da relação contratual: (b) a medida de expectativa é Pareto superior aos 

outros remédios se a estimativa u da expectativa é suficientemente precisa, isto é, existe um ε 

suficientemente pequeno, tal que u’ – v < ε e que u’’- v < ε. (c) a medida de reliance é Pareto 

superior aos outros remédios se o problema de execução excessiva sob execução específica 

(devido a superestimação da expectativa) é mais importante do que o problema da quebra 

inapropriada. (d) a execução específica é Pareto superior aos outros remédios se o problema 

da quebra excessiva da medida de expectativa (devido a subestimação da expectativa) e sob a 

medida de reliance é mais importante do que o problema de execução excessiva. 

A prova encontra-se em Shavell (1981) e é reproduzida no apêndice A deste trabalho. 

 

 



 52

2.3- Conclusão 

O objetivo deste capítulo era apresentar um modelo de análise da relação contratual 

em sentido amplo com o intuito de atingir a eficiência econômica. Neste sentido efetuou-se 

uma diferenciação entre análise pré-contratual e contratual em sentido estrito. Na análise da 

relação pré-contratual, o modelo ateve-se aos momentos 0 e 2, exclusive, da Figura 5 e foi 

dividido em análise da relação pré-contratual pura e análise da relação pré-contratual com a 

existência de uma proposta. Posteriormente, foi apresentado o modelo relativo à análise 

contratual em sentido estrito, o que corresponde aos momentos 2, inclusive, a 4 da Figura 5. 

Os resultados principais do modelo relativo à análise da relação pré-contratual pura 

são de que, nos regimes polares de responsabilidade pré-contratual, isto é, de inexistência de 

responsabilidade e de total responsabilidade pelos danos causados, ambas as partes investem 

ineficientemente. Por isso, fez-se necessário analisar os regimes intermediários de 

responsabilidade pré-contratual: responsabilidade para o oportunismo ex post; para a divisão 

dos gastos em reliance pré-contratual; e, para responsabilidade baseada no nível ótimo de 

reliance pré-contratual. Em ambos os regimes são obtidos o nível ótimo de investimento e as 

partes estão agindo de forma eficiente. O custo de se colocar em posições intermediárias de 

responsabilização é a exigência informacional adicional requerida. Para o regime de 

responsabilização para o oportunismo ex post, além do nível de r1 e r2, que é pressuposto 

inicial de conhecimento do juiz, ele deve ter conhecimento também do custo C e do valor V, 

definidos ex post. Para o regime de divisão dos gastos em reliance, o juiz deverá conhecer 

também a forma  que a barganha foi sopesada, isto é, o valor de θ. Para o regime baseado no 

nível ótimo de reliance pré-contratual, o juiz deverá observar, além do nível de reliance das 

partes, o nível socialmente ótimo de reliance pré-contratual. Em função das exigências 

informacionais, os regimes intermediários são pouco passíveis de aplicação prática. 

Na análise da relação pré-contratual com a existência de uma proposta, o modelo é 

baseado no disposto na Figura 6, isto é, faz-se uma modificação da Figura 5, compreendendo 

o período 0 e 2, exclusive, para ser possível efetuar-se investimento em reliance antes e 

depois da proposta. O resultado foi o seguinte: sob a regra que denotou responsabilidade dos 

gastos em reliance da parte contrária para qualquer parte que não cumpra a proposta por ela 

feita, o investimento em reliance efetuado no período seguinte à proposta é socialmente 

ótimo. Este regime é útil para análise uma vez que as exigências informacionais, 
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demasiadamente rigorosas nos regimes intermediários, são suavizadas e, portanto, esse regime 

possui uma maior aplicabilidade. 

Na análise da relação contratual estrita é possível avaliar algumas figuras (remédios 

para quebras contratuais) a fim de satisfazer o ótimo social. Neste sentido dois tipos de 

remédios para quebras serão considerados. O primeiro é a execução específica, na qual o co-

contratante deve fazer aquilo que ele se comprometeu. O segundo trata da medida do dano, 

isto é, o montante monetário que deverá ser pago para ressarcir o dano. Este segundo remédio 

possui três medidas a serem comparadas. A primeira é a medida de restituição, na qual o co-

contratante que quebra o contrato deve restituir todo o preço P que ele recebeu do contratante. 

A segunda é a medida de reliance, na qual o co-contratante inadimplente deve compensar o 

contratante pelo preço k que ele pagou e por todo o investimento em reliance R que ele 

efetuou. Nessa medida, o contratante é colocado na mesma posição em que se encontrava 

anteriormente. A terceira é a medida da expectativa, na qual o co-contratante inadimplente 

deve ressarcir o contratante pela expectativa que este tinha de obter com a execução do 

contrato, isto é, coloca o contratante na posição em que ele esperava estar com a conclusão do 

contrato. A análise de eficiência dos remédios foi o seguinte: a medida de reliance é sempre 

Pareto superior à medida de restituição; a medida de expectativa é Pareto superior aos outros 

remédios se a estimativa u da expectativa é suficientemente precisa; a medida de reliance é 

Pareto superior aos outros remédios se o problema de execução excessiva sob execução 

específica (devido a superestimação da expectativa) é mais importante do que o problema da 

quebra inapropriada; a execução específica é Pareto superior aos outros remédios se o 

problema da quebra excessiva da medida de expectativa (devido a subestimação da 

expectativa) e sob a medida de reliance é mais importante do que o problema de execução 

excessiva. 
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3- RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL 

 

3.1 – Introdução 

O direito e, em especial, o direito das obrigações, impõem deveres de conduta. Esses 

deveres impostos resultam de um dever geral de conduta segundo o direito e os bons costumes 

ou de obrigações voluntariamente contraídas através de contratos. 

Há situações em que a existência de um contrato resulta bem clara, isto é, na compra e 

venda, no mútuo, no depósito, na locação, caracterizando de forma clara os direitos e deveres 

do comprador e do vendedor, do mutuante e do mutuário, do depositante e do depositário, do 

locador e do locatário, isto é, do contratante e do co-contratante27 em uma relação contratual. 

 No entanto, existem situações nas quais surge a responsabilidade pela transgressão de 

um dever geral de conduta. Desta forma, se a preparação de um terreno para a construção 

abala a estrutura do prédio vizinho, causando dano, neste caso, não se trata de relação 

contratual alguma, mas sim de responsabilização extracontratual em função do erro de 

conduta generalizadamente tratado.  

Ainda existem situações em que a preexistência de um contrato não resta muita clara, 

porque tanto a responsabilidade contratual quanto a extracontratual se interpenetram, 

concorrendo paralelamente. Exemplo comum desse fato são as responsabilidades 

profissionais, e. g., um advogado ao prestar serviços de sua especialidade fica jungido a um 

                                                
27 Esta nomenclatura é a utilizada pelo direito brasileiro para denotar os sujeitos partícipes da relação contratual. 
No entanto, é necessário efetuar alguns esclarecimentos relativamente aos conceitos utilizados. Speziali (2002, p. 
8) afirma que “o pressuposto subjetivo do contrato e externo a ele é o sujeito, cujo conceito não se confunde com 
o de parte, já que a pluralidade de sujeitos pode unificar-se para formar uma parte no contrato, um pólo de 
interesses. Expõe Carnelutti, e acolhe a moderna dogmática , que as pessoas com interesses comuns aglutinam-se 
em uma só parte, formando um centro de interesses”. Ao traçar a noção de parte, Orlando Gomes apud Speziali 
(2002, p. 8) chama a atenção para o risco de se confundirem os elementos subjetivos da relação jurídica negocial 
com as pessoas que os representam, e adverte que parte não se confunde com pessoa mesmo  porque, “num 
contrato, cada parte pode estar representada por uma só pessoa, ou por várias”. Darcy Bessome apud Speziali 
(2002, p. 8) frisa que a “dualidade (necessária) ou a pluralidade (eventual) das partes implica a figura da 
contraparte ou, com maior propriedade, do co-contratante”. 
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contrato com o seu cliente, mas sua responsabilidade emana não somente da relação 

contratual, como também dos deveres de conduta referentes a sua profissão. A transgressão de 

um dever de conduta profissional que poderá geral o dever de indenizar, será aferida nos 

termos do contrato ou da situação fática. 

Essa distinção é importante no sentido em que no decorrer do texto estará se tratando 

tanto da responsabilidade pré-contratual, que segue as linhas gerais da responsabilidade 

extracontratual, e da responsabilidade contratual, que possui suas próprias nuances para lidar 

com situação da responsabilidade. 

Este capítulo, além da introdução e conclusão (itens 1 e 6), está dividido em quatro 

partes (2 a 5) e tem o objetivo de apresentar ao leitor, de forma clara e objetiva, o tratamento 

jurídico básico relativo à responsabilização no âmbito pré-contratual e contratual para que 

seja possível efetuar uma ligação entre o modelo proposto no capítulo passado e a realidade 

da responsabilidade contratual no sentido amplo. A segunda parte traz uma elucidação sobre 

os requisitos da responsabilidade civil, comum tanto à responsabilidade pré-contratual como 

contratual. A terceira parte, bastante importante no contexto do trabalho, é relativa a 

sistematizar a questão do dano, principalmente concernente ao interesse negativo e positivo 

derivado do dano causado. Na quarta parte se delineia a questão da responsabilidade pré-

contratual. Despende-se um pouco mais de linhas para tratar da responsabilidade pré-

contratual em função deste instituto não ser amplamente estudado e delineado na sistemática 

jurídica brasileira. Na quinta e última parte do desenvolvimento deste capítulo, apresentam-se 

as linhas gerais da responsabilidade contratual. 

 

3.2- Requisitos da responsabilidade civil 

Independentemente de estar se tratando de responsabilidade contratual, pré-contratual 

ou extracontratual, o estudo é de responsabilidade civil. Neste sentido, é comum a literatura 

jurídica ressaltar os requisitos que compõem a responsabilidade civil. Somente surge o dever 

de indenizar se uma conduta antijurídica ocorrer e poder ser imputada a uma determinada 

pessoa, causando dano de forma que o prejuízo causado tenha uma relação de causalidade 

com a  conduta de quem o causou. 
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A conduta antijurídica é requisito essencial para a responsabilidade civil. O dever de 

indenizar não existe se não ocorrer a antijuridicidade. O agente responsável deve ter praticado 

uma conduta contra o direito, contratual ou em geral.  

Por outro lado, a responsabilidade civil somente ocorrerá se puder ser imputada a um 

agente28. Não existe dever de indenizar quando a falha de conduta decorre de caso fortuito ou 

força maior29, há a necessidade de uma imputação em função de uma conduta antijurídica. 

Entre o dano, a conduta antijurídica e a imputabilidade, há de existir um nexo causal, 

em função de que o dever de indenizar surge para aquele que verdadeiramente concorreu para 

o evento danoso.  

Para completar os requisitos da responsabilidade civil, resta selecionar o dano. Em 

função de este requisito ser de elevada importância relativa ao estudo neste trabalho realizado, 

uma vez que a análise econômica leva o dano em consideração na sua análise, destaca-se um 

capítulo a parte para explicar a noção de dano. 

