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RESUMO 

Em 2007, os tribunais do estado de Delaware, nos Estados Unidos da América, foram levados 

a decidir um caso entre duas empresas do ramo farmacêutico a respeito do inadimplemento de 

um contrato preliminar. Os tribunais se posicionaram no sentido de que, primeiramente, pelo 

Direito do estado de Delaware, existiriam dois tipos de contrato preliminar, um separado do 

contrato final ou definitivo por meras formalidades e que obriga as partes a contratar o contrato 

final nos termos acordados, e o outro em que as partes acordam os elementos essenciais do 

contrato final a ser celebrado e deixam em aberto os demais termos do contrato, sendo obrigadas 

a negociarem de boa-fé esses termos restantes. Após realizarem essa distinção, os tribunais 

entenderam que o caso em questão tratava de um contrato cuja obrigação acordada era o dever 

de negociar de boa-fé, e se posicionaram no sentido de conceder à parte lesada pela 

inadimplência imputável à devedora, o direito de reparação com base em seu interesse na 

expectativa, ou seja, reconduzindo a parte lesada à situação hipotética ad quem, em que estaria 

com o cumprimento do contrato, entendendo os tribunais que, o adimplemento da obrigação de 

negociar de boa-fé colocaria a parte na mesma situação de contratante do contrato final. Com 

base nesse entendimento, os tribunais, então, concederam à credora, a reparação com base nos 

lucros frustrados do contrato final. A partir desta leitura, o presente trabalho se volta a analisar 

o regime jurídico do contrato preliminar no ordenamento brasileiro e sua função nos negócios 

das empresas a fim de entender o seu verdadeiro conceito e qual a prestação devida pelas partes 

por força deste contrato. Para isso, este trabalho realiza também uma breve análise comparativa 

entre o contrato preliminar e os demais contratos celebrados no período de formação do 

contrato, bem como entre as obrigações pactuadas nestes contratos e os deveres a serem 

observados no período das tratativas. Por fim, realiza-se uma análise do inadimplemento 

contratual e suas hipóteses, e da responsabilização em caso de inadimplemento imputável ao 

devedor, valendo-se, para isso, da teoria dos interesses contratuais negativo e positivo, 

conforme atualizada desde os tempos em que foi introduzida por Jhering há cem anos, a fim de 

tentar definir de forma correta os danos a serem ressarcidos por ocorrência deste 

inadimplemento. 

Palavras-chave: Contrato Preliminar; Inadimplemento; Interesse Contratual Positivo e 

Negativo; Lucros Cessantes; Perda de uma Chance. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In 2007, the courts of the state of Delaware, in the United States of America, were demanded 

to decide a case between two pharmaceutical companies regarding breach of a preliminary 

agreement. The courts decided that, first, according to the Law of the state of Delaware, there 

would be two types of preliminary agreements, one separated from the final or definitive 

contract by mere formalities and that would obligate the parties to enter the final contract 

according to the terms already agreed, and the other in which the parties would agree on the 

essential terms of the final contract to be executed and would leave open the remaining terms 

of the contract, obligating themselves to negotiate the remaining terms in good faith. After 

establishing such distinction, the courts perceived that the case in question concerned an 

agreement in which its agreed obligation was the duty to negotiate in good faith, and then, 

decided to grant the party injured by a breach to which the debtor is liable, the right to be 

indemnified based on its expectation interest, that is, to be put in the hypothetical situation in 

which it would had been if the agreement were rightfully performed, with the courts considering 

that the performance of an obligation to negotiate in good faith would put the injured party in 

the same position of a party in the final contract. Based on this understanding, the courts 

awarded the creditor damages in accordance with its lost profits. Based on this reading, the 

present study aims to analyze the preliminary agreement as per the Brazilian legal system and 

its role in companies’ businesses practices in order to better understand its true concept and 

what performance is owed by the parties by force of such agreement. To this end, this study 

also performs a brief comparative analysis between the preliminary agreement and other 

agreements entered during the period of contract formation, as well as between the obligations 

provided under these agreements and the duties to be observed during the period of preliminary 

negotiations. Finally, this study performs an analysis over the contractual defaults and its 

hypothesis, and of the liability in the event of a breach attributable to the debtor, using, for this, 

the theory first introduced by Jhering one hundred years ago regarding negative and positive 

contractual interests, as updated since the time of its introduction, in order to try to correctly 

define the damages to be awarded in the event of such breach. 

Key words: Preliminary Agreement; Breach; Positive and Negative Contractual Interests; Lost 

Profits; Loss of Opportunity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 Muito já se falou na doutrina brasileira a respeito do contrato preliminar, tendo as 

discussões girado predominantemente em torno da formação e da tutela específica em caso de 

inadimplemento do contrato preliminar. Observando com mais atenção, é possível notar que 

boa parte desta discussão foi influenciada por um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal 

que passou a ser considerado paradigmático ao estudo do contrato preliminar, qual seja, o 

Recurso Extraordinário 88.716 – RJ1, que passou a ser mais conhecido como Caso Disco, em 

que a suprema corte do país foi provocada a se posicionar quanto aos critérios necessários à 

formação de um contrato preliminar perfeito e acabado para que a parte contratante pudesse se 

valer da tutela específica disponível a esta contratação. 

 Em razão da polêmica gerada pelo desfecho dado a este julgado, pouca importância se 

deu à outra forma de reparação por inadimplemento de um contrato, o ressarcimento por perdas 

e danos, tendo a maior parte da doutrina tratado a questão de forma superficial, referindo-se 

apenas ao fato de ser possível a reparação por perdas e danos em caso de inadimplemento de 

um contrato preliminar, não se debruçando, contudo, em qual seria a extensão desta reparação? 

Ao final de 2015, entretanto, um sinal amarelo se acendeu. Nos Estados Unidos da 

América, chegou ao fim um caso iniciado em 2007 entre duas companhias farmacêuticas, 

relativo ao inadimplemento de um contrato preliminar. O caso que foi levado à julgamento 

perante os tribunais do estado de Delaware envolvia uma disputa entre duas empresas, a Siga 

Technologies, Inc. (“Siga”) e a PharmAthene, Inc. (“PharmAthene”). 

 O problema se originou quando, após adquirir uma droga para prevenção e tratamento 

de varíola e outras doenças derivadas, ainda em estágio de desenvolvimento (denominada à 

época de ST-246 ou SIGA-246), a Siga Technologies, Inc. ficou sem dinheiro para realizar os 

trabalhos de pesquisa e desenvolvimento necessários a fim de levar a droga ao mercado, aliando 

a isso, ainda, a falta de experiência da empresa com essas atividades (até o momento a empresa 

nunca havia lançado um medicamento no mercado). 

 Em razão desses problemas, a Siga contatou a PharmAthene e as duas empresas 

passaram a entabular negociações, durante as quais firmaram um acordo de parceria que foi 

referenciado durante o processo como License Agreement Term Sheet ou LATS. No documento, 

as partes estabeleceram as condições que as partes desejariam para a parceria, como auxílio no 

                                                           
1  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 77816/RJ. Distribuidora de Comestíveis Disco S.A. e outros e 

Supermercados Pão de Açúcar S.A. Rel. Ministro Moreira Alves, 30 de novembro de 1979. Disponível em: 

<www.stf.jus.br>. Acesso em: 16 out. 2017. 
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desenvolvimento, seja pelo fornecimento de mão de obra especializada, seja através de 

financiamento; auxílio regulatório; a concessão de uma licença exclusiva à PharmAthene para 

a exploração global do produto, licença pela qual a PharmAthene passaria a ter o controle do 

produto, definindo estratégias de lançamento e preços de comercialização mediante o 

pagamento de royalties, taxa de licenciamento e pagamento de valores mediante o atingimento 

de determinados marcos comerciais. O documento, contudo, continha uma expressa previsão 

de que não era vinculante. 

 Firmado o LATS, as partes passaram a colaborar no desenvolvimento do ST-246, com a 

PharmAthene disponibilizando pessoal especializado para realização das atividades 

necessárias. Logo após, a Siga, que estava ficando sem dinheiro, solicitou um empréstimo à 

PharmAthene que se prontificou a prestá-lo. As partes então celebraram um acordo de mútuo, 

estabelecendo as condições dos valores de empréstimo e definindo em uma de suas cláusulas 

que as partes negociariam de boa-fé um contrato definitivo de licenciamento de acordo com os 

termos acordados no LATS, anexando o documento a este novo contrato. 

 Pouco depois, as empresas resolveram negociar a fusão de suas operações e celebraram 

um contrato denominado Merger Agreement em que estabeleceram os termos e condições para 

esta fusão, bem como uma cláusula que determinava que, caso a fusão não ocorresse, as partes 

negociariam de boa-fé um contrato definitivo de licenciamento de acordo com os termos 

estabelecidos no LATS e que mais uma vez foi anexado a um contrato vinculante. 

 Conforme o tempo passava e as negociações continuavam, o medicamento alcançou 

diversos marcos de desenvolvimento, sendo cada vez mais valorizado. Então, tendo o prazo 

para o fechamento da fusão sido alcançado sem que ainda houvesse recebida as aprovações 

necessárias, a PharmAthene buscou a Siga para tentar acordar uma prorrogação do prazo, não 

recebendo quaisquer respostas. Passado o prazo, a PharmAthene, então, buscou negociar um 

contrato de licenciamento com base nos termos que haviam acordado no LATS. Contudo, a Siga 

recusou tais termos e propôs termos comerciais muito diferentes que a favorecia enormemente, 

informando, ainda, à PharmAthene que não considerava os termos do LATS como sendo 

vinculantes e que só aceitaria manter as negociações caso a PharmAthene os abandonasse. 

 Assim se apresentaram os fatos que deram origem à disputa judicial, por meio da qual 

a Siga foi condenada a ressarcir à PharmAthene alto valor à título de lucros cessantes, uma vez 

que os tribunais entenderam que a obrigação de negociar de boa-fé era vinculante e que, não 

fosse a má-fé da Siga, a PharmAthene estaria no controle do medicamento. Esta decisão 

considerou que um contrato preliminar em que estejam estabelecidos os elementos essenciais 

do contrato buscado, mas que conte com outros elementos em aberto e em que as partes acordem 
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a obrigação de negociar de boa-fé garantiria à parte lesada pelo inadimplemento da outra, a 

reparação de seus lucros cessantes em conformidade com os termos do contrato final. Contudo, 

este mesmo contrato não serviria a subsidiar a concessão de uma tutela específica, formando o 

contrato final, pois seus termos em aberto impossibilitariam isso. 

 A decisão tomada pelo supremo tribunal de Delaware serviu aos agentes habitualmente 

envolvidos em negociações complexas e vultuosas, nas quais rotineiramente se celebram 

acordos durante o processo de formação do contrato, sejam eles vinculativos quanto à 

contratação final ou não, a reavaliar os riscos existentes nessas negociações e, principalmente, 

nesses acordos. 

 Assim, partindo dessa leitura, o presente trabalho se propõem a reavaliar a figura do 

contrato preliminar conforme inserida no ordenamento brasileiro, realizando uma análise de 

seu conceito, função e elementos de existência, bem como de seus requisitos de validade e 

fatores de eficácia, a fim de tentar determinar se a conclusão ao qual se chegou no tribunal de 

Delaware representaria também um risco ao do ponto de visto do Direito brasileiro, e se tal 

risco deveria entrar nas contas dos atores envolvidos em negociações comerciais complexas.  

Convém ressaltar que a análise proposta neste estudo leva em consideração operações 

realizadas por partes sofisticadas, no âmbito de negociações empresariais complexas e 

bilaterais, afastando-se do objeto deste estudo, portanto, os contratos celebrados e as 

negociações entabuladas entre partes em relação de desigualdade, como aqueles ocorridos no 

âmbito do Direito do trabalho e do Direito do consumidor. 

 Desta forma, para se realizar devidamente a análise proposta e estabelecer a correta 

delimitação do que se entende por contrato preliminar e no que deve se basear a 

responsabilização e mensuração da indenização no caso de seu inadimplemento, será 

apresentado ao longo do estudo, uma análise também quanto as negociações preliminares, 

momento inicial de contato entre as partes numa negociação, e quanto ao período da formação 

do contrato, momento posterior às meras tratativas em que as partes costumam celebrar diversos 

acordos que podem vir a possuir eficácia jurídica específica.  

Uma vez compreendidos mais claramente esses dois períodos e os deveres surgidos em 

seus âmbitos, este trabalho buscará então se deter sobre o contrato preliminar de forma mais 

pormenorizada, lançando luz à evolução dessa figura no ordenamento nacional e identificando 

a sua importante função para os negócios empresariais complexos. 

Buscará se demonstrar também se, assim como no ordenamento de Delaware, é possível 

a existência de contratos preliminares com eficácias diferentes, um que possa dar margem à 

reparação por meio da tutela específica e outro que não faça jus a essa reparação, não por uma 
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impossibilidade decorrente da própria obrigação buscada no contrato celebrado ou pela reserva 

das partes de poderem desistir da contratação, mas sim pela falta de determinação de todos os 

elementos da contratação, incluídos aí os elementos particulares àquela contratação específica. 

Em sequência este trabalho estudará o inadimplemento contratual a fim de identificar 

qual inadimplemento seria suficiente a suscitar o pleito da tutela específica no âmbito do 

contrato preliminar ou na indenização pelo equivalente, consubstanciada nas perdas e danos, 

seja essa indenização cumulável ou não com a resolução. 

Estabelecido os critérios do inadimplemento, será avaliado, então, no que consiste a 

tutela específica, seu resultado esperado e quais os obstáculos para se alcançá-la. Passando-se, 

então, a uma análise mais detida da responsabilização no âmbito do contrato preliminar e nos 

danos ressarcíveis no caso da solicitação da indenização pelo equivalente. 

A fim de se determinar da forma mais fiel possível os danos a serem ressarcidos pelo 

inadimplemento do contrato preliminar, o presente trabalho buscará na já antiga teoria de 

Jhering, que semeou as discussões e solidificou os estudos a respeito da culpa in contrahendo, 

os conceitos de interesse contratual positivo e negativo, analisando a compatibilidade destes 

interesses ao regime da responsabilidade civil previsto no ordenamento brasileiro, apresentando 

a utilidade desses conceitos para a mensuração dos danos a serem ressarcidos e, por fim as 

hipóteses e formas de aplicação desses interesses. 

Por fim, este trabalho buscará então demonstrar os danos que devem ser reparados 

quando do inadimplemento do contrato preliminar, que estabelece, como é trazido em seu 

conceito e seu regramento, a obrigação de contratar um contrato final já delimitado pelas partes 

no momento da celebração da avença preliminar, bem como se esses danos seriam os mesmos 

no caso de inadimplemento de um contrato que trouxesse, de forma distinta, uma obrigação de 

negociar. Assim, tentará demonstrar quais os danos são devidos em razão do inadimplemento, 

se a indenização pelo equivalente deve se limitar apenas aos danos emergentes ou se os lucros 

cessantes também serão devidos, e, em caso positivo, em que circunstâncias, discorrendo-se, 

também, sobre a teoria da perda de uma chance e se ela poderia servir de parâmetro para a 

reparação decorrente pelo inadimplemento do contrato preliminar imputável ao devedor. 
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2 A LEITURA DE DELAWARE QUANTO AOS DANOS RESSARCÍVEIS POR 

INADIMPLEMENTO DE CONTRATO PRELIMINAR: O CASO SIGA 

TECHNOLOGIES, INC VS. PHARMATHENE, INC 

2.1 Contexto Fático 

Em dezembro de 2015, no estado de Delaware, nos Estados Unidos da América, chegou 

ao fim o julgamento de um caso de extrema relevância para a análise de risco de negócios 

empresariais complexos, especificamente para o momento da formação do negócio a se 

consubstanciar em um contrato definitivo. 

O caso envolveu duas empresas norte-americanas do setor farmacêutico. De um lado, 

estava a PharmAthene, Inc. (“PharmAthene”), empresa com expertise no desenvolvimento e na 

comercialização de drogas voltadas especialmente para a prevenção e o tratamento de doenças 

que pudessem ser utilizadas em bioterrorismo. De outro lado, encontrava-se a Siga 

Technologies, Inc. (“Siga”), empresa que havia recém-adquirido (no ano de 2004) os direitos 

sobre uma droga, ainda em estágio de desenvolvimento, para o tratamento e a prevenção da 

varíola, denominada SIGA-246 ou ST-246. A Siga, apesar de também possuir experiência no 

desenvolvimento de medicamentos, nunca havia levado uma droga ao mercado, não tendo 

experiência na comercialização ou mesmo em questões regulatórias necessárias à liberalização 

da comercialização de produtos, típicas do mercado farmacêutico. 

Em 2005, cerca de 1 (um) ano após a aquisição do SIGA-246, a Siga já estava sem 

recursos suficientes em caixa para financiar os esforços necessários ao desenvolvimento da 

droga, e seus acionistas recusavam-se a injetar mais capital na empresa. 

Nesse contexto, a Siga buscou a PharmAthene a fim de conseguir auxílio tanto para o 

financiamento quanto para o desenvolvimento do medicamento. Em 26 de janeiro de 2006, as 

empresas demarcaram os pontos de sua negociação em um documento intitulado 

“Siga/PharmAthene Partnership”, referido durante o julgamento como “License Agreement 

Term Sheet” (“LATS”). O documento trazia como escopo “estabelecer uma parceria para 

desenvolver e comercializar SIGA-246 para o tratamento de varíola e infecções relacionadas 

ao orthopox e para desenvolver outras terapias ao vírus orthopox”2. Não obstante, as partes 

também reduziram a termo seus entendimentos em relação às patentes cobertas, às licenças, às 

taxas de licenciamento e aos royalties. Os termos do LATS definiam algumas das condições 

                                                           
2  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Delaware. In the Court of Chancery of the State of Delaware. 

Memorandum Opinion. Civil Action, n. 2627-VCP. PARSONS, Vice Chancellor, 2008, p. 3 – 4.  
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pelas quais a PharmAthene passaria a ter o controle do SIGA-246. Ainda as partes definiram 

no rodapé do documento que o referido LATS não teria força vinculante, sendo que seus termos 

só teriam validade quando estabelecidos em um contrato de licenciamento definitivo. 

Uma vez balizados os termos da negociação no LATS, a PharmAthene passou a prestar 

auxílio à Siga fornecendo seu know how técnico, além de propelir, modificar e financiar os 

estudos clínicos, avaliar e recomendar fabricantes, auxiliar e aconselhar quanto ao controle e à 

garantia de qualidade do medicamento. 

Em vista do aprofundamento do relacionamento, as partes resolveram iniciar conversas 

a respeito de uma possível fusão entre elas. Contudo, já em março de 2006, a Siga começou a 

necessitar de mais capital. A PharmAthene concordou em fornecê-lo à Siga e as duas empresas 

firmaram, aos vinte dias do referido mês, o “Bridge Note Purchase Agreement” (referido pelas 

partes no decorrer do processo como “Bridge Loan Agreement”). Através desse instrumento, a 

PharmAthene se comprometeu a colocar à disposição da Siga, à título de mútuo, o montante de 

US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares) a ser utilizado para: “(i) despesas diretamente 

relacionadas ao desenvolvimento do SIGA-246; (ii) despesas relacionadas à fusão; e (iii) 

despesas gerais corporativas”3. 

Adicionalmente, as partes incluíram uma cláusula pela qual elas se comprometiam a 

negociar um contrato de licenciamento definitivo em conformidade com os termos 

estabelecidos no LATS4. Firmado o Bridge Loan Agreement, as partes procederam à negociação 

de um “Merger Agreement”, tendo este último sido firmado em 8 de junho de 2006, trazendo 

em sua cláusula 12.3 uma disposição similar à prevista no Bridge Loan Agreement, qual seja, 

                                                           
3  “(i) expenses directly related to the development of SIGA 246, (ii) expenses related to the Merger and (iii) 

corporate overhead”. Tradução do autor. (MEMORANDUM OPINION, 2008, p. 5). 
4  “Upon any termination […], SIGA and PharmAthene will negotiate in good faith with the intention of 

executing a definitive License Agreement in accordance with the terms set forth in the License Agreement 

Term Sheet attached as Exhibit C and [SIGA] agrees for a period of 90 days during which the definitive license 

agreement is under negotiation, it shall not, directly or indirectly, initiate discussions or engage in negotiations 

with any corporation, partnership, person or other entity or group concerning any Competing Transaction 

without the prior written consent of the other party or notice from the other party that it desires to terminate 

discussions hereunder”. “Em caso de rescisão [...], Siga e PharmAthene irão negociar de boa-fé com a intenção 

de celebrar um Contrato de Licenciamento definitivo em conformidade com os termos estabelecidos no License 

Agreement Term Sheet anexo como Anexo C e a [Siga] concorda que, durante um período de 90 dias, durante 

o qual o contrato de licenciamento definitivo estiver sob negociação, não irá, direta ou indiretamente, iniciar 

discussões ou se envolver em negociações com nenhuma corporação, parceria, pessoa ou outra entidade ou 

grupo a respeito de nenhuma Transação Concorrente sem o prévio e expresso consentimento ou notificação da 

outra parte de que deseja terminar as discussões aqui previstas” (tradução do autor) (MEMORANDUM 

OPINION, 2008, p. 6). 
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de que, caso a fusão não se concretizasse, elas negociariam um contrato de licenciamento 

definitivo de acordo com os termos acordados no LATS5. 

Não obstante os relatos de que o tamanho e a efetividade da contribuição da 

PharmAthene para o desenvolvimento do SIGA-246 pudessem ter sido exagerados pela 

empresa, fato é que a droga alcançou diversos marcos em seu desenvolvimento no período, 

desfrutando de seguidos sucessos, o que elevou cada vez mais o seu valor, possível motivo pelo 

qual, após ultrapassado o prazo para o fechamento da fusão, a Siga se recusou a prorrogá-lo, 

nem ao menos respondendo aos contatos da PharmAthene para este fim, frustrando assim a 

tentativa de fusão entre as partes.  

Em 4 de outubro de 2006, a Siga encaminhou à PharmAthene uma notificação 

rescindindo o Merger Agreement com base no fato de que a data limite acordada pelas partes 

já havia passado. Entre 6 e 12 de outubro do mesmo ano, a PharmAthene tentou entrar em 

contato com a Siga a fim de viabilizar o licenciamento do produto com base no LATS, bem 

como acordar quanto ao contínuo relacionamento das partes, mas também não obteve retorno. 

Assim, em 12 de outubro, encaminhou à Siga uma minuta de contrato de licenciamento em 

conformidade com os termos do LATS. A Siga respondeu no dia seguinte informando que 

revisaria a minuta e entraria em contato até 16 de outubro6. 

Ainda em outubro de 2006, a Siga anunciou que o SIGA-246 havia atingido eficácia de 

100% na proteção contra varíola em seu ensaio com primatas não humanos.7 As ações da Siga 

dispararam. No dia seguinte, a Siga anunciou ter celebrado um “Securities Purchase 

Agreement” estabelecendo, entre outras disposições, a emissão e venda de 2 (dois) milhões de 

ações a investidores institucionais, num valor de US$ 4,54 (quatro dólares e cinquenta e quatro 

                                                           
5  “Upon any termination of this Agreement, SIGA and Pharmathene will negotiate in good faith with the 

intention of executing a definitive License Agreement in accordance with the terms set forth in the License 

Agreement Term Sheet attached as Exhibit H and SIGA agrees for a period of 90 days during which the 

definitive license agreement is under negotiation, it shall not, directly or indirectly, initiate discussions or 

engage in negotiations with any corporation, partnership, person or other entity or group concerning any 

Competing Transaction . . . without the prior written consent of Pharmathene or notice from Pharmathene that 

it desires to terminate discussions hereunder.” “Em caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, SIGA 

e Pharmathene negociarão de boa-fé com a intenção de celebrar um Contrato de Licenciamento definitivo em 

conformidade com os termos estabelecidos no License Agreement Term Sheet anexo como Exhibit H e SIGA 

concorda que, durante um período de 90 dias, durante o qual o contrato de licenciamento definitivo estiver sob 

negociação, não irá, direta ou indiretamente, iniciar discussões ou se envolver em negociações com nenhuma 

corporação, parceria, pessoa ou outra entidade ou grupo a respeito de nenhuma Transação Concorrente sem o 

prévio e expresso consentimento da Pharmathene ou notificação da Pharmathene de que esta deseja terminar 

as discussões aqui previstas” (tradução do autor) (MEMORANDUM OPINION, 2008, p. 7).  
6  MEMORANDUM OPINION, 2008, p. 9. 
7  SIGA. SIGA Announces Smallpox Treatment Breakthrough - SIGA Drug Completely Prevents 

Smallpox Disease In Preliminary Primate Trial. 2006. Disponível em: 

<https://investor.siga.com/node/7391>. Acesso em: 24 set. 2017. 
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centavos de dólar) por ação, totalizando um investimento no valor de US$ 9.080.000,00 (nove 

milhões e oitenta mil dólares)8. 

Em 6 de novembro de 2006, a Siga finalmente respondeu à PharmAthene, propondo 

que as partes se encontrassem para discutir a respeito do contrato de licenciamento. No encontro 

entre as partes, a Siga informou que não considerava o LATS como vinculante e que os termos 

previstos no documento não eram mais aceitáveis, o que a PharmAthene recusou, mas aceitou 

considerar uma proposta de parceria da Siga9. 

Em 21 de novembro de 2006, a Siga encaminhou à PharmAthene um documento de 102 

páginas intitulado “Limited Liability Company Agreement”, que alterava substancialmente os 

termos que estavam previstos no LATS10. Após a revisão do documento, a PharmAthene 

discordou novamente do posicionamento da Siga de que o LATS não era vinculante, mas 

aceitou continuar negociando de boa-fé um contrato de licenciamento nos termos do LATS. 

Em carta encaminhada em 12 de dezembro de 2006, a Siga então informou que, se a 

PharmAthene não esquecesse o LATS, o Bridge Loan Agreement e o Merger Agreement e 

negociasse sem precondições, as negociações entre as partes não seriam frutíferas. Em 20 de 

dezembro de 2006, a PharmAthene ingressou com a ação judicial na Court of Chancery, no 

Estado de Delaware11. 

2.2 A Decisão em Primeira Instância 

Em sua petição, a PharmAthene realizou diversos pedidos, dentre os quais: concessão 

de tutela específica que obrigasse a Siga a celebrar um contrato de licenciamento definitivo nos 

termos do LATS; reconhecimento da força do LATS como sendo um contrato definitivo; 

condenação da Siga por violar a obrigação contratual de firmar um contrato de licenciamento 

em conformidade com o LATS; condenação da Siga por violar a obrigação de negociar de boa-

fé um contrato de licenciamento definitivo nos termos do LATS, prevista tanto no Bridge Loan 

Agreement quanto no Merger Agreement; indenização com base na teoria do promissory 

                                                           
8 SIGA. SIGA Announces $9.0 Million Private Placement. 2006. Disponível em: 

<https://investor.siga.com/node/7386>. Acesso em: 24 set. 2017. 
9  MEMORANDUM OPINION, 2008, p. 9. 
10  “For example, the upfront payment required for a license of SIGA-246 increased from $6 million in the LATS 

to $100 million; the milestone payments increased from $10 million to $235 million; and SIGA’s royalty 

percentage doubled”. “Por exemplo, o pagamento antecipado necessário para uma licença do SIGA-246 

aumentou de $6 milhões no LATS para $100 milhões; os pagamentos por atingimento de metas aumentaram 

de $10 milhões para $235 milhões; e a porcentagem de royalty da Siga dobrou” (tradução do autor) 

(MEMORANDUM OPINION, 2008, p. 10). 
11  “Civil Action No. 2627-VCP”. 



15 

estoppel (em linhas gerais, quando uma promessa, não formalizada em um contrato, induz ação 

ou omissão da outra parte e a injustiça só possa ser evitada pela execução da promessa)12; e, 

por fim, indenização por enriquecimento sem causa.  

O juízo de primeira instância precisou, então, verificar se o LATS atendia aos requisitos 

necessários para que fosse considerado um negócio jurídico existente, válido e eficaz, quais 

sejam: (i) a intenção das partes de que o contrato assim o fosse; (ii) que todos os elementos 

essenciais do contrato estejam previstos; e (iii) consideration13.  

Analisando as evidências apresentadas durante o julgamento, incluindo os depoimentos 

dos envolvidos nas negociações, o magistrado entendeu que o LATS, no momento em que foi 

acordado entre as partes, não se configurava como um contrato vinculante, pois nada apontava 

que esta havia sido a intenção das partes. Dentre as questões levantadas que levavam a essa 

conclusão, o juízo atentou que o instrumento nunca havia sido assinado, nunca houve a 

aprovação formal do Conselho de Administração da PharmAthene (conforme exigência dos 

atos constitutivos da empresa para este tipo de contratação), sendo, ainda, que a única evidência 

de que os termos finais do documento haviam sido acordados era o testemunho realizado por 

um diretor da PharmAthene, testemunho este que foi prontamente negado pela Siga. Ademais, 

a PharmAthene também não havia encaminhado uma cópia do documento final para a Siga 

durante semanas após esse evento. Finalmente, o juiz ressaltou que as partes haviam 

expressamente especificado no documento a legenda: “Non Binding Terms”14,15. 

Em sequência, o magistrado analisou se, ao anexar o LATS ao Bridge Loan Agreement 

e ao Merger Agreement em combinação com as respectivas cláusulas de negociar de boa-fé um 

contrato de licenciamento definitivo, as partes tiveram a intenção de tornar o LATS um contrato 

de licenciamento vinculante. Nesse sentido, o juízo de primeira instância identificou que era 

indiscutível que as partes tinham acordado uma obrigação de negociar de boa-fé, mas não se 

convenceu de que as partes tinham a intenção de se vincular a um contrato de licenciamento 

                                                           
12  Conforme ensina o Restatement (Second) of Contracts: “§90. PROMISE REASONABLY INDUCING 

ACTION OR FORBEARANCE. (1) A promise which the promisor should reasonably expect to induce 

action or forbearance on the part of the promisee or a third person and which does induce such action or 

forbearance is binding if injustice can be avoided only by enforcement of the promise. The remedy granted 

for breach may be limited as justice requires”. “§90. PROMESSA QUE RAZOAVELMENTE INDUZA 

AÇÃO OU OMISSÃO. (1) Uma promessa que o promitente deveria razoavelmente esperar induzir ação ou 

omissão por parte do promissário ou de um terceiro e que induza tal ação ou omissão é vinculante se a 

injustiça possa ser evitada somente pela execução da promessa. O remédio concedido pelo inadimplemento 

pode ser limitado conforme a justiça exija” (tradução do autor). 
13  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. In the Court of Chancery of the State of Delaware. Opinion. Civil 

Action n. 2627. VCP. PARSONS, Vice Chancellor, 2011, p. 34. 
14  “Termos Não Vinculantes” (tradução do autor) 
15  OPINION, op.cit., p. 35 – 37. 
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quando decidiram por anexar o LATS ao Bridge Loan Agreement e ao Merger Agreement (um 

dos pontos de maior peso era o fato de que o LATS, mesmo quando anexado aos referidos 

contratos, ainda mantinha a legenda que dizia se tratar de um documento não vinculante)16.  

Após, ponderou se o documento continha todos os termos essenciais necessários a um 

contrato de licenciamento. Da análise das provas apresentadas, identificou que o documento 

realmente não continha todos os termos possíveis que normalmente constariam em um contrato 

de licenciamento complexo como o que estava sendo discutido, muito embora tenha detectado 

que todos os termos que a Siga dizia no processo serem essenciais em um contrato deste tipo e 

que não estavam presentes no LATS, nunca antes haviam sido mencionados por ela no decorrer 

da negociação com a PharmAthene, o que causou estranheza quanto à verdadeira essencialidade 

desses termos faltantes. Ademais, restou evidente que a Siga se contentou, à época, em se 

concentrar especificamente em definir os termos econômicos chaves para o licenciamento.  

Em relação à obrigação de negociar de boa-fé, uma vez apresentados os fatos da 

negociação, em que a PharmAthene entendia que as partes estavam vinculadas aos termos do 

LATS e em que a Siga propunha termos econômicos que divergiam frontalmente dos acordados 

no LATS17, alterando ainda termos não econômicos, como sobre quem deteria os poderes de 

decisão sobre o produto, o magistrado reconheceu que a postura da Siga se caracterizava em 

clara má-fé, em direto desacordo com a obrigação acordada18. Não obstante, o juízo de primeira 

instância reconheceu ainda que a obrigação de negociar de boa-fé prevista nos contratos 

firmados, quando olhada em conjunto com o LATS, estabelecia a obrigação das partes de 

negociar um contrato de licenciamento em termos econômicos substancialmente similares aos 

previstos no LATS19. 

Assim, dos pedidos realizados, na opinião do magistrado, dois deveriam prosperar: (i) 

a Siga havia violado sua obrigação de negociar de boa-fé um contrato de licenciamento 

                                                           
16  OPINION, 2011, p. 39 – 40. 
17   “For example, the upfront payment had increased from $6 million in the LATS to $100 million in the Draft 

LLC Agreement; the milestone payments had increased from $10 million to $235 million; the royalty rates to 

be paid to SIGA had increased from a range of 8%-12% to 18%-28%; and SIGA would be entitled to 50% of 

any remaining profit from the LLC, not just when net margin exceeded 20% on sales to the U.S. Government, 

as provided for in the LATS”. (“Por exemplo, o adiantamento tinha aumentado de $6 milhões no LATS para 

$100 milhões no Draft LLC Agreement; os pagamentos por marcos alcançados tinham aumentado de $10 

milhões para $ 235 milhões; as taxas de royalties a serem pagas à SIGA tinham aumentado de um intervalo 

8% - 12% para 18% - 28%; e a SIGA teria direito a 50% de qualquer lucro remanescente da LLC, não apenas 

quando a margem líquida excedesse 20% em vendas para o governo norte-americano, conforme disposto no 

LATS”) (tradução do autor) (OPINION, 2011, p. 52). 
18  OPINION, op.cit., p. 48 – 54. 
19  Ibidem., p. 58. 
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definitivo em conformidade com os termos do LATS; (ii) promissory estoppel20, entendendo 

que a promessa que havia sido concedida à PharmAthene era de que ela teria uma oportunidade 

de boa-fé de controlar a droga; os demais pedidos foram afastados. Como reparação, a 

PharmAthene solicitou: (i) a execução específica, obrigando a Siga a firmar o contrato de 

licenciamento; (ii) a reparação dos danos, com base em sua expectativa existente no negócio 

(“expectation damages”21,22); ou, alternativamente, (iii) um fluxo de pagamento como 

participação nos lucros de futuras vendas do SIGA-246. 

O magistrado afastou o remédio da tutela específica, com base no fato de que isso 

trataria ao juízo um papel muito oneroso para assegurar a atuação de boa-fé das partes, tanto na 

negociação que se seguiria quanto no desenvolvimento do produto23, Em sequência, a Corte 

afastou também a possibilidade de indenização dos danos, medida com base na expectativa do 

negócio, rejeitando conceder reparação por lucros cessantes por um negócio que teria risco de, 

                                                           
20  Pelo Direito de Delaware, para que a PharmAthene tenha direito à reparação pela teoria do promissory estoppel, 

ela deveria comprovar que: (1) uma promessa foi realizada; (2) o promitente razoavelmente esperava induzir 

ação ou omissão do promissário; (3) o promissário se fiou razoavelmente na promessa e agiu em seu próprio 

detrimento; e (4) a promessa vincula as partes, pois injustiça só poderá ser evitada por meio da execução 

judicial dessa promessa (OPINION, 2011, p. 67) 
21  FARNSWORTH, E.A. Contracts. 4. ed. New York: Aspen Publishers, 2004, p. 46. 
22  A extensão da responsabilidade de uma parte pelo inadimplemento de um contrato pode ser medida em relação 

a três interesses do credor: expectativa, confiança e restituição. Nesse sentido: “In general, the amount of the 

award is measured by the promisee’s expectation interest or, as it is sometimes said, ‘the benefit of the bargain’. 

The court attempts to put the promisee in the position in which the promisee would have been had the promise 

been performed (i.e., had there been no breach) … If the promisee changed its position to its detriment in 

reliance on the promise – as by incurring expenses in performing or preparing to perform – the court might 

award a sum of money intended to compensate for this loss. Recovery would then be measured by the 

promisee’s reliance interest, in an attempt to put the promisee back in the position in which the promisee would 

have been had the promise not been made. Because such recovery does not take account of the promisee’s lost 

profit, it is ordinarily less generous than recovery measured by the promisee’s expectation interest. If the 

promisee conferred a benefit on the promisor in the course of the transaction – as by delivering something to 

the promisor or improving the promisor’s property – the court might award the promisee a sum of money 

intended to deprive the promisor of this benefit. Recovery would then be measured by the promisee’s restitution 

interest, in an attempt to put the promisor back in the position in which the promisor would have been had the 

promise not been made.” “Geralmente, a quantia da reparação é medida pelo interesse da expectativa do 

promissário ou, como algumas vezes é dito, ‘o benefício do negócio’. O tribunal tenta colocar o promissário 

na posição em que estaria caso a promessa tivesse sido cumprida (i.e., não tivesse ocorrido o inadimplemento) 

... Se o promissário mudou sua posição em detrimento próprio, confiando na promessa – como incorrendo em 

despesas para o seu cumprimento ou na preparação para cumprir – o tribunal poderia conceder uma quantia de 

dinheiro destinada a compensá-lo por essa perda. Reparação seria, então, medida pelo interesse de confiança 

do promissário, em uma tentativa de colocar o promissário de volta a uma posição na qual estaria caso a 

promessa não tivesse sido feita. Porque tal reparação não leva em consideração o lucro frustrado do 

promissário, é normalmente menos generosa do que a reparação medida pelo interesse da expectativa do 

promissário. Se o promissário conferiu um benefício ao promitente no curso da transação – como entregando 

algo ao promitente ou melhorando sua propriedade – o tribunal pode conceder ao promissário uma quantia de 

dinheiro destinada a privar o promitente desse benefício. A reparação, então, seria medida pelo interesse de 

restituição do promissário, em uma tentativa de colocar o promitente de volta à posição no qual o promitente 

estaria caso a promessa não tivesse sido feita” (tradução do autor) (FARNSWORTH, 2004, p. 46). 
23  OPINION, 2011, p. 79. 
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primeiramente, nunca gerar lucro e, em segundo lugar, uma vez que o negócio nunca chegou a 

ser consumado, que tais lucros seriam muito especulativos, hipotéticos24. 

Dessa forma, o juízo aplicou ao caso um remédio de equity, mais precisamente com 

base na teoria do promissory estoppel, optando pela reparação através de um fluxo de 

pagamentos atrelado ao produto se, e quando, a venda do SIGA-246 fosse iniciada. Tal remédio 

operaria de forma similar a um ônus sobre os retornos decorrentes e relacionados às patentes e 

às demais propriedades intelectuais existentes sobre o produto25. Do valor a ser recebido pela 

PharmAthene, seriam descontados alguns custos e despesas, como os valores que a 

PharmAthene havia acordado em pagar no LATS a título de adiantamento, bem como os 

milestones, além dos valores que a PharmAthene havia aceitado pagar durante as negociações 

após a celebração do LATS. Ainda a Corte considerou essa forma mais razoável, pois a 

PharmAthene não estaria liberada do risco de o produto não trazer lucros, evitando qualquer 

risco de uma indenização por lucro futuro trazida a valor presente, que poderia ser considerada 

como especulativa26. 

Autora e ré, então, recorreram à Suprema Corte do estado de Delaware27. A 

PharmAthene, com o desejo de obter uma tutela específica obrigando a Siga a celebrar o 

contrato definitivo ou obter uma reparação com base na expectativa do negócio e ter 

reconhecidos e recompostos seus lucros perdidos em razão de uma ação injusta da Siga, 

enquanto esta buscava não apenas afastar a possibilidade de reparação de lucros cessantes, mas 

inclusive afastar a possibilidade de qualquer reparação, uma vez que as partes não tinham 

firmado um contrato vinculante que a obrigaria a contratar o contrato definitivo ou mesmo de 

negociar de boa-fé esse contrato definitivo com base nos termos do LATS.  

2.3 A Reversão da Condenação 

De princípio, o tribunal superior posicionou-se ao lado da Court of Chancery, 

entendendo que, ao anexar o LATS aos contratos posteriores, as partes se comprometeram com 

os termos econômicos ali contidos e deveriam negociá-los de boa-fé, reconhecendo que a 

atitude da Siga de propor termos substancialmente diferentes se configurava como má-fé, o que 

                                                           
24  OPINION, 2011, p. 85. 
25  Ibidem., p. 99. 
26  Ibidem., p. 100. 
27  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Delaware. In the Supreme Court of the State of Delaware. N° 314, 2012. 

Civil Action N° 2627. Before STEELE, Chief Justice, HOLLAND, BERGER, JACOBS, and RIDGELY, 

Justices. 2013. 
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diferia consideravelmente de mera negligência ou mera incapacidade de alcançar o contrato 

final durante negociações de boa-fé28. 

Em sequência, o tribunal afastou a condenação da Siga com base na teoria do 

promissory estoppel. A Court of Chancery havia baseado a condenação na violação da 

promessa da Siga de que a PharmAthene teria uma oportunidade de boa-fé de controlar o 

produto, contudo o tribunal observou que a teoria da promissory estoppel não se aplica quando 

a promessa em questão está contida em um contrato válido, e a promessa de negociar de boa-

fé estava, sim, prevista em contratos válidos e juridicamente vinculantes, quais sejam, o Bridge 

Loan Agreement e o Merger Agreement29. 

O tribunal entendeu que, ainda que no momento de sua elaboração, as partes não 

desejassem que o LATS tivesse força vinculante, o decorrer das negociações e as obrigações 

contraídas nos dois contratos firmados posteriormente, em particular, as disposições que 

previam que as partes deveriam negociar de boa-fé um contrato definitivo em conformidade 

com os termos acordados no LATS, acabaram por fazer com que aquela avença possuísse força 

vinculativa, constituindo um contrato cuja finalidade não seria o licenciamento em si, mas a 

obrigação de negociar e, por fim, contratar esse licenciamento. 

Identificado que a responsabilização da Siga decorria da violação de uma obrigação 

contratual de negociar de boa-fé um contrato definitivo nos termos acordados no LATS, o 

tribunal então se deteve sobre qual a forma mais adequada de reparação no caso em que o juiz 

de primeira instância faz uma descoberta de fato de que as partes teriam chegado a um acordo 

se houvessem negociado de boa-fé. 

O tribunal ponderou que, até aquele momento, nunca havia sido tratado, sob o direito 

do estado de Delaware, se a violação de negociar de boa-fé com base em um acordo preliminar 

poderia ensejar a reparação dos lucros que poderiam ter sido obtidos pela parte caso o contrato 

final tivesse sido firmado, ou seja, se um acordo celebrado em fase preliminar poderia dar 

margem à reparação com base no interesse da expectativa que a parte tinha no negócio 

definitivo.  

Assim, em sua decisão, adotando precedentes advindos dos tribunais do estado de Nova 

Iorque30, o tribunal reconheceu, pela primeira vez no Direito do estado de Delaware, a 

                                                           
28  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Delaware. In the Supreme Court of the State of Delaware. N° 314, 2012. 

Civil Action N° 2627. Before STEELE, Chief Justice, HOLLAND, BERGER, JACOBS, and RIDGELY, 

Justices. 2013, p. 27 – 28. 
29  Ibidem., 2013, p. 30 – 31. 
30  Caso de relevante importância neste sentido e que estabeleceu o precedente a respeito: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA. New York. Teachers Insurance and Annuity Association of America. v. Tribune Co. 670 

F, Supp 491, n. 83, Civ. 0047 (PNL), 1987. 
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existência de acordos preliminares com força de contrato que se subdividiam em dois tipos: os 

denominados como “Type I Preliminary Agreements”31, que previam todo o conteúdo do 

contrato definitivo e cuja celebração seria mero formalismo; e os denominados “Type II 

Preliminary Agreements” ou “binding preliminary commitment”32, que, por sua vez, 

estabeleceriam os elementos essenciais do contrato definitivo, mas deixariam outros termos em 

aberto, obrigando as partes a negociarem de boa-fé tais termos a fim de alcançarem o contrato 

definitivo completo.  

Ainda, além de diferenciarem os contratos preliminares pelo conteúdo, os tribunais de 

Nova Iorque também entenderam por fazer distinção quanto ao tratamento a ser dado a cada 

espécie em caso de inadimplemento.33 Assim, caso as partes tenham vindo a celebrar um 

contrato preliminar da primeira espécie, a vítima do inadimplemento poderia exigir a celebração 

do contrato definitivo e o objeto final da negociação nele contido; enquanto que, caso as partes 

                                                           
31  “One occurs when the parties have reached complete agreement (including the agreement to be bound) on all 

the issues perceived to require negotiation. Such an agreement is preliminary only in form — only in the sense 

that the parties desire a more elaborate formalization of the agreement. The second stage is not necessary; it is 

merely considered desirable”. “Um ocorre quando as partes alcançaram acordo completo (incluindo o acordo 

de se estar vinculado) em todas as questões percebidas como necessárias de negociação. Tal acordo é preliminar 

apenas em forma – apenas no sentido de que as partes desejam uma formalização mais elaborada do acordo. O 

segundo estágio não é necessário, é meramente desejável” (tradução do autor) (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 1987). 
32  “The second and different sort of preliminary binding agreement is one that expresses mutual commitment to 

a contract on agreed major terms, while recognizing the existence of open terms that remain to be negotiated. 

Although the existence of open terms generally suggests that binding agreement has not been reached, that is 

not necessarily so. For the parties can bind themselves to a concededly incomplete agreement in the sense that 

they accept a mutual commitment to negotiate together in good faith in an effort to reach final agreement within 

the scope that has been settled in the preliminary agreement”. “O segundo e diferente tipo de acordo preliminar 

vinculante é um que expressa o compromisso mútuo a um contrato em termos principais acordados, enquanto 

reconhecendo a existência de termos abertos que ainda estão por negociar. Ainda que a existência de termos 

abertos geralmente sugira que um contrato vinculante não foi alcançado, isso necessariamente não é assim. 

Pois as partes podem se vincular a um acordo admitidamente incompleto no sentido de que elas aceitam um 

compromisso mútuo de negociar juntas de boa-fé em um esforço para alcançar um acordo final dentro do 

escopo que foi definido no contrato preliminar” (tradução do autor) (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

1987). 
33  “In the first type, a party may lawfully demand performance of the transaction even if no further steps have 

been taken following the making of the "preliminary" agreement. In the second type, he may not. What he may 

demand, however, is that his counterparty negotiate the open terms in good faith toward a final contract 

incorporating the agreed terms. This obligation does not guarantee that the final contract will be concluded if 

both parties comport with their obligation, as good faith differences in the negotiation of the open issues may 

prevent a reaching of final contract. It is also possible that the parties will lose interest as circumstances change 

and will mutually abandon the negotiation. The obligation does, however, bar a party from renouncing the deal, 

abandoning the negotiations, or insisting on conditions that do not conform to the preliminary agreement”. “No 

primeiro tipo, uma parte pode legalmente demandar a execução da transação ainda que nenhum passo adicional 

tenha sido tomado subsequentemente à formação do contrato ‘preliminar’. No segundo tipo, ela não pode. O 

que ela poderá demandar, entretanto, é que sua contraparte negocie os termos em aberto de boa-fé em direção 

a um contrato final que incorpore os termos acordados. Essa obrigação não garante que o contrato final será 

concluído se ambas as partes cumprirem com suas obrigações, uma vez que diferenças de boa-fé na negociação 

das questões em aberto podem impedir que se alcance o contrato final. É possível que as partes percam o 

interesse conforme as circunstâncias mudem e assim abandonem mutuamente a negociação. A obrigação, 

entretanto, impede uma parte de renunciar ao negócio, abandonar as negociações ou insistir em condições que 

não conformem com o contrato preliminar” (tradução do autor) (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1987). 
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tenham vindo a celebrar um contrato preliminar da segunda espécie, a uma parte caberia apenas 

exigir que a outra parte negociasse o contrato definitivo de boa-fé, o que não seria uma garantia 

de que a negociação chegaria a um fim satisfatório à vítima, mas poderia prevenir que a outra 

parte abandonasse as negociações, renunciasse ao negócio ou mesmo insistisse em termos 

distintos dos já acordados34,35. 

O tribunal de Delaware, então, concluiu que o LATS formava um contrato preliminar 

vinculante da segunda espécie36, decidindo por reverter a condenação e devolver o processo à 

Court of Chancery, solicitando que a primeira instância reconsiderasse o remédio aplicável, 

pois, agora, poderia considerar que a atitude da Siga compreendeu o inadimplemento de uma 

obrigação prevista em um contrato existente, válido e eficaz, estando assim disponíveis ao juízo 

remédios para reparação de inadimplemento contratual (o juiz poderia agora recorrer ao 

interesse das partes a fim de identificar a reparação mais adequada ao caso). Por conseguinte, 

o tribunal solicitou também que o juízo de primeira instância revisitasse as provas apresentadas, 

em especial as provas periciais, a fim de verificar se era cabível a reparação por perdas e danos 

com base na expectativa do negócio e, com isso, indenizar a PharmAthene sobre os lucros que 

razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do ato de má-fé da Siga. 

Frente ao posicionamento do tribunal superior, a Court of Chancery reavaliou as 

evidências trazidas ao processo e decidiu por conceder à PharmAthene uma reparação no valor 

aproximado de US$ 113.000.000,00 (cento e treze milhões de dólares), com base na injusta 

                                                           
34  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. United States Court of Appeals, Eighth Circuit. Fairbrook Leasing, 

Inc.; Lambert Leasing, Inc.; Swedish Aircraft Holdings AR v. Mesaba Aviations, Inc. n.04-2640, 2005. 
35  Reforça este entendimento a decisão proferida pelo Tribunal de Apelações do Oitavo Circuito, conforme segue: 

“New York law recognizes two types of binding preliminary agreements. The first, (‘Type I’), arises when the 

parties agree on ‘all the points that require negotiation’ and is preliminary only as to form. The parties have the 

right to demand performance of the transaction. The second, (‘Type II’), establishes a framework for 

agreement, and binds the parties to negotiate in good faith within that framework. The parties are free to walk 

away once they have ‘made a good faith effort to close the deal and have not insisted on conditions that do not 

conform to the preliminary writing’”. “O Direito de Nova Iorque reconhece dois tipos de contratos preliminares 

vinculantes. O primeiro, (‘Tipo I’), surge quando as partes acordam em ‘todos os pontos que exigem 

negociação’ e é preliminar apenas na forma.  As partes têm o direito de requerer a execução da transação. O 

segundo, (‘Tipo II’), estabelece uma estrutura para o contrato, e vincula as partes a negociar de boa-fé dentro 

desta estrutura. As partes estão livres para sair uma vez que tenham ‘feito um esforço de boa-fé para fechar o 

negócio e não tenham insistido em condições que não conformem à redação preliminar’”. (tradução do autor).  
36  “To assess whether the parties have demonstrated an intent to be bound by a Type I agreement, a court considers 

(1) the language of the agreement; (2) the existence of open terms; (3) whether there has been partial 

performance; and (4) whether the agreement is of the type usually committed to writing. [...] For a Type II 

agreement, a court considers the same four factors, plus a fifth – the context of the negotiations resulting in the 

preliminary agreement”. “Para avaliar se as partes demonstraram uma intenção de estarem vinculadas a um 

contrato de Tipo I, um tribunal considera (1) a linguagem do contrato; (2) a existência de termos em aberto; 

(3) se houve adimplemento parcial; e (4) se o contrato é do tipo geralmente feito por escrito. [...]. Para um 

contrato de Tipo II, um tribunal considera os mesmos quatro fatores, mais um quinto – o contexto das 

negociações que resultaram no contrato preliminar” (tradução do autor) (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

2005). 
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frustração de sua expectativa sobre o negócio ancorada nos lucros que deixou de receber ao 

perder, por motivo imputável à Siga, o controle sobre a droga (o controle garantiria à 

PharmAthene estabelecer o momento do lançamento do produto, definir os preços, vender, 

distribuir e sublicenciar o produto no mundo inteiro) que, à época da infração, era avaliada 

internamente pela Siga em cerca de 5 bilhões de dólares. A Siga recorreu mais uma vez ao 

Supremo Tribunal, todavia, este se posicionou por manter a condenação. 

2.4 Síntese e Posição do Problema 

Os tribunais do estado de Delaware impuseram ao caso uma decisão que reverberou na 

comunidade jurídica norte-americana 37. Tal decisão criou importante precedente a incidir sobre 

a formação do contrato definitivo buscado pelas partes envolvidas nas negociações e sobre os 

acordos firmados no período, ao trazer um novo enfoque sobre o risco de se descumprir uma 

obrigação juridicamente vinculante de se negociar um contrato definitivo de boa-fé.  

Para mais além, a decisão reconheceu força contratual aos contratos preliminares no 

estado de Delaware (um dos principais polos para resolução de conflitos empresariais nos 

Estados Unidos), dividindo-os em duas espécies: uma separada do contrato definitivo por meras 

formalidades e a outra, pela necessidade de atos negociais adicionais. Ainda a decisão 

reconheceu a possibilidade de reparação a título de lucros cessantes com base na expectativa 

do contrato definitivo em caso de inadimplemento de um contrato cuja função consistiria em 

auxiliar a formação do contrato definitivo. 

Observa-se, assim, a importância do caso para a avaliação dos riscos existentes em 

operações negociais empresariais, especialmente em operações complexas em que as partes 

costumam se valer de longas tratativas, documentos de negociação e contratos intermediários, 

construindo grandes e vultosas operações etapa por etapa, conforme os pontos da negociação 

vão sendo acordados. 

 

                                                           
37  Em uma busca rápida, é possível encontrar diversas manifestações de operadores do direito norte-americanos, 

desde fóruns de discussões em instituições como Harvard Law a artigos elaborados por escritórios de 

advocacia. Como exemplo: <https://corpgov.law.harvard.edu/2016/01/27/negotiation-in-good-faith-siga-v-

pharmathene/>, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f2a937e7-3058-427a-a094-

781cff9e0181>, <https://www.sullcrom.com/siteFiles/Publications/SC_Publication_SIGA_Technologies_ 

Inc_v_Pharmathene_Inc.pdf>, <http://www.potteranderson.com/delawarecase-69.html>, 

<https://www.delawarelitigation.com/2013/05/articles/delaware-supreme-court-updates/supreme-court-

affirms-liability-of-siga-technologies-to-pharmathene/>.  
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3 NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES E FORMAÇÃO DO CONTRATO: O 

CONTRATO PRELIMINAR 

3.1 Negociações Preliminares e Formação do Contrato 

A complexidade cada vez maior dos negócios empresariais e dos instrumentos 

contratuais empregados para apreensão desses negócios, especialmente nas operações de 

grande monta, costuma demandar um processo de negociação mais ou menos longo a fim de se 

alcançar a celebração do contrato que as partes têm como final ou definitivo à sua operação.  

Durante esse processo negocial complexo, as partes podem praticar e mesmo 

documentar atos que podem vir a ter verdadeira validade e eficácia jurídica. Frente à variedade 

de atos praticados no curso desse processo, tem-se observado grande dificuldade em definir 

corretamente o regime jurídico a tratar o período. Assim, Cristiano de Sousa Zanetti identificou 

e buscou separar esse período anterior à conclusão do contrato final ou definitivo em dois 

estágios38. 

No primeiro estágio, denominado de tratativas, mas que também se convencionou 

chamar de negociações preliminares ou fase pré-contratual, o autor identificou o período de 

simples contatos em que as partes buscam negociar o contrato a ser celebrado, mesmo que as 

partes ainda não tenham em mente o que exatamente estão buscando contratualmente39,40. Esse 

período se destacaria não apenas por conferir “às partes a possibilidade de verificar a respectiva 

conveniência em concluir o contrato, mas sobretudo em tornar possível a conciliação de 

interesses”41; Dessa forma, no estágio das tratativas, não há ainda a existência de um contrato, 

nem mesmo definido em seus elementos essenciais. Nesse momento, as partes não buscam a 

intenção de se vincular ou se obrigar contratualmente42,43. 

                                                           
38  ZANETTI, C.S. Responsabilidade pela ruptura das negociações. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 8. 
39  GOMES, O. Contratos. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 59 – 60. 
40  Como traz Orlando Gomes: “Os atos preparatórios tendentes direta e imediatamente à constituição do vínculo 

contratual apetecido começam pelas negociações preliminares, ou tratativas frequentemente reduzidas a escrito 

em um instrumento particular chamado minuta, que pode, ou não, ser assinada pelos negociadores. A minuta 

não passa de simples projeto de contrato, sem eficácia vinculante, como é sabido” (GOMES, 2002, p. 58). 
41  ZANETTI, op.cit, 2005, p. 9. 
42  PEREIRA, C.M.S. Instituições de Direito Civil: Contratos. 28. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
43  Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira: “As negociações preliminares (tractatus, trattative, pour-parlers) 

são conversas prévias, sondagens, debates em que despontam os interesses de cada um, tendo em vista o 

contrato futuro. Mesmo quando surge um projeto ou minuta, ainda assim não há vinculação das pessoas. Não 

raro, nos negócios que envolvem interesses complexos, entabula uma pessoa conversações com diversas outras, 

e somente se encaminha a contratação com aquela que melhores condições oferece. Enquanto se mantiverem 

tais, as conversações preliminares não obrigam. Há uma distinção bastante precisa entre esta fase, que ainda 

não é contratual, e a seguinte, em que já existe algo preciso e obrigatório. Não obstante faltar-lhe 

obrigatoriedade, pode surgir responsabilidade civil para os que participam das negociações preliminares, não 
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No segundo estágio, momento em que as negociações já se encontram mais avançadas, 

as partes passam a praticar atos de maior relevância e que, muitas vezes, podem vir a trazer 

consequências jurídicas obrigacionais, como a oferta e o aceite, a opção ou o contrato 

preliminar44. Este segundo estágio, conhecido como formação do contrato, diferencia-se do 

primeiro exatamente no sentido de que as partes buscam a prática de atos que tragam efeitos 

jurídicos. 

Esses atos passíveis de gerar efeitos jurídicos, utilizados pelas partes como verdadeiras 

técnicas negociais, servem a dois aspectos, de acordo com Wanderley Fernandes45: (i) 

determinar as regras de conduta que as partes devem seguir durante as negociações e a formação 

do contrato até a celebração do contrato final ou definitivo; e (ii) estabelecer certas condições 

que poderão vir a fazer parte do contrato definitivo e mantê-las suspensas até a conclusão deste 

contrato46.  

Orlando Gomes, por sua vez, destaca três finalidades para os acordos que denomina de 

provisórios e preparatórios: (i) assegurar liberdade para ulteriores negociações; (ii) impedir a 

revogação de cláusulas do contrato definitivo ou final que tiverem pactuado; e (iii) “ensejar a 

interrupção e a inoperância das negociações preliminares, ao fazer da finalização do contrato 

mera eventualidade”47. 

De forma mais completa e abrangente, Cristiano de Sousa Zanetti divide esses 

documentos firmados durante o processo de formação do contrato em diferentes grupos de 

figuras jurídicas, sendo (i) os decorrentes de declarações unilaterais de vontade (neste grupo, 

encontram-se as figuras da oferta e aceitação); e (ii) os contratos insertos no processo de 

                                                           
no campo da culpa contratual, porém da aquiliana [...], somente no caso de um deles induzir no outro a crença 

de que o contrato será celebrado, levando-o a despesas ou a não contratar com terceiro, etc. e depois recuar, 

causando-lhe dano” (PEREIRA, 2015, p. 37 – 38). 
44  ZANETTI, 2005, p. 11. 
45  FERNANDES, W. O Processo de Formação do Contrato. In: FERNANDES, W (Org.). Fundamentos e 

Princípios dos Contratos Empresariais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 242. 
46  Na visão de Orlando Gomes: “Essa ‘determinação gradual e progressiva das cláusulas de um contrato’ em 

negociação é utilizada geralmente na venda do controle acionário de uma sociedade, no trespasse de uma 

empresa, nos negócios que demandam, em suma, demorada apuração de dados ou investigação técnica das 

verdadeiras condições de uma universalidade. É do interesse de quem se propõe a adquirir um acervo dessa 

natureza fixar desde logo algumas cláusulas do contrato que está inclinado a concluir, mas, do mesmo passo, 

é da sua conveniência não celebrar imediatamente o contrato, não realizar de logo o negócio, porque quer 

melhor se informar sobre dados para sua avaliação, vantagem, utilidade, e até mesmo oportunidade. Que faz? 

Estipula diversas condições que integrarão o conteúdo do futuro contrato se este vier a ser concluído. Esses 

acordos provisórios não obrigam a formação do contrato de cujo conteúdo, se concluído, farão parte. Cada qual 

das pessoas que o firmaram tem a liberdade de não celebrar o contrato, sem qualquer responsabilidade. Esse 

comportamento é lícito e lógico em razão da eventualidade da vinculação contratual e da provisoriedade do 

acordo feito na fase das negociações preliminares” (GOMES, 2002, p. 59 – 60) 
47  GOMES, 2002, p. 60. 
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formação do contrato final ou definitivo48. Este último grupo, por sua vez, se subdivide em 

contratos preparatórios, contratos temporários e contratos parciais49. 

Os contratos preparatórios seriam aqueles que “têm por função auxiliar a formação do 

contrato futuro, sem cuidar com mais detalhe de seu conteúdo”50. Dentre eles, cabe destacar o 

contrato de princípio, em que as partes estabelecem a obrigação de negociar um contrato futuro, 

sem, contudo, estabelecer as cláusulas principais ou mesmo acessórias desta futura avença. 

Observa-se que a função de referido contrato esgota-se na criação para as partes de uma 

obrigação de negociar um contrato final ou definitivo, sem impor a estas mesmas partes 

quaisquer cláusulas ou condições para o contrato51. 

Os contratos temporários, por sua vez, seriam aqueles que criam obrigações apenas para 

o período anterior à celebração do contrato final ou definitivo, ou seja, eles visam estabelecer 

as regras de conduta das partes durante o período de negociação e formação do contrato futuro. 

Inúmeros podem ser os termos versados nesses documentos, assim como inúmeros são 

os negócios e as particularidades de cada negociação52. Por regularem exclusivamente o período 

das negociações, sem tratarem da conclusão do contrato final ou definitivo ou estabelecer 

quaisquer termos ou condições desses contratos, os contratos temporários gozam de perfeita 

autonomia53. 

Os contratos parciais, por sua vez, são aqueles que “propiciam a formação de 

determinado contrato definitivo em estágios sucessivos, cujas cláusulas, assim, vão sendo 

paulatinamente estabelecidas”54. Esses contratos definem os termos do contrato futuro pouco a 

                                                           
48  ZANETTI, 2005, p. 12 – 31. 
49  O contrato de opção que tem por “objeto a outorga a uma das partes do poder de concluir um outro contrato”, 

apesar de se assemelhar aos contratos parciais, por suas particularidades, não foi incluído em nenhuma das 

classificações. Conforme o autor: “O contrato de opção não consiste propriamente num contrato parcial, uma 

vez que, por definição, contém todos os elementos necessários à conclusão do contrato definitivo, conferindo, 

como exposto, um direito potestativo ao promissário. [...] Sua presença se dá, portanto, por força da 

aproximação, e não de um perfeito enquadramento na categoria dos contratos parciais (ZANETTI, 2005, p. 30 

– 31). 
50  ZANETTI, op.cit., p. 18. 
51  Ibidem, 2005, p. 18 – 19. 
52  Neste sentido, observa Wanderley Fernandes: “... comumente, a complexidade das relações jurídicas e 

econômicas determina a 'negociação das condições para a negociação'. Ou seja, as partes cuidam antes das 

regras de como negociar, da conduta a ser observada nesse contrato social ou de interesses, como dizem os 

autores italianos. O exemplo mais simples é a estipulação do dever de sigilo no trato das informações trocadas 

entre as partes. É comum, portanto, que as partes firmem documentos preliminares e intermediários no curso 

da negociação. Estipulam, por exemplo, que, no curso das negociações, nenhuma das partes poderá negociar 

com terceiros o mesmo objeto da negociação, que nenhuma das partes oferecerá emprego para os empregados 

da outra parte, definem cronograma de negociações, etc., regras estas que definem o comportamento a ser 

seguido no curso das tratativas para a celebração do futuro contrato. Acordos que, embora não tendo por 

substrato uma operação econômica efetiva, têm um conteúdo normativo.” FERNANDES, Wanderley, op. cit, 

2012, p. 242. 
53  ZANETTI, op.cit, p. 22. 
54  Ibidem, 2005, p. 23. 



26 

pouco, até mesmo de cláusula em cláusula, têm por principais funções permitir que “partes não 

estejam vinculadas até chegarem a um consenso com relação a todos os pontos” do contrato 

final e tornar irretratáveis as disposições já acordadas55,56, estabelecendo conquanto que, assim 

que acordados todos os demais pontos faltantes, o contrato final estará formado, sem 

necessidade de uma declaração de vontade adicional. Ainda, segundo o autor, o contrato 

preliminar seria qualificado como um contrato parcial57. 

Em que pesem as denominações dos grupos e das espécies de contratos apresentadas 

acima, diversas são as nomenclaturas adotadas na prática para esses documentos, como 

protocolo de intenções, carta de intenções, memorando de entendimento, term sheet, 

memorandum of understanding, letter of intention etc. 

Quanto ao conteúdo, Maristela Basso58, referindo-se a esses documentos como cartas 

de intenção, classificou-os da seguinte forma: (i) cartas de intenção que balizam as negociações 

em curso; (ii) cartas de intenção que fixam os pontos consensuais entre as partes; (iii) cartas de 

intenção que visam estabelecer a repartição das despesas (diretas) da negociação, no caso da 

não conclusão do contrato definitivo; (iv) cartas de intenção que estabelecem a obrigação das 

partes – ou de uma delas – de não negociar com terceiros o mesmo objeto das negociações; (v) 

cartas de intenção que fixam os limites temporais de dentro dos quais a negociação deve se 

realizar; (vi) cartas de intenção que estabelecem um acordo de segredo; (vii) cartas de intenção 

que têm por base uma prestação que pode ser subdividida em partes ou lotes; (viii) cartas de 

intenção em que, mesmo antes do encerramento das tratativas, as partes concordam em iniciar 

a execução do contrato que estão negociando; (ix) cartas de intenção que consagram o acordo 

entre as partes acerca de todos, ou quase todos, os elementos do contrato, mas condicionam a 

eficácia do negócio jurídico a uma condição suspensiva, a um evento futuro; e (x) cartas de 

intenção que determinam a responsabilidade das partes no que respeita às despesas conexas à 

negociação. 

                                                           
55  MARTINS-COSTA, J. As cartas de intenção no processo formativo da contratação internacional: os 

graus de eficácia dos contratos e a responsabilidade pré-negocial. 1992. Trabalho apresentado no seminário 

sobre "Contratos Internacionais e Mercosul", Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, 1992. 
56  A irretratabilidade dos pontos já acordados ampara-se também no princípio da boa-fé objetiva, conforme Judith 

Martins-Costa: “Entre os deveres que defluem do princípio da boa-fé objetiva, está o da manutenção de um 

comportamento leal e coerente – o que implica a aplicação da máxima – venire contra factum proprium – o de 

informar com correção e a rejeição do abuso de direito, implicando à boa-fé objetiva cabal limitação do 

exercício de direitos abusivos, os quais, entre nós, contrariam inclusive o valor maior da vida social 

(Constituição Federal, art. 3º, I)” (MARTINS-COSTA, 1992). 
57  ZANETTI, 2005, p. 23. 
58  BASSO, M. As cartas de intenção ou contratos de negociação. Doutrina Civil – Primeira Seção. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, ano 88, v. 769, nov. 1999. 
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As classificações apresentadas pelos autores acima não impedem que um contrato 

preparatório, temporário ou parcial ou uma carta de intenção, qualquer que seja seu conteúdo, 

verse concomitantemente sobre um objeto pertinente a outra classificação, por exemplo, nada 

impede que as partes acordem um contrato temporário ou uma carta de intenção que traga a 

obrigação de exclusividade e, ao mesmo tempo, traga a obrigação de negociar, típica de um 

contrato preparatório, qual seja, o contrato de princípio. 

Observadas as principais características das negociações preliminares e dos acordos ou 

documentos firmados no processo de formação do contrato, cabe agora em face do problema 

enfrentado no presente estudo se deter mais pormenorizadamente sobre a figura do contrato 

preliminar, também um contrato celebrado durante o processo de formação do contrato final ou 

definitivo e classificado por Cristiano de Sousa Zanetti como uma importante espécie de 

contrato parcial. 

3.2 O Contrato Preliminar: Conceito e Função 

Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, contrato preliminar “é aquele por via do 

qual ambas as partes ou uma delas se comprometem a celebrar mais tarde outro contrato, que 

será o principal”59. Para Judith Martins-Costa, o contrato preliminar é o “acordo de vontades 

para a produção de efeito jurídico determinado, o qual é, justamente, o de criar obrigação de 

fazer, vale dizer, a obrigação de contratar”60, prosseguindo para dizer que “tem por escopo 

conduzir à conclusão de um segundo contrato, dito ‘definitivo’”61. Paulo Nader, por sua vez, 

informa que o contrato preliminar é “... promessa não formal, efetuada por uma ou mais partes, 

de celebrar determinada modalidade contratual, no futuro e geralmente com determinação de 

prazo ou condição, com expressa indicação das regras a serem observadas”62. Para Arnoldo 

Wald, o contrato preliminar “é um contrato autônomo pelo qual uma das partes ou ambas se 

obrigam a, oportunamente, realizar um contrato definitivo”63,64. 