 

3.3- A noção de dano 

Ao se tratar do tema da responsabilidade civil, seja ela pré-contratual, contratual pós-

contratual ou extracontratual, deve iniciar-se pela delimitação do conceito de dano. Como 

afirma Silva (1991, p. 7) “sem que se estabeleça a noção de dano, não se pode ter uma idéia 

exata da responsabilidade civil em um determinado país”. Poder-se-ia pensar que o conceito 

de dano não comportaria nenhuma dificuldade face o positivado pelo legislador e que seria 

praticamente o mesmo na doutrina. Todavia, muitos códigos não o definem. Uma ressalva é o 

Código Civil austríaco que, em seu art. 1.293, dispõe que: “o dano é todo o prejuízo que 

alguém sofre em seu patrimônio, nos seus direitos ou em sua pessoa”. O Código Civil francês, 

bem como a maioria dos que o sucederam, como é o caso do Código Civil brasileiro, deixou à 

doutrina jurídica a determinação do que se deveria considerar como prejuízo.  

O dano pode ser de natureza pessoal, patrimonial ou moral. Independentemente de os 

dois primeiros muitas vezes se confundirem e de o último deter uma posição singular, se 

                                                
28 É possível, evidentemente, que terceiros respondam pela responsabilidade. É o caso da responsabilidade por 
ato de menores, de curatelados, de impedidos. 
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tratará, em função do interesse do texto, que é a delimitação, em um primeiro momento, da 

responsabilidade pré-contratual e, posteriormente, da responsabilidade contratual, do dano 

patrimonial relativo à relação contratual lato sensu30.  

A noção do dano, no direito brasileiro, repousa na idéia do interesse (bem) 

juridicamente protegido. E é esse interesse que determinará o dano indenizável, que o é de 

interesse prático. Desta forma, impõe-se relembrar as linhas gerais do sistema jurídico 

brasileiro no que concerne à determinação do interesse tutelado. Enquanto na Alemanha o 

legislador predispôs a matéria, definido-a nas minuciosas regras dos §§ 249 e 254 do Código 

Civil alemão (BGB), na França, adotou-se uma  regra geral, subsumida no art. 1.382 do 

Código de Napoleão, dizendo que “qualquer fato da posse que causar dano a outrem obriga 

este, pela culpa em razão da qual ele ocorreu a indenizar”. O direito brasileiro adotou, da 

mesma forma que na França, a técnica da cláusula geral, disseminada pelo art. 159 do Código 

Civil de 1916 e atual art. 186 do Código Civil vigente que diz que “aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O legislador pátrio ainda criou disposições 

restritivas quanto à liquidação do dano nos art. 1.045 a 1.061 e 1.533 a 1.536 do Código de 

1916, hoje regido pelo disposto nos art. 927 a 954 do Código de 2002, sob o título da 

responsabilidade civil. O art. 927 do Código vigente diz que “aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Por conseguinte, nasce do 

causador do dano a pretensão de reparação das perdas e do dano.  

Não há dúvida, por conseguinte, relativamente às noções de responsabilidade relativas 

à confecção, conclusão e cumprimento de um contrato, de que tal dano aqui tutelado pode 

provir de um interesse positivo ou negativo, e essa distinção é essencial para a elaboração 

deste estudo. Aguiar Júnior apud Assis (1994, p. 124) coloca que o interesse positivo 

“corresponde ao aumento que o patrimônio do credor teria experimentado se o contrato 

tivesse sido cumprido. É o acréscimo que o contratante, caso fosse cumprido, auferiria com o 

valor da prestação, descontado o valor da contraprestação, e mais a vantagem decorrente da 

disponibilidade desse acréscimo, desde o dia previsto para o cumprimento até a indenização”. 

Por outro lado, o mesmo autor aponta que o interesse negativo “é conseqüente ao fato de ter a 

                                                                                                                                                   
29 Para uma verificação mais acurada do que venha ser caso fortuito e força maior e outras excludentes de 
responsabilidade civil no direito brasileiro, vide Pereira (1997, p. 295 e seguintes). 
30 A relação contratual no sentido amplo engloba não só a concepção do contrato, sua execução e extinção, mas 
sim as relações que antecedem a formação contratual. Isto quer dizer que abarca a responsabilidade contratual e 
pré-contratual. 
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parte confiado no contrato, para cuja celebração e cumprimento poder ter efetuado despesas e 

assumido obrigações”. 

Em outras palavras, afirma Garcia (2003), que o interesse positivo do contrato consiste 

em exigir aquilo que seria obtido com a conclusão válida do instrumento jurídico, ou mesmo 

exigir o próprio contrato. Desta forma, os prejuízos positivos são aqueles que derivam do não 

cumprimento do contrato – das obrigações contratuais – e, por conseguinte, a indenização do 

interesse positivo tende a colocar o lesado na situação que teria se o contrato tivesse sido 

cumprido. 

Em contrapartida, o interesse negativo corresponde ao prejuízo decorrente da não 

conclusão do contrato. Significa os danos verificados em decorrência das tratativas frustradas 

ou da conclusão de um contrato nulo31. A indenização do interesse negativo significa que o 

lesado deve ser posto em uma situação economicamente equivalente àquela na qual encontrar-

se-ia se não houvesse estipulado o contrato, isto é, colocar o contratante que sofre a 

interrupção das tratativas na mesma condição econômica na qual encontrar-se-ia se as 

tratativas não fossem iniciadas. 

 

3.4- Responsabilidade pré-contratual 

3.4.1- Introdução 

Efetuada a breve elucidação sobre o significado de dano, principalmente dano 

contratual no que diz respeito à capacidade de indenização por interesse positivo e negativo, 

entra-se no campo da necessidade de responsabilização pelo comportamento incorreto na 

formação e na conclusão do contrato.  

A responsabilidade pré-contratual, apesar de ser um tema abordado desde o antigo 

direito romano32, principalmente no que concerne o princípio da boa-fé, era tratada 

                                                
31 O termo contrato nulo tem, nesta parte do texto, o sentido geral de representar um contrato que não surti 
efeitos. Não se entra, por enquanto, na distinção entre contrato existente, válido, inválido por nulidade ou 
anulabilidade e contrato eficaz.  
32 Nas passagens de Cícero é possível visualizar o caso do cidadão romano Cânio, o qual esperava adquirir uma 
imóvel na cidade litorânea Siracusa. O banqueiro Pízio, proprietário de um imóvel em Siracusa, perto do mar, 
sabendo da vontade de Cícero, convidou Cânio para cear e ordenou aos pescadores que lhe trouxessem um 
banquete de peixes, aludindo que a vinda dos pescadores para comerciar os peixes era normal em todos os dias. 
Em função deste fato, Cânio adquiriu o imóvel de Pízio, por um preço elevado, e frustrou-se pelo fato de que os 
pescadores da região não apareceram nos dias seguintes. Desta forma, Cânio restou prejudicado pela ausência de 
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internamente de forma generalizada pelos elementos legislativos até a entrada em vigor do 

Código Civil de 2002. Esse instrumento legal, além de tratar da responsabilidade pré-

contratual da mesma forma do que no código de 1916, isto é, de forma generalizada, aduz 

especificamente, nos seus arts. 113 e 42233, que os contratantes na feitura do contrato, o que 

engloba a fase negocial, devem atender ao princípio da boa-fé. 

Apesar desse fato legislativo, a doutrina jurídica e, de modo mais tímido, a 

jurisprudência já vinham tratando do assunto. Neste sentido, tanto a literatura estrangeira, 

quanto a nacional já trabalharam para tentar conceituar a questão da responsabilidade pré-

contratual. Para o alemão Westermann apud Cappelari (1995, p. 28) a “responsabilidade pré-

contratual trata de uma sanção de obrigações que resultam do simples fato de se 

estabelecerem negociações contratuais. Deste próprio fato, origina-se uma vinculação jurídica 

especial que mostra muitos traços da relação obrigacional e justifica uma responsabilização 

segundo as regras contratuais”. Vê-se que a doutrina alemã, além de ter um forte apego aos 

ditames contratuais, vislumbra a questão da responsabilidade pré-contratual como uma forma 

de vinculação jurídica especial. 

Entre os italianos, Rasi apud Cappelari (1995, p. 28) afirma que “a responsabilidade 

por culpa in contrahendo34 origina-se do comportamento de má-fé de um dos contrataentes, 

no curso das tratativas, quando este comportamento ocasionar dano a outra parte.” Como 

afirma Cappelari (1995), apesar de muito bem instruída esta definição, ela peca no sentido de 

referir-se à má-fé e não à falta de boa-fé, fazendo então referência ao princípio da boa-fé 

objetiva. 

Não se pode olvidar, entre os estrangeiros, da definição do art. 227 do Código Civil 

português, que coloca que “quem negocia com outrem para conclusão de um contrato deve, 

tanto nas preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé sob pena 

de responder pelos danos que culposamente causar a outra parte.” Vê-se que já aí trata-se da 

responsabilidade pelas preliminares contratuais, isto é, da responsabilidade pré-contratual. 

                                                                                                                                                   
boa-fé na conduta pré-negocial de Pízio, o qual frustrou sua expectativa. A conclusão de Cícero foi a de 
imperiosa necessidade de agir-se com boa-fé. 
33 “art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração; art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 
34 o termo culpa in contrahendo apareceu no direito pelos trabalhos de Jhering, talvez o primeiro autor moderno 
a tratar da responsabilidade pré-contratual. Por culpa in contrahendo, entende-se a culpa em função de contrair 
obrigações ou estar negociando obrigações para vincular-se através de um contrato.  
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Entre nós, são muitas as conceituações. Chaves apud Cappelari (1995, p. 30) diz que 

“há responsabilidade pré-contratual quando ocorre a ruptura arbitrária e intempestiva das 

negociações contrariando o consentimento dado na sua elaboração, de tal modo que a outra 

parte, se soubesse que corria o risco de uma retirada repentina, não teria tomado as medidas 

que anotou.” Pereira (1997, p. 73) aduz que a responsabilidade pré-contratual “ocorre quando 

uma pessoa, ao contrário, procede de forma que a outra parte seja lesada com o próprio fato 

de celebrar o contrato, efetuando uma avenca que, em si mesma, constitui um dano.” Este 

autor coloca como sinônimos a responsabilidade pré-contratual e a culpa in contrahendo. 

Miranda (1962, p. 320), por sua vez, afirma que “culpa in contrahendo refere-se a toda 

infração ao dever de atenção que se há de esperar de quem vai concluir contrato, ou de quem 

levou alguém a conclui-lo”. E segue dizendo que “o uso do tráfico cria deveres, que pode ser 

o dever da verdade, o dever da diligência no exame do objeto ou dos elementos para o suporte 

fático, exatidão no modo de eximir-se, quer em punctações, anúncios, minutas ou informes.” 

Existem ainda inúmeros outros autores que conceituam a responsabilidade pré-

contratual. Desta forma, em função da observação dos inúmeros conceitos e abordagem sobre 

a responsabilidade pré-contratual é que face a dificuldade em formular uma definição 

abrangente de toda a gama de deveres que devem ser observados, sob pena de incorrer em 

responsabilidade pré-contratual, como expõe Cappelari (1995, p. 34),  “não se pode pretender 

tipificar, de forma rígida, todos os deveres, porque, com certeza, surgirão outros mais  à 

medida em que as relações humanas se especializem. Por essa razão, reputamos necessária a 

preservação, nos códigos e leis, de algumas cláusulas gerais – in casu, da boa-fé – a fim de 

que englobem o novos casos.” 