                                                           
59  PEREIRA, C.M.S. Instituições de Direito Civil: Contratos. 12. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, 

p. 81. 
60  MARTINS-COSTA, 1992. 
61  Ibidem. 
62  NADER, P. Curso de Direito Civil: contratos. v.3. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 157. 
63  WALD, A. Obrigações e Contratos. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 226 – 227. 
64  O autor prossegue dizendo que o contrato preliminar ou pré-contrato “é o pactum de contrahendo pelo qual 

assume a obrigação de contratar em certo momento e em determinadas condições, criando o contrato preliminar 

uma ou várias obrigações de fazer, mesmo quando o contrato definitivo origina obrigações de dar. O dever que 

incumbe ao pré-contratante é assinar o contrato definitivo, quaisquer que sejam os deveres e direitos deste 

decorrentes” (WALD, 1998, 226-227). 
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Tarcísio Teixeira, por sua vez, define que “o contrato preliminar é aquele que tem como 

conteúdo a obrigação de concluir ou celebrar posteriormente outro contrato (este que será o 

contrato definitivo)”65. No mesmo sentido, Cristiano de Sousa Zanetti estabelece que “o 

contrato preliminar tem por objeto a conclusão de um outro contrato, chamado de definitivo”66. 

Assim, pode-se observar que a doutrina considera que o contrato preliminar se trata de 

um contrato para contratar (pactum de contrahendo, agreement to agree ou contract to make a 

contract), em que as partes contraem a obrigação de celebrar um contrato futuro, dito 

“definitivo”, mas que com esse não se confunde67. 

Orlando Gomes adiciona que prevalece, até mesmo na França, a doutrina da 

substantividade própria do contrato preliminar, onde se admite como contrato preliminar, a 

promessa unilateral de venda e se reconhece que a promessa bilateral produz efeitos jurídicos 

distintos do contrato de compra e venda68.  

Prossegue o autor informando que “desenvolve-se, finalmente, a tendência a considerar 

o pré-contrato um negócio jurídico pelo qual as partes estipulam a faculdade de exigir a eficácia 

imediata de outro contrato já delineado em seus elementos fundamentais”69. 

Apesar de não se confundirem, o contrato preliminar e o contrato final ou definitivo 

estão intrinsecamente ligados, existindo entre eles uma relação que, para Wanderley Fernandes 

e Jonathan Mendes Oliveira, pode ser entendida como sendo originária e funcional70, uma vez 

que o contrato preliminar surge em função do contrato definitivo e só existe se houver um 

contrato definitivo em potencial, havendo uma verdadeira conexão genética entre ambos71. 

Ainda cabe ressaltar que o contrato preliminar também não se confunde com as 

negociações preliminares, uma vez que estas “não envolvem compromissos nem geram 

                                                           
65  TEIXEIRA, T. Contrato Preliminar Empresarial. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, v. 101, 2006, p. 708. 
66  ZANETTI, 2005, p. 24. 
67  Nas palavras de Gomes (2002, p.135): “Trata-se de figuras distintas do respectivo contrato definitivo, havendo, 

entretanto, quem conteste a independência dos dois. Sob a influência do Direito francês, segundo o qual a 

promessa de venda – que é contrato preliminar no entendimento geral – vale venda quando haja consentimento 

das duas partes sobre a coisa e o preço, muitos autores negam a autonomia do pré-contrato. Pensam outros 

que, se consiste em criar a obrigação de celebrar o contrato definitivo, é supérfluo, porque, se alguém prometeu 

obrigar-se em dia certo, obrigado estará nesse dia, como se nele houvesse contraído a obrigação. Exigir que 

novamente se obrigue é admitir, como diziam certos canonistas, um circuitus inutilis”.  
68  GOMES, 2002, p. 135. 
69  Ibidem, p. 137. 
70  FERNANDES, 2012, p. 317. 
71  “A conexão genética diz respeito à integração do contrato preliminar no processo de formação do contrato 

definitivo. Por alguma razão, o contrato preliminar torna-se necessário como garantia de existência (por isso 

dito genético) do contrato definitivo. De outro lado, o contrato preliminar é parte integrante do conteúdo do 

contrato definitivo.” (FERNANDES, 2012, p. 317). 
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obrigação para os interessados [...] ao passo que o contrato preliminar já é positivo no sentido 

de precisar de parte a parte o contrato futuro”72. 

Apesar do atual consenso quanto ao conceito de contrato preliminar, muita indefinição 

existiu em torno deste instrumento, como pode ser visto no famoso Caso Disco em que, no ano 

de 1979, sob a égide do Código Civil de 1916 e do Código Comercial de 1850, o Supremo 

Tribunal Federal foi chamado a julgar, sob relatoria do Ministro Moreira Alves, o Recurso 

Extraordinário 88.716 – RJ73, em que, de um lado encontrava-se a Distribuidora de Comestíveis 

Disco S.A. e outros e, de outro lado, a Supermercados Pão de Açúcar S.A., o qual versou a 

respeito de terem as partes efetivamente celebrado um contrato preliminar. 

Na referida ação, alegou a Supermercados Pão de Açúcar S.A. que, por meio do 

documento intitulado Contrato Preliminar de Compra e Venda de Ações, firmado entre as 

partes, acertaram a compra e venda de 97% das ações da empresa Distribuidora de Comestíveis 

Disco S.A. pertencentes a seus então acionistas controladores, e que estes se recusaram a firmar 

o contrato definitivo. Dessa forma, a Supermercados Pão de Açúcar S.A. buscou junto ao Poder 

Judiciário a execução específica do contrato preliminar, mediante adjudicação compulsória.  

Assim, a Corte precisou analisar a natureza jurídica do documento firmado a fim de 

determinar se as partes haviam celebrado um contrato preliminar com força vinculante ou se tal 

documento era apenas parte de estágio de negociação preliminar anterior à celebração de um 

contrato74, 

À época, a legislação material brasileira não trazia tratamento específico para o contrato 

preliminar, necessitando que os Ministros se debruçassem sobre os regramentos existentes para 

o contrato definitivo em si, no caso, a compra e venda, a fim de extrair deles quais elementos 

deveriam obrigatoriamente ser acordados pelas partes para que o contrato preliminar de compra 

e venda possuísse força jurídica vinculante e fosse passível de adjudicação compulsória. 

Dois foram os principais dispositivos legais analisados pela Corte: o artigo 1.126 do 

Código Civil de 1916 e o artigo 191 do Código Comercial de 1850, ambos vigentes à época. O 

art. 1.126 do Código Civil estabelecia que “a compra e venda, quando pura, considerar-se-á 

                                                           
72  PEREIRA, 2005, p. 81. 
73  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 77816/RJ. Distribuidora de Comestíveis Disco S.A. e outros e 

Supermercados Pão de Açúcar S.A. Rel. Ministro Moreira Alves, 30 de novembro de 1979. Disponível em: 

<www.stf.jus.br>. Acesso em: 16 out. 2017. 
74  “Como se vê, em síntese, a questão jurídica fundamental que se discute nestes autos é esta: se, no curso das 

negociações, as partes acordam sobre os elementos essenciais do contrato, deixando, porém, para momento 

posterior (o da celebração do contrato definitivo), a solução de questões relativas a elementos acidentais e 

reduzem tudo isso a escrito, esse documento caracteriza contrato preliminar (e, portanto, obrigatório para 

ambas), ou não passa, mesmo no que diz respeito aos pontos principais já considerados irretratáveis, de mera 

minuta (punctação), sem o caráter vinculante de contrato preliminar, e, consequentemente, insusceptível de 

adjudicação compulsória?” (BRASIL, 1979). 
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obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no preço”; enquanto que o art. 

191 do Código Comercial rezava em sua primeira parte que “o contrato de compra e venda 

mercantil é perfeito e acabado logo que o comprador e o vendedor se acordam na coisa, no 

preço e nas condições...”. 

Pelo objeto do acordo em questão, qual seja, a compra e venda de ações de uma 

Sociedade por Ações, não pôde a Corte se furtar à aplicação do Código Comercial em 

detrimento do Código Civil. A aplicação da legislação mercantil levou a Corte a também 

observar seu artigo 126, que estabelecia que “os contratos mercantis são obrigatórios; tanto que 

as partes se acordam sobre o objeto da convenção, e o reduzem a escrito, nos casos em que esta 

prova é necessária”. Da leitura deste artigo, especificamente do texto “objeto da convenção”, 

em conjunção com o artigo 191, entendeu a Corte que, para o aperfeiçoamento de um contrato 

de compra e venda mercantil, era necessário que as partes acordassem, além do preço e da coisa 

(requisitos do Código Civil), também “as condições” (requisito exclusivo do código mercantil). 

Ainda valendo-se do magistério de Pontes de Miranda75, a Corte se posicionou por 

entender que o termo “condições”, previsto na parte inicial do artigo 191, deveria ser 

interpretado como “outras cláusulas”76. 

Assim, negou a Corte reconhecer terem as partes firmado um verdadeiro contrato 

preliminar, levando a negar também o pedido de execução específica que seria baseado neste 

contrato. Em vista da legislação existente à época do caso, dificilmente poderia a Corte adotar 

posicionamento diferente. 

Conforme pôde ser observado no caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a 

discussão quanto ao contrato preliminar girou em torno de existir ou não um contrato preliminar 

juridicamente válido e eficaz entre as partes contratantes e, portanto, passível de execução 

judicial.  

Sob o domínio do common law, as Cortes não obtiveram maior sucesso ao lidar com 

essas questões, conforme observado pelos professores Alan Schwartz e Robert E. Scott77 em 

estudo no qual analisaram cerca de trinta casos julgados pelos tribunais norte-americanos 

envolvendo os momentos que precedem à celebração do contrato definitivo entre as partes. 

                                                           
75  “Lê-se no Código Comercial, art. 191, 1ª alínea: “O contrato de compra-e-venda mercantil é perfeito e acabado 

logo que o comprador e o vendedor se acordam da coisa, no preço e nas condições” – entenda-se nas outras 

cláusulas”. MIRANDA, P. Tratado de Direito Privado. v. XXXIX. 2. ed., § 4265, 1, p. 6. 
76  “Portanto, no direito comercial brasileiro, só se forma o vínculo contratual (preliminar ou definitivo) quando 

as partes chegam a acordo sobre todas as cláusulas que devem constar do contrato, sejam elas relativas aos 

denominados elementos essenciais, sejam elas referentes aos chamados elementos acidentais, ambos 

objetivamente considerados” (BRASIL, 1979). 
77  SCHWARTZ, A.; SCOTT, R.E. Precontractual Liability and Preliminary Agreements. Harvard Law Review, 

v. 120, n.3. p. 663, 2007. 
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Ainda a inflexibilidade do common law quanto ao reconhecimento de um ponto 

intermediário entre o contrato definitivo com força vinculante e a negociação sem natureza 

contratual foi relatada por Williston, que observou que “É requisito necessário na natureza das 

coisas que um contrato para que seja vinculante deva ser suficientemente definido para permitir 

à corte dar ele seu exato significado” (tradução do autor)78,79. A rigidez e a necessidade de 

termos suficientemente definidos e contratos suficientemente completos se colocavam em vista 

do fato de que os tribunais buscam proteger a expectativa que a parte possui com o negócio80, 

conforme pôde ser observado na análise realizada no capítulo anterior deste trabalho. Assim, 

para que a Corte repare as perdas e os danos sofridos por uma das partes, as obrigações deverão 

estar assentadas da forma mais definida possível a fim de se comprovar essa expectativa de 

forma clara. 

Uma amostra da rigidez é observada em Johnson v. Lowery, em que a Corte de 

Apelações do Estado de Kentucky afirmou: “Para ser exigível e válido, um contrato para 

celebrar um pacto futuro deve especificar todos os termos materiais e essenciais e não deixar 

nada para ser acordado como resultado de futuras negociações” (tradução do autor)81 . Assim, 

observa-se mais uma vez a disputa quanto à existência e validade do contrato preliminar, com 

a Corte se posicionando que as partes não podem deixar nada a ser acordado em negociação 

posterior, caso contrário, não será reconhecida a força vinculante do documento. 

A dificuldade dos tribunais de common law em reconhecer os vínculos contratuais e as 

responsabilidades deles derivadas ou mesmo uma possível responsabilidade advinda das 

negociações, foi abordada por Farnsworth, que identificou a adoção pelos tribunais de um 

princípio de freedom from contract em que, sob as regras clássicas de oferta e aceite, não há 

vínculo contratual até que o contrato seja formalmente concluído pelo aceite válido. Até que 

haja essa aceitação, o ofertante está livre para retirar sua oferta82. Ademais, observa o autor que 

os tribunais costumam enxergar o período antes do contrato definitivo como não sendo passível 

                                                           
78  WILLISTON, S. Williston on Contracts, v. 1., 3.ed. New York: Lawyers Cooperative Publishing Co., 1957, 

p. 107. 
79  “It is necessary requirement in the nature of things that an agreement in order to be binding must be sufficiently 

definite to enable a court to give it an exact meaning” (WILLISTON, 1957, p.107). 
80  FARNSWORTH, 2004, p. 108. 
81  “To be enforceable and valid, a contract to enter into a future covenant must specify all material and essential 

terms and leave nothing to be agreed upon as a result of future negotiations” Court of Appeals of Kentucky, 

270 S. W. 2d 943 (1954). Johnson v. Lowery. June 18, 1954. Rehearing denied October 1, 1954. 
82  No Brasil, referida liberdade se encontra ancorada no princípio da autonomia da vontade. Conforme Cristiano 

de Zanetti (2005, p.82), “o direito de dar por encerradas as negociações decorre do princípio da autonomia da 

vontade, o qual, embora venha sendo mitigado, continua vigente no ordenamento jurídico brasileiro, como 

deixa expresso o art. 421 do novo Código Civil. [...] Corolário do princípio da autonomia da vontade é a 

liberdade de decidir sobre a conveniência da celebração do contrato, ou, de modo mais simples, se se conclui 

o contrato ou não”.  
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de responsabilização, seja contratual ou não, traçando uma ampla linha de liberdade de 

negociação83, e que isso se coloca em vista principalmente da visão aleatória que os tribunais 

entendem existir no período pré-contratual, em que uma parte, ao entrar em uma negociação 

esperando obter os ganhos que poderão advir do contrato final, deve arcar com o risco de 

qualquer perda que possa decorrer da ruptura dessa negociação84. 

Atentos a esse panorama, Alan Schwartz e Robert E. Scott, identificaram que parte da 

culpa nessa questão recai também nos juristas e advogados, que, assim como os tribunais, 

falham em entender os negócios e as negociações cada vez mais complexas das empresas. Os 

autores colocam, então, três questões essenciais para a correta compreensão do problema. Em 

primeiro lugar, se as partes preferem realizar contratos completos ou, pelo menos, os mais 

completos possíveis antes de realizarem um investimento, por que então elas realizam acordos 

preliminares? Em segundo lugar, se algumas vezes é impraticável alcançar contratos completos 

logo no início do relacionamento e diversas incertezas ainda rondam as partes neste momento, 

por que, então, elas realizam investimentos após alcançar um acordo preliminar, mas ainda 

antes de as incertezas terem sido sanadas? Em terceiro e último lugar, as partes não realizariam 

investimentos a menos que as expectativas de retorno sobre eles fossem positivas, contudo, 

caso uma das partes venha a perceber que sair da relação é a melhor opção, como uma delas, 

então, teria qualquer expectativa razoável de que a outra parte reembolsaria seus investimentos 

realizados?85 Assim, buscaram em seu estudo, responder a essas questões, a fim de auxiliar os 

tribunais em como tratar as situações envolvendo contratos preliminares. 

                                                           
83  FARNSWORTH, E.A. Precontractual Liability and Preliminary Agreements. In: CRASWELL, R.; 

SCWARTZ, A. Foundations of Contract Law. LexisNexis, 2012, p. 278.. 
84 “At the root of this view of the precontractual period is what I call the common law’s ‘aleatory’ view of 

negotiations: a party that enters negotiations in the hope of the gain that will result from ultimate agreement 

bears the risk of whatever loss results if the other party breaks off the negotiations. That loss includes out-of-

pocket costs the disappointed party has incurred, any worsening of its situation, and any opportunities that it 

has lost as a result of the negotiations; all is lost on failure. As an English judge expressed it, ‘he undertakes 

this work as a gamble, and its cost is part of the overhead expenses of his business which he hopes will be met 

out of the profits of such contracts as are made…’ This aleatory view of negotiations rests upon a concern that 

limiting the freedom of negotiation might discourage the parties from entering negotiations”. “Na raiz desta 

visão do período pré-contratual, está o que eu chamo de visão 'aleatória' das negociações do common law: uma 

parte que entra em negociações na esperança do ganho que irá resultar do contrato definitivo arca com o risco 

de qualquer perda que resulte se a outra parte interromper as negociações. Essas perdas incluem despesas 

correntes que a parte desapontada tenha incorrido, qualquer piora em sua situação, e quaisquer oportunidades 

que tenha perdido como resultado das negociações; tudo será perdido em caso de fracasso. Como um juiz inglês 

expressou, 'ele realiza este trabalho como uma aposta de azar, e seus custos são parte das despesas gerais de 

seu negócio que ele espera que sejam cobertos pelos lucros do contrato quando for celebrado...’. Esta visão 

aleatória das negociações repousa sobre uma preocupação de que limitar a liberdade de negociação pode 

desencorajar as partes de realizar negociações.” (tradução do autor) (FARNSWORTH, 2012, p. 279). 
85 “A decisionmaker cannot regulate a transaction intelligently without understanding why parties engage in the 

transaction. The behavioral pattern that is reflected in these preliminary agreements has never been plausibly 

explained. There are three open questions that must be answered. First, parties often write complete contracts 

— or contracts that are as complete as they can write — before they make relation-specific investments. Why 
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Assim, coloca-se que, para entender o motivo de as partes investirem em meio ao que 

pode ser visto como um ambiente de incerteza, é necessário entender corretamente o significado 

dos períodos pré-contratual e da formação do contrato (como visto anteriormente) e também a 

função de cada estágio e de cada documento de negociação nos negócios e, particularmente, a 

função da importante figura do contrato preliminar para os negócios. Nesse contexto, 

Wanderley Fernandes e Jonathan Mendes Oliveira identificam que o contrato preliminar tem 

por característica ser um contrato de segurança, pois através dele, as partes buscam assegurar a 

realização futura de um negócio que, por alguma razão, não podem concluir no momento da 

celebração do contrato preliminar86. 

Já Darcy Bessone87 identifica que as partes recorrem ao contrato preliminar a fim de 

evitar, no presente, as consequências jurídicas do contrato definitivo. A este ponto, Caio Mário 

da Silva Pereira acrescenta que pode ser considerado habitual que as partes, na negociação, 

cheguem a um consenso quanto ao objeto, acordem as condições e ajustem que a celebração do 

contrato final será transferido para momento posterior, quer seja por alguma impossibilidade 

                                                           
do parties in this context make preliminary agreements? Second, although it sometimes is infeasible for parties 

to write a complete contract at the beginning of their relationship, it does not follow that they must sink costs 

in what may turn out to be an unprofitable venture. A common alternative is to delay contracting until the ex 

post state of the world becomes clear. Why do these parties invest after making the preliminary agreement but 

before uncertainty is resolved? Third, parties would not invest in this interval unless the expected value of 

investment were positive.  However, investments are sunk when uncertainty dissipates, so the fact of 

investment will not cause the parties to pursue a deal that will lose money.  If both parties realize that exit is 

best, how, then, can one of them have a reasonable expectation that the other will reimburse his sunk costs in 

the absence of a specific promise?”. “Um tomador de decisão não pode regular uma transação de forma 

inteligente sem entender por que as partes se engajam em uma transação. O padrão comportamental que é 

refletido nestes acordos preliminares nunca foi plausivelmente explicado. Há três questões em aberto que 

devem ser respondidas. Primeiro, as partes geralmente escrevem contratos completos – ou contratos que são 

tão completos quanto elas possam escrever – antes de fazerem investimentos específicos à relação. Por que as 

partes, nesse contexto, fazem contratos preliminares? Segundo, apesar de algumas vezes ser inviável para as 

partes fazer contratos completos no início do seu relacionamento, não se segue que elas devam afundar custos 

no que possa se tornar um empreendimento não lucrativo. Uma alternativa comum é atrasar a contratação até 

que o estado ex post do mundo se torne claro. Por que essas partes investem após fazer o contrato preliminar, 

mas antes que a incerteza esteja resolvida? Terceiro, as partes não investiriam nesse intervalo a menos que o 

valor esperado do investimento fosse positivo. Entretanto, investimentos são aportados quando a incerteza se 

dissipa, então o investimento de fato não fará com que as partes busquem um negócio que as fará perder 

dinheiro. Se ambas as partes perceberam que sair é melhor, como, então, pode uma delas ter uma expectativa 

razoável que a outra irá reembolsar seus custos irrecuperáveis na ausência de uma promessa específica?” 

(tradução do autor) (SCHWARTZ; SCOTT, 2007, p. 665). 
86  “... o contrato preliminar reveste-se da característica de um contrato de segurança, ou seja, busca assegurar a 

efetiva realização de um negócio que, por alguma razão, não pode concluir-se em toda sua completude em 

dado momento, seja em função de algum aspecto formal, seja em decorrência de uma certa indeterminação de 

algum de seus elementos naturais ou acidentais. Em suma, embora o contrato preliminar não tenha uma função 

social típica, é inegável que tem por função social e econômica conferir segurança para as partes durante o 

processo de formação de uma relação contratual definitiva.” (FERNANDES, 2012, p. 295 – 296). 
87  BESSONE, D. Do Contrato: teoria geral. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 68. 
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atual, incapacidade de preencher algum requisito formal, atraso em obter algum financiamento 

que necessitem para a realização do objeto ou mesmo por alguma razão particular das partes88.  

A essa dilação de tempo entre o momento da geração de efeitos do contrato preliminar 

e o momento da geração de efeitos do contrato definitivo a qual as partes recorrem, Alcides 

Tomasetti Jr. denominou de “introdução diferida”, identificando que a causa do contrato 

preliminar está exatamente em assegurar essa introdução diferida dos efeitos do contrato final 

cuja obrigação de celebração já está prevista no contrato preliminar89,90. 

O autor destaca que, muitas vezes, o contrato preliminar tem como função apressar a 

formação de um vínculo jurídico entre as partes para que elas não venham a perder um negócio 

vantajoso a elas, ainda que este negócio não esteja suficientemente delineado naquele 

momento91. Observa-se, pois, que o fato de o negócio não estar suficientemente estruturado 

daria margem a uma “reserva de complementação, que deverá ser resolvida ao nível de uma 

segunda contratação obtida pelo subsequente dever de cooperação, fixado no contrato 

preliminar”92. 

Com o advento do Código Civil de 2002, o contrato preliminar foi finalmente 

regulamentado nos artigos 462 a 466, estabelecendo, já no primeiro artigo da seção, que “o 

contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao 

contrato a ser celebrado”. Observa-se, assim, que o legislador, compreendendo a verdadeira 

função do contrato preliminar, se afastou sobremaneira do entendimento que havia sido 

exteriorizado pelo Supremo Tribunal Federal, definindo expressamente que o contrato 

preliminar precisará conter os “requisitos essenciais” do contrato final que as partes buscam 

firmar, não sendo “requisito” desta modalidade de contrato, o acordo quanto aos elementos 

acidentais ou particulares, ou “as condições” (as outras cláusulas), atendendo de forma mais 

segura à dinâmica dos negócios empresariais. 

Analisado o conceito e a função do contrato preliminar, cabe, então, proceder à análise 

de o que seriam os requisitos e elementos essenciais à existência e validade do contrato 

preliminar. 

                                                           
88  PEREIRA, 2005, p. 81. 
89  TOMASETTI JR., A. Execução do Contrato Preliminar. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1982, p. 

09. 
90  Nas próprias palavras do autor: “A causa do contrato preliminar, em termos englobantes, pode-se dizer que 

está em assegurar às respectivas partes a introdução diferida, ou a conformação básica, do regramento de seus 

interesses, acerca de determinado objeto, mediante um segundo contrato (definitivo), cujo dever de conclusão, 

ou de complementação e conclusão, está vinculativamente previsto no primeiro” (TOMASETTI, 1982, p.09). 
91  TOMASETTI JR., op.cit., p. 07. 
92  Ibidem, 1982, p. 07 – 08. 
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3.3 Requisitos e Elementos Essenciais do Contrato Preliminar 

Conforme mencionado, o artigo 462 do Código Civil estabeleceu que “o contrato 

preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser 

celebrado”. Mas o que seriam, então, esses requisitos essenciais previstos no art. 462 do Código 

Civil, necessários a enquadrar um “contrato parcial” na categoria mais específica de contrato 

preliminar e, consequentemente, torná-lo passível a receber o tratamento previsto nos artigos 

462 e seguintes do Código Civil?  

Para Caio Mário da Silva Pereira, “os seus requisitos não são especiais; ao revés, 

integram o esquema dos que se exigem para os contratos em geral: capacidade das partes, objeto 

lícito e possível, consentimento ou acordo de vontades”, afastando-se a forma como requisito, 

por determinação expressa do Código Civil93. Ainda defende o autor que, para se atingir o efeito 

amplo do contrato preliminar, qual seja, a obtenção do contrato definitivo, há de se apurar os 

seguintes requisitos: o objetivo e o subjetivo, afastando, como visto, o requisito formal.  

Quanto ao requisito objetivo, o contrato definitivo a ser firmado, objeto do contrato 

preliminar, não poderá “atentar contra a ordem pública e os bons costumes, ou ofender 

disposição legal, ou for materialmente irrealizável”94. Em relação ao requisito subjetivo, deverá 

o agente ser capaz, tendo aptidão para o contrato preliminar. “Assim, se uma pessoa não pode 

validamente vender, é evidente que o contrato preliminar de compra e venda não poderá ter 

execução compulsória, pois que não caberá impor coativamente uma prestação para o qual o 

contratante é inapto”95. 

Para Orlando Gomes, “a validade do pré-contrato requer observância das exigências 

legais quanto à capacidade das partes, ao objeto e à forma relativas, também, ao contrato 

projetado”96. Quanto ao requisito de capacidade, este se perfaz quando a parte é capaz de firmar 

o contrato definitivo97.  

Em relação ao objeto, no juízo de Orlando Gomes, devem-se observar os requisitos para 

a validade do contrato que se pretende firmado pelas partes. Assim, “na promessa de venda, 

v.g., é necessário que as partes se acordem na coisa e no preço. A nulidade da venda, por ter 

                                                           
93  PEREIRA, 2005, p. 83. 
94  Ibidem, p. 91. 
95  Ibidem, p. 91 – 92. 
96  GOMES, 2002, p. 138. 
97 “ Admitindo-se que gera apenas a obrigação de contratar, a capacidade exigida não será a necessária no momento 

da conclusão do contrato definitivo, mas, se este se considera simples execução da promessa, as partes devem 

ser capazes como se estivessem a estipulá-lo” (GOMES, 2002, p. 138). 
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objeto ilícito ou imoral, torna ineficaz o pré-contrato”98. Já em relação ao requisito da forma, o 

autor também reconhece a forma livre do contrato preliminar. 

Para Tarcísio Teixeira, “os requisitos essenciais vão variar de contrato para contrato, 

por exemplo, na compra e venda, são eles a coisa e o preço”99, acrescentando que, quanto aos 

requisitos dos negócios jurídicos, estes podem ser: essenciais (essentialia negotii), naturais 

(naturalia negotii) e acidentais (accidentalia negotii). Contudo, para a celebração do contrato 

preliminar, é necessário acordo apenas quanto aos elementos essenciais. Por fim, defende que, 

para o contrato preliminar, deve-se observar, então, a capacidade do agente e o objeto lícito, 

excluindo-se a forma, por determinação expressa de lei100. 

Discorrendo sobre o requisito subjetivo, o autor expõe que a capacidade do agente para 

celebrar o contrato preliminar deve ser a necessária para a celebração do contrato definitivo. 

Dessa forma, caso o agente não seja capaz para concluir o contrato definitivo, também não o é 

para o preliminar. Para o autor, a incapacidade deve ser auferida no momento da celebração do 

contrato preliminar, uma vez que, sendo o contrato definitivo a execução do contrato preliminar, 

a incapacidade superveniente não afeta a obrigação assumida quando era plenamente capaz101. 

Quanto ao objeto, “o contrato preliminar deve guardar liceidade idêntica à exigida para 

o contrato definitivo”, sendo a coisa e o preço determinados ou ao menos determináveis102. 

É possível observar, então, que os autores acima mencionados, ao abordarem a questão 

dos “requisitos essenciais”, tratam indistintamente sobre os elementos necessários à existência 

do negócio jurídico e os requisitos necessários à sua validade. 

Procedendo a essa distinção, Wanderley Fernandes e Jonathan Mendes de Oliveira 

informam que, apesar de o Código Civil se referir a requisitos essenciais, na verdade ele estaria 

se referindo a elementos essenciais, uma vez que os requisitos seriam os atributos de validade 

do negócio jurídico, enquanto os elementos se refeririam à existência do negócio. Ainda os 

autores sustentam que o legislador estaria se referindo, mais especificamente, aos elementos 

essenciais categoriais dos negócios jurídicos, o que quer dizer que, a partir do tipo do contrato 

definitivo ou final a ser celebrado, devem-se extrair os elementos que qualificam aquele 

contrato em específico103.  

                                                           
98  GOMES, 2002, p. 139. 
99  TEIXEIRA, 2006, p. 715. 
100  Ibidem, p. 715 – 716. 
101  Ibidem, p. 716. 
102  Ibidem. 
103  FERNANDES, W.; OLIVEIRA, J.M. Contrato Preliminar: Segurança de Contratar. In: FERNANDES, W 

(Coord.). Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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Prosseguem os autores identificando que os elementos essenciais do contrato preliminar 

seriam então: “a) consenso quanto à realização de um contrato futuro; b) consenso quanto aos 

elementos essenciais que compõem o conteúdo do contrato futuro”104. Acrescentando, ainda, 

que o “acordo quanto aos elementos essenciais do contrato futuro não é requisito de validade, 

pois, não havendo esse consenso, o documento jamais poderia ser tomado como contrato 

preliminar”105. 

Pela teoria do negócio jurídico, para que este exista, seja válido e apto a realizar efeitos 

no mundo jurídico, deve passar pelo crivo de três planos: o plano da existência, o plano da 

validade106,107 e o plano da eficácia. A análise de um negócio jurídico à luz dos referidos planos 

deve ser realizada sempre de forma sucessiva, na seguinte sequência: existência, validade e 

eficácia, uma vez que, primeiro, verifica-se se o negócio jurídico em questão existe. Se existe, 

é ele válido? Sendo válido, produz ele efeitos? 

Aprofundando-se em cada um dos planos referidos, observa-se que, para que um 

negócio jurídico exista, ele precisará de elementos; para que seja válido, precisará de requisitos; 

e, para que produza efeitos, de fatores de eficácia108.  

Assim, no plano da existência, definem-se elementos do negócio jurídico como sendo 

“tudo aquilo que compõe sua existência no campo do direito109 e que podem ser classificados 

como: (i) elementos gerais, comuns a todos os negócios jurídicos; (ii) elementos categoriais, 

específicos ao tipo de negócio; e (iii) elementos particulares, aqueles existentes em cada 

negócio determinado, não comuns aos demais negócios110. 

Os elementos gerais são aqueles considerados indispensáveis à existência de qualquer 

negócio, subdividindo-se em intrínsecos ou constitutivos e extrínsecos. Os elementos gerais 

intrínsecos a qualquer negócio jurídico são: (i) a forma, que se dá à declaração de vontade (oral, 

escrita, tácita, etc); (ii) o objeto, ou seja, o conteúdo do negócio jurídico, como as cláusulas; e 

                                                           
104  FERNANDES, 2012, p. 292. 
105  Ibidem. 
106  AZEVEDO, A.J. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 24. 
107  “Entretanto, e essa é a grande peculiaridade do negócio jurídico, sendo ele um caso especial de fato jurídico, 

já que seus efeitos estão na dependência dos efeitos que foram manifestados como queridos, o direito, para 

realizar essa atribuição, exige que a declaração tenha uma série de requisitos, ou seja, exige que a declaração 

seja válida. Eis aí, pois, um plano para exame, peculiar ao negócio jurídico – o plano da validade, a se interpor 

entre o plano da existência e o plano da eficácia” (AZEVEDO, 2002, p. 24). 
108 “... elemento é tudo aquilo de que algo mais complexo se compõe (pense-se nos elementos simples, ou puros, 

da química), que, por outro lado, requisitos (de requirere, requerer, exigir) são condições, exigências, que se 

devem satisfazer para preencher certos fins, e, finalmente, que fatores é tudo que concorre para determinado 

resultado, sem propriamente dele fazer parte, temos que o negócio jurídico, examinado no plano da existência, 

precisa de elementos, para existir; no plano da validade, de requisitos, para ser válido; e, no plano da eficácia, 

de fatores de eficácia, para ser eficaz” (AZEVEDO, 2002, p. 30). 
109  AZEVEDO, op.cit, p. 31. 
110  Ibidem, p. 32. 
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(iii) as circunstâncias negociais, a declaração de vontade vista como destinada à produção de 

efeitos jurídicos111. 

Os elementos gerais extrínsecos ou pressupostos, por sua vez, são emprestados das 

categorias abstratas às quais os negócios jurídicos pertencem (atos jurídicos e fatos jurídicos), 

sendo: (i) o agente, pois o negócio jurídico é uma espécie de ato jurídico, sendo o agente o 

detentor da possibilidade de agir no mundo do direito; (ii) o tempo; e (iii) o lugar112. 

Tendo em vista que os elementos gerais são comuns a todo e qualquer negócio jurídico 

e são indispensáveis à própria existência do negócio, a falta de um acarretaria a inexistência do 

negócio jurídico113. 

Avançando na escala de graduação, para ir da figura abstrata do negócio jurídico para a 

mais concreta das categorias de negócio jurídico, faz-se necessário acrescentar os elementos 

próprios de cada categoria aos elementos gerais extrínsecos e intrínsecos, intitulados, então, de 

elementos categoriais, elementos estes necessários à correta identificação do tipo do negócio, 

no caso, a compra e venda, a prestação de serviço, a locação, etc. 

Os elementos categoriais, por sua vez, classificam-se em: elementos categoriais 

essenciais ou inderrogáveis, e elementos categoriais naturais ou derrogáveis. Os elementos 

categoriais essenciais servem para “definir cada categoria de negócio e que, portanto, 

caracterizam sua essência”114 (essentialia negotii), como o consenso sobre a coisa e o preço na 

compra e venda. Os elementos categoriais naturais ou derrogáveis são aqueles que, embora 

decorram da natureza do negócio pretendido, podem ser afastados pelas partes (naturalia 

negotii), como a responsabilidade pela evicção ou pelos vícios redibitórios115. 

Por fim, os elementos particulares são “aqueles que, apostos pelas partes, existem em 

um negócio concreto, sem serem próprios de todos os negócios ou de certos tipos de negócio” 

116. Podem ser inúmeros, tendo em vista que dependem da vontade das partes e de cada negócio 

em concreto, sendo, entretanto, destacados três como figuras de estudos, por serem mais 

comuns: condição, termo e encargo. Os elementos particulares também são denominados 

habitualmente de elementos acidentais (accidentalia negotii). 

                                                           
111  AZEVEDO, 2002, p. 32. 
112  Ibidem, p. 32 – 33. 
113  “Aliás, precisando ainda mais: se faltarem os elementos tempo ou lugar, não há sequer fato jurídico; sem 

agente, poderá haver fato, mas não ato jurídico; e, finalmente, sem circunstâncias negociais, forma ou objeto, 

poderá haver fato ou ato jurídico, mas não negócio jurídico.” (AZEVEDO, 2002, p. 34). 
114 AZEVEDO, op.cit., p. 35. 
115 Ibidem, p. 35 – 36. 
116 Ibidem, p. 38. 
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Uma vez verificada a existência do negócio jurídico, passa-se a analisar sua validade. 

Conforme visto, o plano da validade é particular ao negócio jurídico, pois este é o único que 

exige uma declaração de vontade para geração de seus devidos efeitos jurídicos117. Assim, 

frente a essa particularidade, entendeu-se a necessidade de se estabelecerem requisitos para que 

sejam válidos aqueles negócios jurídicos capazes de gerar efeitos jurídicos. A validade seria, 

pois, “a qualidade que o negócio deve ter ao entrar no mundo jurídico, consistente em estar de 

acordo com as regras jurídicas (‘ser regular’)”118. 

Dessa forma, enquanto os elementos estruturam e dão a substância ao negócio jurídico 

para que este passe a existir, os requisitos qualificam esses elementos, estabelecendo o standard 

a que eles devem atender, a fim de que o negócio passe a ser válido. 

Tem-se, então, que se o negócio jurídico provém de uma declaração de vontade, esta 

deverá ser, para que seja válida, tomada de forma livre e desimpedida, por exemplo. A forma 

do negócio jurídico deverá ser prescrita ou não defesa em lei, o objeto deverá ser lícito, possível, 

determinado ou determinável, e o agente deverá ser capaz. As circunstâncias negociais, por sua 

vez, por serem caracterizadoras da própria manifestação de vontade, transformando uma 

manifestação em uma declaração passível de produzir efeitos no mundo jurídico, não possuem 

requisitos próprios119. 

 Passando aos elementos categoriais essenciais ou inderrogáveis, deverá o negócio 

jurídico buscado pelas partes atender aos requisitos de validade estabelecidos para aquele tipo 

escolhido. Assim, se os elementos categoriais da compra e venda, por exemplo, são o acordo 

sobre a coisa e o preço, os requisitos para o preço são de que este seja determinado, ou 

determinável, como previsto nos artigos 485 a 488 do Código Civil. 

Por fim, os elementos particulares também possuem seus requisitos, como é possível 

ser observado no caso das condições, que devem ser física e juridicamente possíveis, lícitas e 

não subordinadas ao arbítrio de uma das partes, que, caso assim não o sejam, levam à nulidade 

do próprio negócio jurídico e não apenas da condição. 

                                                           
117  “Entende-se perfeitamente que o ordenamento jurídico, uma vez que autoriza a parte, ou as partes, a emitir 

declaração de vontade, à qual serão atribuídos efeitos jurídicos de acordo com o que foi manifestado como 

querido, procure cercar a formação desse especialíssimo fato jurídico de certas garantias, tanto no interesse das 

próprias partes, quanto no de terceiros e no de toda ordem jurídica. Afinal [...], se a parte ou as partes podem 

criar direitos, obrigações e outros efeitos jurídicos [...], através do negócio, isto é, formulando declaração de 

vontade, essa verdadeira fonte jurídica não pode entrar a funcionar, dentro do ordenamento como um todo, sem 

qualquer regulamentação, sob pena de ser total anarquia; há de se proibir a declaração contrária às normas 

superiores, há de se cercar de segurança certas declarações que interessam a todos” (AZEVEDO, 2002, p. 41 

– 42). 
118  AZEVEDO, 2002, p. 42. 
119  Os elementos de tempo e lugar têm como requisito o tempo útil e o lugar apropriado (AZEVEDO, 2002, p. 

43). 



40 

O último plano trata da eficácia do negócio jurídico e da eficácia dos efeitos que as 

partes manifestaram como sendo desejados por elas, sendo que seus fatores podem ser 

classificados em três espécies: (i) fatores de atribuição da eficácia em geral; (ii) fatores de 

atribuição da eficácia diretamente visada; e (iii) fatores de atribuição de eficácia mais extensa. 

Quanto aos primeiros, são aqueles sem os quais o negócio não produz efeito, como a 

condição suspensiva. Já os fatores pertencentes à segunda espécie “são aqueles indispensáveis 

para que um negócio, que já é de algum modo eficaz entre as partes, venha a produzir 

exatamente os efeitos por ele visados”120, como um ato praticado por mandatário além dos 

limites dos poderes concedidos, que só produzirá seus efeitos visados após devidamente 

ratificados, conforme consta no artigo 662 do Código Civil121. Por fim, os fatores pertencentes 

à terceira espécie “são aqueles indispensáveis para que um negócio, já com plena eficácia, 

inclusive produzindo exatamente os efeitos visados, dilate seu campo de atuação, tornando-se 

oponível a terceiros ou, até mesmo, erga omnes”122. 

Passando-se, então, à análise específica do contrato preliminar, no plano da existência, 

quanto aos elementos gerais extrínsecos, deverão existir os agentes, e o contrato preliminar 

deverá ser celebrado ao tempo e lugar adequados. Quanto aos elementos intrínsecos, serão 

necessárias as circunstâncias negociais (a declaração de vontade socialmente aceita como 

geradora de efeitos jurídicos), não sendo necessário, contudo, observar o elemento da forma, 

conforme previsto no artigo 462 do Código Civil.  

O objeto do negócio jurídico que, por sua vez, abrange todo o seu conteúdo encerra em 

si todos os demais elementos do negócio jurídico abaixo dos elementos gerais, quais sejam: os 

elementos categoriais essenciais ou inderrogáveis; os elementos categoriais naturais ou 

derrogáveis; e os elementos particulares ou acidentais (como condições e termos)123. 

A fim de proceder à análise dos elementos categoriais inderrogáveis do contrato 

preliminar, primeiramente, convém relembrar que o contrato preliminar não pode prescindir de 

sua causa, qual seja, a de introduzir de forma diferida o contrato definitivo, postergando os 

efeitos do contrato final para um momento futuro, seja por falta de possibilidade de se definir 

todos os pontos do negócio no momento da celebração do contrato preliminar, seja por qualquer 

outra conveniência existente no caso concreto, mas com as partes ainda assim buscando um 

vínculo jurídico (também referida como função de “segurança”). Nesse sentido, para Tomasetti 

                                                           
120  AZEVEDO, 2002, p. 57. 
121  “Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes 

em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.”  
122  AZEVEDO, op.cit, p. 57. 
123  Ibidem, p. 136. 
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Jr.,124 o contrato preliminar é um negócio jurídico causal, o que implica dizer que seu elemento 

categorial essencial é objetivo125. 

Negócios jurídicos causais caracterizam-se por terem elemento categorial essencial ou 

inderrogável objetivo, ao contrário dos negócios abstratos, cujo elemento categorial 

inderrogável é formal. Isso significa dizer que, no objeto do negócio causal, existem disposições 

que se repetem em inúmeros outros negócios concretos, tornando-os semelhantes, o que leva o 

ordenamento jurídico a estabelecer um regime próprio de regras para esses contratos 

semelhantes, agrupando-os e formando um tipo jurídico comum a eles126. 

É de extrema importância observar que a causa do contrato preliminar, a qual 

destacamos supra, não se confunde com seu elemento categorial inderrogável objetivo, uma 

vez que este último é quem define o regime jurídico que o negócio celebrado deverá seguir, 

mas não define a sua causa (ou função econômico-social)127. Nesse sentido, causa “é um fato 

externo ao negócio, mas que o justifica do ponto de vista social e jurídico, enquanto o elemento 

categorial objetivo é justamente a referência, que se faz a esse fato, no próprio conteúdo do 

negócio”128. 

Cabe, então, identificar qual característica comumente se repete nesse negócio jurídico 

causal em específico, que determina o seu tipo/categoria próprio e lhe permite se qualificar 

como um contrato distinto do contrato definitivo ou final que está sendo buscado. Nesse sentido, 

“o que dá ao contrato preliminar a sua característica jurídica peculiar é ter ele como objeto um 

outro contrato, isto é, o contrato definitivo ou projetado”129.   

                                                           
124  TOMASETTI JR., 1982, p. 16 – 17.  
125  “Considerando-se que toda declaração de vontade compõe-se de três elementos – circunstâncias negociais, 

forma e objeto –, e considerando-se que o primeiro elemento é o que caracteriza a essência de todo e qualquer 

negócio, as variações, que vamos encontrar de tipo para tipo de negócio, originam-se nos outros dois (forma e 

objeto). Há, pois, tipos de negócio que se caracterizam pela forma, e outros em que tal ocorre pelo objeto; 

pode-se mesmo dizer que há uma grande divisão dos negócios, conforme sua caracterização típica se faça ou 

por um ou por outro daqueles dois elementos constitutivos, isto é, há negócios cujo elemento categorial 

inderrogável é formal e outros cujo elemento categorial inderrogável é objetivo. Os primeiros são chamados 

de negócios abstratos e os segundos, de negócios causais.” (AZEVEDO, 2002, p. 140). 
126  AZEVEDO, 2002, p. 145. 
127  “Se tomarmos como objeto de reflexão a compra e venda, se aceitarmos que ela se caracteriza pelo consenso 

em trocar uma coisa por certo preço, verificaremos que, em princípio, isto é, nas hipóteses normais, não há 

necessidade da distinção que fizemos entre elemento categorial, a integrar o objeto, e causa, definida, conforme 

geralmente se faz, como função prático-social do negócio, ou como função econômico-social; pois haverá total 

correspondência entre ambos. Todavia, nada impede que se use a compra e venda, já não mais com a finalidade 

de circulação de bens, mas com função diversa, por exemplo, com escopo de garantia, como acontece na 

compra e venda com pacto de retrovenda. Aí muda a função, e se realmente fosse esta que determinasse 

diretamente o tipo do negócio e respectivo regime jurídico, estes também mudariam. Tal, porém, não ocorre, 

nem nesse caso (o negócio, ainda que a função seja outra, continua a ser compra e venda), nem em todas as 

outras hipóteses de negócio indireto, justamente porque é o elemento categorial inderrogável, e não a função, 

que fixa o tipo e o regime jurídico de cada negócio” (AZEVEDO, 2002, p. 150). 
128  AZEVEDO, op.cit., p. 149 – 150. 
129  TOMASETTI JR., 1982, p. 18. 
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Assim, seu elemento categorial essencial objetivo, sem o qual não seria possível 

identificar o contrato em voga como sendo um contrato preliminar, ou seja, o que subsume um 

negócio a esse tipo específico, seria a contratação de um contrato futuro, o contrato 

definitivo130. 

Prosseguindo na análise dos elementos de existência do contrato preliminar, entende-

se, no presente estudo, a desnecessidade de tratar dos elementos naturais do negócio, uma vez 

que estes tratam de mera decorrência do tipo e podem ser afastados pelas partes, não trazendo 

maiores repercussões ao estudo em pauta. 

Em relação aos elementos particulares, seriam estes todos aqueles próprios ao negócio 

específico que as partes estão celebrando, sendo eles inúmeros, servindo apenas como exemplo, 

as condições suspensivas ou resolutivas e o termo131. 

Passando ao plano da validade, ou seja, aplicando-se a qualidade de seus requisitos aos 

elementos ora identificados, observa-se que: (i) a vontade dos agentes não poderá ser viciada; 

(ii) o objeto do contrato preliminar, ou seja, todo o seu conteúdo, incluindo seus elementos 

categoriais essenciais ou inderrogáveis, naturais e particulares, conforme acima descritos, 

deverá ser lícito, possível e determinado ou determinável; (iii) as circunstâncias negociais, 

como visto, não possuem requisitos próprios; e (iv) seu agente deverá ser capaz. 

Existente e válido o contrato preliminar, estará ele apto à produção de efeitos, uma vez 

realizados também seus fatores de eficácia, conforme anteriormente observado. Diferentemente 

dos demais contratos parciais, o contrato preliminar tem uma eficácia própria, qual seja, a de 

formar coativamente o contrato definitivo ou final ou de gerar o dever de reparar132. Ainda cabe 

ressaltar que as partes podem, através de elementos particulares ou acidentais adotados no caso 

concreto, condicionar a eficácia do contrato preliminar à, por exemplo, “formação do consenso 

com relação a todos ou a alguns pontos”133 do contrato definitivo.  

                                                           
130  “Não se deve confundir a necessidade jurídica de conclusão, ou de conclusão e complementação, que são objeto 

do dever originado pelo contrato preliminar, com o próprio objeto deste último, que é o contrato definitivo, 

concebido como introdução diferida do regramento dos interesses dos figurantes. Igualmente autônomo é o 

objeto sobre o qual incide o contrato definitivo, que corresponderá à espécie de negócio de que este último se 

trate (compra e venda, locação, permuta, fiança, sociedade, etc.).” (TOMASETTI JR., 1982, p. 18). 
131 “Serão elementos particulares do contrato preliminar todos aqueles que, expressamente introduzidos pelas 

partes, de acordo com as suas conveniências, tenham pertinência direta à primeira contratação e pertinência 

reflexa ao contrato projetado; assim, e.g., o termo final da eficácia do contrato preliminar; o prazo em que 

deverá ser promovida a prestação de informações ou documentos necessários à elucidação dos figurantes 

acerca dos bens pretendidos e de sua situação; a oportunidade na qual deverá ocorrer a conclusão, a 

complementação, ou a conclusão e a complementação do contrato definitivo, etc” (TOMASETTI JR., 1982, p. 

21). 
132  ZANETTI, 2005, p. 28. 
133  Ibidem, 2005, p. 29. 
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Analisado o contrato preliminar, passa-se à análise específica dos “requisitos 

essenciais” do contrato definitivo, objeto do contrato preliminar. Como visto, o objeto deverá 

ser lícito, possível, determinado ou determinável. Dessa forma, o contrato buscado deverá 

atender a tais requisitos, não podendo ser ilícito, impossível ou indeterminado. O fato de o 

objeto do contrato não poder ser indeterminado, demonstra desde já a necessidade de que o 

negócio futuro buscado deva ser passível de identificação. 

Adicionalmente, recorrer à função do contrato preliminar pode também ajudar a 

esclarecer quanto aos “requisitos essenciais”. Evocando novamente os ensinamentos de 

Wanderley Fernandes e Jonathan Mendes Oliveira, tem-se que o contrato preliminar 

genericamente considerado não possui uma função econômico-social típica134, sendo a sua 

função introduzir de forma diferida um regramento incidente sobre o bem ou bens que estão 

sendo buscados, ou seja, ele não se presta a concretizar uma finalidade econômica específica 

buscada pelas partes, como a tradição de um bem móvel ou a utilização de um bem mediante 

uma remuneração135. 

Denota-se, assim, que o contrato preliminar serve de instrumento para as mais diversas 

operações econômicas futuras, sendo um meio para assegurar que a finalidade econômica 

buscada pelas partes seja alcançada no contrato definitivo. Observa-se, então, que os “requisitos 

essenciais” do contrato a ser celebrado devem servir para identificar de forma inequívoca a 

função econômico-social típica do contrato definitivo, uma vez que, ausente esta identificação, 

não seria possível definir qual o negócio que as partes buscavam. 

É possível perceber, então, que os requisitos essenciais seriam aqueles capazes de 

distinguir claramente uma categoria jurídica de outra, sem os quais poderia haver confusão do 

regramento jurídico para o negócio buscado pelas partes ou, mesmo inviabilizar sua existência. 

Assim, percebe-se que os “requisitos essenciais” estabelecidos pelo Código Civil se 

assemelham claramente aos elementos categoriais inderrogáveis ou essenciais acima referidos, 

conforme já havia sido observado também por Wanderley Fernandes e Jonathan Mendes 

Oliveira. Nesse sentido, apesar do infortúnio quanto à terminologia utilizada, entende-se que o 

legislador acertou bem ao delimitar a necessidade de acordo das partes apenas ao consenso 

quanto aos elementos categoriais inderrogáveis do objeto do contrato definitivo, elementos 

                                                           
134  FERNANDES, 2012, p. 294. 
135  “Importante observar que não estamos nos referindo à tipificação legal [...]. O sentido referido [...] é o de que 

o contrato preliminar serve de instrumento de segurança ou de antecipação de efeitos de diferentes tipos 

contratuais. Ele não traz, em si, uma operação econômica típica, mas assegura que essa mesma operação 

aconteça no futuro.” (FERNANDES, 2012, p. 294). 
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estes suficientes para delinear o contrato buscado e atender à já destacada causa/função do 

contrato preliminar.  

Adicionalmente, destaca-se que, além dos elementos categoriais essenciais ao contrato 

a ser celebrado, devem estar presentes também os requisitos para sua validade já no momento 

da celebração do contrato preliminar, conforme disposto por Orlando Gomes, Caio Mario da 

Silva Pereira e Tarcísio Teixeira, visto supra. Existente e válido o contrato preliminar, previstos 

os elementos categoriais inderrogáveis do contrato a ser celebrado e, sendo estes válidos, estará 

o contrato preliminar apto a gerar os efeitos queridos no ordenamento jurídico pátrio, 

observados também seus fatores de eficácia. 

3.4 Programação de Conteúdo e Eficácia do Contrato Preliminar 

Conforme visto, o contrato preliminar traz para as partes envolvidas o dever de celebrar 

um contrato definitivo, cuja introdução ocorrerá de forma diferida. Foi visto também que o 

objeto de um contrato é todo o seu conteúdo, sendo que, para o contrato preliminar, é necessário 

que estejam previstos, em seu conteúdo, todos os elementos categoriais essenciais ao contrato 

a ser celebrado, bem como os requisitos de validade qualificadores desses elementos, a fim de 

ser entendido como um contrato preliminar válido e passível de gerar efeitos.  

É possível entender, então, que a necessidade de previsão dos elementos essenciais, 

frente a todos os demais elementos passíveis de se constar de um objeto de um contrato, nada 

mais seria do que um conteúdo mínimo necessário para reconhecimento da existência de um 

contrato preliminar. 

Assim, Alcides Tomasetti Jr. buscou classificar os tipos de contrato preliminar em vista 

de estarem previstos em seu conteúdo uma quantidade maior ou menor de elementos do contrato 

definitivo, ao que o autor se referiu como uma “programação variável quanto à estabilização e 

à fixação do regramento contratual cuja introdução é diferida”136. O autor, então, identificou 

três tipos de contrato preliminar, divididos de acordo com seu grau de preliminaridade137: “no 

estádio mais completo dessa programação, o conteúdo do contrato definitivo já está totalmente 

preestabelecido no contrato preliminar”138. Como exemplo desse primeiro tipo, o autor traz um 

                                                           
136  TOMASETTI JR., 1982, p. 22. 
137  “... as partes, gradativamente, vão construindo o negócio, partindo mais e mais de um nível de incerteza para 

uma certeza razoável que lhes permite vincular-se entre si -, é possível que exista um nível maior ou menor de 

certeza quanto ao conteúdo do contrato definitivo também no momento da formação do contrato preliminar.” 

(FERNANDES, 2012, p. 310). 
138  TOMASETTI JR., op.cit., p. 22. 
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contrato em que uma parte promete outorgar a propriedade de um imóvel que lhe pertence, 

recebendo, em contrapartida, a renúncia de parte ideal de uma herança que lhe caberia. Neste 

caso, as partes aguardariam apenas o término do inventário para que pudesse ocorrer a lavratura 

da escritura definitiva, de acordo com o contrato preliminar de permuta já completamente 

delineado. Assim, a outorga seria mais o adimplemento de uma obrigação assumida do que a 

conclusão de um novo negócio (o contrato definitivo)139. 

O segundo tipo de contrato preliminar identificado pelo autor apresentaria um grau 

médio de preliminaridade, que ocorre quando falta algo do conteúdo do contrato definitivo no 

contrato preliminar, trazendo a necessidade de se celebrar um segundo contrato140. 

A título de exemplo do termo médio de programação, o autor referencia um caso em 

que cônjuges, através de escritura pública, se comprometem a celebrar um contrato constitutivo 

de garantia hipotecária, também por meio de escritura pública, em favor de terceiro, credor do 

pai do cônjuge varão (devedor). O contrato definitivo é postergado para ser concluído tão logo 

a cláusula de inalienabilidade temporária presente no imóvel seja levantada e, ainda, os 

cônjuges recebam do devedor um valor na assinatura do contrato definitivo a título de 

contragarantia. No caso em questão, a celebração do contrato definitivo não se trataria de um 

mero adimplemento de uma prestação devida, completa em sua programação de conteúdo do 

contrato definitivo, sendo a complementação do conteúdo do contrato preliminar mais negocial 

do que executivo141. 

Por fim, o grau mínimo de programação ocorre quando as partes estabelecem apenas a 

estrutura básica da relação contratual buscada, mantendo diversos pontos ainda em aberto,  cuja 

determinação, por algum motivo, não seja possível no momento da celebração do contrato 

preliminar e que necessitarão de negociação futura e acordos posteriores, a fim de 

complementar o conteúdo do contrato definitivo142. 

                                                           
139  TOMASETTI JR., 1982, p.23. 
140  “Um termo médio de programação existe quando algo falta – do conteúdo do contrato definitivo, na projeção 

antecipada pelo contrato preliminar – que não depende de ou pode facilmente prescindir de declarações 

inovativas dos figurantes, aos quais cabe propriamente, então, concluir um segundo contrato, isto é, fazer todo 

o necessário e suficiente para que este produza os efeitos queridos.” (TOMASETTI JR., 1982, p. 23). 
141  “... a relação continente (ato devido) – conteúdo (contrato definitivo) já se mostra consideravelmente alterada; 

com as declarações e atos materiais que incumbem às partes, o preenchimento das previsões constantes no 

contrato preliminar são muito mais de natureza negocial do que meramente executivas; o continente está menos 

cheio.” (TOMASETTI JR., 1982, p. 24). 
142  “O termo mínimo de programação do contrato definitivo ocorre, na relação jurídica contratual preliminar, 

quando, fixada no primeiro contrato, a base do regramento negocial cuja introdução é diferida, subsistem 

todavia em aberto pontos negociais que carecem de acordos residuais ulteriores, em virtude da complexidade 

ou da determinação in fieri do conteúdo do segundo contrato no momento em que se dá a conclusão do 

preliminar.” (TOMASETTI JR., 1982, p. 24). 
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Ao termo mínimo de contrato preliminar, observa-se a “reserva de complementação”143 

em sua forma mais clara, ao qual a proteção jurídica se faz necessária a fim de atender à 

função/causa primordial do contrato preliminar. 

Em parecer emitido por conta de processo arbitral instaurado entre o Sr. José de Sousa 

Cintra e a Cervejaria Petrópolis S.A. a respeito de uma Oferta Vinculativa de Aquisição de 

Ações encaminhada por esta última ao Sr. Cintra para aquisição da totalidade do capital social 

da Cervejarias Cintra Indústria e Comércio Ltda., Antônio Junqueira de Azevedo144 entendeu 

também pela necessidade de classificar os contratos preliminares conforme o grau de previsão 

do conteúdo do contrato definitivo. Desdobrando-se sobre a classificação apresentada por 

Tomasetti Jr., o autor optou por diferenciar os elementos necessários para configuração de um 

contrato preliminar e os pressupostos indispensáveis para sua execução específica. Desta feita, 

o autor identificou dois tipos de contrato preliminar: aqueles passíveis de execução específica, 

aos quais denominou de contratos preliminares com obrigações fortes; e aqueles que não dão 

direito a esta tutela, os quais denominou de contrato preliminar com obrigações fracas145. 

Assim, todos aqueles contratos preliminares que dependam de uma complementação 

para que as partes alcancem o objeto completo que esperavam existir no contrato definitivo 

seriam tidos como detentores de obrigações fracas146.  

                                                           
143  “As partes atuam o complexo contrato preliminar – contrato definitivo justamente porque se reservam a 

possibilidade de alcançar – o que não é possível no momento – uma clausulação pontualizada dos interesses 

respectivos, mediante a oportuna estipulação do segundo contrato. Mas, concluindo o contrato preliminar, 

asseguram-se o direito de exigir a complementação pendente, em consonância com certos pressupostos 

vinculantes lançados naquele negócio-base. Deste ponto de vista, o que ocorre é a inserção imediata da base 

do regramento, que permanece diferido e incompleto também.” (TOMASETTI JR., 1982, p. 25). 
144  AZEVEDO, A.J. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2012. 
145 “... uma obrigação resultante de contrato preliminar pode ser forte ou fraca, conforme dê ou não direito à 

execução específica. Delineia-se, neste ponto, uma distinção capital para a compreensão da atual disciplina do 

contrato preliminar no direito brasileiro. Os elementos necessários para a configuração do contrato 

preliminar não podem ser confundidos com os pressupostos indispensáveis à execução específica do acordo. 

Esta qualidade poderia parecer sutil a quem não atentasse para um dado essencial: que o contrato preliminar 

não é um tipo contratual com conteúdo definido, mas sim uma categoria suscetível de gradação, conforme a 

possibilidade de predeterminar o conteúdo do contrato definitivo. Essa gradação, com obrigações mais fracas 

e mais fortes, é devida, no caso, à variável complexidade da operação econômica subjacente.” (AZEVEDO, 

2012, p. 256). 
146 “É evidente, pois, que, nos contratos preliminares que necessitam de integração mediante acordos 

posteriores, situação normalmente presente em operações econômicas de maior complexidade (sirva de 

exemplo o contrato do julgado acima referido), deve-se necessariamente distinguir, em sucessão, a conclusão 

do contrato preliminar, o processo subsequente de integração do conteúdo contratual e a concretização do 

contrato definitivo. Nestas hipóteses, é perfeitamente possível que o contrato preliminar seja validamente 

concluído, tenha alguma eficácia e, no entanto, caso o processo subsequente de integração do conteúdo 

contratual não chegue a bom termo, fique inviabilizada a execução direta do contrato definitivo. Essa dualidade 

permite, pois, analisar adequadamente a disciplina do contrato preliminar no direito brasileiro, eis que sua 

dispersão pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil poderia ensejar alguns equívocos.” (AZEVEDO, 

2012, p. 257). 
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Desse modo, entende o autor que, para a existência, validade e eficácia de um contrato 

preliminar, basta que as partes acordem os elementos essenciais e seus requisitos de validade 

quanto ao tipo de contrato buscado. Contudo, essas disposições não seriam suficientes para se 

alcançar a execução específica do contrato preliminar. Para tanto, seria necessário considerar 

também as demais cláusulas estipuladas pelas partes e, em caso de necessidade de integração 

subsequente, também o comportamento das partes e um eventual acordo quanto aos pontos em 

aberto. Dessa forma, para o autor, seria necessário avaliar o contrato preliminar em dois 

momentos: em um primeiro momento, caberia verificar se o contrato em questão possui todos 

os elementos essenciais do contrato a ser celebrado; em um segundo momento, seria necessário 

verificar se estariam previstos no contrato os elementos naturais e particulares que as partes 

entendem cabíveis para o negócio em questão. Seriam estes demais elementos os pressupostos 

necessários para a execução específica147. 

Observa-se, então, que, quanto à programação de conteúdo do contrato ou quanto à 

graduação da predeterminação do conteúdo, o contrato preliminar se divide em três graduações: 

mínima, média e máxima. Desdobrando-se sobre essa classificação, para Antônio Junqueira de 

Azevedo, o contrato preliminar ainda se dividiria, quanto à sua eficácia, em forte e fraca. Nesse 

sentido, os contratos preliminares com grau de programação máxima seriam aqueles detentores 

de eficácia forte. Já os contratos preliminares com grau de programação média e os contratos 

preliminares de graduação mínima, que carecem de acordos residuais posteriores e cujos termos 

não foram integrados posteriormente à sua formação, seriam detentores de eficácia fraca. 

Em que pese o desdobramento trazido por Antônio Junqueira de Azevedo, cabe fazer a 

ressalva de que o Código Civil, em seu regramento a respeito do contrato preliminar, não 

estabelece uma diferenciação de critérios para a caracterização do contrato preliminar e para a 

execução específica deste contrato. Nesse sentido, o Código estabelece em seu art. 462, como 

já visto, que “o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos 

essenciais ao contrato a ser celebrado”, prosseguindo no art. 463 que, “concluído o contrato 

preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, [...], qualquer das partes terá o 

                                                           
147  “A primeira questão é deixar claro que, para qualificar um contrato como preliminar, deve-se verificar a 

presença dos elementos essenciais do tipo contratual definitivo. Se houver esses elementos e se também seus 

requisitos estiverem presentes (art. 462 do Código Civil), teremos um contrato preliminar existente, válido e 

eficaz (eficácia forte ou fraca). A partir daí, uma vez qualificado o contrato preliminar, o regime jurídico se 

biparte; deve-se analisar a espécie de contrato preliminar de que se trata, à luz de sua interpretação completa, 

incluindo, agora, os elementos acidentais e todas as circunstâncias relevantes do caso concreto, especialmente 

a vontade das partes e o grau de predeterminação do conteúdo do contrato definitivo, e concluir, assim, se sua 

eficácia é forte ou fraca. Será fraca conforme a vontade das partes ou se o procedimento integrativo previsto 

não for suficientemente desenvolvido, quando então não caberá a execução direta de prestar declaração de 

vontade – será possível, se for o caso, perdas e danos (veja-se, por exemplo, o art. 465 do Código Civil). No 

caso inverso, a sentença poderá suprir a vontade do inadimplente.” (AZEVEDO, 2012, p. 259). 
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direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive”; e, por 

fim, o art. 464 estabelece que, “esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir 

a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar”. 

Assim, celebrado o contrato preliminar nos termos definidos no art. 462, ou seja, 

estando o contrato definitivo buscado pelas partes no contrato preliminar devidamente 

delimitado em seus elementos categoriais inderrogáveis e, sendo válido, ainda que tenha sido 

estruturado em seu conteúdo programático mínimo, estarão as partes aptas a recorrer à tutela 

específica prevista no artigo 464 do Código Civil. 

Portanto, o contrato preliminar celebrado cujo grau de programação de conteúdo do 

contrato definitivo seja mínimo ou médio não seria estranho à tutela específica, conforme 

previsto no Código Civil, não sendo, então, cabível se falar em eficácia fraca para esses 

contratos. 

O contrato preliminar, sendo uma categoria especial de contrato parcial, traz em si o 

direito das partes de recorrer a essa tutela específica. A impossibilidade da utilização da 

execução específica seria, conforme também previsto em lei, a existência de uma cláusula de 

arrependimento ou quando a isso se opuser a natureza da obrigação. Uma eficácia fraca poderia 

ser considerada, de outro modo, em outros contratos parciais que não tenham alcançado a 

categoria específica de contrato preliminar148. Outra possibilidade também seria a existência de 

elemento particular que suspendesse a possibilidade de execução específica até que toda a 

programação do conteúdo do contrato definitivo atingisse seu termo máximo. Aqui, estaríamos 

em face de um contrato preliminar cuja tutela específica seria disponível às partes apenas 

quando todos os pontos do contrato definitivo nos quais é necessário acordo estivessem 

definidos. Ainda, a impossibilidade do uso da execução específica pode ocorrer pela previsão 

de um elemento particular ilícito com força de trazer nulidade a todo o negócio jurídico, como 

prevê o art. 123 do Código Civil, por exemplo. 

                                                           
148 Cabe observar que, apesar do que reza a lei, e, ainda que não seja possível reconhecer verdadeiros pressupostos 

adicionais para a tutela específica, a falta de um elemento particular primordial ao negócio específico poderá 

ter o condão de inviabilizar a tutela específica, como, por exemplo, a ausência do termo de pagamento em um 

contrato preliminar de compra e venda, desde que a ausência de tal elemento particular não possa ser sanada 

de forma integrativa pelo judiciário, como pelos usos e costumes. 
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3.5 Síntese e Sequência 

Os negócios cada vez mais complexos buscados pelas empresas, apesar de não serem 

uma exclusividade da idade contemporânea, tendem a necessitar de preparações cada vez mais 

longas pelas partes envolvidas. 

Tais preparações consistem, muitas vezes, em longas e complexas negociações, muito 

comumente denominadas negociações preliminares, tratativas ou mesmo de fase pré-contratual. 

Durante as tratativas, as partes realizam simples contatos em busca de negociar um contrato, 

mesmo que não possam saber exatamente a estrutura do negócio que buscam. Neste momento, 

as partes buscam apenas alinhar interesses quanto ao negócio, não tendo ainda interesse em 

estarem juridicamente vinculadas por um contrato. 

Já em um momento posterior, em decorrência da maior complexidade e também do alto 

valor envolvido no negócio em pauta, as partes podem passar a se valer de verdadeiros 

instrumentos contratuais a fim de estruturar seus comportamentos durante a fase negocial, 

preparar e mesmo facilitar a contratação final. 

Nesta fase mais profunda das negociações, chamada de período de formação do 

contrato, as partes tendem a praticar atos ou celebrar acordos em que buscam verdadeiras 

consequências jurídicas. Dentre esses atos e acordos, alguns decorrem de uma declaração 

unilateral de vontade (como a oferta e o aceite) e outros que se inserem na própria formação do 

contrato definitivo. Dentre os últimos, encontram-se os contratos preparatórios, como os 

contratos de princípio, cujo objeto consiste em estabelecer uma obrigação de negociar; os 

contratos temporários, utilizados para estabelecer regras de conduta para a negociação e cuja 

duração compreende apenas o período anterior à celebração do contrato final; e os contratos 

parciais, que são utilizados para formar o contrato definitivo de forma sucessiva, até mesmo 

cláusula a cláusula. Nesta última classificação, insere-se uma espécie muito particular de 

contrato, qual seja, o contrato preliminar. 

O contrato preliminar, um dos muitos instrumentos empregados para a formação do 

contrato definitivo, adquiriu extrema importância nos negócios e no ordenamento jurídico 

nacional, recebendo uma regulamentação própria nos artigos 462 a 466 do Código Civil de 

2002. 

O contrato preliminar tem por objeto o contrato definitivo buscado pelas partes, 

trazendo como obrigação o dever das partes de realizar a contratação deste contrato definitivo. 

Para que o contrato preliminar e a obrigação nele inserida existam e sejam válidas, porém, o 

legislador estabeleceu que nele deverão estar previstos, além dos elementos essenciais de 
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existência e os requisitos de validade próprios a um negócio jurídico contratual (como as 

circunstâncias negociais), também os elementos categoriais inderrogáveis (ou essenciais) do 

contrato final ou definitivo buscado (exceto pelo elemento formal, por exclusão expressa do 

legislador), bem como os requisitos de validade que qualificam tais elementos.  

A não previsão de um dos elementos essenciais pode vir a ter o condão de fazer com 

que um possível contrato preliminar não seja reconhecido como tal, constituindo alguma outra 

espécie de contrato intermediário, sem o dever de realização do contrato definitivo, como, por 

exemplo, um contrato preparatório, temporário ou outra espécie de contrato parcial. Do mesmo 

modo, o acordo quanto aos elementos categoriais essenciais do contrato definitivo buscado, 

cumulado com os requisitos de validade necessários, estabelecida, contudo, pelas partes a clara 

e inequívoca intenção de não se verem juridicamente vinculadas pelo acordo, também leva o 

contrato preliminar a ser caracterizado como um contrato de negociação diverso (caso a não 

vinculação recaia sobre o dever de contratar o contrato final ou definitivo), ou mesmo a não se 

identificar qualquer relação obrigacional contratual (neste caso, podemos identificar as 

minutas149 de contrato trocadas entre os advogados das partes no decorrer da negociação). 