 

3.4.2- Elementos 

A conceituação do que venha a ser responsabilidade pré-contratual, bem como a 

conclusão de que a melhor maneira de se tratá-la é de forma generalizada leva à necessidade 

de ressaltar quais são os elementos constitutivos deste tipo de responsabilidade exigida nas 

tratativas contratuais. Desta forma, temos os elementos genéricos, comuns a toda 

responsabilidade, aplicados agora à responsabilidade pré-contratual, e os elementos 

específicos, que só aparecem em função da existência da responsabilidade pré-contratual. Os 

elementos genéricos são o consentimento às negociações, o dano patrimonial e a relação de 
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causalidade entre o consentimento e o dano. O elemento específico é a confiança na seriedade 

das tratativas.  

 

3.4.2.1- Consentimento às negociações 

Sem o consentimento às negociações, não se pode conceber sequer a existência de 

responsabilidade pré-contratual. Isto se deve ao fato de que a responsabilidade decorrente da 

retirada arbitrária das negociações funda-se na equidade, supondo, assim, uma aceitação 

recíproca da elaboração contratual. Por exemplo, quando uma pessoa efetua pesquisas, 

trabalhos, consultorias sobre a feitura de um determinado negócio, se a outra parte não a 

autorizar ou se recusar a aceitar o convite para o início das tratativas contratuais, não há em 

que se falar em responsabilidade pré-contratual. Evidentemente, essa questão é motivo de 

prova judicial. 

Outra questão que demanda prova é a modalidade do consentimento às negociações. 

Ele pode ser expresso, tal qual a negociação entre duas firmas nas quais houve troca 

informações de forma documental (fax-símile, correspondências eletrônicas ou comuns), ou 

tácito, tal qual um sinal de positivo emitido pelas partes para se iniciar as tratativas pré-

contratuais ou a simples omissão em relações entre empresas ou pessoas que ocorre há um 

considerável tempo e de forma contínua.  

Então, não será possível o reconhecimento da responsabilidade pré-contratual sem 

prova de ter havido consentimento às negociações. 

 

3.4.2.2- Dano patrimonial 

O dano é o elemento objetivo essencial da responsabilidade civil. A breve referência já 

feita ao dano no texto teve esta intenção. O que resta mostrar é como funciona a questão da 

necessidade de existência de um dano patrimonial.  



 62

Não há responsabilidade civil onde não haja prejuízo. Este princípio foi consagrado no 

direito brasileiro pelo exposto no art. 159 do Código Civil de 1916 e colocado no art. 18635 do 

Código Civil vigente. 

O dano específico na responsabilidade pré-contratual não é de fácil delimitação. A 

tarefa de reconhecer e fixar o montante da reparação incumbe necessariamente ao aplicador 

da lei em cada caso concreto, da mesma forma que na delimitação da reparação por obrigação 

extracontratual e contratual. 

As hipóteses normais de pedidos de indenização por responsabilidade pré-contratual 

resultam de atos provocados pelas próprias partes, durante a fase de pré-negociação. Neste 

passo cumpre distinguir o prejuízo sofrido pelo proponente do prejuízo alegado pela pessoa a 

quem uma proposta tenha sido apresentada. O prejuízo do proponente é de muito difícil 

ocorrência e determinação e, por isso, embora ocorrente, não lhe é dada a devida atenção pela 

doutrina. A hipótese mais comum nestes casos como salienta Cappelari (1995, p. 37) “são de 

vendedores de eletrodomésticos e de automóveis em suas demonstrações para vender esses 

bens. Estas demonstrações constituem dispêndios que, salvo entendimento expresso pela 

prática dos usos e costumes, correm por conta do ofertante, ainda que o eventual comprador 

tenha solicitado a demonstração”. 

Por outro lado, nos casos de prejuízo da pessoa a quem a proposta foi apresentada, o 

dano delineia-se  com maior segurança, como no exemplo típico da pessoa que contrata um 

engenheiro para traçar os planos, fazer as plantas e  o projeto para conclusão de um edifício, 

mas, aproveitando-se do serviço deste, acaba por contratar um terceiro para efetuar a 

construção.  

A questão que se remete nessas situações é a de provar que efetivamente houve as 

trocas de idéias e as negociações. Tal fato ocorre porque as negociações preliminares não 

entram na categoria das transações perfeitas e acabadas. São simples fatos, por isso é que não 

se pode exigir dos mesmos, necessariamente, um começo de prova escrita. 

Em relação à qual dano deva ser ressarcido, a literatura jurídica entende que se deve 

reparar o interesse negativo (dano à confiança). O interesse negativo pode corresponder tanto 

ao dano emergente como ao lucro cessante. 

                                                
35 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 
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Por dano emergente deve-se compreender toda a perda causada pelo fato danoso. 

Conforme Rodrigues (2000) a indenização do dano emergente “deve incluir tudo o que o 

credor efetivamente perdeu”. 

Tratando-se de responsabilidade pré-contratual, esta indenização, geralmente, 

corresponderá às despesas ocorridas na fase de tratativas. Conforme Cappelari (1995, p. 130) 

“a reparação das despesas efetivadas nas negociações é evidente, uma vez que tais despesas 

representam uma diminuição efetiva no patrimônio do lesado. É direito inconteste do 

contraente em face de sua confiança lesada imotivadamente. Alocam-se, neste escopo a 

realização do futuro contrato.”  

O exemplo de Larenz apud Garcia (2003, p. 286) é elucidante: “A está em tratativas 

com B para a venda de um valioso quadro. Pouco antes de aperfeiçoar-se o contrato, A tem 

notícias de que sua casa, e com ela o quadro, foram destruídos por um incêndio. Não 

comunica este fato a B, conclui o contrato com este e aceita uma quantidade por conta do 

preço. Ato contínuo, B aluga um veículo para dirigir-se à casa de A e retirar o quadro. O 

contrato de compra e venda é nulo, pois a prestação é objetivamente impossível. Mas A há de 

indenizar a B os danos derivados da confiança, quer dizer, há de reintegrá-lo na situação em 

que se encontraria se não fosse levado a ajustar o contrato. Para tanto, não só deve devolver a 

parte do preço recebida, senão que, ainda, há de indenizar a B os gastos feitos com uma 

infrutífera viagem de automóvel”. 

Outra hipótese é a desistência injustificada. Utilizando-se do exemplo de Larenz, mas 

supondo que o quadro não tivesse sido destruído. B, ao alugar o veículo e se deslocar até o 

local onde se encontra o quadro, recebe a notícia, por meio de um empregado de A, que este 

resolveu não mais vender a obra de arte, sem razão aparente para a desistência. O resultado 

deverá ser o mesmo, isto é, ressarcir a parte do preço já paga e os gastos efetuados com a 

viagem.  

Além das hipóteses do contrato inválido e da desistência injustificada das tratativas, o 

dando emergente pode ter por objeto danos suportados pela pessoa do contraente ou incidente 

sobre seus bens. Como exemplo, pode-se utilizar o dever de informação. Assim, uma 

informação deficiente sobre os riscos de uso de um produto, a maneira que deve ser utilizado 

ou a forma de manutenção do utensílio podem levar o contratante a sofrer uma lesão corporal 

ou material. 
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Destas casuísticas é evidente que muitos exemplos podem surgir. Desta forma, para 

sistematizar, as seguintes situações podem gerar danos ressarcíveis: 

- as despesas realizadas em função da conclusão do contrato, despesas que se 

perderam, tais como gastos com escrituras, documentos, impostos, despesas com prestadores 

de serviços, transporte; e, 

- outros danos causados à pessoa do contratante, ou, eventualmente, a terceiros 

e os danos aos bens patrimoniais (danos matérias) aos bens e direitos do contratante. 

A idéia de lucro cessante é a de que em função do ilícito ocorrido, a vítima deve ser 

indenizada não somente por aquilo que perdeu, mas também pelo que deixou de ganhar 

(interesse positivo). Em termos genéricos de responsabilidade civil, considera-se lucro 

cessante a perda do ganho esperado, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição do 

potencial patrimônio da vítima. Repara-se, no caso, a frustração de um ganho. 

Relativamente à responsabilidade pré-contratual, o lucro cessante se insere num 

contexto em que houve a fundada aparência da real conclusão do negócio, ensejando perda de 

tempo e trabalho além da perda da oportunidade de contratar com outrem. Assim, 

comprovados que a perda de tempo e de trabalho e a oportunidade de contratar com outrem 

são continentes da questão relativa ao interesse negativo do negócio, entende a doutrina que 

deva ser reparado. Em síntese, Cappelari (1995, p.39) afirma que “não apenas a feitura de 

despesas destinadas à conclusão do contrato é que podem ser indenizadas. Também dá ensejo 

ao ressarcimento a perda de tempo e trabalho na fase pré-contratual, uma vez que se tenha 

criado fundada aparência de sua real conclusão e, por conseqüência, tenha-se estabelecido 

confiança nesta expectativa de contrato, a qual é, após, repentina e injustificadamente 

denegada”.  

 

3.4.2.3- Relação de causalidade 

Em direito, mesmo havendo culpa e dano, não existe obrigação de reparar se, entre 

ambos, não se estabelecer a relação causal. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil. 

Em se tratando de responsabilidade pré-contratual, o êxito numa ação de perdas e 

danos pelo rompimento das tratativas, não poderá ser alcançado a não ser com prova 
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satisfatória do nexo causal entre o prejuízo alegado e o fato que lhe deu origem. Assim, é 

imperativo considerar-se a retirada injustificada das negociações como causa do dano.  

 

3.4.2.4- Confiança na seriedade das tratativas 

A confiança na seriedade das tratativas surge conjuntamente com o consentimento às 

negociações. A conduta no período pré-contratual, como colocado anteriormente, é regida 

pelo disposto no art. 422 do Código Civil, isto é, pelo princípio da boa-fé objetiva. Dessa 

obrigação de correção de conduta nasce a confiança que se cria entre as partes. A confiança 

gerada deste comportamento das partes deve ser entendida de forma conexa com a declaração 

de vontade de contrair negociações preliminares com o fito de contratar. A respeito disto, 

Lucca apud Cappelari (1995, p. 47) coloca que “a declaração tem um valor social autônomo a 

respeito da função de mero veículo de uma vontade, conotada em termos meramente 

psicológicos e interiores, e, sobre este valor reconhecível, o co-contratante tem o direito de 

confiar”. 

Desta forma, sempre que se entra em negociações,  entra-se crendo na seriedade da 

conduta do co-contratante e, caso o comportamento idôneo não se verifique, há o efetivo 

direito de ressarcimento em função da responsabilidade pré-contratual.  

Neste contexto, para que se configure a responsabilidade pré-contratual por ruptura 

das tratativas, é imprescindível que haja uma confiança, além da falta de justo motivo para a 

ruptura do dano.  

 

3.4.3- Recusa de contratar 

A pessoa que se recusa a contratar, pura e simplesmente, ou quem, injustificadamente, 

desiste de contratar após iniciar eficientes tratativas, pode ser obrigado a indenizar. Nestes 

casos, são aplicados, em sínteses, os dispositivos do art. 186 e a responsabilidade é 

extracontratual. Deve-se salientar, que a aplicação da responsabilidade extracontratual àqueles 

que se recusa a contratar ou que desiste de contratar é de construção da literatura jurídica, uma 

vez que não existe dispositivo legal respaldando esta orientação. 
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As hipóteses de recusa de contratar se estendem nas situações fáticas donde um  

comerciante ou outra pessoa que, sem motivos específicos ou por idiossincrasias, se recusa a 

vender a sua mercadoria ou de prestar o serviço em seu estabelecimento. 