A fim de se entender o contrato preliminar e seu correto tratamento jurídico, observou-

se de extrema importância atentar à sua função nos negócios, qual seja, a função de introduzir 

de forma diferida o contrato final ou definitivo. Assim, o contrato preliminar traz às partes 

negociantes uma segurança quanto à contratação final, ao mesmo tempo em que adia para um 

momento posterior a celebração desta contratação. Dessa forma, as partes podem estabelecer 

apenas os elementos essenciais minimamente necessários para o negócio a ser firmado em um 

primeiro momento (garantindo assim proteção jurídica para a operação através da obrigação de 

realizar o contrato final em conformidade com os termos estabelecidos), e fazer a contratação 

final em um segundo momento, seja por alguma impossibilidade momentânea ou mera 

conveniência.  

Quando, no objeto do contrato preliminar, o contrato definitivo está definido 

exclusivamente em seus elementos essenciais, tem-se um contrato com programação de 

conteúdo mínima, ou de preliminaridade mínima. Em contrapartida, caso o contrato final 

buscado esteja definido em todos os seus termos, tem-se a programação de conteúdo em seu 

estágio máximo. Entre os dois extremos, encontram-se aqueles com uma programação média, 

                                                           
149  “Por mais completas, não têm força vinculante. É por todos reconhecido que não obrigam. O objetivo de cada 

interessado ao manter esses entendimentos consiste em averiguar se lhe é possível realizar contrato vantajoso. 

Nenhum deles entretém essas negociações com o propósito de, para logo, vincular-se ao outro. Até se redigem 

minuta, estão apenas, a elaborar, como observa Messineo, esquema meramente hipotético. Dessas negociações 

não lhes advém, por conseguinte, a obrigação de contratar.” (GOMES, 2002, p. 61). 
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em que, ainda que o conteúdo não esteja definido em seus termos mínimos, resta uma parte 

ainda negocial para a complementação do que poderia ser considerado o conteúdo completo do 

contrato na visão das partes. 

Apesar das diferentes programações de conteúdo, o contrato preliminar considera-se 

formado quando as partes chegam ao acordo quanto aos elementos categoriais inderrogáveis do 

contrato definitivo. Assim, celebrado o contrato preliminar, estará ele apto a gerar seus devidos 

e particulares efeitos jurídicos. 

Observa-se, pois, a diferença existente entre o contrato preliminar e os demais 

instrumentos utilizados na formação do contrato final ou definitivo, suas peculiaridades e a 

obrigação advinda pela celebração de cada um desses instrumentos. Em sequência, o presente 

trabalho abordará o inadimplemento do contrato preliminar, a tutela específica prevista para 

esse instrumento, bem como os danos ressarcíveis por tal inadimplemento, além de tentar 

diferenciar o tratamento a ser dado ao inadimplemento do contrato preliminar e à ruptura de 

uma negociação preliminar ou de uma obrigação contratual de negociar um contrato final ou 

definitivo. 
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4 INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PRELIMINAR: INTERESSE DO 

CREDOR, TUTELA ESPECÍFICA E DANOS RESSARCÍVEIS 

4.1 Responsabilidade Pré-contratual 

Observadas as diferenças existentes entre o período das negociações preliminares ou 

tratativas do período da formação do contrato, em que ocorre a celebração de diversos acordos 

com diferentes finalidades e efeitos jurídicos, com especial observância dada ao contrato 

preliminar, cabe, então, tratar do regime de responsabilização e do tratamento para a reparação 

dos prejuízos e danos decorrentes do inadimplemento do contrato preliminar, passando rápida 

e previamente pela responsabilização em caso de rompimento das negociações preliminares. 

O rompimento abrupto das negociações preliminares por uma das partes pode trazer a 

responsabilização da parte responsável por essa ruptura e trazer seu consequente dever de 

reparar o dano causado à outra parte150. Wanderley Fernandes sustenta que o fundamento da 

responsabilização pré-contratual “é a violação do dever de comportar-se segundo os ditames da 

boa-fé”151. 

Para José Alexandre Tavares Guerreiro, a mera caracterização da culpa in contrahendo 

é o suficiente para justificar uma obrigação de reparar a parte inocente em caso de rompimento 

das negociações preliminares, entendendo, contudo, que tal dever de reparação também poderia 

decorrer da boa-fé, assentada na teoria do abuso do direito, muito embora a recorrência a tal 

teoria seria mera alternativa à justificativa do dever de indenizar. O autor entende, porém, que 

a noção da boa-fé é mais adequada do que qualquer outra teoria no sentido de poder caracterizar 

a deslealdade das partes no momento das negociações preliminares e identificar a ocorrência 

de uma ruptura injustificada que venha a frustrar as expectativas da parte inocente152. 

                                                           
150  “O dever de indenizar, no caso, explica-se, segundo alguns, pela teoria da culpa “in contrahendo”. Aquele 

que é ilaqueado em sua boa-fé, frustrado na sua fundada esperança de contratar, tem direito à reparação dos 

prejuízos sofridos, isto é, ao interesse contratual negativo – negativertrag interes -, de acordo com a explicação 

de Ihering. Em síntese: deixando de contratar, age culposamente, o que, até certo ponto, implica reconhecer 

que, pelo menos em determinadas circunstâncias, as negociações preliminares obrigam. Justificam outros a 

obrigação de ressarcir os danos, nos limites, evidentemente, do interesse contratual negativo, fazendo apelo à 

teoria do abuso de direito. Romper caprichosamente as negociações preliminares seria comportamento abusivo 

que deve sujeitar o agente ao pagamento de indenização. Não se esclarece, porém, qual o direito exercido 

irregularmente. Sustenta-se, por último, que a obrigação de indenizar decorre do princípio, expresso em alguns 

sistemas jurídicos, segundo o qual os interessados na celebração de um contrato devem comportar-se de boa-

fé, procedendo com lealdade recíproca. Do contrário, sua conduta considera-se culposa. Aplicam-se, 

consequentemente, as regras que disciplinam a culpa extracontratual.” (GOMES, 2002, p. 61). 
151  FERNANDES, 2012, p. 255. 
152  GUERREIRO, J.A.T. A Boa-fé nas Negociações Preliminares. In: NERY JUNIOR, N.; ANDRADE NERY, 

R.M. (Orgs.). Responsabilidade Civil. v. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 64. 
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O autor, prosseguindo em seu pensamento, traz que, em vista de a boa-fé ser uma 

medida de lealdade das partes durante as negociações, a parte prejudicada por um rompimento 

das negociações preliminares contrário a esta boa-fé deve também manter sua conduta em linha 

com os parâmetros exigidos pela boa-fé; caso contrário, não haveria que se falar em 

reparação153. 

Cristiano de Sousa Zanetti, por sua vez, entende também ser a boa-fé o pressuposto para 

ensejar o dever de reparação por conta de uma ruptura das negociações preliminares, 

fundamentando a questão na teoria do abuso do direito, conforme prevista no art. 187154 do 

Código Civil e não em seu art. 422155, uma vez que “o exercício de todo direito subjetivo está 

condicionado à observância da boa-fé objetiva, que, assim, protege outras posições jurídicas 

que não as contratuais”156.  

Ao sustentar a responsabilização pela ruptura das negociações no artigo 187, o autor 

afasta o entendimento de que a aplicação da boa-fé na fase das tratativas decorreria de uma 

extensão do regramento contratual para a fase pré-contratual, uma vez que a disposição contida 

no artigo 187 do Código Civil “consiste na medida de legalidade do exercício de todo e qualquer 

direito”157. 

Conforme ensina Antônio Chaves158, para que a responsabilidade pré-contratual seja 

caracterizada, quatro elementos são indispensáveis: (i) que as negociações tenham sido 

                                                           
153  “Parece-nos assim que a boa-fé da parte prejudicada pela interrupção ou cessação injustificadas das 

negociações preliminares é pressuposto básico e irredutível do dever de indenizar, atribuído à parte culpada. 

Se, nas tratativas, impõe-se que ambas as partes ajam de boa-fé, a violação desse dever por uma delas, em 

detrimento da outra, e sem escusa justa, é condição para o nascimento do ônus reparatório. Não verificado esse 

pressuposto, inexistirá o direito à indenização. Dessa forma, se a parte prejudicada não se comportou nas 

negociações preliminares, de seu lado, com a exigível boa-fé, não teria título ou justificação para pleitear da 

outra a composição de seu eventual prejuízo. A essa conclusão se chega, inclusive, através do exame do art. 

94 do Código Civil brasileiro de 1916. Com efeito, se a parte prejudicada tinha conhecimento de fatos ou 

circunstâncias que impediriam a celebração do contrato pela outra, não poderá por certo arguir a sua boa-fé, 

face ao rompimento unilateral das tratativas, desde que, como é óbvio, determinado por tais fatos ou 

circunstâncias. A questão se torna mais complexa quando, durante as negociações preliminares, torna-se 

previsível por uma das partes o cancelamento das tratativas pela outra. Nessa hipótese, será difícil, se não 

impossível, fixar regras apriorísticas, pois somente a aferição concreta de cada caso em particular poderá 

resultar na configuração da boa-fé do futuro contratante, ou seja, de sua legítima expectativa de atingir 

efetivamente o consenso conclusivo do contrato. A possibilidade de revogação dos entendimentos em curso 

existirá sempre. Mas o grau de risco de materializar-se tal revogação será um dado fundamental para o 

equacionamento do problema, desde que do pleno conhecimento da parte frustrada pela não celebração do 

contrato.” (GUERREIRO, 2010, p. 65 – 66). 
154  “Art. 187. 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.” 
155  “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 

os princípios de probidade e boa-fé.” 
156  ZANETTI, 2005, p. 55. 
157  Ibidem, p. 56. 
158  CHAVES, A. Responsabilidade Pré-Contratual. In: NERY JUNIOR, N.; ANDRADE NERY, R.M.(Orgs.). 

Responsabilidade Civil. v. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 253. 
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realmente entabuladas159; (ii) que a retirada de uma das partes ocorra sem motivo justificável; 

(iii) que haja um dano patrimonial efetivo; e (iv) que haja relação de causalidade entre a retirada 

e o prejuízo injustamente sofrido pela vítima160,161. 

Ainda o autor entende ser a culpa in contrahendo de natureza extracontratual162163, uma 

vez que quanto a ela não se discute o inadimplemento de uma obrigação por conta de 

negligência, mas sim pela anulação/nulidade ou inexistência do contrato164. Já Cristiano de 

Sousa Zanetti, por sua vez, defende que o “regime da responsabilidade contratual no direito 

brasileiro não decorre principalmente da incidência da boa-fé objetiva em seu curso, mas sim 

da existência da declaração negocial”165. Dessa forma, tendo em vista a inexistência de qualquer 

declaração de vontade negocial (circunstâncias negociais) no período das tratativas, não há que 

se falar em responsabilidade contratual, uma vez que, no ordenamento brasileiro, o regramento 

contratual e, por conseguinte, a responsabilização contratual, não decorre de uma mera 

transposição da boa-fé contratual para o período pré-contratual, mas sim da existência de uma 

declaração negocial166. Aqui, cabe apenas ressaltar que, sobre o mérito da discussão de que a 

responsabilidade pré-contratual tem natureza extracontratual, contratual, ou mesmo se situa em 

uma terceira via, este trabalho busca apenas apresentar a responsabilidade pré-contratual em 

                                                           
159  “Quando uma das partes toma a iniciativa de realizar pesquisas, trabalhos e averiguações tendo em vista um 

anteprojeto de contrato que ela propõe submeter ao exame de determinada pessoa, se esta não o autoriza, se ela 

se furta aos convites que lhe são dirigidos, mesmo sem dar motivos, não haverá jamais retirada arbitrária, 

acarretando responsabilidade. Quem se esquivou não assumiu garantia eventual alguma; não há relação de 

causalidade entre um fato que lhe seja imputável e o prejuízo que vai causar ao outro a recusa de contratar.” 

(CHAVES, 2010, p. 250). 
160  FRITZ, K.N. A Responsabilidade Pré-Contratual por Ruptura Injustificada das Negociações. In: TEPEDINO, 

G.; FACHIN, L.E (orgs.). Obrigações e Contratos, v. 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 

166. 
161  Para a corrente que segue que a responsabilidade pré-contratual tem natureza contratual, podemos destacar os 

seguintes requisitos: “existência de negociações, certeza na celebração do contrato e rompimento injustificado. 

Como toda responsabilidade contratual, pressupõe culpa e dano” (FRITZ, 2011, p.166). 
162  MARTINS-COSTA, J. Um aspecto da obrigação de indenizar: notas para uma sistematização dos deveres pré-

negociais de proteção no direito civil. Revista dos Tribunais, v. 867, jan. 2008, p. 26-28 / CAPPELARI, R.E. 

Responsabilidade pré-contratual: aplicabilidade ao Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

1995 / VENOSA, S.S. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2005, p. 511 / NORONHA, F. O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais. São 

Paulo: Saraiva, 1994, p. 150 / GONÇALVES, C.R. Direito Civil Brasileiro – Contratos e Atos Unilaterais. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 49. 
163  No mesmo sentido, podemos encontrar, dentre outros: GUERREIRO, 2010, p. 64; MARTINS-COSTA, 2008, 

p. 26-28; CAPPELARI, 1995, p. 58; VENOSA, 2005, p. 511; NORONHA, 1994, p. 150; GONÇALVES, 2007, 

p. 49; ZANETTI, 2005, p. 57 – 59. 
164  CHAVES, 2010, p. 245. Classifica a responsabilidade pré-contratual como tendo natureza contratual, dentre 

outros: FRITZ, 2011, p.165. Coloca-se por uma terceira via, sui generis. 

PEREIRA, R.F. A Responsabilidade Civil Pré-Contratual: Teoria Geral e Responsabilidade pela Ruptura 

das Negociações. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 273-277. 
165  ZANETTI, 2005, p. 57. 
166  Ibidem, p. 57. 
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linhas gerais, a fim de diferenciá-la da responsabilidade decorrente do inadimplemento de um 

contrato preliminar. 

Conforme previsto por Antônio Chaves, duas circunstâncias podem ser abrangidas pela 

culpa in contrahendo: a responsabilidade pela nulidade/anulação do contrato e a 

responsabilidade pela inexistência do contrato. Nesse sentido, Wanderley Fernandes 

complementa com a hipótese da responsabilização pré-contratual quando concluído um 

contrato válido,167 estabelecendo, como exemplo, o caso de um dolo acidental em que uma 

representação falsa tenha levado ao aumento do preço de um produto em uma compra e venda, 

mas que, ainda assim, o comprador resolva fechar o negócio e, após, reclame a diferença do 

preço. A relação é contratual, mas a origem da responsabilidade se deu em fase anterior à sua 

conclusão168. 

Antônio Junqueira de Azevedo acrescenta que isso não se aplica ao dolo principal, pois, 

havendo dolo principal, a parte terá o direito de manter o contrato ou solicitar sua anulação, não 

podendo manter o contrato e solicitar uma reparação. Caso opte pela anulação, poderá então 

cumular com perdas e danos169,170. 

Observa-se, porém, que o campo mais nítido de caracterização da responsabilidade pré-

contratual se encontra nos casos em que o contrato, seja ele válido, nulo ou anulável, não venha 

sequer a ser celebrado, ocasiões “em que um dos contratantes rompe as negociações, sem motivo 

justificável, originando prejuízo pelas despesas perdidas, pelo tempo inutilizado, pelo esforço 

que ficou sem qualquer proveito”171. 

Importante observar também que, para que surja o dever de reparação da parte 

responsável pelo rompimento injustificável das negociações, é necessário que haja um dano, 

um prejuízo, gerado em conformidade com a legítima expectativa da parte, e não decorrente do 

próprio risco do negócio. Ou seja, as despesas incorridas por uma parte com mão de obra, 

estudos, testes, preparação de documentos, etc., para a criação de uma proposta de negócios ou 

                                                           
167  FERNANDES, 2012, p. 271. 
168  Ibidem, p. 271 – 272. 
169  AZEVEDO, A.J. A Boa-Fé na Formação dos Contratos. In: NERY JUNIOR, N.; NERY, R.M.A (orgs.). 

Responsabilidade Civil. v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
170 “Se o contrato é concluído mas é anulável por vício, o legitimado para ação – p. ex., o enganado por dolo 

principal -, ou pede a anulação ou não pede. Se não pede, não há nenhuma consequência, isto é, se o interessado 

optou pela manutenção do contrato, não pode simultaneamente pedir qualquer indenização pela má-fé da parte 

contrária. Se pede, a sentença de desconstituição tem eficácia retroativa ex tune (sic), há a restituição das partes 

ao estado que antes do contrato se achavam e, não sendo isto possível, há indenização do equivalente (art. 158 

do CC). Além da volta ao status quo ante, o legitimado pode cumulativamente, com fundamento no art. 159 

do CC, pedir perdas e danos pelo ato ilícito de tudo que não recuperou com a anulação” (AZEVEDO, 2010, p. 

417).   
171  CHAVES, 2010, p. 245 – 246. 



56 

mesmo para se preparar para uma negociação, sem que haja uma legítima expectativa, incluem-

se como risco do negócio, não cabendo reparação172. 

Reafirma-se, pois, que, realizadas despesas além do mero risco da atividade da parte, 

em confiança de que o negócio será realizado, serão estas despesas ressarcíveis. As despesas 

incorridas por conta de má gestão ou em razão de má-fé, como, por exemplo, em que a parte 

sabe que o negócio não será concretizado, contudo amplia seus gastos a fim de obter uma 

reparação maior, não serão ressarcidas. A questão se situaria, então, na análise fática de cada 

caso concreto. 

Assim, conforme visto, o período das negociações preliminares, momento de simples 

contato entre as partes que possuem a intenção de negociar um contrato cujos termos e 

condições, ou mesmo a estrutura geral da contratação, ainda não foram definidos pelas partes, 

pode dar margem à caracterização da responsabilidade pré-contratual da parte que, em 

desconsideração à boa-fé, aja com deslealdade e rompa injustificadamente as negociações, 

causando danos ou prejuízos à outra parte; ou que, por ação ou omissão durante o período de 

negociações, leve à posterior inexistência, nulidade, anulação ou mesmo à manutenção do 

contrato, desde que com uma redução no preço, como ocorreria no caso do dolo acidental 

anterior à celebração do contrato.  

É de extrema importância ressaltar que o período das tratativas é caracterizado pela 

inexistência de um contrato em razão da total inexistência da declaração de vontade das partes 

voltada à produção de efeitos jurídicos e é neste contexto que os danos causados deverão ser 

reparados. Diferentemente ocorre no período da formação do contrato, em que a existência de 

determinadas figuras jurídicas, como o contrato preliminar, coloca a questão da 

responsabilização no âmbito do inadimplemento contratual, tornando a aferição da 

responsabilidade da parte, neste período, em conformidade com os ditames trazidos para a 

resolução de um conflito em sede contratual (quando a eficácia jurídica própria da figura 

acordada entre as partes versar sobre o evento que dá causa à responsabilização)173. 

                                                           
172  “... é possível concluir que as empresas de maneira geral estabelecem em seus orçamentos os custos razoáveis 

de comercialização. Ou seja, como toda negociação envolve o risco do não contrato, existem custos que 

sabidamente não serão recuperados (sunk costs). Fazendo parte do risco da atividade econômica, não seria 

razoável supor que fossem ressarcidos pela outra parte. A questão se complica quando, diante de situações 

concretas, são empregados recursos além dos custos previstos de comercialização. Fato que pode decorrer de 

má gestão ou da crença legítima de que determinado negócio seria concluído pela outra parte.” (FERNANDES, 

2012, p. 266 – 267). 
173  “A questão se complica quando um dos candidatos a contratante sofre um dano em razão da ruptura das 

negociações, sem que, no entanto, possa buscar sua reparação por meio do recurso a uma dessas figuras. Note-

se que isso pode ocorrer ainda que tais figuras estejam presentes, bastando que sua eficácia jurídica não diga 

respeito ao dano experimentado por um dos candidatos a contratante. A título exemplificativo, pode-se pensar 

no caso em que o oblato, após criar no ofertante a justa expectativa de que iria aceitar a oferta, levando-o a 
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Em sequência, passando ao período da formação do contrato, mais precisamente 

quando, durante este período, as partes acordam a celebração de um contrato preliminar, será 

analisado o inadimplemento do contrato que dá origem ao dever de reparação em conformidade 

com o regramento previsto no Código Civil para esta espécie de contrato. 

4.2 Inadimplemento 

Nos dizeres de Ruy Rosado de Aguiar Junior, “a falta da prestação convencionada 

determina uma situação de crise, que pode levar à destruição da relação. Impende indicar qual 

o incumprimento que autoriza a extinção da obrigação...”174. Assim, o descumprimento da 

obrigação seria, então, uma situação de crise na relação contratual, um evento extraordinário. 

Já o adimplemento, por sua vez, representando a satisfação do interesse do credor e o 

cumprimento das obrigações que foram avençadas, concretizando, assim, o negócio acordado, 

seria o corriqueiro e habitual175,176. 

Desta forma, o curso normal das obrigações assumidas em uma relação contratual é que 

venham a ser extintas177 pelo cumprimento espontâneo das partes que as assumiram ou, quando 

não de forma instantânea, quando o devedor, instado a cumprir, o cumpre, satisfazendo assim 

o interesse do credor178. Contudo, algumas vezes, ocorre de o devedor de uma obrigação não a 

                                                           
realizar diversas despesas, simplesmente retira-se da negociação, alegando ter recebido proposta mais 

vantajosa. A disciplina da oferta no direito brasileiro não soluciona esse conflito de interesses, deixando sem 

resposta a pergunta a respeito da indenização do dano.” (ZANETTI, 2005, p. 35). 
174  AGUIAR JUNIOR, R.R. Extinção dos Contratos por Incumprimento do Devedor. Rio de Janeiro: AIDE 

Editora, 2004, p. 91. 
175  ASSIS, A. Resolução do Contrato por Inadimplemento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, 

p. 97 – 98. 
176  “De ordinário ocorre o adimplemento, a solutio, satisfazendo o devedor à pretensão do credor de forma 

voluntária e exata. Não constitui exagero, no conjunto do tráfico, afirmar que essa é a regra. As relações 

litigiosas representam grupo relevante, e, no entanto, minoritário; eventualmente verdadeiro o inverso, a ordem 

jurídica se encontraria derruída, e perdida a condição de instrumento da convivência humana. Mas, ao lado do 

cumprimento espontâneo, concebe-se, igualmente, o compulsório: mediante ação própria, o credor obtém a 

prestação debitória” (ASSIS, 2004, p. 97 – 98). 
177  “O vocábulo extinção deve reservar-se para todos os casos nos quais o contrato deixa de existir. Cabe, de logo, 

uma distinção. Os contratos realizam-se para a consecução de certo fim. Devem, portanto, ser executados, em 

todas as cláusulas, pelas partes contratantes. Cumpridas as obrigações, o contrato está executado, seu conteúdo 

esgotado, seu fim alcançado. Dá-se, pois, a extinção. Poder-se-ia dizer, em expressiva comparação, que se 

finda por morte natural. A execução é, essencialmente, o modo normal de extinção dos contratos. Pode ser 

instantânea, diferida, ou continuada. Nesta última hipótese os efeitos do contrato prolongam-se, repetindo-se 

as prestações, sendo comum a aposição de termo para limitar sua duração. Diz-se, então, que o contrato é por 

tempo determinado, no qual o advento do termo final lhe acarreta a extinção, também por execução. Há, por 

conseguinte, duas maneiras de extinção normal do contrato: a execução instantânea, imediata ou diferida, e a 

execução continuada ou periódica até a expiração do prazo estipulado, ou pela vontade de uma das partes se o 

contrato é por tempo indeterminado” (GOMES, 2002, p.170). 
178  “A obrigação é criada com o fim de se extinguir pelo cumprimento quando o devedor, voluntariamente 

(espontaneamente) ou à instância do credor, por intimação ou notificação, antes ou durante a tramitação do 
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realizar de forma espontânea, surgindo o que Ruy Rosado de Aguiar Júnior se referiu como 

“uma situação de crise, que pode levar à destruição da relação”. A esta situação de crise dá-se 

o nome de inadimplemento, descumprimento ou mesmo inexecução. 

De um ponto de vista simples, a ideia de descumprimento se apresenta como auto-

evidente, podendo o inadimplemento ser visto como qualquer descumprimento obrigacional ou 

mesmo como a inexecução da prestação devida pelo contrato. Contudo, a questão não é assim 

tão simples. “Aceita simplesmente como o descumprimento da obrigação, a noção remete para 

a concepção de obrigação adotada, que pode ser mais ou menos abrangente. Acolhida como 

não-realização da prestação, a ideia deixa ao desabrigo os deveres laterais”179.  

Ponto inicial para se avaliar a figura do inadimplemento seria, então, negar sua aparente 

simplicidade. Isto pode ser percebido, nos casos em que o inadimplemento de uma ou mais 

obrigações contratuais não dê margem ao fim do contrato, ocorrendo quando tal 

inadimplemento venha a incidir sobre obrigações outras que não a obrigação principal do 

contrato e esta ainda subsista. Contudo, o inadimplemento da obrigação principal, em que o 

descumprimento atinge a prestação específica à satisfação do credor, recai sobre o contrato 

como um todo180. 

Observa-se, então, que a extinção de uma obrigação contratual, seja ela pelo 

inadimplemento ou pelo adimplemento do contrato, pode se distinguir da extinção do contrato 

em si, uma vez que é possível que haja a extinção de uma obrigação dentro do contrato, sendo 

que as demais subsistam e, portanto, o contrato continue. 

Para além desta distinção inicial, Ruy Rosado de Aguiar Junior classifica o 

inadimplemento quanto: (i) à causa; (ii) aos efeitos; (iii) ao conteúdo; e, (iv) ao interesse do 

credor.181 

                                                           
processo de conhecimento ou de execução, realiza a prestação devida, satisfazendo o interesse do credor” 

(AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 91). 
179  SILVA, J.C.F. Inadimplemento das Obrigações. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 30 – 31. 
180 Nas palavras de Orlando Gomes: “As obrigações oriundas do contrato extinguem-se por modos próprios. A 

extinção de obrigações contratuais pode determinar, ou não, a do contrato. Via de regra, a provoca, mas pode 

suceder que algumas se extingam sem que o contrato deixe de existir, porque outras subsistem. O contrato 

extingue-se por via de consequência quando a extinção das obrigações, por um dos seus modos peculiares, 

coincide com uma causa específica de sua dissolução. Por sua vez, as obrigações extinguem-se por via de 

consequência quando o contrato de que derivam se extinguem pela ocorrência de causa-própria que as atinge 

indiretamente. O inadimplemento da obrigação principal constitui a vicissitude mais comum da relação 

obrigacional, devendo-se entender como tal a não realização da prestação liberatória, sem que o direito do 

credor se tenha satisfeito por outra via ou cumprido o dever de prestar a cargo do obrigado” (GOMES, 2002, 

p. 171). 
181  AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 94 – 95. 
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Quanto à causa, poderá o inadimplemento ser imputável, quando decorre de culpa do 

devedor, ou inimputável, quando decorre de outro fato, como ato de terceiros, caso fortuito ou 

força maior. 

Para Jorge Cesa Ferreira da Silva, o inadimplemento será objetivo (quando não 

imputável ao devedor) ou subjetivo (quando imputável a ele). A distinção, apesar de não 

influenciar a ocorrência ou não do inadimplemento, uma vez que, sendo a obrigação 

inadimplida, estará ela inadimplida independentemente se isto ocorreu por culpa do devedor ou 

não, traz consigo tratamentos distintos quanto aos seus efeitos (que implicará, quando por culpa 

do devedor, em um dever de reparação)182. 

O inadimplemento imputável ao devedor poderá decorrer de uma conduta culposa 

(culpa stricto sensu) ou dolosa, sendo que “Há culpa stricto sensu quando a parte, sem o 

propósito finalístico dirigido contra o cumprimento da obrigação, pratica ato ilícito, ou omite 

ato devido, com violação do dever de diligência”183; e que “Há ‘dolo’ quando o contratante 

pratica o ato (comissivo ou omissivo) ilícito com o propósito de obter o incumprimento da 

obrigação. É uma ação finalística dirigida imediatamente à violação do contrato, ou 

mediatamente”184. 

Quanto aos efeitos poderá ser o inadimplemento definitivo ou absoluto, não-definitivo 

ou parcial, ou ainda que ocorrido o cumprimento, seja ele defeituoso ou imperfeito. Será 

definitivo quando a prestação não puder mais ser realizada por (i) uma impossibilidade185 ou 

(ii) não puder mais ser exigida por uma mudança das circunstâncias (conforme previsão dos 

arts. 317 ou 478 do Código Civil)186 ou, (iii) ainda que possível e exigível, não seja mais útil ao 

credor. 

                                                           
182 “Como visto, o inadimplemento pode ser genericamente entendido como o não-cumprimento de qualquer dever 

emanado do vínculo. Adotando-se esse ponto de partida, o inadimplemento se torna independente do 

responsável pelo não-cumprimento: se este foi decorrente de ato do devedor ou de fato da natureza, tem-se a 

obrigação por igualmente inadimplida. A atenção aqui é dada aos interesses do credor, que restam insatisfeitos. 

Disso não se retira, contudo, que a atuação do devedor não seja decisiva no campo dos efeitos: sendo o não-

cumprimento imputável ao devedor, verificam-se efeitos distintos daqueles que se verificariam caso o não-

cumprimento decorresse de evento da natureza. É com base nessa condição que se classifica o inadimplemento 

em subjetivo, quando ele decorre de ato do devedor, e objetivo, quando independe do devedor. Naquele liga-

se à conduta ao resultado. Neste, presta-se atenção apenas ao resultado” (SILVA, 2007, p. 33). 
183  AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 104. 
184  Ibidem 
185  “Há impossibilidade da prestação quando esta não for realizável, em razão de barreiras de ordem física ou 

jurídica, seja por ter perecido, seja por exigir esforços extraordinários, injustificáveis em face das circunstâncias 

do vínculo concreto (no exemplo de escola, a busca de um anel que caiu no mar). Essa impossibilidade pode 

preceder a constituição do vínculo, quando será tida como originária ou genética, ou pode ser posterior a ele, 

sendo então denominada superveniente” (SILVA, 2007, p. 36). 
186  “Tome-se um caso exemplificativo: o devedor tem de enviar a carga de uma cidade para outra, até determinado 

dia. Considerando as características do vínculo, conclui-se que o percurso foi suposto pelas partes para ser 

realizado por transporte rodoviário, ainda que nada se tenha estabelecido contratualmente (tratava-se, p. ex., 

de uma transportadora de carga por caminhões), não tendo o contratado assumido o risco absoluto pela remessa. 
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A impossibilidade poderá ser absoluta ou relativa. Será absoluta quando a 

impossibilidade atingir todas as partes da relação e será relativa, quando atingir apenas o 

devedor, tendo ambas o efeito de extinguir a obrigação187. Ainda, a impossibilidade poderá ser 

definitiva, quando inviabilizar perpetuamente a prestação, ou temporária, quando a obrigação 

não puder ser executada na data programada, mas que possa ser executada em data posterior188. 

Ademais, a impossibilidade poderá ser total, quando atingir toda a obrigação principal, ou 

parcial, quando atingir apenas parte dela, como, por exemplo, a perda de parte de carga por um 

caminhão de transporte. Neste caso, poderá o credor aceitar a obrigação e solicitar o abatimento 

do preço ou rejeitá-la por completo189. 

A inexigibilidade, por sua vez, diferencia-se da impossibilidade por não gerar, desde 

logo, inadimplemento absoluto. A inexigibilidade gera, inicialmente, a possibilidade de revisão 

do negócio, onde as partes buscarão adaptar o negócio às novas circunstâncias existentes ou, 

caso contrário, o negócio estará resolvido (como previsto nos arts. 317190 e 478). Assim, frente 

a circunstâncias inesperadas que onere por demasiado uma das partes, não se pode exigir que 

arque com uma prestação mais onerosa do que havia sido pactuada, o que apesar de não tornar 

a obrigação impossível, uma vez que poderá ser realizada, a torna inexigível. 

Por fim, não será mais útil ao interesse do credor a obrigação que, não ocorrida no 

momento acordado, poderá não mais atender às suas necessidades, como por exemplo, no caso 

em que o bolo de casamento contratado fica pronto somente após a cerimônia191. 

 

                                                           
Poucos dias antes, em razão de chuvas de volume inesperado, rompe-se uma ponte que se incluía no percurso, 

tornando inviável a utilização do caminho, a remessa da carga é ainda possível, mas somente por meio de 

transporte aéreo, de valor muito superior ao contratado” (SILVA, 2007, p. 40). 
187 AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 99. 
188  Ibidem., p. 100. 
189  Ibidem., p. 101. 
190 ”... quando a situação não pode ser superada com a revisão das cláusulas, admite-se a extinção do contrato em 

razão do fato superveniente descrito no art. 317. Isso porque: a) ou o contrato já não tem interesse para o credor, 

e deve ser extinto em seu favor, ou o contrato impõe ao devedor um dano exagerado, deixando de atender à 

sua função social (art. 421 do Código Civil) – que é a de ser útil e justo, [...]; b) o princípio da igualdade, 

constitucionalmente assegurado, não permite que o tratamento dispensado preferentemente ao credor que vai 

receber um pagamento defasado seja diverso do reservado ao devedor de prestação excessivamente onerosa; 

c) o princípio da boa-fé exige que a equivalência das prestações se mantenha também no momento da execução, 

inexistente na hipótese de manifesta desproporção de valor entre elas” (AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 153). 
191  “A terceira hipótese de inadimplemento absoluto encontra-se na extinção dos interesses do credor, se ocorrida 

depois da não-realização da prestação no momento devido. Até ele, a eventual alteração dos interesses do 

credor não atinge a eficácia da obrigação. No entanto, se não adimplida no momento devido, pode ocorrer que 

a prestação não mais supra as necessidades do credor. É o que ocorrer com o bolo de casamento que fica pronto 

depois da cerimônia, ou da empresa que, não tendo recebido quando acertado a matéria prima necessária e, 

premida por seus compromissos, adquire o material de terceiro, encerrando a produção específica antes da 

extinção da mora do primeiro fornecedor. Nesses casos, a irreazabilidade objetiva dos interesses do credor 

decreta a ocorrência do inadimplemento absoluto, nos termos do parágrafo único do art. 395, a cujos 

comentários se remete” (SILVA, 2007, p. 41). 
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Diversamente, será o inadimplemento não-definitivo ou parcial quando, ainda que seja 

possível, exigível e haja interesse do credor, a prestação não foi realizada ao tempo, modo e 

lugar acordados (seria o caso da mora)192. Acrescenta-se a isso, contudo, o fato de que a 

circunstância da mora não é suficiente para extinguir o interesse do credor na prestação, que 

ainda poderá exigi-la. Tem-se, desta forma, a diferenciação da mora para o inadimplemento 

absoluto. 