Na recusa de contratar, apesar de o contratante (comerciante ou outra pessoa que 

presta serviços) não estar obrigado a contratar, em função de ter escolhido esta atividade 

profissional, a recusa injustificada na venda ou prestação do serviço constitui ato que se insere 

no campo do abuso de direito. Aquele que se dispôs a vender algo ou de prestar determinado 

serviço, não pode recusar, injustificadamente, a fazê-lo a quem está de acordo em pagar o 

preço. A conduta de recusar-se a contratar vai de encontro aos limites do direito e é prática 

abusiva.  

Essa situação adapta-se ao direito positivo, uma vez que o abuso de direito deve ser 

indenizado mesmo em situações pré-contratuais. Isto é o que dispõe o art. 187 do Código 

Civil: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes.” 

É de se notar que a questão de recusa de contratar relaciona-se com as regras gerais de 

convivência, os princípios da boa-fé e bons costumes, ainda que em fase não contratual. No 

entanto, só são indenizáveis os prejuízos efetivos, sejam eles materiais ou morais, que devem 

ser comprovados judicialmente.  

O Código de Defesa do Consumidor também se manifesta, mesmo que de forma 

generalizada, sobre a questão da recusa de contratar. No art. 3536 concede direitos contra o 

fornecedor que se recusa a cumprir a oferta. Do mesmo modo, o art. 39, II37, considera 

abusiva a prática o fornecedor recusar atendimento às demandas dos consumidores, havendo 

estoques e na conformidade dos usos e costumes. 

                                                
36 Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o 
consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente 
atualizada, e a perdas e danos. 
 
37 Art. 39. É  vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: 
..................................................................................................................................................................................... 
II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, 
ainda, de conformidade com os usos e costumes. 
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Neste sentido, Chaves apud Cappelari (1995, p. 263) coloca que “a seriedade que se 

exige no cumprimento de um contrato, não há razão para não demandá-la na fase preliminar, 

em que cada um confia na lisura, na lealdade, na sinceridade do outro”. 

É de se notar que somente pode ser responsabilizado pela recusa aquele que estava em 

condições de contratar e não o fez. A questão se dará no caso concreto e no entendimento 

judicial, pois ninguém pode ser obrigado a contratar se não possui condições objetivas e 

subjetivas para tal.  

 

3.4.3- Indenização e casuística 

No que concerne à indenização no âmbito da responsabilidade pré-contratual, há de se 

cuidar, inicialmente, de duas questões: a caracterização do interesse negativo e do interesse 

positivo. 

O interesse negativo corresponde à diminuição patrimonial que o sujeito  não teria 

sofrido se não tivesse contratado e não tivesse confiado no estado das negociações. O 

interesse positivo é aquele que deflui do negócio jurídico, pois reclama, em geral, a sua 

conclusão: o pedido de indenização tem como base o negócio ou contrato que iria se 

perfectibilizar.  

A idéia dominante da literatura jurídica é, conforme as palavras de Luminoso apud 

Cappelari (1995, p. 129), “a de que a responsabilidade pré-contratual é adstrita à indenização 

do interesse negativo”. Neste contexto, o direito brasileiro vem utilizando o critério de limitar 

a responsabilidade pré-contratual ao interesse negativo. A jurisprudência tem seguido esta 

orientação, a partir, principalmente, do magistério do Supremo Tribunal Federal ao julgar o 

Recurso Extraordinário n. 43.951, de 22 de julho de 1960, que coloca que “pela soma dos 

prejuízos efetivos diretamente emanados de sua ocorrência, excluídos os lucros cessantes e as 

outras parcelas não compreendidas no denominado interesse negativo”. 

O limitador da indenização pelo interesse negativo justifica-se em função de que os 

deveres que são violados não são os principais, mas sim os secundários, resultantes do não 

agir de acordo com a boa-fé objetiva. Daí, a conseqüência da violação de deveres meramente 

secundários é a de que o que se indeniza não é o interesse positivo, isto é, o lucro cessante, 

mas tão somente os gastos feitos para a realização do negócio.  
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Como efetivamente ainda não houve negócio, não se pode indenizar  o interesse 

resultante da prestação do ato jurídico que não produziu nenhum efeito, o que se dever 

ressarcir são os danos resultantes da confiança na realização do negócio jurídico. 

Não obstante, essa orientação não é unânime na literatura jurídica. Quanto à 

possibilidade da responsabilidade pré-contratual atingir também os lucros cessantes, ou seja, 

os ganhos que se obteriam em função da execução do negócio respaldado pelo contrato, 

Cappelari (1995, p. 129) afirma que o “caminho mais correto a se seguir é no sentido de 

considerar, em certos casos, a possibilidade de reparação do interesse positivo, modificando-

se, assim, o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o Recurso 

Extraordinário n° 43.951, de 22 de julho de 1960, o qual exclui a responsabilidade do 

ressarcimento englobar também o interesse positivo”.  

Neste mesmo sentido, o mesmo autor  segue argumentando que a partir daí, “devam 

ser indenizadas as despesas efetivadas nas negociações, a perda de tempo em face ao desvio 

do seu trabalho, a perda da oportunidade de negociar com outrem, a imobilização do capital, 

os prejuízos futuros e os danos não patrimoniais”.  Neste caso, vê-se que apenas a indenização 

das despesas efetivadas nas negociações e a perda de tempo são conteúdos do interesse 

negativo. A perda da oportunidade de negociar com outrem, a imobilização do capital, os 

prejuízos futuros e os danos não patrimoniais são lucros cessantes e se encaixam como 

ressarcimento pelo interesse positivo, o que vai de encontro ao  entendimento jurisprudencial. 

Inúmeros julgados dos tribunais brasileiros trazem em seu conteúdo, como é caso da 

apelação civil n° 70002240216 da sexta câmara civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, o seguinte texto citando Aguiar: 

“Decorre do princípio da boa fé objetiva, aceito pelo nosso 

ordenamento jurídico (Clóvis do Couto e Silva, Estudos de Direito civil 

Brasileiro e Português. p. 61), o dever de lealdade durante as tratativas e a 

conseqüente responsabilidade da parte que, depois de suscitar na outra a justa 

expectativa da celebração de um certo negócio, volta atrás e desiste de 

consumar a avença.” 

“Cito a lição do Prof. Almeida Costa: 'Entende-se que, durante as 

fases anteriores à celebração do contrato - quer dizer, no fase negociatória e 

no fase decisória - o comportamento dos contraentes terá de pautar-se pelos 
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cânones da lealdade e da probidade. De modo mais concreto: apontaram-se 

aos negociadores certos deveres recíprocos, como, por exemplo, o de 

comunicar à outra parte a causa de invalidade do negócio e, ao lado de tais 

deveres, ainda, em determinados casos, o de contratar ou prosseguir as 

negociações iniciadas com vista à celebração de um ato jurídico. Através do 

responsabilidade pré-contratual tutela-se diretamente a fundada confiança de 

cada uma das partes em que a outra conduza as negociações segundo a boa-

fé; e, por conseguinte, as expectativas que o mesmo lhe crie, não só quanto à 

validade e eficácia do negócio quanto à sua futura celebração. Convirá 

salientar, porém, que o alicerce teleológico desta disciplina    ultrapassa  a 

mera consideração dos interesses particulares em causa. Avulta, com especial 

evidência. a preocupação de defesa dos valores sociais do segurança e do 

facilidade do comércio Jurídico.” 

 

3.5- Responsabilidade Contratual 

3.5.1- Introdução 

O contrato, ao longo de sua existência, forma-se, desenvolve-se e extingue-se. O 

último fenômeno, a extinção, pode dar-se de diversas maneiras, seja pelo adimplemento do 

pactuado, pela vontade das partes, pelo implemento de um termo ou condição, enfim, com a 

finalização da relação obrigacional por ele mesmo criada. Assim, a obrigação contraída pelo 

contrato é um processo dirigido à realização de um fim - que é a satisfação dos interesses 

manifestados no contrato – a obter mediante adoção, pelas partes, do comportamento 

contratualmente esperado, pelo qual respondem. Neste contexto, a obrigação é uma relação 

temporária, marcada desde o início para se extinguir. 

A normalidade do desdobramento programado e tendente ao adimplemento poderá, no 

entanto, frustrar-se por fatores negativos surgidos contemporaneamente à celebração ou a ela 

supervenientes. Entre os primeiros estão os vícios invalidantes do contrato, causadores de 

nulidades, tais como o colocado no art. 16638 do CC, e anulabilidades, tais como os colocados 

                                                
38 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 
        I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 
        II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
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nos arts. 138 e seguintes39 do CC (erro ou ignorância, dolo e coação) ou de invalidade por 

vício redibitório . Nestes casos o ato existiu mas é inválido lato sensu, com ineficácia ampla 

(nulidades) ou restrita (anulabilidades). 

                                                                                                                                                   
        III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 
        IV - não revestir a forma prescrita em lei; 
        V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; 
        VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 
        VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção 
 
39 Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial 
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 
        Art. 139. O erro é substancial quando: 
        I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele 
essenciais; 
        II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, 
desde que tenha influído nesta de modo relevante; 
        III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio 
jurídico. 
        Art. 140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. 
        Art. 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é 
a declaração direta. 
        Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o 
negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. 
        Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. 
        Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de 
vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. 
        Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 
        Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o 
negócio seria realizado, embora por outro modo. 
        Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou 
qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se 
teria celebrado. 
        Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele 
tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro 
responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. 
        Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente 
até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado 
responderá solidariamente com ele por perdas e danos. 
        Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou 
reclamar indenização. 
        Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor 
de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. 
        Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas 
circunstâncias, decidirá se houve coação. 
        Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do 
paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. 
        Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor 
reverencial. 
        Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter 
conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. 
        Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite 
dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que 
houver causado ao coacto.  
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Os atos contratuais que não são afetados por essas deficiências são atos válidos e 

eficazes. No curso de sua existência, esses contratos válidos e eficazes normalmente se 

extinguem  por fato superveniente que concretiza a sua eficácia, de acordo com o programado 

no contrato, através da prestação satisfativa do co-contratante (cumprimento do contrato). 

Além dos fatos supervenientes que extinguem a relação obrigacional, dando-lhe 

eficácia, ainda há os que surgem depois de celebrado o contrato e atingem a relação,  tirando-

lhes a eficácia. Esses atos, que corrompem a expectativa da plena realização dos fins 

expressos no contrato, distinguem-se dos anteriores pela nota da ineficácia, isto é, existem, 

são válidos mas não surtem efeito. São atos supervenientes que atuam no plano da ineficácia, 

tais como a resolução, revogação, distrato, denúncia, extinção, arrependimento e prescrição40. 

Em sentido amplo, como coloca Aguiar Júnior (1991, p. 21), “a resolução compreende todos 

os modos de extinção por último enumerados por mais que sejam figuras distintas e que 

possuam aspectos diversos entre si, no entanto, se submetem ao gênero resolução, uma vez 

que põem fim à relação contratual de forma diversa daquela que normalmente teria de ser.”41  

 

3.5.2- Caracterização da responsabilidade contratual 

Com o inadimplemento da obrigação, a parte prejudicada poderá sofrer danos em 

função da expectativa frustrada pelo comportamento antijurídico de seu par. Nessa situação, 

surge a responsabilidade civil contratual para regular as relações jurídicas que, a partir do 

inadimplemento, podem ocorrer. 

No entanto, não é qualquer inadimplemento que pode dar enseja à indenização, mas 

somente aquele que produz uma conduta antijurídica que pode ser imputada a outra parte 

contratual, causando dano de forma que o prejuízo causado tenha uma relação de causalidade 

com a  conduta de quem o causou. Assim, a orientação da literatura jurídica brasileira é a de 

haver necessidade da ocorrência de culpa para que haja reparação contratual, isto é, 

indenização. 

Uma vez configurado o dever de indenizar – apurado a culpa, o dano, e a relação de 

causalidade – surge a questão de apurar qual o dano a ser indenizado. Da mesma forma que 

                                                
40 Para um esclarecimento destas figuras vide Aguiar Júnior (1991).  
41 A questão de resolver o contrato  é, em princípio, assunto de inexecução de obrigação contratual. Neste 
contexto, sugere-se ao leitor, em caso de desconhecimento sobre o assunto, a leitura do item 6 do anexo B. 
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visualizado na discussão acerca da responsabilidade pré-contratual, a questão que se levanta é 

de que se o dano reparável contratualmente atingirá somente o interesse negativo ou irá 

também alcançar o interesse positivo. Como coloca Ustárroz (2003, p. 159), “identificar se 

apenas o dano negativo (que decorre da celebração do contrato), ou, além dele, também o 

positivo (que decorre da não satisfação das prestações) é devido não é questão singela a ser 

respondida.” 

No entanto, diferentemente da conclusão chegada na apuração da responsabilidade 

pré-contratual, agora, a orientação da literatura jurídica brasileira é a de que devem ser 

ressarcidos os danos negativos e positivos no caso de responsabilidade contratual. Miranda 

(1962, p.340) salienta que “no direito brasileiro não se indeniza só o que concerne ao interesse 

negativo, como em direito Suíço. O que o contratante deixou de ganhar também é indenizado. 

Toma-se por base, por exemplo, o que valeria no momento da prestação da indenização o bem 

a ser prestado. O que se indeniza é o dano que resultou de se ter tornado sem efeito o que se 

cria que teria efeito.” 

O argumento em razão da inclusão do interesse positivo na indenização por quebra 

contratual diz respeito ao intuito da resolução contratual. Esta figura tem como orientação 

geral a de prestar eqüidade a relação obrigacional derivada do contrato. Conforme Ustárroz 

(2003, p. 161) “a razão do instituto da resolução é a eqüidade, de modo que essa não seria 

respeitada caso, na presença de culpa, a parte lesada somente pudesse contar com a reposição 

patrimonial tal com se achava antes da negociação, sendo privada dos benefícios que a mesma 

lhe traria, por ato culposo imputável ao parceiro.” Neste mesmo sentido, a jurisprudência vem 

decidindo. A ementa da Apelação Cível n° 59816783 julgada em 17/12/1998 pela Décima 

Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, relator Jorge Luís Dall'agnol, é bastante 

clara:  

 

“Promessa de Compra e Venda. Resolução. Mora configurada do 

Promitente-Comprador. Retenção por benfeitorias. Requisitos de 

Admissibilidade. Art-744, parágrafo primeiro, incisos iii e Iv, CPC. Não 

merece amparo a pretendida indenização por Benfeitorias, vez que esta não 

dispensa a prova de sua existência, conforme reza o artigo 744, parágrafo 1 e 

incisos, CPC, e deste ônus não se desimcumbiram os autores, vez que não 



 73

comprovaram qualquer desembolso a titulo de benfeitorias no imóvel. 

Indenização. perda do sinal de pagamento a titulo de indenização dos 

prejuízos oriundos da desistência do promitente-comprador. Manifesta a 

violação do interesse positivo da promitente vendedora no interesse do 

cumprimento do contrato implica em perda do sinal pago pelos promitentes 

compradores e indenização pelo uso do imóvel. Apelação parcialmente 

provida.” 

 

O exemplo a seguir é esclarecedor: uma empresa de eventos contrata um prestigiado 

cantor para se apresentar em determinado local e data. O contrato é celebrado com pagamento 

de substancial remuneração. Faltando pouco tempo para o evento e tendo todos os ingressos 

sido vendidos, o cantor comunica que não poderá participar por estar de férias. Neste 

contexto, o montante pago ao cantor (interesse negativo) não seria suficiente para indenizar a 

empresa de eventos, tendo que ser apurado tudo o que ela poderia ganhar com a venda dos 

ingressos entre outros mais (interesse positivo). 

Não se pode olvidar, como coloca o art. 94442 do CC, de que o cálculo da indenização 

deve levar em conta tanto o prejuízo suportado como o grau de culpa da parte. Esta norma 

mostra-se útil no sentido de evitar o depauperamento injusto da parte que agiu com culpa. 

Apesar de não definir quais os critérios para aferição do grau da culpa, a norma parece ter 

sido criada para evitar situações extremas de pedidos indenizatórios43.  

 

3.6- Conclusão 

O objetivo deste capítulo era apresentar, de forma objetiva, o que a literatura jurídica 

apresenta acerca da responsabilidade pré-contratual e contratual. Este objetivo foi direcionado 

no sentido de esclarecer o funcionamento destes institutos jurídicos com ênfase na 

                                                
42 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
    Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, 
eqüitativamente, a indenização. 
 
43Esta questão, por ter sido inserida no Código Civil de 2002 não encontra ainda posicionamento jurisprudencial, 
uma vez que não havia norma a este respeito no código anterior e não se teve tempo para uma concretização 
jurisprudencial. 
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indenização, uma vez que no capítulo antecessor apresentou-se um modelo que analisou a 

eficiência econômica do ressarcimento do dano. 

Assim, questão importante que ficou resolvida nesta parte foi relativa ao dano, isto é, 

quais os interesses relativos ao efeito danoso para fins de reparação. A noção do dano, no 

direito brasileiro, repousa na idéia do interesse (bem) juridicamente protegido. E é este 

interesse que determinará o dano indenizável. Neste contexto, o interesse positivo 

corresponde ao aumento que o patrimônio do credor teria experimentado se o contrato tivesse 

sido cumprido. É o acréscimo que o contratante, caso fosse cumprido, auferiria com o valor 

da prestação, descontado o valor da contraprestação, e mais a vantagem decorrente da 

disponibilidade desse acréscimo, desde o dia previsto para o cumprimento até a indenização – 

é o lucro cessante. Por outro lado, o interesse negativo é conseqüente ao fato de ter a parte 

confiado no contrato, para cuja celebração e cumprimento poder ter efetuado despesas e 

assumido obrigações – é o dano emergente. 

O resultado majoritário do entendimento da literatura jurídica e da jurisprudência 

acerca do tema de responsabilização pré-contratual é  que  somente se deva indenizar os 

prejuízos abarcados pelo interesse negativo. Por outro lado, em relação à responsabilização 

contratual, o entendimento majoritário é que se deva indenizar não só o interesse negativo, 

mas também o interesse positivo. 
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4- DA TEORIA ECONÔMICA À REALIDADE JURÍDICA: 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1- Introdução 

Nos capítulos anteriores (2 e 3) procurou-se sistematizar, primeiramente, um modelo 

formal que permitisse analisar a relação contratual lato sensu no sentido de se buscar a 

eficiência econômica desta relação jurídica. No parte que sucedeu, procurou-se analisar o 

entendimento jurídico acerca da responsabilização pré-contratual e contratual no direito 

brasileiro. O objetivo deste capítulo é aplicar o modelo proposto no capitulo 2 à realidade da 

relação jurídico-contratual brasileira, visando à comparação relativamente à eficiência 

econômica, isto é, verificar se a realidade jurídica brasileira da responsabilidade contratual 

lato sensu é eficiente do ponto de vista colocado no modelo proposto. 

Este capítulo, além desta introdução e da conclusão é composto de duas partes. A 

primeira compara os resultados do modelo e da sistemática jurídica brasileira relativos à 

responsabilidade pré-contratual. Na segunda parte efetua-se a mesma comparação, só que 

agora relativa à responsabilidade contratual. 

 

4.2- Responsabilização pré-contratual 

O modelo apresentado no capítulo 2 relativo à relação pré-contratual foi dividido em 

duas etapas: a primeira foi destinada à relação pré-contratual pura e a outra foi destinada à 

relação pré-contratual com a existência de uma proposta. O resultado da primeira etapa 

mostrou que para alcançar o ótimo social e o investimento eficiente é necessária a elaboração 

de regras intermediárias de responsabilização pré-contratual. Sob um regime jurídico onde 

não existe responsabilidade pré-contratual sobre os gastos em reliance, as partes não podem 

recuperar o investimento efetuado no caso do contrato não se formar. Sob este regime jurídico 
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cada parte irá investir insuficientemente em reliance pré-contratual (dado o nível de 

investimento da outra parte). O investimento de cada parte pode ser maior ou menor que o 

investimento que seria feito caso algumas das partes contrárias se furtassem de investir em 

reliance pré-contratual. Esta questão é conhecida na literatura como o holdup problem, uma 

vez que o investimento ótimo é detido em função da expectativa com a obtenção de lucros. 

O mesmo acontece com o regime polar de responsabilização pré-contratual total. 

Nesta situação, o investimento em reliance efetuado por qualquer das partes é completamente 

recuperável no caso de não acordo para formalização do contrato. Esta é uma regra extrema 

na qual a parte pode ser requisitada a pagar pelo investimento efetuado pela outra parte, 

mesmo que tenha sido esta que deu razão para a não formalização contratual. Assim, sob a 

regra de estrita responsabilidade pré-contratual, cada parte escolhe o nível de investimento em 

reliance que é excessivo, dado o investimento da outra parte. O investimento excessivo 

resulta do fato de que cada parte capture algum ganho do investimento em reliance sem 

efetivamente suportar seus custos. A possibilidade de reaver todo o investimento se o contrato 

não é formado faz com que as partes não se importem com o tamanho do ganho 

proporcionado pelo seu investimento, isto é, desde que ele seja positivo, as partes irão investir 

em reliance pré-contratual. 

O que se pôde notar na análise dos regimes polares é de que em nenhum deles foi 

possível obter o nível ótimo sobre o investimento em reliance pré-contratual. No regime de 

inexistência de responsabilidade, o investimento é insuficiente e no regime de 

responsabilidade estrita o nível de investimento é excessivo. Isto levou a buscar, dentro de 

regimes intermediários de responsabilidade, possibilidades potenciais de produção de nível 

ótimo de investimento em reliance pré-contratual. Neste contexto, foram identificadas três 

regras que, com condições adicionais de informação para o juiz, podem levar a um eficiente 

nível de investimento. As regras identificadas foram os regimes intermediários de 

responsabilidade para o oportunismo ex post, para a divisão dos gastos em reliance pré-

contratual e para responsabilidade baseada no nível ótimo de reliance pré-contratual.  

A primeira regra intermediária de responsabilidade analisada foi o regime de 

oportunismo ex post, também conhecido com regra que denota responsabilidade estrita à parte 

que barganha de maneira oportunista ex post. Essa regra tem o objetivo de induzir as partes a 

investir otimamente ex ante, fazendo com que a barganha de cada parte deva ser legalmente 

restringida de uma maneira tal que leve em consideração o investimento perdido da outra 
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parte. A regra legal deve efetivamente impedir o contratante de tentar puxar o preço para um 

valor muito inferior (menor do que o custo somado com o gasto em reliance do co-

contratante) e impedir o co-contratante de tentar elevar muito o preço (valores acima do 

ganho descontado o gasto em reliance do contratante). Assim, as partes esperariam que a 

barganha seja definida em um montante dentro de intervalo da barganha ex ante, que leva em 

conta o investimento perdido por cada parte, e a distorção será resolvida, deixando cada parte 

imune ao problema do oportunismo ex post (holdup), solucionando a questão de investimento 

insuficiente. Ao mesmo tempo, cada parte será impedida de deixar todo o seu investimento a 

encargo da outra parte, o que resolve, também, o problema de excessividade no reliance pré-

contratual. Assim é possível alcançar o ótimo social e as escolhas de investimento em reliance 

pré-contratual são eficientes. No entanto, para obter esse tipo de resultado, deve, 

adicionalmente, supor-se que o juiz verifica não só o nível de de reliance das partes (r1 e r2), 

como inicialmente feito, mas também o custo C e o valor V, definidos ex post. Se somente a 

suposição inicial fosse mantida, o juiz não poderia determinar o quão não-razoável era a 

barganha feita pelas partes.  