O inadimplemento será por cumprimento defeituoso quando a prestação for realizada, 

muito embora, seja ela realizada de forma imperfeita ou incompleta, gerando insatisfação ao 

credor, “seja porque desatende ao exigível para as circunstâncias (caso de execução defeituoso 

da prestação quanto ao modo), seja porque da prestação efetuada pelo devedor resultam danos 

ao credor (violação positiva do contrato)”193. 

O cumprimento imperfeito pode referir-se à obrigação principal ou à obrigação 

acessória. Caso o cumprimento defeituoso leve à uma violação substancial do contrato com a 

consequente perda de interesse por parte do credor, dará margem à resolução. Contudo, se o 

cumprimento defeituoso represente um adimplemento substancial, estará o credor autorizado a 

obter uma indenização, porém, não terá direito à resolução contratual194. 

Já a violação positiva do contrato pressupõe também um cumprimento imperfeito, 

contudo, sua imperfeição não está em sua prestação, mas no fato de ofender o interesse do 

credor195. Ocorre, por exemplo, quando o devedor cumpre a obrigação principal, mas 

descumpre uma obrigação secundária ou acessória, como o dever de proteção decorrente do 

princípio da boa-fé, causando um dano ao credor, quando, p. ex., um reformador de telhado 

cumpre sua obrigação, mas ateia fogo na casa196. Apesar da denominação de violação positiva, 

tal violação também pode ocorrer de forma omissiva, em que a parte se omite em cumprir a 

obrigação secundária. 

Quanto ao conteúdo, por sua vez, poderá o inadimplemento recair sobre a obrigação 

principal, sobre uma ou mais obrigações acessórias, ou sobre os deveres secundários derivados 

do princípio da boa-fé197. 

                                                           
192 “Encontra-se em mora o devedor que, por sua culpa, deixa de realizar a correta prestação no tempo certo, seja 

porque a atrasou, seja porque a realizou sem algumas de suas qualidades devidas (lugar, forma)”. (SILVA, 

2007, p. 42). 
193  AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 124. 
194  Ibidem. 
195  Ibidem 
196  Ibidem., p. 125. 
197  “No contexto do contrato, existem obrigações principais, acessórias e deveres de conduta derivados da boa-fé. 

Entende-se por obrigação principal aquela que de forma imediata tende a consumar a função do negócio, o que 

é dado pelo papel que assume na estrutura do contrato (pagamento do preço e entrega da coisa, na compra e 

venda; pagamento do aluguel e entrega da coisa, na locação). Como a equivalência é estabelecida basicamente 
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Quanto ao interesse do credor, o inadimplemento pode ocorrer com ou sem a satisfação 

desse interesse198. Ocorrerá satisfazendo o interesse do credor quando a prestação for realizada 

com a intervenção de terceiro, como nos casos dos arts. 304 e 305 do Código Civil (por 

exemplo), pela execução forçada com a alienação de bens (conforme previsto no art. 391 do 

Código Civil), ou por qualquer outra forma de cumprimento da prestação que não pela prestação 

da parte devedora. Ocorrerá sem a satisfação do credor, caso a prestação não seja realizada de 

forma definitiva, com ou sem culpa da parte devedora. 

Observa-se, assim, que, uma vez alcançado o período de formação do contrato com a 

celebração de um contrato preparatório, temporário ou parcial, uma violação ou infração à uma 

obrigação estabelecida em um desses contratos, receberá o tratamento previsto para o 

inadimplemento contratual, conforme critérios e características aqui apresentados. Distinto, 

portanto, do tratamento apresentado para uma violação ocorrida no período imediatamente 

anterior, qual seja, o das tratativas. 

Assim, em relação ao contrato preliminar, cuja obrigação principal é a de contratar um 

contrato definitivo minimamente acordado em seus elementos essenciais, um dos seus efeitos 

é o de dar às partes a possibilidade de exigir a celebração deste contrato definitivo, dentro do 

prazo estabelecido pela parte que assim o exige (cf. art. 463 do Código Civil)199. Aqui, não se 

cabe falar ainda em inadimplemento, uma vez que o adimplemento do contrato compreende 

tanto a prestação espontânea, quanto aquela decorrente da provocação do credor, seja por 

intimação ou notificação. 

                                                           
em vista da obrigação principal, é o inadimplemento desta que normalmente conduzirá à resolução. Obrigação 

acessória é a que serve para complementar ou garantir a principal (pagamento das despesas extraordinárias do 

condomínio pelo locador; a prestação de contas, pelo administrador; a restituição do prédio pelo locatário etc.). 

O descumprimento da obrigação acessória pode motivar a resolução quando tornar impossível ou gravemente 

imperfeita a prestação principal. Os deveres secundários, derivados da boa-fé, que podem ser dependentes ou 

independentes em relação à prestação principal, são classificados como deveres de proteção, cooperação, 

auxílio, indicação e esclarecimento” (AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 93 – 94). 
198 ‘Interesse’ é uma relação posta entre o sujeito credor e prestação prometida, servindo esta a suprir a necessidade 

ou carência; daí dizer-se que o credor está “interessado” na prestação do devedor. A prestação que desatender 

a esse interesse, porque já não tem capacidade de suprir a necessidade do sujeito credor, é uma prestação inútil. 

É preciso, portanto, estabelecer em que consiste o interesse a que a prestação está ligada. Certamente, é o que 

decorre do próprio sinalagma, em que existem prestações correspectivas em equivalência, podendo ser 

objetivamente estabelecido que interesse a prestação prometida iria satisfazer, de acordo com a sua natureza e 

a experiência comum. Os dados a considerar, portanto, são de duas ordens: os elementos “objetivos”, 

fornecidos pela regulação contratual e extraídos da natureza da prestação, e o elemento “subjetivo”, que reside 

na necessidade de o credor receber uma prestação que atenda à carência por ele sentida, de acordo com a sua 

legítima expectativa e a tipicidade do contrato. Não se trata dos motivos ou desejos que, eventualmente, o 

animavam, mas da expectativa resultante dos dados objetivos fornecidos pelo contrato, por isso legítima” 

(AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 132- 133). 
199  “Art. 463.  Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que 

dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do 

definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive.” 
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O inadimplemento encontra sua relevância no âmbito dos contratos preliminares nos 

enunciados dos arts. 464 e 465, também do Código Civil, que estabelecem, respectivamente, a 

possibilidade de se pleitear a tutela específica ou a resolução do contrato acrescida das perdas 

e danos que houverem sido causadas200. 

Desta forma, valendo-se do quanto foi ora apresentado, é possível definir que o 

inadimplemento suficiente a dar margem ao pedido resolução acompanhado das perdas e danos, 

seria: o inadimplemento imputável ao devedor201, definitivo por impossibilidade202, quando 

absoluta ou relativa superveniente seja a definitiva ou temporária (quando assemelhada à 

definitiva), e total ou parcial, desde que sendo parcial, que não mais atenda aos interesses do 

credor ou que a prestação resultante não signifique o cumprimento substancial da obrigação; 

ou definitivo pela perda do interesse do credor; não-definitivo por conta de cumprimento 

defeituoso ou violação positiva do contrato, quando ensejar violação substancial do contrato ou 

perda de interesse do credor; quando o inadimplemento se dê sobre a obrigação principal ou, 

caso seja quanto a uma obrigação acessória ou secundária, se este seja de tal monta a ponto de 

afetar a obrigação principal de forma substancial; e, se o inadimplemento afetar o interesse do 

credor, sua legítima expectativa, de tal forma que este não puder mais se satisfazer com a 

prestação. 

A inexigibilidade por alteração das circunstâncias supervenientes possibilitará a 

resolução do contrato por força de perda do interesse do credor. Caso contrário, haverá a 

possibilidade de o contrato ser revisado pelo réu (art. 479) e mantido pelas partes. No caso do 

art. 317, o juiz poderá revisar o contrato a pedido da parte ou extingui-lo, caso a onerosidade 

seja tão grave que a extinção seja a única possibilidade203. 

Em relação ao inadimplemento que possa dar margem ao pedido de tutela específica, 

seria necessário desconsiderar o inadimplemento definitivo por impossibilidade absoluta 

                                                           
200 “Art. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, 

conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação”; “Art. 

465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e 

pedir perdas e danos”. 
201 “A árdua controvérsia que se põe entre os autores sobre o requisito da imputabilidade do descumprimento, para 

o efeito resolutivo, não oferece maior interesse no nosso país, onde a lei exige ação ou omissão imputável ao 

devedor para a caracterização da mora (art. 396 do Código Civil). O incumprimento é um pressuposto da mora, 

mas para que ela exista é ainda necessário o requisito ‘culpa’ do devedor” (AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 103). 
202 “Quando a impossibilidade resulta de ato imputável ao devedor, não há a extinção ex vi legis da relação 

obrigacional, porquanto o credor por manter o contrato, promover a execução pelo equivalente (a em espécie 

se impossibilitou) e, com base no art. 389 do Código Civil, pedir perdas e danos. A essa solução é que se 

acrescenta, ainda, a opção pela extinção pelo contrato, com o exercício do direito formativo pela resolução, 

igualmente cumulado com o pedido de perdas e danos (art. 475). (AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 103). No caso 

do contrato preliminar, observa-se também o quanto disposto no art. 465 do Código Civil. 
203 AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 153. 
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originária ou impossibilidade superveniente absoluta ou relativa, seja esta impossibilidade 

definitiva e total ou mesmo parcial, desde que o inadimplemento da prestação atinja 

substancialmente a obrigação. Tal ocorre nos referidos casos, pois, não mais será possível exigir 

a prestação. Diversamente, a impossibilidade temporária poderá ser exigida tão logo a 

impossibilidade cesse, não o podendo ser caso se assemelhe à definitiva, caso em que, não será 

possível pleitear a tutela específica. Já a impossibilidade parcial com a perda de interesse do 

credor ou o inadimplemento não definitivo também com a perda de interesse do credor, levará 

o credor a não se valer da tutela específica, mas sim da resolução do contrato acompanhada das 

perdas e danos. 

A seguir, será avaliada mais atentamente a tutela específica disponível quando do 

inadimplemento do contrato preliminar, suas características e demais hipóteses de cabimento. 

4.3 Tutela Específica 

Inadimplido o contrato preliminar por motivo imputável ao devedor, nos termos 

identificados acima, abre-se à parte “lesada” a possibilidade de solicitar a tutela específica de 

seus interesses conforme previsão legal contida no art. 464 do Código Civil em que o juiz, a 

pedido da parte interessada, suprirá a vontade da parte inadimplente e conferirá caráter 

definitivo ao contrato preliminar. 

O contrato preliminar traz como obrigação principal uma obrigação de fazer, qual seja, 

a obrigação de celebrar um contrato definitivo nos termos acordados entre as partes. Nas 

palavras de Orlando Gomes, “O pré-contrato produz obrigação de fazer, isto é, obrigação de 

firmar o contrato definitivo. Toda obrigação de fazer, sempre que isto for possível, fática e 

juridicamente, deve ser executada por meio de ‘tutela específica’”204. A possibilidade de se 

recorrer às perdas e danos em substituição à tutela específica só ocorreria em caso de 

impossibilidade de execução por meio da tutela específica. 

É patente do ordenamento jurídico nacional a possibilidade de ordenar a realização da 

atividade em face do inadimplemento de uma obrigação de fazer, conforme pode se depreender 

do art. 497 do Código de Processo Civil de 2015, a saber: “Art. 497. Na ação que tenha por 

objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela 

específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente”. 

                                                           
204 GOMES, 2002, p. 140. 
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Ainda, corrobora este entendimento a redação do art. 499 do mesmo código, qual seja, 

“a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível 

a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. 

A substituição da declaração de vontade do devedor pela sentença emitida pelo juiz, 

objeto da tutela específica do contrato preliminar está prevista, por sua vez, no art. 501, que 

dispõe: “Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar 

procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração 

não emitida”. 

Ainda que hoje a questão da execução específica do contrato preliminar seja vista com 

naturalidade, nem sempre isto foi assim. Inicialmente, a possibilidade de tal execução era vista 

como compelindo alguém a realizar algo (no caso, celebrar o contrato definitivo), o que 

representaria uma violência física ou uma supressão da liberdade da parte inadimplente205.  

No mesmo sentido, Arnoldo Wald constatou que, enquanto na execução da obrigação 

de dar, busca-se a entrega de uma coisa, na obrigação de fazer se busca uma a realização de um 

serviço, uma atividade. Assim, conquanto na obrigação de dar o juiz pode pura e simplesmente 

ordenar que a coisa seja entregue ao credor, na obrigação de fazer se deve atentar às liberdades 

individuais da parte devedora, especialmente nos casos em que a obrigação a ser prestada é 

personalíssima, não podendo ser substituída pela prestação de terceiros. Tendo em vista o fato 

de que ninguém poderá ser obrigado a fazer algo contra a sua vontade, o inadimplemento de 

uma obrigação de fazer constantemente era resolvida através da substituição da prestação pelas 

perdas e danos206. 

Ainda, prossegue o autor ressaltando que a importância na diferenciação entre uma 

obrigação de dar e uma de fazer só surge no momento da execução, ao se definir se a questão 

deve ser resolvida através da execução específica ou das perdas e danos. Sustenta o autor, então, 

que seria melhor se houvesse a distinção entre obrigações fungíveis que seriam as obrigações 

de dar e obrigações de fazer não personalíssimas, que comportariam a execução específica, e 

as obrigações de fazer personalíssimas (infungíveis) que não a admitiriam207. 

Assim, surgiu a questão de se era ou não possível suprir a declaração de vontade, 

tornando a parte obrigada à prestação definitiva prevista, uma vez que a emissão da declaração 

de vontade seria ato realizável apenas pela parte que se obrigou a ele. Contudo, conforme 

                                                           
205 BIANCHINI, L.L. Contrato Preliminar: Conteúdo Mínimo e Execução. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 

2017, p. 2. 
206 WALD, 1998, p. 45. 
207 Ibidem., p. 46. 
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constatou José Carlos Barbosa Moreira, trata-se de um falso problema, pois, apesar de a emissão 

de declaração ser de fato personalíssima, “o que realmente interessa ao credor é ver-se posto na 

situação jurídica resultante da emissão da declaração de vontade; é fruir o resultado desta, os 

efeitos que ela é capaz de surtir no plano do direito”208. Ora, o que satisfará ao interesse do 

credor não é essencialmente a obrigação de declarar, que seria imposta ao devedor, mas sim o 

resultado que ela traria, e isto pode ser proporcionado pelo juiz sem que haja qualquer violência 

física, coação ou supressão de liberdade do devedor. Assim, não se trata de condenar o devedor 

a emitir a declaração de vontade, mas de garantir os mesmos efeitos desta, constituindo o 

contrato definitivo. 

Desta forma, ficou livre o legislador a reconhecer a possibilidade de o juiz suprir a 

declaração de vontade do devedor, garantindo ao credor, obter o contrato definitivo após o 

trânsito em julgado da sentença. 

Assim, por constituir o contrato definitivo nos termos do contrato preliminar, deverá 

este contrato preliminar conter, no mínimo, os elementos categoriais essenciais ao negócio 

buscado. Observa-se, contudo, que ao juiz não se é permitido criar obrigações em nome das 

partes, obrigações que elas mesmas não tenham tido intenção de criar, nem preencher as lacunas 

do contrato dispondo quanto a obrigações acessórias não convencionadas209,210. 

Uma limitação existente à tutela específica está prevista no art. 463 do Código Civil, 

que estabelece que “qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, 

assinando prazo à outra para que o efetive” (grifo do autor) que, combinado com o art. 464, 

torna claro que a parte só poderá requerer a tutela específica após ter dado prazo à outra parte 

para que produza sua declaração de vontade. Não realizada no prazo acordado, a parte buscando 

a efetivação do contrato definitivo, poderá então recorrer à tutela prevista. 

Não obstante, o próprio art. 463 traz outra limitação, uma vez que estabelece que a parte 

só terá direito de exigir a celebração do contrato definitivo se dele não constar cláusula de 

arrependimento. “O exercício da faculdade de se arrepender implica a não declaração da 

vontade de firmar o contrato definitivo, sem que a outra parte possa se valer da tutela específica 

                                                           
208 MOREIRA, J.C.B. Aspectos da “Execução” em Matéria de Obrigação de Emitir Declaração de Vontade. 

São Paulo: Saraiva, 1997, p. 227 – 228. 
209  FERNANDES, W.; OLIVEIRA, J.M. Contrato Preliminar: Segurança de Contratar. In: FERNANDES, W 

(org.). Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 322. 
210  “O Poder Judiciário apenas poderá suprir os efeitos da declaração de vontade da parte se o negócio definitivo 

tiver seus elementos essenciais claramente acordados no contrato preliminar, ou se essas condições puderem 

ser aferidas com base nas normas dispositivas em vigor ou em outros elementos objetivos relacionados ao 

comportamento das partes ou ao mercado em que o negócio se insere” (FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p. 

322). 
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do art. 464”211. Contudo, deve-se atentar para o fato de que a cláusula de arrependimento não 

se presume, devendo estar expressamente pactuada entre as partes212,213. 

Não obstante, seria possível entender que, ainda que não pactuada expressamente a 

cláusula de arrependimento, em alguns tipos de contrato poderia ser entendida sua existência 

implícita, impossibilitando, assim, a tutela específica. Como, p. ex., no caso do contrato de 

mandato, em que, salvo situações excepcionais previstas na lei, pode ele ser extinto a qualquer 

tempo seja pela revogação, seja pela renúncia; ou, exemplo ainda mais polêmico, no caso de 

contrato que tenha por objeto a constituição de uma sociedade simples, uma sociedade limitada 

com regência supletiva da sociedade simples, ou mesmo da sociedade por ações fechada de 

cunho familiar, em que é previsto, por força de lei ou entendimento jurisprudencial, o direito 

de retirada do sócio mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 

sessenta dias, caso a sociedade prevista seja por prazo indeterminado (art. 1.029 do Código 

Civil). Neste último caso, há de se reconhecer a falta do affectio societatis, uma vez que uma 

das partes se nega declarar sua vontade de celebrar o contrato definitivo. 

Ainda, outra limitação à possibilidade da tutela específica é trazida pelo legislador, 

agora decorrente do art. 464 do Código Civil, qual seja, a natureza da obrigação. Aqui, podemos 

entender quanto à impossibilidade da parte se valer da tutela específica nos casos em que a 

prestação devida, objeto do contrato definitivo, seja personalíssima (aqui não se trata de ser a 

declaração de vontade um ato intuitu personae, mas sim a obrigação principal do contrato 

definitivo, que foi objeto do contrato preliminar)214. O racional aplicado é que, uma vez que as 

obrigações personalíssimas não são passíveis de tutela específica, convertendo-se em perdas e 

danos, não haveria sentido em conseguir que o juiz supra a declaração de vontade, constituindo 

o contrato preliminar em contrato definitivo apenas para que a parte não seja capaz de demandar 

a tutela específica da obrigação de fazer personalíssima. Desta forma, a opção existente à parte 

credora seria a resolução do contrato preliminar cumulada com as perdas e danos, nos termos 

do art. 465. 

                                                           
211 FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p. 324. 
212 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 27.384/SP. Relator: Ministro Barros Monteiro. 

Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/ 

doc.jsp?livre=resp+27384&b=ACOR&p=true&l=10&i=9>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
213 Conforme entendimento que pode ser extraído do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, dentre 

outros: “PROMESSA DE VENDA E COMPRA. IMOVEL NÃO LOTEADO E NÃO REGISTRADO NO 

OFICIO IMOBILIARIO. ARREPENDIMENTO. AINDA QUE SE TRATE DE PROMESSA DE VENDA E 

COMPRA NÃO REGISTRADA, SOMENTE PODERA ARREPENDER-SE O PROMITENTE VENDEDOR 

QUANDO HOUVER CLAUSULA INSERTA NO CONTRATO, PREVENDO EXPRESSAMENTE ESSA 

FACULDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO” (BRASIL, 1996). 
214 Neste sentido, GOMES, 2002, p. 140. 
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Não sendo possível à parte que teve sua pretensão inadimplida recorrer à tutela 

específica, seja pela existência de cláusula de arrependimento ou que a isto se oponha a natureza 

da obrigação ou, seja ainda pela preferência da parte ou mesmo pelo fato de o inadimplemento 

ocorrido não permitir que a tutela específica seja pleiteada, como visto no tópico anterior, 

poderá o contrato preliminar ser resolvido, tendo a parte o direito de requerer perdas e danos. 

4.4 Perdas e Danos 

Inadimplido o contrato preliminar por razão imputável ao devedor, e não tendo a parte 

recorrido ao permissivo da execução específica, poderá a parte lesada recorrer, então, ao 

autorizativo previsto no art. 465 do Código Civil, que dispõe que “se o estipulante não der 

execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito, e pedir perdas e 

danos”. O autorizativo das perdas e danos também advém por força do art. 475 do Código Civil, 

que reza que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e 

danos”, ou mesmo do art. 389 do mesmo Código, que estabelece que “Não cumprida a 

obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado” (neste caso, sem a opção 

da resolução, autorizativo dado pelos arts. 465 e 475). 

O direito da parte de pedir perdas e danos está ancorado no instituto da responsabilidade. 

Conforme destacava José de Aguiar Dias “toda manifestação da atividade humana traz em si o 

problema da responsabilidade”,215 destacando o autor que a palavra contém a raiz latina 

“spondeo”, “fórmula conhecida, pela qual se ligava solenemente o devedor, nos contratos 

verbais do direito romano”216, sendo, então, responsável aquele que tem a obrigação de 

responder por algo, o que, há de se concordar com o autor, é deveras redundante, não trazendo 

a expressão a solução ao problema217. Assim, o autor define a responsabilidade como uma 

repercussão obrigacional da atividade do homem, em que a responsabilidade traria uma ideia 

de equivalência de contraprestação, de correspondência218. 

                                                           
215 DIAS, J.A. Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 1. 
216 Ibidem., p.2. 
217 Ibidem., p.2. 
218 Ibidem., p.2. 
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Assim, é possível perceber que a responsabilidade não se presta apenas ao mundo 

jurídico, mas está presente em todas as questões da vida social, também como uma obrigação 

constritora moral219.  

A responsabilidade seria a obrigação, o dever, decorrente de outra obrigação que, tendo-

a cumprido, não acarreta sanção ou uma contraprestação equivalente para reposição, caso 

contrário, será o agente responsável pela contraprestação220,221. Ao tratar do referido instituto, 

Sérgio Cavalieri Filho inicialmente estabelece que o “Direito se destina aos atos lícitos; cuida 

dos ilícitos pela necessidade de reprimi-los e corrigir os seus efeitos nocivos”222. Para isso, o 

ordenamento estabelece deveres positivos de dar ou de fazer ou mesmo negativos, de não fazer 

ou de tolerar, falando-se até mesmo na existência de um dever geral de não se prejudicar 

(neminem laedere)223. 

É, pois, a máxima que pode ser retirada do art. 927 do Código Civil, que estabelece que, 

“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Neste sentido, “a 

violação de um dever jurídico configura o ilícito, que, quase sempre, acarreta dano para outrem, 

gerando um novo dever jurídico, qual seja, o de reparar o dano”224. Tem-se então uma obrigação 

originária, a qual o agente é responsável por cumprir, e, caso não a cumpra, tem-se o dever 

sucessivo, derivado deste incumprimento225. 

A relação obrigação-responsabilidade fica ainda mais clara da análise da primeira parte 

do art. 389 do Código Civil, que reza que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por 

perdas e danos”. Assim, em um primeiro momento, pode-se dizer que da violação da obrigação, 

seja a obrigação decorrente de lei ou de acordo entre as partes, surge a necessidade subsequente 

de repará-la, pois ao Direito, como a ferramenta social que é, buscando regular a vida em 

sociedade, cumpre reprimir e corrigir os efeitos nocivos decorrentes desta violação. 

 

                                                           
219 “A responsabilidade é, portanto, resultado da ação pela qual o homem expressa o seu comportamento, em face 

desse dever ou obrigação. Se atua na forma indicada pelos cânones, não há vantagem, porque supérfluo, em 

indagar da responsabilidade daí decorrente. Sem dúvida, continua o agente responsável pelo procedimento mas 

a verificação desse fato não lhe acarreta obrigação nenhuma, isto é, nenhum dever, traduzido em sanção ou 

reposição, como substitutivo do dever de obrigação prévia, precisamente porque a cumpriu” (DIAS, 1994, p. 

2). 
220  CAVALIERI FILHO, S. Programa de Responsabilidade Civil. v. 1, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 18. 
221  “... a obrigação de indenizar é legal, vale dizer, é a própria lei que determina quando a obrigação surge e a  

precisa conformação que ela reveste.” (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 18) 
222  Ibidem., p. 15. 
223  Ibidem., p. 15. 
224  Ibidem., p. 16. 
225 “Se alguém se compromete a prestar serviços profissionais a outrem, assume uma obrigação, um dever jurídico 

originário. Se não cumprir a obrigação (deixar de prestar os serviços), violará o dever jurídico originário, 

surgindo daí a responsabilidade, o dever jurídico de compor o prejuízo causado pelo não cumprimento da 

obrigação” (CAVALIERI FILHO, 2015, p 16 – 17). 
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Do quanto foi demonstrado já é possível identificar algumas premissas da 

responsabilidade, aqui analisada em sua esfera civil, como: prática de um ato ilícito (art. 927) / 

violação de uma obrigação (art. 389) e dano. Outro requisito que é possível apontar é 

necessidade de uma relação de causalidade entre a prática do ato e o dano. 

José de Aguiar Dias informa que a culpa é a base do ilícito, da injúria, da ofensa ou da 

má conduta. O autor destaca a existência de dois elementos na culpa, o objetivo, expressado na 

iliceidade, e o subjetivo, expressado na má conduta. A má conduta, por sua vez, projeta-se de 

duas formas: através do “dolo”, em que se encontra a intenção de prejudicar (culpa no sentido 

amplo); e através da negligência, imperícia ou imprudência (culpa no sentido restrito - 

técnico)226. 

A culpa, em sentido amplo, quando gera uma consequência, produz o ato ilícito, que, 

por sua vez, pode originar o dano. “À responsabilidade civil só esse resultado interessa, vale 

dizer, só com a repercussão do ato ilícito no patrimônio de outrem é que se concretiza a 

responsabilidade civil e entre a funcionar o seu mecanismo”227. Tem-se, portanto, que a culpa 

é requisito qualificador necessário à configuração da responsabilidade. Este entendimento 

também está previsto no art. 186 do Código Civil, quando traz a definição de ato ilícito, ao que, 

estabelece 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”.  

Ocorre, porém, que é possível surgir a responsabilidade do agente ainda que sua conduta 

não seja qualificada pela culpa. Esta é a inteligência decorrente do Parágrafo Único do art. 927, 

qual seja “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. A necessidade desta previsão se 

dá, pois, muitas vezes é impossível para a parte lesada provar que houve culpa no ato do 

causador do dano, bem como, também, se a atividade normalmente desenvolvida por este 

causador, coloque em risco terceiros, não há necessidade de se comprovar que agiu com culpa 

(“teoria do risco”228). 

A existência ou não de culpa bastou a classificar a responsabilidade pela reparação dos 

danos causados em: subjetiva (com culpa do agente) e objetiva (sem culpa do agente). 

 

                                                           
226 DIAS, 1994, p. 108. 
227 Ibidem., p. 108 – 109 
228 Em breve e sucinto resumo: “risco é perigo, é probabilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que 

exerce uma atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente” (CAVALIERI 

FILHO, 2015, p. 215). 
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Outro ponto em que se pode observar a não previsão de culpa, está previsto na redação 

do art. 389, visto acima, que dispõe: “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas 

e danos”. A diferença de redação existente nos artigos 186 e 927 e a prevista no art. 389, e 

mesmo a do art. 465, demonstra a divisão existente entre a responsabilidade conhecida como 

extracontratual ou aquiliana e a responsabilidade contratual. Onde, na primeira, a culpa do 

agente causador do dano deve ser comprovada, enquanto na segunda a culpa se presume. 

Cabe atentar que a comprovação de culpa é desnecessária, mas não a existência da culpa 

em si. Enquanto na culpa extracontratual “incumbe ao queixoso demonstrar todos os elementos 

etiológicos da responsabilidade: o dano, a infração da norma e o nexo de causalidade entre um 

e outro. Na culpa contratual inverte-se o onus probandi, o que torna a posição do lesado mais 

vantajosa”229. 

Na responsabilidade contratual, a culpa ainda existe, uma vez que qualificadora do ato 

ilícito, contudo, no caso da responsabilidade contratual, a conduta culposa e, portanto, o ato 

ilícito, não decorre da violação de uma obrigação legal, mas sim, de uma conduta violadora de 

obrigação contratual. A norma jurídica violada, então, advém de uma declaração de vontade 

individual230. 

Assim, existente a violação de uma obrigação, ou seja, um inadimplemento e, desde que 

este inadimplemento seja imputável ao devedor, existirá a culpa pela violação de uma norma 

jurídica originada pela vontade dos agentes.  

O destino ordinário de uma obrigação contratual, conforme visto, é de que ela seja 

adimplida de forma espontânea pelas partes que a acordaram, sendo a prestação prevista o dever 

da parte que, quando não prestada, dará origem à responsabilidade desta. Assim, caso o credor 

comprove o inadimplemento da obrigação acordada, estará a responsabilidade da parte infratora 

estabelecida231. 

                                                           
229 PEREIRA, C.M.S. Responsabilidade Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 329. 
230 Neste sentido: “... se a culpa implica um procedimento que contravém ao disposto em uma norma jurídica, dir-

se-á que o procedimento antijurídico se qualificará como culposo, ou constituindo conduta culposa, dês que 

afronte o disposto em qualquer tipo de norma jurídica. A culpa tanto pode configurar-se infração ao comando 

legal, quanto ao arrepio da declaração de vontade individual. Em qualquer das duas hipóteses existe uma norma 

de comportamento estabelecida, de um lado pela lei (em sentido genérico) e de outro lado pela declaração 

volitiva individual. Operando a vontade ao arrepio da norma de conduta, existe culpa” (PEREIRA, 2012, p. 

329). 
231 No dizeres de Caio Mário da Silva Pereira: “Quando há contrato, existe um dever positivo do contratante, dever 

específico relativamente à prestação, o que só por si lhe impõe a responsabilidade. Basta ao demandante trazer 

a prova da infração, para que se estabeleça o efeito, que é a responsabilidade do faltoso, uma vez que os demais 

extremos derivam do inadimplemento mesmo, pressupondo-se o dano e nexo causal, a não ser que o acusado 

prove a razão jurídica do seu fato, ou a escusativa de responsabilidade” (PEREIRA. 2012, p. 329 – 330). 
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Observa-se também, que, uma vez inadimplido o contrato, presume-se que a 

inadimplência é imputável ao devedor, exceto se o devedor consiga comprovar uma causa de 

exclusão de sua responsabilidade, como, por exemplo, a ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior (caso não tenham sido afastados pelas partes). Ainda, presume-se também a ocorrência 

de um dano, uma vez que a parte contratante possuía um direito patrimonial que foi violado 

pela parte inadimplente. Desta forma, reduz-se a equação para a configuração da 

responsabilidade. Enquanto na responsabilidade extracontratual há a necessidade de se 

demonstrar o ato ilícito culposo, a ocorrência de um dano e uma relação entre este dano e o ato 

ilícito praticado, na contratual “a demonstração do dever violado situa-se na infração ao 

avençado, sendo os demais extremos a consequência: o dano e a relação de causalidade entre 

este e o inadimplemento”232. 

Observa-se, que, na responsabilidade contratual, a ocorrência de um dano se presume, 

contudo, o quantum deste dano ainda deverá ser comprovado.233 Isto se coloca, pois, o núcleo 

do instituto, a prestação advinda da obrigação subsequente, é a obrigação de indenizar. “A 

responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o nascimento da obrigação de indenizar, 

que tem por finalidade tornar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria sem 

a ocorrência do fato danoso”234. 

Tendo em vista, então, que a indenização possui o objetivo de colocar o lesado na 

situação em que estaria se o dano advindo de um ato ilícito não tivesse ocorrido, deve o dano 

ser devidamente demonstrado, a fim de que o responsável o repare e o lesado seja colocado na 

situação em que estaria, nem mais, nem menos. A responsabilidade obriga a reparar e o dano, 

é o que deve ser reparado235. “O dever de reparar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e 

causa dano a outrem. Em outras palavras, a obrigação de indenizar pressupõe o dano e sem ele 

não há indenização devida”236. Indenizar sem que haja um dano traria enriquecimento ilícito 

                                                           
232 PEREIRA, 2012, p. 333. 
233 “Aqui, principalmente, é preciso lembrar que uma coisa é o dano e outra a sua quantificação. O dano, 

voltamos a insistir, está vinculado ao fato lesivo, ao ato ilícito, à violação de dever jurídico e à respectiva lesão 

causada a bem ou interesse da vítima juridicamente tutelado, enfim ao an debeatur. A quantificação do dano 

está vinculada à sua efetiva reparação” (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 174). 
234 CAVALIERI FILHO, 2015, p. 18. 
235 “Em qualquer hipótese, o montante da indenização não pode ser inferior ao prejuízo, em atenção ao princípio 

segundo o qual a reação do dano há de ser integral. Há de atentar para a gravidade da falta e as suas 

consequências, bem como para a natureza do dano. Por outro lado, tendo a indenização por objeto reparar o 

dano, o montante da indenização não pode ser superior ao prejuízo, pois se o for, as perdas e danos convertem-

se em fonte de enriquecimento (de lucro capiendo), o que confronta o princípio da equivalência, rompendo o 

binômio dano-indenização. A este propósito lembra-se o fato de o valor da reparação não dever exceder ao da 

coisa danificada (e.g., um prédio novo no lugar de um antigo, um automóvel novo em substituição a um 

usado).” (PEREIRA, 2012, p. 407). 
236 CAVALIERI FILHO, 2015, p. 102. 
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para a parte indenizada e uma sanção (e não um dever de reparação) para a parte obrigada a 

indenizar, uma vez que a indenização se presta a retornar a vítima do ato danoso ao estado em 

que se encontrava antes deste ato. Assim, não tendo havido um dano, não há que se falar em 

indenização. “Daí a afirmação, comum praticamente a todos os autores, de que o dano é não 

somente o fato constitutivo, mas, também, determinante do dever de indenizar”237. 

Cabe então, entender o que seria dano. Sérgio Cavalieri Filho o define como sendo a 

“lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se 

trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da personalidade vítima, como 

a sua honra, a imagem, a liberdade, etc.”.238 Aqui, cabe fazer a ressalva que, ao presente 

trabalho, cabe analisar apenas o dano ao patrimônio da vítima decorrente do inadimplemento 

do contrato preliminar imputável ao devedor, excluindo-se da presente análise o ressarcimento 

por danos extrapatrimoniais. 