A segunda regra de responsabilidade intermediária analisada foi a de divisão dos 

gastos em reliance pré-contratual. Sob essa regra, no caso de o contrato não se formar, a parte 

que efetuou algum gasto está apta a reaver parte de seu investimento. Quando ambas 

investem, cada uma suporta parte do gasto total. O funcionamento dessa regra se desenvolve 

de um modo que equaliza o custo com o ganho que as partes obtêm na feitura do contrato. O 

contratante captura uma fração do ganho com o contrato quando o seu investimento em 

reliance é elevado e fica comprometido a dispor da mesma fração da elevação do gasto em 

reliance. O mesmo ocorre em relação ao co-contratante e é possível atingir a eficiência no 

investimento. 

No entanto, a adoção desta regra implica, novamente, em uma suposição adicional 

sobre o nível informacional do juiz. A suposição inicial era de que o juiz somente possuísse 

conhecimento sobre os níveis de r1 e r2 (gastos em reliance das partes) No entanto, para o 

correto funcionamento dessa regra, é necessário que ele conheça também a forma que a 

barganha foi sopesada. 

A terceira regra de responsabilidade intermediária analisada foi relativa à adoção de 

uma medida legal que faça com que as partes fiquem restringidas a investir, em relianc,e o 

montante socialmente ótimo (r1* e r2*). A suposição adicional que teve que ser feita foi  de 
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que o juiz é capaz de observar não só os níveis atuais de reliance das partes (r1 e r2), mas 

também o nível socialmente ótimo. Nesse contexto, o montante que cada parte reembolsaria a 

outra seria limitado pelo nível ótimo de r1* e r2* e seria possível atingir o ótimo social. 

A segunda etapa da análise pré-contratual levou em consideração a existência de uma 

proposta com os termos iniciais do contrato. Existe, assim, nesta análise, uma maior garantia 

legal de que o contrato será realizado e cumprido. Neste sentido, foi possível efetuar-se o 

reliance em dois estágios, antes e posteriormente à existência da proposta. Desta forma, a 

seqüência de eventos relativamente à parte pré-contratual, colocada na Figura 5, ficou 

modificada, de acordo com a Figura 6. O resultado obtido através da adoção desta regra com 

uma margem mais elevada de segurança foi o seguinte: sob a regra que denota 

responsabilidade dos gastos em reliance da parte contrária para qualquer parte que não 

cumpra a proposta por ela feita, o investimento em reliance efetuado no período seguinte a 

proposta é socialmente ótimo. 

Essa regra é bem sucedida em incentivar um investimento em reliance eficiente pois 

ela protege o investimento das partes do problema de holdup. Os termos colocados na oferta 

fazem com que a possibilidade de se retratar ou de negociar diferentes termos fique 

diminuída. Apesar de não se excluir a possibilidade de se renegociar, apenas o contratante 

(co-contratante) é que pode exercer esta faculdade, uma vez que o co-contratante (contratante) 

fica jungido àquilo posto na oferta. Neste caso, o contratante (co-contratante) fica limitado a 

ofertar um preço que faça com que o pagamento líquido (lucro ou payoff) da outra parte seja 

não-negativo. Assim, não ignorando os investimentos perdidos (sunk investments) em função 

da oferta, as partes que investiram em reliance não são contidas (held up) e apresentam, 

então, investimentos ótimos. 

Relativamente ao preço estipulado na oferta, não necessariamente ficarão as partes 

jungidas a ele., não implicando na impossibilidade de renegociação, uma vez que é possível às 

partes efetuarem uma contra-proposta, invertendo os pólos da relação. Evidentemente, se 

assumiu que o preço estipulado na oferta e renegociado será de acordo com as forças de 

barganhas das partes. 

 Mas a questão que impulsionou a busca de uma solução ótima através do 

estabelecimento de uma proposta foi a redução do nível informacional que o juiz necessita 

para julgar a responsabilidade uma vez não concluído o contrato. O que o Poder Judiciário 
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necessita observar é o desvio entre o preço inicialmente ofertado e o preço após a 

renegociação da oferta (estes documentados pelas partes) e os investimentos em reliance 

efetuados no período após a existência da proposta. 

 O defeito da regra é que ela não diz respeito aos investimentos em reliance efetuados 

no período antes da proposta O juiz irá julgar os termos da oferta e levará em consideração 

somente os investimentos lançados após a existência desta. No entanto, dificilmente os 

investimentos em reliance efetuados no período anterior à oferta serão diferentes de zero. Isso 

se deve ao fato de que na expectativa de uma oferta, nenhuma das partes teria incentivos para 

efetuar algum gasto anterior à oferta. 

Os resultados obtidos através da análise do modelo econômico apresentado no capítulo 

2 devem ter algum respaldo, seja positivo ou negativo, na literatura jurídica apresentada no 

capítulo 3. O principal resultado obtido neste capítulo referente à responsabilidade pré-

contratual é  que somente o interesse negativo deva ser ressarcido em caso de evento danoso, 

entenda-se, quebra das tratativas contratuais. A indenização do interesse negativo significa 

que o lesado deve ser posto em uma situação economicamente equivalente àquela na qual se 

encontraria se não houvesse estipulado o contrato, isto é, colocar o contratante que sofre a 

interrupção das tratativas na mesma condição econômica na qual se encontraria se as 

tratativas não fossem iniciadas. Isto é o mesmo que afirmar que as partes contratuais devem 

ser posicionadas como se as tratativas não tivessem ocorrido e os gastos não tivessem sido 

efetuados (dano emergente).  

O interesse negativo corresponde, na literatura jurídica brasileira, ao dano à confiança 

que é exatamente o prejuízo que as partes podem ter em uma relação pré-contratual quando da 

quebra das tratativas contratuais e perda do gasto em reliance. Vale lembrar que investimento 

em reliance pré-contratual é o investimento efetuado em função da confiança ou da 

possibilidade de efetuação de um contrato e de um negócio. Assim, se o interesse negativo 

corresponde ao dano à confiança, que por sua vez é a reparação do gasto em reliance, o que a 

literatura jurídica propõe, consubstanciada pela jurisprudência, é o ressarcimento total do 

gasto com reliance. 

Assim, pelo entendimento jurídico da responsabilização pré-contratual, caso as 

tratativas não resultem em um contrato firmado, todo o investimento em reliance pré-
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contratual deve ser ressarcido, restabelecendo as partes ao seu status anterior ao início das 

tratativas contratuais. 

O resultado proposto pelo direito brasileiro vai ao encontro do modelo analisado no 

sentido de que é uma regra que denota responsabilidade extrema pelos gastos efetuados em 

reliance pré-contratual. No entanto, como foi visto, se o investimento em reliance efetuado 

por qualquer das partes for completamente recuperável, cada parte escolhe o nível de 

investimento em reliance que é excessivo, dado o investimento da outra parte. Esse 

investimento excessivo resulta do fato de que cada parte captura algum ganho do investimento 

em reliance sem efetivamente suportar seus custos. A possibilidade de reaver todo o 

investimento se o contrato não é formado faz com que as partes não se importem com o 

tamanho do ganho proporcionado pelo seu investimento, isto é, desde que ele seja positivo, as 

partes irão investir em reliance pré-contratual. Então, o resultado não é ótimo do ponto de 

vista social, pois a partes investem ineficientemente, o que indica que a solução jurídica dada 

pelo direito brasileiro à responsabilização pré-contratual não é ótima do ponto de vista 

econômico. 

Agora, relativamente à existência de uma proposta, a regra do art. 427 do CC coloca 

que “a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, 

da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.” Nesse caso, a solução jurídica para o 

caso é a de que deve atender aquilo que foi posto na proposta pelo proponente, seja ele o 

contratante ou o co-contratante (no caso de contra proposta os pólos da proposta podem se 

inverter), e caso isto não ocorra, deve-se responsabilizar pelo gasto efetuado pela outra parte. 

A responsabilização pré-contratual, neste sentido, fica adstrita aquilo que as partes 

propuseram, relativamente à parte que efetuou a proposta. No caso, o resultado jurídico é 

paralelo ao obtido pelo modelo proposto no capítulo 2, que diz que sob a regra que denota 

responsabilidade dos gastos em reliance da parte contrária para qualquer parte que não 

cumpra a proposta por ela feita, o investimento em reliance efetuado no período seguinte a 

proposta é socialmente ótimo. 

Assim, apesar de a solução jurídica para a responsabilização pré-contratual pura não 

ser ótima do ponto de vista econômico, a solução para o mesmo caso com a existência de uma 

proposta o é.  
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4.3- Responsabilização contratual 

O modelo apresentado no capítulo 2 relativo à relação contratual mostrou-se um pouco 

mais elaborado do que o apresentado relativo à relação pré-contratual. A razão disto é  que 

figuras extras (remédios para quebras contratuais) além dos gastos com reliance surgiram 

para serem analisadas. 

Nessa análise, um contratante e um co-contratante (as partes contratuais) agem de 

forma a maximizar sua utilidade esperada da renda. Elas se encontram após a fase pré-

contratual e formalizam o contrato, não sendo possível contratar com outros, de forma 

imediata, sobre o mesmo objeto contratual. A partir daí, assumiu-se que o contratante deverá 

dispor de certos recursos a fim de incentivar o co-contratante a cumprir o que ficou acordado 

no contrato. A quantidade de recursos disposta pelo contratante foi chamada de reliance 

contratual, ou simplesmente reliance (R). Após o gasto em reliance efetuado pelo contratante, 

o co-contratante conhece a contingência incerta sobre a produção, isto é, em um ambiente de 

incerteza ele realiza os seus custos de produção, que, por suposição, não são incertos. Quando 

o co-contratante satisfizer sua obrigação contratual, isto é,  adimplir, o contratante obterá um 

benefício positivo chamado de expectativa de ganho (v). O benefício líquido que o contratante 

receberá será a diferença entre a expectativa de ganho e o gasto com reliance (v-R). A partir 

daí, as partes escolhem um conjunto de contingências que fará constar no contrato provisões 

explícitas44. No entanto, mostrou-se que mesmo que o contrato não possua nenhuma cláusula 

contingente, existirá incentivo para a execução contratual no que diz respeito à existência de 

remédios para quebras que farão com que o resultado se aproxime do ótimo de Pareto obtido 

quando se tratava de contratos completos. Assim, se supôs que os contratos não possuem 

nenhuma cláusula para contingência, eles são acordos simples onde há o comprometimento da 

entrega de um bem ou serviço e, posteriormente, do pagamento de um preço. No entanto, 

salientou-se que as partes possuem conhecimento da existência de remédios para as quebras 

contratuais. 