Caio Mário da Silva Pereira, expõe que o dano deve preencher os requisitos da certeza 

e da atualidade.239 Atual seria o dano que já existe ou já existiu e certo seria o dano conhecido, 

excluindo-se daí o dano meramente hipotético, eventual ou conjuntural, ainda que o dano seja 

de consequências futuras.240 Ainda, o dano a ser indenizado deverá decorrer direta e 

imediatamente do inadimplemento. Danos indiretamente relacionados ao evento que deu 

origem à reparação não são abrangidos pela indenização, ainda que o inadimplemento resulte 

de dolo. Esta é a regra disposta no art. 403 do Código Civil. 

Assim, conforme visto, depreende-se do art. 465, que, se o contrato preliminar for 

inadimplido, poderá a parte lesada considerá-lo desfeito e solicitar perdas e danos. Mesma 

inteligência é vista no art. 475, em que a parte lesada terá a opção de resolver o contrato e 

pleitear as perdas e danos cabíveis. Também o art. 389 estabelece a possibilidade de se recorrer 

às perdas e danos no caso de inadimplemento de obrigação contratual. Com o art. 402, por sua 

vez, estabelecendo que “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos 

devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou 

de lucrar”. 

Pela inteligência do art. 402, observa-se que a indenização pelas perdas e danos podem 

abranger tanto aquilo que a parte lesada efetivamente perdeu (danos emergentes), quanto aquilo 

que ela razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes) por conta do ato danoso, podendo a 

                                                           
237 CAVALIERI FILHO, 2015., p. 102. 
238 Ibidem., p. 103. 
239 PEREIRA, 2012, p. 58. 
240 Ibidem., p. 58 – 59. 
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reparação de tais danos alcançar uma ou as duas figuras conjuntamente, a depender de cada 

caso concreto.  

A seguir, serão analisadas as figuras dos danos emergentes e dos lucros cessantes e, logo 

após, a aplicação da teoria da perda de uma chance como fundamento reparatório. 

4.4.1 Danos Emergentes 

Uma das faces das perdas e danos é o dano emergente, ou conforme estabelecido na 

redação do art. 402, o que a vítima “efetivamente perdeu”. Considerado um dano de mais fácil 

explicação e mensuração do que o lucro cessante, o “dano emergente é a diminuição real do 

patrimônio em razão do evento danoso. É, pois, aquilo que a vítima perdeu, seja por ter 

diminuído o seu ativo, seja por ter aumentado o seu passivo”.241 Assim, o dano emergente, 

“consiste na efetiva e imediata redução patrimonial da vítima, naquilo que ela efetivamente 

perdeu”.242 “A mensuração do dano emergente, como se vê, não enseja maiores dificuldades, 

uma vez que importará no desfalque sofrido pelo patrimônio da vítima; será a diferença do valor 

do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do ato ilícito”. 243 Ainda, a indenização 

deverá recompor integralmente o dano causado (restitutio in integrum). 

Para Caio Mário da Silva Pereira, “na categoria de dano emergente situa-se aquilo que 

o ofendido efetivamente perdeu em consequência do evento danoso”.244 Já para Arnaldo 

Rizzardo o dano emergente ocorre “quando os efeitos atingem o patrimônio atual, acarretando 

uma perda, uma diminuição do patrimônio”.245 

Observa-se que, os danos emergentes na esfera contratual visam a reparar o dano 

efetivamente sofrido pela parte em vista do inadimplemento de um contrato imputável à outra 

parte. Aqui não se trata do que a parte lesada viria a ganhar caso o contrato fosse cumprido, por 

exemplo, mas sim do que ela efetivamente perdeu em decorrência direta e imediata do evento 

danoso. 

O dano emergente, conforme visto, não costuma apresentar maiores dificuldades para 

sua mensuração, cabendo à parte comprovar efetivamente o decréscimo de seu patrimônio em 

decorrência do descumprimento da prestação devida. 

                                                           
241 SILVA, 2007, p. 163 – 164. 
242 CAVALIERI FILHO, 2015, p. 175. 
243 Ibidem., p. 176. 
244 PEREIRA, 2012, p. 411. 
245 RIZZARDO, A. Responsabilidade Civil: Lei nº 10.406, de 10/01/2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 17. 
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Deste modo, o inadimplemento definitivo do contrato imputável a uma das partes 

obrigará ao autor do evento que ressarça à vítima os danos emergentes decorrentes da violação 

da obrigação. Vale dizer, que, tudo o que foi efetivamente perdido em decorrência de um 

inadimplemento, desde que o prejuízo seja direto e imediatamente relacionado com este 

inadimplemento, deverá ser ressarcido à parte lesada (p. ex. custos de cartório incorridos por 

necessidade do contrato, pagamento de taxas e demais gastos necessários para o cumprimento 

do contrato que se tornaram inúteis pelo inadimplemento, etc.).  

4.4.2 Lucros Cessantes 

A outra face das perdas e danos é a que costumou-se denominar de lucros cessantes. 

Conforme redação do art. 402 do Código Civil, “o que razoavelmente deixou de lucrar”. Para 

Arnaldo Rizzardo se, por efeito de um ato ilícito “a pessoa deixa de obter vantagens em 

consequência de certo fato, vindo a ser privada de um lucro, temos o lucro cessante”.246 Para 

Sérgio Cavalieri Filho, o lucro cessante consiste “na perda do ganho esperável, na frustração da 

expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da 

paralisação da atividade lucrativa ou produtiva, [...] como, também, na frustração daquilo que 

era razoavelmente esperado”.247 

No caso dos danos emergentes, visa-se realizar a reparação do evento danoso que causa 

um decréscimo no patrimônio corrente da vítima (seja aumento de passivo ou redução de um 

ativo). Enquanto que, no caso dos lucros cessantes, a reparação tem por fim ressarcir ao credor 

o potencial de lucro que veio a ser frustrado em vista do evento danoso.248 

Acrescenta Jorge Cesa Ferreira da Silva que “entende-se por lucro cessante a exclusão 

de um ganho que era ou podia ser esperado, atual ou futuramente, se o fato danoso não houvesse 

ocorrido”.249 O autor pondera sobre a dificuldade de mensuração da extensão dos lucros 

cessantes, perguntando-se: “O que se teria ganho? Como se podem identificar os limites dos 

danos em potência?”250 Informando que, ao contrário dos danos emergentes em que sua 

                                                           
246 RIZZARDO, 2007, p. 17. 
247 CAVALIERI FILHO, 2015, p. 105. 
248 “Em regra, os efeitos do ato danoso incidem no patrimônio atual, cuja diminuição ele acarreta. Pode suceder, 

contudo, que esses efeitos se produzam em relação ao futuro, impedindo ou diminuindo o benefício patrimonial 

a ser deferido à vítima. Aí estão identificados o dano positivo ou damnum emergens e o lucro frustrado ou 

lucrum cessans” (DIAS, 1994, p. 719). 
249 SILVA, 2007, p. 164. 
250 Ibidem. 
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extensão pode ser comprovada pela análise do patrimônio, os lucros cessantes são baseados na 

verossimilhança, ou seja por juízos realizados com base em presunções.251 

O critério trazido pela legislação civil em seu art. 402 agindo como um norte e limitação 

para apuração da extensão dos danos a título de lucros cessantes é o da razoabilidade. Sendo 

razoável, “tudo aquilo que seja, ao mesmo tempo, adequado, necessário, e proporcional; é 

aquilo que o bom-senso diz que o credor lucraria, apurado segundo um juízo de probabilidade, 

de acordo com o normal desenrolar dos fatos”.252 Lógico, então, entender que o “não pode ser 

algo meramente hipotético, imaginário, porque tem que ter por base uma situação fática 

concreta”.253 

Jorge Cesa Ferreira da Silva, com base no código alemão, encontra no critério da 

razoabilidade, também a ideia de probabilidade, afirmando que “... é razoável o que é esperável, 

o que é presumível, em razão do andar normal dos acontecimentos e das especiais medidas 

adotadas pelo lesado”.254 Ou seja, caso as condições econômicas permaneçam as mesmas, é 

razoável esperar que o lucro do passado se teria se projetado da mesma forma no futuro, não o 

fosse o evento danoso.255 A questão seria colocada da mesma forma, caso a curva de lucro do 

credor fosse ascendente ou descendente, o que implicaria em um aumento ou diminuição 

proporcional no lucro futuro esperado. Acrescenta o autor ainda que, “pelas ideias de 

probabilidade e de razoabilidade, ficam afastados, assim, os danos meramente hipotéticos, 

remotos ou que, pelo seu vulto, dependeriam de um conjunto relativamente extenso de 

circunstâncias positivas”.256 

Observa-se, pois, que a razoabilidade traz dentro de si a ideia de probabilidade objetiva. 

Conforme é possível depreender dos excertos acima, a partir do evento danoso, verifica-se a 

sequência de atos mais prováveis de se acontecer caso o evento não tivesse ocorrido. Isto é, 

deve-se realizar uma análise objetiva de probabilidade. Para utilizar a expressão também 

referida por Sérgio Cavalieri Filho, é a sequência de eventos que o bom-senso diria que 

aconteceria. 

 

                                                           
251 SILVA, 2007, p. 164. 
252 CAVALIERI FILHO, 2015, p. 105. 
253 Ibidem. 
254 SILVA, 2007, p. 165. 
255 Complementa José de Aguiar Dias da seguinte forma: “Existe lucro cessante sempre que, para alcançá-lo, não 

teria o prejudicado de desenvolver qualquer atividade excepcional; quando a realização do lucro dependeria de 

simples aceitação ou do cumprimento de condição potestativa, a menos que se demonstre que o prejudicado 

desdenharia a oportunidade que se lhe ofereceria; quando o ganho seria o resultado normal da atividade comum; 

quando, intervindo a atividade de terceiro, esteja ela garantida por um contrato; quando o lesado prova que 

circunstâncias especiais lhe permitiram lucros superiores aos ordinariamente previstos” (DIAS, 1994, p. 769). 
256 SILVA, op.cit., p. 165. 
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Ponto importante a ser levantado decorrente da utilização do critério da razoabilidade é 

o fato de que não é necessário à parte lesada demonstrar o lucro frustrado de maneira absoluta. 

Neste sentido, José de Aguiar Dias com base nos ensinamentos de Fischer define que “Para, 

autorizadamente, se computar o lucro cessante, a mera possibilidade não basta, mas também 

não se exige certeza absoluta”.257 Prossegue o autor informando que “o critério acertado está 

em condicionar o lucro cessante a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento 

normal dos acontecimentos conjugados às circunstâncias peculiares ao caso concreto”.258 

Percebe-se, pois, que a adoção do princípio da razoabilidade visa evitar a reparação de 

danos que venham a ser meramente hipotéticos, eventuais ou conjunturais, como diria Caio 

Mário da Silva Pereira já anteriormente referido, através da realização de um exercício mental 

em que se busca o futuro que teria maior probabilidade de ocorrer caso o evento não tivesse 

existido no tempo, portanto, busca-se uma verossimilhança quanto aos eventos futuros. 

Em vista da existência de dúvida sobre se aquele futuro realmente ocorreria, ou se outro 

ato danoso não atribuído ao infrator poderia acontecer e viesse a impedir o resultado, José de 

Aguiar Dias, baseando-se mais uma vez nas lições de Fischer, ensina que “o direito seria 

demasiadamente severo se exigisse ao prejudicado a prova matemática irrefutável de que essa 

outra possível circunstância se não teria produzido, nem o lucro previsto deparado com qualquer 

obstáculo”.259  

Desta forma, o critério da razoabilidade demonstra não ser necessária certeza absoluta 

quanto aos lucros frustrados, contudo, estabelece a prevenção de se cair no extremo dos danos 

hipotéticos. Vale ressaltar também a lição de Caio Mário da Silva Pereira de que os danos 

devem ser atuais e certos. O autor, com base nos ensinamentos de Henry Lalou traz: “Diz-se 

atuais o dano que já existe ou já existiu ‘no momento da ação de responsabilidade; certo, isto 

é, fundado sobre um fato preciso e não sobre uma hipótese’”.260 Prossegue o autor afirmando 

que a regra da atualidade não é absoluta, informando que o próprio Lalou havia reconhecido 

hipótese de ação de responsabilidade por conta de prejuízo futuro, quando este prejuízo é 

consequência de um dano presente e os tribunais tenham elementos suficientes para avaliar este 

prejuízo.261 Assim, não se requer que o prejuízo já se tenha verificado no momento da cobrança, 

mas que se saiba que um prejuízo futuro ocorrerá em decorrência do dano. 
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Quanto ao requisito da certeza, ensina o autor: “não se compadece com o pedido de 

reparação um prejuízo meramente eventual. No momento em que se tenha um prejuízo 

conhecido, ele fundamenta a ação de perdas e danos, ainda que seja de consequências 

futuras”.262 

Outra limitação apontada à apuração de lucros cessantes e que deve ser analisada em 

conjunto com a razoabilidade é o fato de que os lucros cessantes devem decorrer por efeito 

direto e imediato do evento danoso.263 Na visão de Sérgio Cavalieri Filho, “A expressão – efeito 

direto e imediato – está, aí, a indicar uma relação de causalidade direta e imediata; que o lucro 

frustrado há de ser consequência necessária da conduta do agente, não bastando que o ato ilícito 

se erija em causa indireta ou remota do dano”.264 

Observa-se, pois, que os limites aos lucros cessantes seriam: a necessidade de uma 

relação de causalidade com o evento danoso, não sendo permitido que decorra de causas 

indiretas ou remotas; o fato de que o dano deve ser atual e certo (não sendo a atualidade uma 

regra absoluta), fundado em um fato preciso que já existe ou existiu, ainda que o prejuízo seja 

futuro; razoabilidade e probabilidade objetiva. 

Em julgado recente,265 o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial em 

ação rescisória proposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em face de Mineradora Itamirim 

Indústria e Comércio Ltda., em que o banco visava a desconstituição de acórdão em ação 

revisional de contrato de mútuo cumulada com pedido de indenização por perdas e danos na 

qual o banco havia sido condenado ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 

1.919.182,23 (um milhão, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e três 

centavos) em razão de atraso na liberação dos valores de financiamento contratado para 

financiamento de empreendimento que estava sendo desenvolvido pela ré ponderou a respeito 

dos requisitos para a caracterização do lucro cessante, como da razoabilidade e da imediatidade, 

reconhecendo o Ministro Relator que a maior dificuldade estaria em admitir que os lucros 

cessantes reconhecidos na decisão rescindenda haviam sido “efetivamente comprovados e 

                                                           
262 PEREIRA, 2012, p. 59. 
263 Trazendo a conhecimento uma decisão da Corte de Cassação italiana, José de Aguiar Dias pondera que: “Na 

apreciação dos danos que vem ser ressarcidos a título de lucros cessantes, o juiz há de, entretanto, ter em conta, 

não só os atuais, consequência direta e imediata da lesão, mas também a alteração de condições habitualmente 

existentes e das quais seja lícito deduzir com certa segurança a presunção de que criariam a favor do lesado 

uma situação que lhe traria benefícios patrimoniais legítimos” (DIAS, 1994, p. 769). 
264 CAVALIERI FILHO, 2015, p. 107. 
265 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.655.090/MA. Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

e Mineradora Itamirim Indústria e Comércio Ltda. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, 10 de abril 

de 2017. Disponível em: <stj.jus.br>. Acesso em: 18 jan. 2018 
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resultaram por efeito direto e imediato do atraso na liberação das parcelas do financiamento”266 

por parte do autor. 

Entendeu o Relator que na sentença da ação revisional, o magistrado havia feito 

referências absolutamente genéricas ao laudo contábil e que poderiam ser aplicadas a quaisquer 

casos de reparação por lucros cessantes. O magistrado, na sentença proferida, havia informado 

que “a prova técnica demonstra de maneira clara e insofismável a existência de lucros 

cessantes”, informando que se não fosse crível o sucesso do empreendimento que estava sendo 

executado pela ré o Banco nem teria emprestado o dinheiro e que o “próprio estudo de 

viabilidade econômica realçado pelo banco embargado antes de conceder o financiamento serve 

como prova e parâmetro da existência dos lucros cessantes”. Ainda, a sentença afirmava restar, 

então, óbvio “o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a inexecução 

da obrigação”.267 

Para o Relator, então, seria possível concluir que, em qualquer caso que houvesse um 

estudo de viabilidade, haveria certeza de sucesso de dito empreendimento. Ademais, o 

magistrado não demonstrou em nenhum momento de sua decisão o acerto quanto ao nexo de 

causalidade tido como “óbvio”. 

Ainda, ao analisar o acórdão proferido na ação revisional, por mais que melhor 

fundamentado do que a sentença, reconheceu o Ministro Relator ter mantido os mesmos 

argumentos vagos da sentença e se baseou em respostas do perito destituídas de certeza e 

precisão. Para responder a quesito de se o atraso nas parcelas prejudicou a implantação do 

empreendimento e comprometeram o projeto, o perito respondeu que “É provável [que] 

enquanto as liberações não saíam a autora via-se obrigada a captar recursos de curto prazo a 

custos bem mais elevados para cobrir seu fluxo de caixa e suas obrigações com diversos 

fornecedores”.268 Questionado se o atraso na liberação das parcelas teria levado ao atraso na 

implantação do projeto, novamente o perito respondeu que era “provável” que o fato tinha 

contribuído. 

Na visão do Relator, as respostas do perito levavam apenas a caracterizar o atraso na 

liberação das parcelas e a sustentar mera probabilidade de que o atraso na liberação poderia ter 

contribuído no atraso da implantação do empreendimento. 

O Relator então, expôs que, para a configuração dos lucros cessantes, “não basta a 

simples possibilidade de realização do lucro, mas, sim, uma probabilidade objetiva e 
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268 Ibidem., p. 11. 



80 

circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, 

sempre observado o postulado da razoabilidade”.269 Desta forma, entendeu o Relator que os 

lucros cessantes “deveriam embasar-se na potencialidade de lucro do empreendimento que, vale 

dizer, estava em fase de implantação, ou seja, ainda não havia iniciado seu estágio 

produtivo”.270 

Ainda, da decisão rescindenda é possível depreender que todo o prejuízo decorreu do 

ato do autor, uma vez que se afastou por completo a possibilidade de existência de risco na 

atividade da ré. Compreendeu-se que o lucro surgiria bastando o empreendimento ter sido 

concluído ao tempo acordado, não tendo sido evidenciado nem que o atraso na liberação das 

parcelas levou a um atraso na implantação do empreendimento, tendo como única evidência a 

afirmação do perito que estabeleceu que era provável que isto tivesse contribuído. 

Não obstante, reconhece o Relator que “não é que seja absolutamente inviável a 

apuração de possíveis lucros cessantes em situações como a dos autos, mas a própria natureza 

do instituto exige que essa previsão objetiva de ganhos esteja embasada em fortes argumentos 

e em prova inequívoca”.271 Observa que, ainda que haja uma relação de causalidade forte em 

relação à conduta culposa do autor e os danos emergentes da ré, uma vez que o atraso na 

liberação das parcelas do financiamento levou a ré a contratar empréstimos mais caros e atrasar 

pagamentos de fornecedores, não há fundamentação concreta no caso para o reconhecimento 

dos lucros cessantes. 

Concluiu, pois, que não seria possível a condenação de reparação a título de lucros 

cessantes com base em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, no que foi seguido 

pelos demais Ministros formando uma decisão unânime. 

Assim, é possível perceber no caso concreto a aplicação do princípio da razoabilidade 

e sua vertente da probabilidade objetiva, bem como a aplicação da relação de causalidade entre 

o evento danoso e os lucros frustrados. Observa-se, pois, a necessidade de prova inequívoca e 

fortes argumentos de que os lucros existiriam não fosse o evento danoso. 

                                                           
269 BRASIL, 2017, p. 14. 
270 Ibidem., p. 16. 
271 Ibidem., p. 17 – 18. 
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De maior relevância a questão quando se pondera um negócio ainda em fase incipiente, 

uma vez que, não havendo um histórico passado, não seria possível verificar sua viabilidade 

para realizar uma possível projeção de se viria a ter lucro ou não.272,273  

Esta questão pode colocar, desde logo, grave obstáculo para casos que envolvam 

negócios mais complexos e que muitas vezes poderiam ser objeto de contratações preliminares, 

como o início de novas atividades, projetos e empreendimentos. É possível entender, também, 

que a exploração de novos mercados, seriam compreendidos de forma análoga. 

Assim, examinados o conceito e os critérios para a reparação de danos com base nos 

lucros frustrados da vítima em decorrência de um ato danoso, como, por exemplo, um 

inadimplemento de obrigação contratual, passa-se agora a analisar a reparação de danos com 

base na teoria da perda de uma chance.   

4.4.3 Perda de Uma Chance 

Para Sérgio Cavalieri Filho, a teoria da perda de uma chance relaciona-se com os lucros 

cessantes, pois, através dela, busca-se reparar à vítima a perda de uma oportunidade de se obter 

uma situação futura melhor a qual lhe foi privada por conta de um ato ilícito.274 

                                                           
272 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 846.455/MS. Banco do Brasil S/A e Comércio e 

Indústria Importação e Exportação de Produtos Alimentícios de Mato Grosso do Sul Ltda. – CIPAMS. 

Relator: Ministro Castro Filho. 2009. Disponível em: <stj.jus.br>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
273 Neste sentido: “CIVIL. LUCROS CESSANTES. EMPRESA QUE NÃO CHEGOU A INICIAR SUAS 

ATIVIDADES. Não há como aferir a potencialidade de lucro de uma empresa sem que tenha um período 

anterior de atividade a servir como parâmetro, posto que a experiência revela que, mesmo explorando o mesmo 

ramo de negócio, algumas empresas têm lucro e outras não; aí conta, entre outros fatores, o dinamismo do 

empresário e a organização da empresa, que precisam ser postos à prova. Recurso especial conhecido e 

provido”. (BRASIL, 2002). Ainda: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

AMPLIAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (FUNDO CONSTITUCIONAL 

DO CENTRO-OESTE) E DO BNDES (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL). AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS PELO BANCO RÉU, AGENTE FINANCEIRO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NÃO PODEM SER 

CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTÉTICOS E SEM SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA 

EM EXAME. I - Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, 

ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos 

acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do 

inadimplemento da obrigação pelo devedor. No caso, os lucros alegados decorrem de previsões baseadas em 

suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo se iniciou. Assim sendo, não se pode 

deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano 

hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, 

aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro. II - Recurso 

Especial parcialmente provido” (BRASIL, 2009). 
274 “Caracteriza-se essa perda de uma chance quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade 

de um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou 

militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, 

participar de um concurso, e outras situações que tiram da vítima a oportunidade de um ganho ou vantagem. 

Essas são típicas hipóteses da chamada perda da chance clássica, nas quais a conduta do agente faz a vítima 
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Caio Mário da Silva Pereira, ao definir que o dano deve ser atual e certo, sendo atual o 

dano que já existe ou existiu e certo aquele fundado em um fato e não em uma hipótese, 

entendeu que a regra de que um dano futuro não justificaria uma indenização não seria absoluta, 

sendo tal indenização possível quando o prejuízo futuro é decorrente de um dano presente e que 

seja possível aferi-lo.275 Assim, os critérios da atualidade e da certeza visam excluir a reparação 

do dano que seja meramente hipotético. Para o autor, a questão se coloca quando uma parte, 

agindo com culpa, priva a outra de um ganho ou da possibilidade de evitar uma perda. Tem-se, 

então, um fato que já ocorreu e que não pode ser alterado e tal fato impediu a ocorrência de 

uma série de outros fatos futuros que poderiam dar à vítima uma chance de ganhar algo ou de 

evitar uma perda maior.276 

Observa-se, então, que o fato do qual decorre o prejuízo da parte já está consumado, é 

certo. A perda de uma chance se situaria, desta forma, a partir deste acontecimento, formulando-

se, então, as hipóteses de chance que a parte teria de ganhar ou de evitar uma perda, não o fosse 

pelo ato danoso. “A doutrina moderna assenta bem os extremos: o que é significativo é que a 

chance perdida tenha algum valor, do qual a vítima se privou”.277 Este critério busca, da mesma 

forma como o critério da razoabilidade o faz com o lucro cessante, evitar que a indenização se 

fundamente em mero dano hipotético, conjuntural. Sendo que, a indenização será devida se a 

reparação buscada puder repousar “em uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria 

realizada, e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo”.278 

Deste modo, para a reparação do dano futuro, fundamentada na perda de uma chance, o 

critério da atualidade do prejuízo relativiza-se, mantendo-se absoluto o critério da certeza deste 

mesmo prejuízo. Caio Mário da Silva Pereira, então, cita Marty e Raynaud que entendem que 

“um prejuízo atual não implica ‘certeza absoluta’. O que influirá na qualificação consiste em 

apurar se o prejuízo terá um desenvolvimento no futuro”,279 o que levaria a diferenciação entre 

um dano hipotético e um dano futuro. 

Em linha com os ensinamentos trazidos por Caio Mário da Silva Pereira, Sérgio 

Cavalieri Filho defende que para se configurar a indenização pela perda de uma chance, é 

preciso que “se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao lesado efetivas condições 

                                                           
perder a chance. Há certeza quanto à autoria do fato que frustra a chance e incerteza quanto à extensão dos 

danos decorrentes desse fato” (CAVALIERI FILHO, 2015, p. 107 – 108). 
275 PEREIRA, 2012, p. 58. 
276 Ibidem., p. 59. 
277 Ibidem., p. 60. 
278 Ibidem., p. 61, 
279 Ibidem. 
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pessoais de concorrer à situação futura esperada. Para o autor, na perda de uma chance, também, 

há plena aplicação do princípio da razoabilidade”.280  

O princípio da razoabilidade, conforme visto, junto com os critérios da atualidade e 

certeza, tem o mérito de afastar que a reparação se dê sobre um dano meramente hipotético 

evitando oportunismos, penalizações e enriquecimentos injustificados das partes envolvidas. 

Aplicado à chance perdida, este norteamento representa que, para que a perda de tal chance seja 

reparável ela deverá caracterizar um dano resultante de fato consumado, não hipotético. Ou 

seja, deve-se reparar apenas aquele dano decorrente da chance que seria razoavelmente 

realizável e não uma simples possibilidade aleatória.281 

Tem-se, então, reforçado que a reparação da chance perdida deverá observar: (i) uma 

perda decorrente de um fato consumado; e (ii) que a perda seja de uma chance real de se 

alcançar um resultado futuro razoável. Em outras palavras, tem-se um dano real e atual 

ocorrido, cujo resultado priva a parte de uma chance de se obter uma situação melhor futura, 

seja por alcançar um bem ou direito ou por evitar um prejuízo. Conforme denotado por Caio 

Mário da Silva Pereira, seria o dano presente que projeta seu resultado no futuro. 

Sérgio Savi, em monografia realizada sobre o tema, analisou a situação da perda de uma 

chance na doutrina brasileira e sua aplicação pelos tribunais nacionais, considerando que a 

teoria já se encontra aceita por diversos juristas do país.282 

Um ponto importante levantado pelo autor é a que título se dá a reparação pela perda de 

uma chance. Analisando a jurisprudência brasileira, casos surgem em que a reparação pela 

perda de uma chance foi concedida à título de danos morais, como pode ser visto no acórdão 

dos Embargos Infringentes nº 598164077 do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul283 e da Apelação Cível nº 2003.001.19138 julgada pela 14ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.284 

Em defesa da reparação da perda de uma chance sob o título de lucros cessantes, Sérgio 

Savi aponta José de Aguiar Dias, uma vez que o referido autor, reconhece a possibilidade de 

                                                           
280 CAVALIERI FILHO, 2015, p. 108. 
281 “A vantagem esperada pelo lesado não pode consistir numa mera eventualidade, suposição ou desejo, do 

contrário estar-se-ia premiando os oportunismos, e não reparando as oportunidades perdidas” (CAVALIERI 

FILHO, 2015, p. 108). 
282  SAVI, S. Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance. São Paulo: Atlas, 2006, p. 36. 
283 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis. Embargos 

Infringentes nº 598164077. Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza. Porto Alegre, 1998. Disponível em: 

<http://www.tjrs.jus.br/site/>. Acesso em: 03 mar. 2018. 
284 BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 14ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 2003.001.19138. Rel. 

Des. Ferdinaldo do Nascimento. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/ 

default.aspx?UZIP=1&GEDID=00030824A89036979FDFB2DB8F9FE92B03ADC8C8C3190119>. Acesso 

em: 03 mar. 2018. 
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responsabilização de um advogado que não prepara o recurso de uma sentença no prazo, 

sentença essa com possibilidade de ser reformada. Contudo, José de Aguiar Dias entende que, 

apesar de que um advogado nesta situação possa ser responsabilizado, a prova do prejuízo seria 

muito difícil de ser produzida, o que impediria uma condenação de reparação. A esta conclusão, 

o autor chegou ao analisar um caso em que o Tribunal de São Paulo informou ser incabível a 

responsabilização de um advogado pela perda de um prazo pela simples possibilidade de que a 

sentença poderia ser reformada, caso um recurso tivesse sido proposto.285 

Não obstante, apesar de tratar de um reconhecido caso de reparação de uma chance 

perdida, qual seja, o ato de advogado que, por ação ou omissão culposa ou dolosa, deixa de 

realizar o serviço para o qual foi contratado e, portanto, leva à perda da chance de seu 

contratante reformar uma decisão, o autor entende tal dano como não reparável, tendo em vista 

que o sucesso da demanda não poderia ser razoavelmente afirmado como decorrência natural 

da situação não o fosse o fato culposo ou doloso que privou esse acontecimento natural.286 

Segundo Sérgio Savi, o equívoco neste posicionamento se dá em crer que a “vítima teria 

que realmente fazer a prova, impossível por sua natureza aleatória, de que, se o recurso tivesse 

sido devidamente preparado no prazo pelo advogado, o mesmo seria conhecido e provido”.287 

A classificação de José de Aguiar Dias fica ainda mais clara quando o autor, tratando 

de lucros cessantes, informa da necessidade de uma probabilidade objetiva para a reparação 

dos danos, informando que o lucro frustrado deve ser resultante do desenvolvimento normal 

dos acontecimentos. Entre os exemplos de possibilidades de “lucros cessantes” o autor elenca: 

“ganhar uma causa; vencer a corrida de cavalos; vencer um concurso; ganhar na Bolsa; obter o 

prêmio em uma exposição de pintura”.288 

Pela própria avaliação do autor, ainda que o infrator pudesse ser responsabilizado, o 

dano não seria reparado, uma vez que, dada a aleatoriedade do resultado, a vítima estaria 

                                                           
285  DIAS, 1994, p. 296.  
286  “Magistrado bisonho, confortado por acórdão do 1º Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, com votos vencidos 

que lhe salvaram a eminente reputação, decidiu que o advogado não é responsável pela perda do prazo, em 

recurso de reclamação trabalhista, porque esse fato não constituía dano, só verificável se o resultado do recurso 

fosse certo. Confundiram-se o an debeatur e o quantum debeatur, por má informação sobre o conceito de dano. 

Sem dúvida que este deve ser certo e provado desde logo na ação. Mas o dano, na espécie, era a perda de um 

direito, o de ver a causa julgada na instância superior. Se a vitória não podia ser afirmada, também o insucesso 

não o podia. E este, ainda que ocorresse, correspondia ao quantum debeatur, o que sucede mais vezes do que 

supõem os que desconhecem a distinção, pois, ainda que ganha uma causa, a liquidação pode ser negativa, isto 

é, não representar valor pecuniário” (DIAS, 1994, p. 297). 
287 SAVI, 2006, p. 38 – 39. 
288 Tais ocorrências elencadas decorreriam, por exemplo, da probabilidade objetiva perdida, respectivamente, “em 

consequência de fato do advogado; do transportador que não conduziu o animal a tempo ou do espectador que 

provocou o acidente de que resultou originalmente a sua má colocação; do mandatário que não promoveu a 

habilitação do candidato, a ele confiada; do banqueiro que não proporcionou em tempo o numerário ao cliente; 

do indivíduo que destruiu o quadro etc.” (DIAS, 1994, p. 721). 



85 

impossibilitada de provar o prejuízo com probabilidade objetiva, dentro dos parâmetros da 

razoabilidade.289 Observa-se que, ao exigir a prova de que o resultado seria alcançado, “acaba 

por inviabilizar qualquer pretensão de indenização da chance perdida por si só considerada”.290 

Complementa Sérgio Savi que, se fosse possível à vítima realizar tal prova, ter-se-ia um 

simples caso de lucros cessantes, cabendo ao infrator reparar tudo aquilo que a vítima 

razoavelmente deixou de ganhar,291 ou seja, caso um advogado deixasse de ingressar com um 

recurso por culpa ou dolo, deveria ele indenizar o valor que seu cliente ganharia com a ação 

judicial, não fosse o comportamento faltoso do advogado. Contudo, o que se coloca com a teoria 

da perda de uma chance é que o que deve ser reparado não é o resultado certo, mas a perda da 

possibilidade séria e real de se alcançar o resultado, possibilidade que escapou do alcance da 

vítima por conta de uma ação ou de uma omissão culposa ou dolosa do infrator. 

Assim, no caso de um comportamento faltoso do advogado que priva o cliente da 

possibilidade de se alcançar um resultado favorável ou menos gravoso, o que deveria ocorrer 

por parte do magistrado que julga o caso de reparação seria, após verificar que a chance foi 

perdida, analisar qual a probabilidade que aquela chance teria de alcançar o resultado 

pretendido.292,293 Assim, a indenização dar-se-ia pela chance perdida e o dano seria calculado 

sobre a probabilidade que ela teria de alcançar o resultado projetado. Não se trataria de indenizar 

o lucro projetado, o valor integral da ação perdida, mas sim a perda da oportunidade de alcançar 

aquele resultado baseado na probabilidade que ele teria para se confirmar. No caso do 

advogado, caberia ao juiz verificar a possibilidade daquela ação judicial, por exemplo, ser 

julgada de forma positiva ao cliente e, caso a possiblidade fosse séria e real, condenar à 

reparação desta chance perdida. 