Dois tipos de remédios foram analisados, da seguinte forma: o primeiro é a execução 

específica, na qual o co-contratante deve fazer aquilo que ele se comprometeu; o segundo 

trata da medida do dano, isto é, o montante monetário que deverá ser pago para ressarcir o 

                                                
44 O conjunto de contingências é necessário uma vez que os contratos são incompletos. A razão desta 
incompleteza é que as possíveis conseqüências adversas de não prover um contrato de todas as possíveis 
contingências podem não ser suficientes para justificar o custo de incluir tais cláusulas no contrato mais o custo 
esperado de verificar tais ocorrências. 
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dano. Este segundo remédio possui três medidas a serem comparadas. A primeira é a medida 

de restituição, na qual o co-contratante que quebra o contrato deve restituir todo o preço P que 

ele recebeu do contratante. A segunda é a medida de reliance, na qual o co-contratante 

inadimplente deve compensar o contratante pelo preço k que ele pagou e por todo o 

investimento em reliance R que ele efetuou. Nessa medida, o contratante é colocado na 

mesma posição em que se encontrava anteriormente. A terceira é a medida da expectativa, na 

qual o co-contratante inadimplente deve ressarcir o contratante pela expectativa que este tinha 

de obter com a execução do contrato, isto é, coloca o contratante na posição em que ele 

esperava estar com a conclusão do contrato.  

O resultado relativo à obtenção do ótimo social foi o seguinte: (a) a medida de 

reliance é sempre Pareto superior à medida de restituição. Contudo, a relação entre os outros 

remédios depende da natureza da relação contratual; (b) a medida de expectativa é Pareto 

superior aos outros remédios se a estimativa que o juiz faz da expectativa de ganho pelo 

contratante é suficientemente precisa; (c) a medida de reliance é Pareto superior aos outros 

remédios se o problema de execução excessiva sob execução específica (devido a 

superestimação da expectativa) é mais importante do que o problema da quebra inapropriada; 

e, (d) execução específica é Pareto superior aos outros remédios se o problema da quebra 

excessiva da medida de expectativa (devido a subestimação da expectativa) e sob a medida de 

reliance é mais importante do que o problema de execução excessiva. 

A orientação da literatura jurídica sobre o tema da responsabilidade contratual, de 

acordo com o exposto no capítulo 3, diz que o dano ressarcível, caso o contrato seja quebrado, 

é relativo tanto ao interesse negativo do contrato quanto ao interesse positivo. Dessa forma, 

no direito brasileiro, não se indeniza só o que concerne ao interesse negativo, o que o 

contratante deixou de ganhar também é indenizado. Toma-se por base, por exemplo, o que 

valeria no momento da prestação da indenização o bem a ser prestado. O que se indeniza é o 

dano que resultou de se ter tornado sem efeito o que se imaginava que teria efeito. 

Nota-se que a orientação da doutrina jurídica brasileira vai ao encontro de um remédio 

analisado no modelo proposto: a medida da expectativa. Através dessa medida, a parte 

inadimplente deve ressarcir a outra pela expectativa que aquela tinha de obter com a execução 

do contrato, isto é, colocar o contratante na posição em que ele esperava estar com a 

conclusão do contrato. 
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Esta orientação, no entanto, será ótima do ponto de vista econômico se, e somente se, 

for possível ao juiz elaborar uma expectativa de ganho bastante precisa por parte do 

contratante45. Isto, evidentemente é questão de prova processual e é encargo do contratante 

levar, perante o juiz, todo elemento que mostre, de forma clara e objetiva, a sua expectativa de 

seu ganho, uma vez que esses elementos servirão para formar a convicção do juiz acerca do 

valor preciso da expectativa feita inicialmente pelo contratante. Neste sentido, a orientação do 

direito brasileiro relativo à responsabilização contratual é eficiente do ponto de vista social, 

fazendo com que as partes contratuais invistam de forma eficiente. 

No entanto, não sendo possível ao juiz elaborar de forma precisa a expectativa do 

contratante com o contrato, seja porque os elementos trazidos ao processo foram insuficientes 

ou por outro motivo alheio à vontade das partes processuais (juiz e partes contratuais), o 

ótimo social não é atingido, uma vez que as outras condições para se atingir a eficiência, 

fornecidas pelo modelo, não abarcam a possibilidade de se utilizar a medida de restituição 

para se atingir a eficiência.  

Assim, caso a expectativa seja subestimada, a execução específica deveria ser exigida 

para que o ótimo social fosse atingido. Neste caso, em muitas situações é factível ao juiz 

exigir da parte que causou o dano que cumpra aquilo que foi estabelecido pelo contrato 

(execução específica).  veja-se a situação julgada na Apelação Civil n° 599481280, da 

Segunda Câmara Especial Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 27/10/2000: 

“Apelação Cível.  Ação Cominatória. Cumprimento Contratual. Mora.  Multa Contratual.  

Valor. Não comprovado que o autor deixou de cumprir integralmente o contrato, não merece 

modificação a sentença que condenou o réu no cumprimento da sua obrigação, sob pena de 

pagamento de multa diária. Apelação desprovida.”46 

                                                
45 Com precisão se quer dizer que o juiz deve elaborar a medida de expectativa da mesma maneira que o 
contratante, no momento de fechar o contrato. 
46 Veja-se ainda a Apelação Cível n° 70004114518 da Nona Câmara Civil do TJRGS: “Responsabilidade 
Contratual. Adimplemento Imperfeito De Empreitada. Prestação De Serviços  De Restauração E Pintura Da 
Fachada Externa Do Prédio Do Condomínio Autor. Responsabilidade Indenizatória Exclusiva Da Empresa Ré, 
Única Contratada. Inexistência De Responsabilidade Solidária Do Sócio De Sociedade Por Quotas De 
Responsabilidade Limitada, Que Firmou O Contrato Na Condição De Representante Legal Da Empresa Co-Ré. 
Solidariedade Convencional Não Se Presume, Pois Há De Decorrer De Cláusula Expressa, Inexistente Na 
Espécie. Condenação Da Empresa Ré Em Obrigação De Fazer Fungível. Redução Para Trinta (30) Dias Do 
Prazo Assinado Na Sentença Para Cumprimento Da Obrigação In Natura, Contados Do Trânsito Em Julgado. 
Sentença De Procedência Parcial Da Ação. Apelação Provida Em Parte. Redimensionamento Dos Encargos Da 
Sucumbência, Como Corolário Lógico Do Provimento Parcial Do Apelo.” 
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Para o caso de superestimação da expectativa, o ótimo social é obtido através da 

exigência de ressarcimento pelos gastos efetuados em reliance contratual. Desta forma, para 

obtenção da eficiência econômica é necessário que seja reparado o dano negativo, 

restabelecendo o status anterior para a parte que sofreu o prejuízo. 

 

4.4- Conclusão 

Neste capítulo pode-se observar que é possível efetuar-se uma análise comparativa de 

um modelo quantitativo proposto pela teoria econômica e a realidade de um campo da ciência 

jurídica, o campo contratual. 

Os resultados principais do capítulo dizem respeito à eficiência ou ineficiência da 

orientação jurídica brasileira concernente à responsabilização contratual no sentido amplo. 

Primeiramente efetuou-se uma análise comparativa referente ao modelo proposto e o 

entendimento jurídico para a questão da responsabilidade pré-contratual pura. Nesse contexto, 

a orientação da literatura jurídico-brasileira, a qual entende que deve-se ressarcir os danos 

causados pelo interesse negativo, não encontra respaldo de uma orientação eficiente do ponto 

de vista econômico, dado o modelo proposto. Assim, no caso da incidência desta regra, o 

ótimo social não é alcançado e as partes não se encontram em um nível ótimo de Pareto, 

fazendo com que parte do investimento gasto por elas seja perdido. 

No entanto, se para o mesmo caso de responsabilização pré-contratual existir uma 

proposta que vincule alguma das partes a ela, a orientação jurídica de adstrir a 

responsabilidade ao conteúdo da proposta vai ao encontro do preconizado como eficiente no 

modelo proposto. Desta forma o ótimo social é atingido. 

Na comparação efetuada entre o que o modelo econômico propôs como nível ótimo e 

a orientação jurídica sobre a relação contratual estrita, que é a de compor o dano causado por 

uma quebra contratual ressarcindo os prejuízos referentes ao interesse negativo e positivo, 

também se obtém o ótimo social, com a ressalva ser possível uma acurada formulação, por 

parte do juiz, da expectativa de ganho que a parte lesada tinha com a execução do contrato. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a verificar a eficiência da relação contratual em sentido amplo 

utilizando-se da metodologia proposta pela teoria de contratos do Law and Economics. Para 

tanto elaborou-se um modelo, com base na literatura sobre o tema, abarcando, primeiramente, 

a relação pré-contratual e, posteriormente, a relação contratual stricto sensu, verificando-se, 

teoricamente, maneiras de se obter a eficiência econômica. Dessa análise ocupou-se o capítulo 

2 deste trabalho. Os resultados principais do modelo relativo à análise da relação pré-

contratual pura foram os seguintes: nos regimes polares de responsabilidade pré-contratual, 

isto é, de inexistência de responsabilidade e de total responsabilidade pelos danos causados 

ambas as partes investem ineficientemente. Por isso, fez-se necessário analisar os regimes 

intermediários de responsabilidade pré-contratual: responsabilidade para o oportunismo ex 

post; para a divisão dos gastos em reliance pré-contratual; e, para responsabilidade baseada 

no nível ótimo de reliance pré-contratual. Em ambos os regimes são obtidos o nível ótimo de 

investimento e as partes estão agindo de forma eficiente. O custo de se colocar em posições 

intermediárias de responsabilização é a exigência informacional adicional requerida. Para o 

regime de responsabilização para o oportunismo ex post, além do nível de r1 e r2, que é 

pressuposto inicial de conhecimento do juiz, ele deve ter conhecimento também do custo C e 

do valor V, definidos ex post. Para o regime de divisão dos gastos em reliance, o juiz deverá 

conhecer também a forma de que a barganha foi sopesada, isto é, o valor de θ. Para o regime 

baseado no nível ótimo de reliance pré-contratual, o juiz deverá observar, além do nível de 

reliance das partes, o nível socialmente ótimo de reliance pré-contratual. 

Na análise da relação pré-contratual com a existência de uma proposta, o resultado foi 

o seguinte: sob a regra que denotou responsabilidade dos gastos em reliance da parte contrária 

para qualquer parte que não cumpra a proposta por ela feita, o investimento em reliance 

efetuado no período seguinte a proposta é socialmente ótimo. Esse regime é útil para análise 

uma vez que as exigências informacionais, demasiadas rigorosas no caso anterior, são 

suavizadas e, portanto, com maior aplicabilidade. 
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Na análise da relação contratual estrita foi possível avaliar algumas figuras (remédios 

para quebras contratuais) a fim de satisfazer o ótimo social. Neste sentido dois tipos de 

remédios para quebras foram considerados. O primeiro é a execução específica, na qual o co-

contratante deve fazer aquilo que ele se comprometeu. O segundo trata da medida do dano, 

isto é, o montante monetário que deverá ser pago para ressarcir o dano. Este segundo remédio 

possui três medidas que foram comparadas. A primeira é a medida de restituição, na qual o 

co-contratante que quebra o contrato deve restituir todo o preço P que ele recebeu do 

contratante. A segunda é a medida de reliance, na qual o co-contratante inadimplente deve 

compensar o contratante pelo preço k que ele pagou e por todo o investimento em reliance R 

que ele efetuou. A terceira é a medida da expectativa, na qual o co-contratante inadimplente 

deve ressarcir o contratante pela expectativa que este tinha de obter com a execução do 

contrato. O resultado foi o seguinte: a medida de reliance é sempre Pareto superior à medida 

de restituição. Contudo, a relação entre os outros remédios depende da natureza da relação 

contratual; a medida de expectativa é Pareto superior aos outros remédios se a estimativa u da 

expectativa é suficientemente precisa; a medida de reliance é Pareto superior aos outros 

remédios se o problema de execução excessiva sob execução específica (devido a 

superestimação da expectativa) é mais importante do que o problema da quebra inapropriada; 

a execução específica é Pareto superior aos outros remédios se o problema da quebra 

excessiva da medida de expectativa (devido a subestimação da expectativa) e sob a medida de 

reliance é mais importante do que o problema de execução excessiva. 

Posteriormente à elaboração do modelo, analisou-se de que modo a relação contratual 

em sentido amplo é abordada pela literatura jurídica e de que maneira a jurisprudência vem 

orientando as decisões dos casos concretos. A estrutura do texto foi orientada para concentrar-

se na reparação de um eventual dano, responsabilidade. Não se quis, em nenhum momento, 

nesta parte, exaurir o tema proposto, mas sim apresentar suas linhas gerais de modo que se 

pudesse, posteriormente, efetuar uma análise comparativa confrontando o disposto pela 

literatura econômica e jurídica. O resultado obtido foi o seguinte: majoritariamente, o 

entendimento da literatura jurídica e da jurisprudência acerca do tema de responsabilização 

pré-contratual é de que somente se deva indenizar os prejuízos abarcados pelo interesse 

negativo. Por outro lado, em relação à responsabilização contratual, o entendimento 

majoritário é que se deva indenizar não só o interesse negativo, mas também o interesse 

positivo 
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Assim, no capítulo 4, efetuou-se uma análise comparativa, onde foi testada a eficiência 

da realidade jurídica da relação contratual brasileira no que diz respeito à responsabilização. 

Os resultados principais do capítulo foram os seguintes: a orientação da literatura jurídico-

brasileira, a qual entende que deve-se ressarcir os danos causados pelo interesse negativo, não 

encontra respaldo de uma orientação eficiente do ponto de vista econômico, dado o modelo 

proposto. Assim, no caso da incidência desta regra, o ótimo social não é alcançado e as partes 

não se encontram em um nível ótimo de Pareto, fazendo com que parte do investimento gasto 

por elas seja perdido No entanto, se para o mesmo caso de responsabilização pré-contratual 

existir uma proposta que vincule alguma das partes a ela, a orientação jurídica de adstrir a 

responsabilidade ao conteúdo da proposta vai ao encontro do  preconizado como eficiente no 

modelo proposto. Desta forma o ótimo social é atingido. 

Na comparação efetuada entre o que o modelo econômico propôs como nível ótimo e 

a orientação jurídica sobre a relação contratual estrita, que é a de compor o dano causado por 

uma quebra contratual ressarcindo os prejuízos referentes ao interesse negativo e positivo, 

também se obtém o ótimo social, com a ressalva ser possível uma acurada formulação, por 

parte do juiz, da expectativa de ganho que a parte lesada tinha com a execução do contrato. 

Por fim, apesar de os objetivos do trabalho terem sido alcançados, nota-se que é 

necessário dar continuidade a estudos deste tipo, abordando a existência ou de questões mais 

específicas, tais como a existência de cláusulas penais nos contrato, o comportamento da 

responsabilização frente as arras antecipatórias ou penitenciais, ou questões mais gerais, tais 

como os impactos das decisões judiciais acerca dos contratos no comportamento negocial das 

empresas e dos consumidores.  
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APÊNDICE A 

 

Proposição: em um contrato onde o objeto é a entrega de um bem ou serviço, (a) a 

medida de reliance é sempre Pareto superior à medida de restituição. Contudo, a relação entre 

os outros remédios depende da natureza da relação contratual: (b) a medida de expectativa é 

Pareto superior aos outros remédios se a estimativa u da expectativa é suficientemente 

precisa, isto é, existe um ε suficientemente pequeno, tal que u’ – v < ε e que u’’- v < ε. (c) a 

medida de reliance é Pareto superior aos outros remédios se o problema de execução 

excessiva sob execução específica (devido a superestimação da expectativa) é mais 

importante do que o problema da quebra inapropriada. (d) a execução específica é Pareto 

superior aos outros remédios se o problema da quebra excessiva da medida de expectativa 

(devido a subestimação da expectativa) e sob a medida de reliance é mais importante do que o 

problema de execução excessiva. 

Para demonstra (a), é preciso mostrar que para algum preço k1 do contrato sob medida 

de restituição, existe um preço k2 tal que ambas partes estão em uma situação melhor sob a 

medida de reliance. Seja, então, E(res) = E1(res) + E2(res) e, similarmente, para E(rel), E(exp) 

e E(ee). Observe que para algum k tal que R + k ≤ v,  

 

E(rel) – E(res) = vP{c|k < c ≤ k + R} ∫
+

−
Rk

dcccf
α

)( = ∫
+

−−
Rk

dccfcv
α

)()( > 0 (1)

 

Em particular, isto é válido para k1, desde que é possível notar que sob medida de 

restituição o contratante não estará disposto a fazer um contrato a menos que R + k < v. 

Adicionalmente, tem-se que para algum k qualquer 

 

[E2(rel) + k]– [E2(rel) + k] = (R + k)P{c|k > R + k} + kP{c|c > k} 

∫
+

+
Rk

dcccf
α

)( = ∫
+

−−
Rk

dccfkc
α

)()( + RP{c|c > k + R} > 0 (2)
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e isto deve ser válido para qualquer k1. 

Além do mais, é de se observar que 

dE(rel)/dk = vf(R + k) – (R + k)f(R + k) = (v – R – k)f(R + k) > 0 (3)

 

para k < v – R, e   

D(E2(rel) + k)/dk = - (R + k)f(R + k) + (R + k)f(R + k) – P[c|c > R + k} + 1 > 0 (4)

 

Finalmente, desde que para k = v – R, tem-se que 

 

E1(rel) - k = vP{c|c ≤ v} – R + vP{c|c > v} -  (v - R) = 0 (5)

 

Estes fatos justificam a demonstração gráfica colocada na Figura 1. 
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 Figura 1 – demonstração gráfica da Proposição  
Fonte: Shavell (1981). 

 

Supondo que k1 < k2, em k1, se o remédio utilizado for a medida de reliance ao invés 

da medida de restituição, o co-contratante se encontra em uma situação pior. Neste caso, ele 

se move do ponto A para o ponto 1. Suponha-se , então que o preço é elevado até k2, o ponto 

onde o co-contratante se encontra tão bem quanto ele estaria se o remédio utilizado fosse a 

medida de restituição. Neste caso, o contratante se encontra em uma posição estritamente 

melhor daquela em que ele se encontraria se o preço fosse k1, isto é, E1(rel) – k2 = C – A > 

E1(rel) – k1 = B – A. Então, se o preço se elevar pouco acima de k2, ambas as partes se 

encontrarão em uma situação melhor se utilizarem a medida de reliance como remédio. 

Para demonstrar (b), desde que o preço do contrato não afeta o conjunto de quebra e 

nem a soma dos valores esperados sob a medida expectativa, é suficiente provar  que E(exp) 

excede E(ee) e E(rel) se u’ e u’’ são suficientemente próximos de v. Assim, a soma das 

equações de 17, quando u’ e u’’ → v, é E(exp) → vP{c|c ≤ u} – R – ∫
v

dcccf
α

)( , enquanto 

k1 k2 

E2(rel) + k 

E(rel)  

A 

B 

C 

Valor 
Esperado 

Preço do Contrato 

E(res)  

E2(res) + k1 

v - R 

1 
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E(ee) e E(rel) não são afetadas. Então, E(exp) – E(ee) → - v(1 – P{c|c ≤ u}) + ∫
β

v

dcccf )(  = 

∫ −
β

v

dccfvc )()(  > 0. 

Do mesmo modo, E(exp) – E(rel) → vP{c|R + k < c ≤ v - }- ∫
=

v

kR

dcccf )(  = 

∫
+

−
v

kR

dccfcv )()(  > 0. 

Para demonstrar (c), compara-se, primeiramente, E(rel), com k = 0, e E(ee) (que é 

independente de k). Assim,  E(rel) – E(ee) = - vP{c|c ≤ u} + ∫
β

R

dcccf )(  = ∫ −
β

R

dccfvc )()(  = 

∫ −
β

v

dccfvc )()(  - ∫ −
v

r

dccfcv )()(  . O primeiro termo é positivo e representa o desperdício da 

execução excessiva sob execução específica, enquanto o secundo termo é negativo e 

corresponde a perda devido a quebra excessiva sob a medida de reliance. Supondo que a 

diferença do primeiro termo em relação ao segundo é um valor positivo e considerando que 

um contrato com preço k1 no qual o remédio para a quebra é a execução específica, é 

necessário provar que existe um preço k2 > k1 tal que ambas as partes estarão em uma situação 

melhor sob a medida de reliance. Assim, na Figura 9, em função da suposição adotada, C > B 

e como E(rel) é crescente em k, D > B. É de se notar que em k2, o co-contratante se encontra 

em uma situação tão boa sob a medida de reliance do que em k1 sob a medida de restituição1, 

no entanto, o contratante está estritamente em melhor situação desde que D – A > B – A. 

Conseqüentemente, em algum preço acima de k2, ambas as partes estão em uma situação 

melhor daquela sob a medida de reliance.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Vide Figura 1. 
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 Figura 2– demonstração gráfica da Proposição 
Fonte: Shavell (1981). 

 

O argumento da superioridade de Pareto da medida de reliance sobre a medida de 

expectativa é análogo. Seja a diferença E(rel) – E(exp) = 

∫∫ ∫∫
>≥ +>≥≥

−−−
}{ },{

),()(),()(
vcu kRcvcu

dcduucqcvdcduucqvc , onde o primeiro termo, que representa o 

ganho relativo quando existe quebra apropriada sob a medida de reliance, mas execução 

excessiva sob a medida de expectativa, é positivo e o segundo, que representa a perda relativa 

quando existe quebra inapropriada sob a medida de reliance e ganho na execução sob a media 

de expectativa, é negativo. Utilizando-se da mesma suposição de que esta diferença é positiva, 

é possível utilizar o mesmo argumento da Figura 9 e afirmar que a medida de reliance é 

Pareto superior. 

Para demonstrar (d), em função de que E(ee) não depende de k, é suficiente mostrar 

que E(ee) excede E(rel) e E(exp). Observe, primeiramente, que E(ee) – E(rel) = vP{c|c > R + 

k} - ∫∫∫∫ −−−=−=
+++

ββ

v

v

krkr

v

kR

dccfvcdccfcvdccfcvdcccf )()()()()()()( . Isto será positivo se o 

k2 

E2(rel) + k 

E(rel)  

A 

B 

C 

Valor 
Esperado 

Preço do Contrato 

E(ee)  

E2(ee) + k1 

v - R 

D 
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primeiro termo, o custo da quebra excessiva sob a medida de reliance, exceder o segundo 

termo, o custo da execução excessiva sob execução específica. Além disso, E(ee) – E(exp) = 

∫∫ ∫∫
>≥ >>

−−−
}{ },{

),()(),()(
ucv ucvc

dcduucqvcdcduucqcv , que será positivo se o primeiro termo, que é 

o custo de quebra excessiva sob a medida de expectativa, exceder o segundo, que é o custo 

relativo de execução excessiva sob execução específica. 

 

 