                                                           
289 Ora, como se comprovaria que a corrida de cavalo seria ganha se o transportador tivesse trazido o animal a 

tempo? Ou que o mandatário seria aprovado em concurso não fosse a falta da habilitação, por exemplo? 
290 SAVI, 2006, p. 39. 
291 Ibidem., p. 39. 
292 ZULIANI, E.S. Responsabilidade Civil do Advogado. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, 

v. 21. Porto Alegre, jan./fev. 2003 
293 A esse sentido, vale ressaltar trecho de artigo escrito pelo desembargador Ênio Santarelli Zuliani, que traz: 

“Perda de uma chance é uma expressão feliz que simboliza o critério de liquidação do dano provocado pela 

conduta culposa do advogado. Quando o advogado perde o prazo, não promove a ação, celebra acordos pífios, 

o cliente, na verdade, perdeu a oportunidade de obter, no Judiciário, o reconhecimento e a satisfação integral 

ou completa de seus direitos (art. 5º, XXXV, da CF). Não perdeu uma causa certa; perdeu um jogo sem que 

lhe permitisse disputá-lo, e essa incerteza cria um fato danoso. Portanto, na ação de responsabilidade ajuizada 

por esse prejuízo provocado pelo profissional do direito, o juiz deverá, em caso de reconhecer que realmente 

ocorreu a perda dessa chance, criar um segundo raciocínio dentro da sentença condenatória, ou seja, auscultar 

a probabilidade ou o grau de perspectiva favorável dessa chance.” (ZULIANI, 2003).  
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Ao tratar da questão, Judith Martins-Costa, atenta que, “embora a realização da chance 

nunca seja certa, a perda da chance pode ser certa”. 294 Adentrando na inteligência do art. 403 

do Código Civil, a autora vislumbra que o referido artigo serve a afastar o dano eventual, o 

dano meramente hipotético e que, não haveria óbice de se reparar a perda de uma chance que 

fosse séria e real, uma vez comprovado o nexo causal entre ação/omissão e o dano (a chance 

perdida).295 

Sérgio Savi, por sua vez, posiciona a perda de uma chance como uma modalidade de 

dano emergente.296 Reforçando seu ponto, o autor informa que, se houvesse a necessidade de a 

vítima estabelecer a prova de que o resultado seria alcançado a indenização seria por lucros 

cessantes e não pela chance perdida. Assim, o autor defende que a oportunidade à época de sua 

perda, tinha um valor que, apesar de difícil mensuração, ainda assim existia, e que é a perda 

desse valor que deve ser reparado, seja qual for o resultado que a vítima poderia ter obtido caso 

o evento que resultou na perda desta oportunidade não tivesse ocorrido.297 

Desta forma, extrai-se que a chance em si possui um valor econômico autônomo, ainda 

que dependente do resultado ao qual ela está atrelada. É à esta chance, quando perdida por um 

ato ilícito imputável ao infrator, que cabe a reparação. “O fato de a situação ser idônea a 

produzir apenas provavelmente e não com absoluta certeza o lucro a essa ligado influi não sobre 

a existência, mas sobre a valoração do dano”.298 Separa-se claramente, então, o an debeatur do 

quantum debeatur. Sendo que o quantum debeatur da chance perdida terá sempre um valor 

menor quando comparado ao quantum debeatur do resultado a qual aquela chance estaria 

atrelada, pois, para realizar a mensuração da chance, deve-se partir do valor integral do 

resultado final e sobre ele aplicar o percentual da probabilidade que a vítima teria de alcançá-

lo.299  

Entretanto, qual chance seria passível de ser resguardada pelo ordenamento jurídico? 

Como visto, a chance deve ser real e séria. Sérgio Savi aponta que a chance será resguardada 

nos casos “em que for possível fazer prova de uma probabilidade de no mínimo 50% (cinquenta 

por cento) de obtenção do resultado esperado”.300 Não obstante este posicionamento, em 

emblemático caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, conhecido como o caso Show do 

                                                           
294 MARTINS-COSTA, J. Comentários ao Novo Código Civil, v. 5, tomo 2: Do Inadimplemento das Obrigações, 

coord. TEIXEIRA, S.F. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 362. 
295 Ibidem., 2003, p. 362. 
296 Referido posicionamento pode ser encontrado em pelos menos dois momentos em seu texto, nas páginas 61 e 

63 (SAVI, 2006, p. 61 e 63). 
297 SAVI, 2006, p. 63. 
298 Ibidem. 
299 Ibidem. 
300 Ibidem., p. 61. 
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Milhão, o referido tribunal reconheceu a possibilidade de indenização de uma chance com 

probabilidade inferior aos 50% (cinquenta por cento) apontados, qual seja, 25% (vinte e cinco 

por cento).301, 302 

No caso em questão, a participante que havia chegado à última pergunta do programa 

que, caso respondida corretamente, lhe daria o direito de receber R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais). Contudo, por culpa do programa, que formulou uma pergunta “sem viabilidade 

lógica” que não seria possível de ser respondida, a participante precisou desistir, levando com 

isso o prêmio que havia conquistado até então, qual seja, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 

uma vez que, caso tentasse responder e errasse, receberia somente R$ 300,00 (trezentos reais). 

Percebe-se claramente que a participante teve sua possibilidade de obter um resultado melhor 

frustrada, contudo, não seria possível fazer a prova de que, mesmo que a questão estivesse 

correta, ela acertaria. Assim, ao invés de indenizá-la pelo valor do resultado que poderia ser 

obtido, ela foi indenizada pela chance frustrada, qual seja, pela probabilidade de 25% (vinte e 

cinco por cento) que teria para acertar a resposta (calculada por ser uma resposta correta dentre 

quatro alternativas). A corte considerou que a participante possuía uma chance séria e real e 

condenou o infrator à reparação no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) 

equivalente à 25% (vinte e cinco por cento) do valor que ela poderia receber caso acertasse a 

questão final. 

Observa-se, então, que a probabilidade suficiente a se considerar a fim de caracterizar 

uma chance como sendo séria e real e afastar as chances remotas e as meramente hipotéticas 

poderá variar de acordo com o caso concreto. No caso do Show do Milhão, a participante era 

detentora de um conhecimento ímpar e havia atuado magistralmente até o momento daquela 

pergunta, sendo factível reconhecer que era detentora de uma chance séria e real, ainda que a 

probabilidade de acerto (visto aleatoriamente) pudesse se apresentar menor do que 50% 

(cinquenta por cento), muito embora não fosse possível considerar que o resultado de um acerto 

era certo. 

                                                           
301  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 788459/BA. Rel. Ministro Fernando Gonçalves. 

Recorrente: BF Utilidades Doméstica Ltda. Recorrido: Ana Lúcia Serbeto de Freitas Matos. Brasília, 2005. 

Disponível em: <www.stj.jus.br>. Acesso em: 04 mar. 2018. 
302  “RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA FORMULADA EM 

PROGRAMA DE TELEVISÃO. PERDA DA OPORTUNIDADE. 1. O questionamento, em programa de 

perguntas e respostas, pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica 

percentual relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a 

impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o participante pelo que 

razoavelmente haja deixado de lucrar, pela perda da oportunidade. 2. Recurso conhecido e, em parte, provido.” 

(BRASIL, 2005). 
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Conclui-se, pois, que a chance de se obter um resultado favorável futuro, seja através 

de um ganho, seja através da redução de uma perda, possui um valor econômico, autônomo e 

atrelado ao resultado favorável em proporção à possibilidade que existia de se atingir este 

resultado. A frustração dessa possibilidade por ação ou omissão ilícita imputável a uma parte, 

desde que haja a comprovação do valor econômico autônomo desta possibilidade, é passível de 

indenização, não pelo seu resultado futuro, mas pela probabilidade que a vítima tinha de atingir 

este resultado. Assim, indeniza-se a vítima pela chance perdida, independentemente do 

resultado frustrado pela perda da possibilidade de alcançá-lo. 

4.5 Interesse Contratual Positivo e Negativo e Danos Ressarcíveis no Contrato 

Preliminar 

Definidos os critérios para aferição da responsabilidade pré-contratual e da 

responsabilidade contratual, em especial no contrato preliminar (objeto do presente estudo), e, 

verificadas as particularidades dos remédios reparatórios, recorre-se agora a dois conceitos 

criados por Rudolf Von Jhering há mais de 100 anos e que sofreram diversas críticas e 

transformações ao longo do tempo, a fim de tentar determinar quais seriam os danos ressarcíveis 

em caso de inadimplemento de um contrato preliminar.  

Rudolf Von Jhering, em meados do século XIX, ao se deparar com uma situação em 

que uma pessoa é demandada a encomendar ¼ de caixa charutos a um vendedor e, por conta de 

um erro, acaba encomendando 4 caixas, se deparou com a seguinte pergunta: “o remetente tem 

de suportar os custos do transporte duplamente ou pode exigir o seu ressarcimento ao núncio 

ou a mim?”.303  

Outro caso levantado pelo autor foi de uma casa que mandatou a uma casa bancária que 

vendesse títulos públicos, mas por um erro na transmissão, a ordem recebida foi de comprar. 

Tendo em vista que os títulos apresentaram uma queda no valor, poderia ser exigido o 

ressarcimento pela diferença?304 Em mais um exemplo trazido, alguém procura encomendar 

100 libras de uma mercadoria, contudo, troca o sinal da libra pelo sinal do quilo, sendo então 

os 100 quilos entregues ao comprador, que os rejeita. “Simplesmente, quem suporta as despesas 

de embalagem e de envio, inutilmente efectuadas? A parte culpada responde ou não para com 

a contraparte, para reparar os gastos causados por sua culpa?”.305 

                                                           
303 JHERING, R.V. Culpa In Contrahendo ou Indemnização em Contratos Nulos ou Não Chegados à 

Perfeição. Coimbra: Almedina, 2008, p. 3. 
304 Ibidem., p. 5. 
305 JHERING, 2008, p. 2. 



89 

 A proposição colocada visava compreender se era cabível indenização em caso de 

celebração de um contrato inválido e, caso cabível, qual seria a extensão desta indenização? 

 A fim de responder a estas questões de modo satisfatório, o autor se deteve sobre a 

diferença existente entre a “culpa” nestes três casos referidos e a culpa existente nos casos de 

inadimplemento contratual imputável. Para o autor, os casos não apresentavam desde logo um 

fundamento para uma indenização, contudo, os erros que ocorreram e os prejuízos deles 

decorrentes, não poderiam serem vistos de outra forma que não passíveis de originar o dever de 

reparação. Assim, para casos como este, o autor entendeu que a culpa ocorre por conta de uma 

relação contratual intencionada, “uma parte sofreu danos pelo facto de ter executado um 

contrato que lhe foi proposto pela outra e que fora concluído segundo acontecimentos 

exteriores”.306 Este entendimento, levou o autor a delimitar de forma clara os parâmetros da 

culpa presente nestes casos, qual seja, a da culpa na formação dos contratos (culpa in 

contrahendo). 

 Uma vez delimitada a culpa, o autor se deteve sobre a composição dos danos que 

deveriam ser ressarcidos nos casos apresentados. Desta forma, o autor buscou identificar quais 

os interesses que as partes teriam nos contratos celebrados nestes casos e quais interesses teriam 

nos casos em que os contratos foram celebrados de forma válida e, posteriormente, foram 

descumpridos. 

 Assim, o autor identificou que o interesse do credor pode ser concebido de duas formas: 

em uma delas, como um interesse na manutenção do contrato, no cumprimento da prestação, 

neste caso, o credor deveria, em caso de inadimplemento, receber tudo aquilo que teria direito 

caso o contrato fosse válido; na outra, o interesse do credor seria na não formação do contrato. 

Neste último caso, o credor receberia o que teria tido caso o contrato não tivesse sido celebrado, 

sendo recolocado na situação em que estava antes do contrato. Por motivo de síntese, Jhering 

denominou estes dois interesses de interesse contratual positivo e interesse contratual 

negativo,307 respectivamente.308 

 Para Jhering, “o interesse do primeiro tipo tem como fundamento a validade, e o do 

segundo a invalidade do contrato. Só na medida em que o contrato é válido pode o comprador 

                                                           
306 Ibidem., p. 6. 
307 Ibidem., p. 12 – 13. 
308 “A proposição surge para diferenciar os direcionamentos possíveis da reparação do dano contratual, o qual não 

poderia mais ser entendido como dotado de um sentido unívoco. Outrossim, haveria um dano causado pelo 

descumprimento e outro, também contratual, causado pela culpa in contrahendo”. STEINER, R.C. Interesse 

Positivo e Interesse Negativo: a reparação de danos no direito privado brasileiro. 2016. Tese (Doutorado) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016, p. 123. 
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exigir a sua execução, ou, o que é o mesmo, o seu interesse no cumprimento”.309 Contudo, 

apesar desta apresentação, o autor não se limitou somente a considerar a validade ou a 

invalidade como critério para aferição dos interesses dos contratos, tendo em vista que o próprio 

autor cita, como exemplo, casos de revogação de promessa ao público, o que poderia suscitar, 

em alguns casos, a obrigação de indenização por culpa in contrahendo.310 Observa-se, assim, 

ser melhor, então, colocar a questão não como contratos válidos ou inválidos, mas como 

contratos chegados e não chegados à perfeição.311 Esta distinção colocada por Jhering leva ao 

entendimento inequívoco de que o interesse negativo aplica-se apenas nos casos de culpa in 

contrahendo e que esta media-se apenas no que dizia respeito à não conclusão perfeita de um 

contrato, excluindo-se daí a responsabilidade pela ruptura das negociações, por exemplo.312  

 A denominação proposta por Jhering não se deu de forma casual, sendo composta por 

três conceitos: interesse, contratual e positivo/negativo. “O qualificativo contratual 

fundamentava-se pelo caráter também contratual da culpa in contrahendo. Mas, mais que isso, 

representava também o parâmetro de comparação do direcionamento positivo e negativo da 

reparação de danos”,313 cuja referência seria o contrato. Assim, como o interesse positivo se 

volta ao cumprimento do contrato, sendo uma situação positiva em relação a ele; o interesse 

negativo seria a volta ao estado anterior ao contrato, sendo, então, uma situação negativa em 

relação ao contrato.314 

 Quanto ao vocábulo “interesse” empregado, este termo estaria vinculado à noção de id 

quod interest, o que, em síntese, representaria o que a vítima poderia exigir, seria uma 

representação do dano ressarcível, ou seja, das perdas e danos.315 

 Desta forma, no caso dos charutos, sendo o contrato inválido, teria o vendedor o direito 

de ser ressarcido pelas despesas de embalagem e transporte. O mesmo ocorreria no caso do erro 

entre libras e quilos, teria o comprador que ressarcir o vendedor pelas despesas incorridas por 

conta de seu erro. Assim também no caso da ordem equivocada de compra ao invés de venda, 

a indenização deveria servir a colocar a parte prejudicada no estado em que estaria caso o 

contrato não tivesse sido celebrado, uma vez que este era inválido. As indenizações nos casos 

propostos seriam baseadas, então, no interesse negativo das partes. 

                                                           
309 JHERING, op.cit., p. 12 – 13. 
310 JHERING, 2008, p. 81. 
311 STEINER, op.cit., p. 60. 
312 “De fato, se o fundamento da responsabilidade, de acordo com o pensamento do jurista alemão, encontra-se no 

contrato, ainda que invalidamente celebrado, não há como estendê-la às hipóteses em que não há contrato, ou 

seja, precisamente ao caso da ruptura das negociações” (ZANETTI, 2005, p. 45). 
313 STEINER, 2016, p. 19. 
314 Ibidem. 
315 Ibidem., p. 20 – 21. 
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 Paulo Mota Pinto percebeu que a maior relevância da distinção entre os dois interesses 

se coloca no campo da responsabilidade pré-contratual316 e da responsabilidade no período da 

formação do contrato, destacando que a posição majoritária da jurisprudência portuguesa é que 

tanto a responsabilidade pela ruptura das negociações quanto a responsabilidade em caso de 

formação de um contrato inválido ou ineficaz, corresponde ao interesse contratual negativo, 

sendo que a indenização “pode corresponder ao interesse contratual positivo [...] em casos de 

responsabilidade pré-contratual em contratos válidos (ou que se convalidaram), nomeadamente, 

por violação de deveres de informação, tendo-se formado um ‘contrato indesejado’”.317 

 Observa-se, pois, que a principal função dos conceitos de interesse positivo e negativo 

é buscar a correta reparação dos interesses lesados, visando colocar a vítima na situação 

hipotética que estaria caso o dano não tivesse ocorrido (seja a situação hipotética positiva, com 

o contrato cumprido, seja a situação hipotética negativa, com o contrato não tendo sido 

firmado).318 Isto liga-se diretamente à função compensatória da responsabilidade civil, servindo 

a recompor à parte na exata medida da extensão do dano, evitando que haja, por exemplo, um 

enriquecimento sem causa à vítima e uma sanção ao infrator (no caso de a parte vir a ser 

colocada numa situação positiva em relação ao contrato, quando o interesse tutelado lesado não 

dava margem a isso) ou que a parte não seja recomposta na exata medida do dano que veio a 

sofrer. 

 Portanto, a situação hipotética em que a vítima estaria não fosse o evento lesivo, poderia 

ser uma situação a quo (situação essa negativa em relação ao contrato), ou ad quem (situação 

positiva em relação ao contrato). Desta forma no caso do interesse positivo, “à parte lesada na 

sua expectativa do cumprimento do contrato é conferido o direito a obtê-lo, in natura ou pelo 

equivalente. A recondução, portanto, não se pauta à situação a quo, mas sim ad quem à 

ocorrência do dano”.319 No caso do interesse negativo, a situação hipotética à qual a parte 

deverá ser reconduzida é a que existiria caso não houvesse celebrado o contrato.320 

                                                           
316 PINTO, P.M. Interesse Contratual Negativo e Interesse Contratual Positivo. v.1. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2008, p. 10. 
317 Ibidem., p. 11 – 12. 
318 “O interesse não se identifica, pois, com o dano (embora este corresponda ao primeiro), nem com o seu 

ressarcimento ou a sua medida [...]. Para nós, é, antes, a relação entre o lesado e o estado em que estaria se não 

fosse o evento lesivo (que determina a obrigação de indemnizar), e, também (por metonímia), apenas o estado 

ou situação em que o lesante estaria se não fosse o evento, caracterizados fundamentalmente pela circunstância 

positiva do cumprimento, pelo facto negativo da não conclusão do contrato ou da falta de vinculação negocial, 

ou pela circunstância (negativa) da falta de suscitação ou depósito da confiança” (PINTO, v.1, 2008, p. 842). 
319 STEINER, 2016, p. 43 – 44. 
320 “A nosso ver, o ‘interesse’ a que se referem estas expressões é situação em que estaria o lesado sem o evento 

lesivo – em termos próximos da noção de Schiemann, para o qual o interesse é aí o montante superior na 

“subtracção” para determinação do dano -, situação, essa, que é ‘construída’ fundamentalmente pela adição de 

um elemento positivo ou pela abstracção de algo que aconteceu, isto é, pela consideração de elementos 



92 

 A divisão dogmática entre a aplicação do interesse negativo aos casos de 

responsabilidade pré-contratual e do interesse positivo aos casos de responsabilidade por 

descumprimento contratual foi alvo de diversas críticas, uma vez que a questão visava 

estabelecer as possibilidades em que cada um dos interesses deveria ser considerado, o que 

passou a ficar ainda mais complicado a partir do desenvolvimento de conceitos como o da boa-

fé. 

 A evolução do conceito da boa-fé como fundamento para a reparação de danos na fase 

pré-contratual passou a colocar em cheque a posição dos interesses positivo e negativo, vistos 

em termos de invalidade ou não formação perfeita do contrato e validade ou formação perfeita 

do contrato.321 Desta forma, passou-se a tentar caracterizar o interesse negativo como o 

interesse na confiança,322 sendo a confiança depositada pelas partes durante a negociação, 

considerando-se, então, o interesse positivo como interesse no cumprimento. “A identificação, 

embora não seja absoluta, tem o condão de sublinhar que é a vinculação à confiança que 

legitima a configuração do ato ilícito, e não a invalidade ou a não perfeição do contrato”.323 

 Assim, o interesse negativo visaria reparar a confiança lesada. Ocorre, porém, que a 

própria relação contratual também se baseia na confiança e o inadimplemento do contrato 

também seria uma lesão à confiança, além de que, a confiança também se prestaria a conduzir 

a parte lesada à uma situação hipotética ad quem, além de que, nem toda a responsabilidade 

pré-contratual se basearia numa lesão à confiança.324 Assim demonstrou Paulo Mota Pinto ao 

trazer os exemplos de casos de coação e estado de necessidade.325 

                                                           
negativos. Mais rigorosamente, poderíamos dizer que o interesse é antes a relação entre o lesado e tal situação 

em que estaria sem o evento lesivo, pois a essa é que corresponde um dos sentidos da expressão, como o que 

‘está entre’ (inter-esse), ou ‘aquilo que vale’ para ele, lesado, essa situação (quod in re est). Simplesmente, tal 

relação confunde-se com um dos seus termos na aplicação dos qualificativos ‘positivo’ ou ‘negativo’, relativos 

à determinação desse termo (diversamente do que acontece quando se fala de ‘interesse em’ algo, como ‘na 

confiança’ ou ‘no cumprimento’” (PINTO, v. 1, 2008, p. 842). 
321 “Exemplificativamente, admite-se a configuração de culpa in contrahendo nas hipóteses de violação a deveres 

de integridade (não vinculados à prestação), ruptura injustificada ou abusiva de tratativas, atraso na formação 

do contrato, chamamento de propostas sem a intenção de contratar, formação de contratos inválidos ou mesmo 

a formação de contratos válidos, porém com conteúdo desvantajoso”. (STEINER, 2016, p. 71). 
322 “O reconhecimento da incidência de deveres de boa-fé na fase pré-contratual – sendo ou não reconhecidos 

como deveres obrigacionais -, permitiu vislumbrar múltiplas formas de responsabilidade na fase formativa. O 

recurso à noção de confiança irá alterar o aparente equilíbrio da distinção apriorística entre interesse positivo 

e negativo, até então fundado na violação de contratos válidos e na sua não perfeição, respectivamente”. 

(STEINER, 2016, p. 69). 
323 STEINER, 2016, p. 73. 
324 Ibidem., p. 81. 
325 “Nestes casos é claro que não existe qualquer confiança do lesado, no sentido de uma expectativa relativa à não 

conclusão (ou à conclusão) do contrato, que possa fundar uma indemnização, já que, por definição, o lesado 

estava consciente de que estava a emitir uma declaração contrária a tal efeito (e tal consciência era mesmo o 

pressuposto do vício que afectou a sua declaração). Mas, apesar de não existir um interesse na confiança – e 

relativamente ao surgimento ou ao não surgimento do contrato -, tendo em conta a relação entre o evento que 

obriga à reparação e a situação que existiria sem ele, e independentemente de outros mecanismos de tutela do 
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 Assim, demonstra-se também que, apesar de muitas vezes a responsabilidade pré-

contratual poder se pautar numa lesão à confiança, nem sempre isso será possível. Desta forma, 

a tentativa de uma dicotomia interesse na confiança e interesse no cumprimento também não se 

mostra de todo adequada, não podendo ser vista de forma absoluta, assim como a dicotomia 

validade/invalidade proposta por Jhering. 

 A falha principal do uso dos conceitos apresentados demonstra ser a tentativa de uma 

definição absoluta de sua aplicação, quando os conceitos demonstram ser por demais flexíveis. 

A reparação de um dano, como foi visto, visa recompor a vítima à situação que estaria não fosse 

o evento danoso. Os interesses positivo e negativo auxiliariam então a mensurar o que deveria 

ser ressarcido a fim de colocar a vítima na situação hipotética a quo ou ad quem. Ou seja, a 

reparação seria de acordo com o interesse positivo ou negativo em relação a um contrato. 

Consequentemente, sendo cada um dos interesses diametralmente opostos, não são passíveis de 

serem cumulados326 (ou a parte é ressarcida, tendo em vista que não confiou no negócio, e 

colocada na situação em que não existiria o contrato; ou a parte assume os custos com a 

confiança e é ressarcida em conformidade com a prestação do contrato – não pode a vítima ser 

colocada na situação em que o contrato não existiria e, ainda assim, receber o que adviria do 

contrato).327  

Uma vez derrubado o absolutismo entre os dois pontos extremos (validade e invalidade), 

e apresentada a verdadeira utilidade dos conceitos (como forma de auxiliar na determinação 

dos danos a serem ressarcidos), cabe então definir quando cada interesse pode ser aplicado. Em 

relação à essa aplicação, Renata Carlos Steiner propôs dois filtros (ou momentos) de análise.  

                                                           
lesado (como a invalidade), a indemnização visa reconstituir a situação que existiria se o negócio não tivesse 

sido celebrado (ou, caso o lesado tenha sido impedido de emitir a declaração, caso tivesse sido)”. PINTO, P.M. 

Interesse Contratual Negativo e Interesse Contratual Positivo, v. 2. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 

882. 
326 “Com efeito, ninguém pode pretender ser colocado simultaneamente na situação em que estaria, se não tivesse 

sido concluído um certo contrato e na situação em que estaria se esse mesmo negócio (fosse eficaz e) tivesse 

sido cumprido; ou na situação em que se encontraria se não tivesse sido despertada sua confiança em certa 

prestação, ou na produção de certos efeitos, e naquela em que estaria se essa confiança tivesse sido 

correspondida pela realização da prestação ou pela produção desses efeitos. Não pode, sem contradição 

(performativa e teleológica), reclamar-se ao mesmo tempo uma reparação correspondente ao interesse negativo 

e ao positivo. O lesado nunca poderia ter estado simultaneamente nessas duas situações: ou o negócio não teria 

sido concluído e nesse caso também não teria sido eficaz nem cumprido, ou teria sido celebrado, produzindo 

efeitos e competindo ao lesado o direito ao seu cumprimento; ou a confiança não lhe teria sido criada e não 

haveria base para reclamar a ‘correspondência à confiança’, ou o lesado pode reclamar a ‘proteção positiva’ da 

sua confiança, justamente (além do mais) porque esta lhe foi despertada, e conformando-se com isso. Trata-se, 

pois, de situações hipotéticas (e de medidas do dano) inconciliáveis, o que, de tão claro, frequentemente nem 

chega a ser expressamente sublinhado na doutrina” (PINTO, v. 2, 2008, p. 1003 – 1004). 
327 “Eis a função instrumental dos conceitos, da qual se retira também a sua utilidade no Direito nacional. Ambos 

conferem adequados subsídios à formulação de pedidos adequados e ao preenchimento da indenização devida 

de forma concreta; instrumentalizam a definição do dano reparável pelo lesado e pelo julgador” (STEINER, 

2016, p. 123). 
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No primeiro filtro, “vislumbra-se uma tendência indenizatória vinculada ao estágio do 

iter negocial em que o evento lesivo ocorre, ou seja, antes ou após a formação válida do negócio 

jurídico”,328 ou seja, neste primeiro momento, verifica-se o momento da ocorrência do evento 

danoso, se tal ocorreu antes ou depois da formação do contrato, dando margem à uma 

responsabilização contratual e, assim, ao interesse positivo, ou à uma responsabilização pré-

contratual e, ao interesse negativo. Observa-se, entretanto, que neste primeiro momento, a 

identificação é meramente tendencial. 

Já no segundo momento de análise, ou no segundo filtro, “há de se confirmar o acerto 

desse direcionamento tendencial ou, se for o casso, corrigi-lo. Nele, vem à tona uma análise 

mais especificada que permita definir qual seja o evento lesivo, algo que somente é realizado in 

concreto”.329 

 Desta forma, a relação validade-interesse positivo e invalidade-interesse negativo, 

torna-se apenas tendencial e não mais absoluta, devendo ser confirmada com a análise de cada 

caso concreto. A questão fundamental para a definição será avaliar o evento lesivo em si e, 

partindo dele, verificar como melhor reconduzir à vítima à situação hipotética em que estaria 

(a quo ou ad quem). Apesar de não ser a tendência, não seria impossível considerar que em um 

caso concreto, um inadimplemento contratual pudesse levar à reparação do interesse negativo 

ou que a violação durante a fase das tratativas pudesse conduzir à reparação do interesse 

positivo. Isto decorre da grande quantidade de eventos lesivos que podem existir, o que refletirá 

diretamente no regime de reparação, como, por exemplo, no caso da coação (conforme visto), 

ou mesmo no caso do dolo não essencial, em que, o evento lesivo ocorre durante a formação 

do contrato e, optando a vítima pela manutenção do contrato com a consequente redução do 

preço, estará sendo reconduzida à situação hipotética ad quem, em outras palavras, em 

conformidade com o seu interesse positivo.330  

                                                           
328 STEINER, 2016, p. 127. 
329 Ibidem. 
330 Wanderley Fernandes retrata bem esta situação ao afirmar: “Ora, neste caso, ainda estamos diante de um 

comportamento desleal tomado durante as negociações (portanto, culpa in contrahendo), porém não se desfaz 

o contrato. Além disso, o interesse a ser compensado não é o interesse negativo. Poder-se-ia dizer que a 

responsabilidade era, então, contratual, pois o negócio já havia se formado – o que é verdade -, no entanto, é 

inegável que essa responsabilidade decorreu de uma conduta desleal no momento da formação do contrato. 

Imaginemos, ainda, que para a compra do imóvel, o comprador tenha incorrido em despesas relacionadas à 

crença de que as águas eram piscosas. Neste caso temos despesas que estão associadas a uma falsa 

representação criada pelo vendedor e, embora o contrato não seja desfeito, é evidente que o comprador merece 

compensação pelas despesas indevidamente incorridas. Novamente, o fundamento dessa responsabilidade está 

associada à culpa in contrahendo e não há que se falar em interesse negativo nesse caso” (FERNANDES, 2012, 

p. 272). 
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 Renata Carlos Steiner ressalta que, muitas vezes, a reparação não se resume à 

indenização pelo equivalente, ou seja, às perdas e danos, podendo essas serem cumuladas com 

diversas outras eficácias, como, por exemplo, a resolução (como pode ser observado no caso 

do art. 475 do Código Civil). A autora sustenta a necessidade de se realizar uma análise global 

do regime aplicável a fim de se confirmar a tendência obtida através da análise do primeiro 

filtro.331 

 Assim, primeiro identifica-se a tendência (se a reparação se dará pelo interesse positivo 

ou pelo interesse negativo) através da análise do momento em que o evento lesivo ocorreu (se 

antes ou depois da celebração do contrato válido e eficaz). Uma vez identificada a tendência, 

aprofunda-se, então, no caso concreto a fim de verificar qual o evento lesivo, a circunstância de 

sua ocorrência e o regime global da reparação (as perdas e danos são cumuláveis com outro 

remédio reparatório? Em caso positivo, com qual?). Observa-se também que esta análise está 

diretamente ligada ao dever que restou violado. Neste sentido, oportuno ressaltar a lição de 

Clóvis V. do Couto e Silva segundo a qual a “obrigação é um processo, vale dizer, dirige-se ao 

adimplemento, para satisfazer o interesse do credor”.332 Ainda, o autor estabelece de forma 

ainda mais enfática que “obrigação é conceito finalístico; dirige-se, sempre, ao adimplemento 

ou à satisfação do interesse do credor”.333 Desta forma, tem-se que a função da obrigação 

“consiste na satisfação do interesse concreto do credor, proporcionada através do sacrifício 

imposto ao devedor pelo vínculo obrigacional”.334 Orlando Gomes lembra, por sua vez que, o 

“objeto imediato da obrigação é a prestação, a atividade do devedor destinada a satisfazer o 

interesse do credor”.335 

 Deste modo, caberá se aprofundar também na análise de qual dever foi violado, de qual 

prestação era devida pela parte causadora do dano, a fim de auxiliar na determinação de qual 

seria a correta satisfação do interesse do credor caso aquele dever fosse adimplido (a satisfação 

do interesse do credor seria a mesma no caso de um dever de negociar e de um dever de 

contratar? E no caso de violação de um dever de lealdade decorrente da boa-fé?). 

 Uma vez apresentadas as noções de interesse contratual positivo e negativo, bem como 

sua utilidade e aplicação, cabe a seguir verificar quais seriam os danos ressarcíveis em caso de 

inadimplemento de um contrato preliminar.  

                                                           
331 STEINER, 2016, p. 129. 
332 SILVA, C.V.C. e. A Obrigação como Processo. 11ª reimpressão. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 167. 
333 Ibidem., 2006, p. 168. 
334 VARELA, J. M. A. Das Obrigações em Geral, vol. 1. 10ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2004, p. 158. 
335 GOMES, O. Obrigações. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 21. 



96 

4.5.1 Danos Ressarcíveis 

 Conforme foi visto ao longo deste trabalho, o contrato preliminar possui uma função de 

segurança, servindo para realizar uma introdução diferida de um determinado regramento. Foi 

visto também que a prestação devida em razão da celebração de um contrato preliminar é a de 

contratar o contrato definitivo já delimitado ao menos nos elementos essenciais no momento de 

sua celebração. Ainda, também se observou que o contrato preliminar é uma modalidade 

especial de contrato parcial, distinguindo-se por conta de sua eficácia específica. Não obstante, 

fez-se um esforço no decorrer deste estudo para também distinguir o contrato preliminar dos 

demais contratos celebrados no período da formação do contrato definitivo, como os contratos 

temporários e preparatórios, e do período das tratativas, que se caracteriza pela inexistência de 

uma declaração de vontade voltada à produção de efeitos jurídicos. 

 Ademais, foi visto no primeiro capítulo que, pela leitura dos tribunais do estado de 

Delaware, o contrato preliminar que traz em si a obrigação de contratar um contrato final é 

aquele em que tal contrato já está definido em todos os elementos, sejam eles essenciais, 

naturais ou particulares (programação de conteúdo máxima), e está separado do contrato final 

por mera formalidade (Type I Preliminary Agreement), enquanto que, o contrato preliminar 

cujo conteúdo preveja os elementos essenciais do contrato final buscado, mas que não 

contemple todos os demais elementos da negociação (ou seja, contratos preliminares com 

programação de conteúdo mínima ou média) e estabeleça uma obrigação de negociar de boa-fé 

os termos e condições restantes, de forma distinta, não traria à parte lesada por seu 

inadimplemento o direito de exigir a celebração do contrato final (Type II Preliminary 

Agreement). Muito embora, em caso de inadimplemento, ambos trariam à parte lesada o direito 

de ser ressarcida em conformidade com o seu interesse na expectativa (expectation interest).336 

Constatou-se, ademais, as diferenças existentes entre a concepção e o regime jurídico 

do contrato preliminar no ordenamento jurídico nacional e no ordenamento jurídico de common 

law do estado de Delaware, conforme também restou evidente nas linhas gerais traçadas aqui. 

Assim, visando delimitar corretamente os danos ressarcíveis em caso de 

inadimplemento (imputável ao devedor) de um contrato preliminar, o presente trabalho buscará, 

a título comparativo, realizar a distinção dos danos que seriam ressarcíveis nos casos de ruptura 

injustificada das tratativas (não se buscará aqui exaurir os casos de responsabilização pré-

                                                           
336 “... o ‘interesse na expectativa’ (‘expectation interest’), que corresponde ao interesse no cumprimento, visando 

repor o demandante na situação que teria tido se a promessa tivesse sido cumprida, sendo, pois, medido pelo 

valor da ‘expectation’ do promissário em relação ao cumprimento” (PINTO, v. 1, 2008, p. 291). 
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contratual, cujos eventos lesivos são bastante numerosos, como, por exemplo, os casos de 

coação e dolo essencial e não essencial) e pelo inadimplemento dos contratos intermediários, 

em particular, do contrato de princípio. 

Conforme visto, o período das tratativas se caracteriza pelo simples contato entre as 

partes, momento pautado pela inexistência de qualquer declaração de vontade. Nesse período, 

as partes buscam negociar um contrato ainda que não saibam a estrutura que ele irá tomar. 

Durante as tratativas, as partes na negociação deverão pautar suas condutas em conformidade 

com os imperativos da boa-fé, seja por força do art. 422 ou do art. 187 do Código Civil (a 

depender da teoria adotada). Desta forma, as partes deverão evitar comportamentos desleais e 

exercer seus direitos de forma abusiva. 

Em caso de ruptura das tratativas em violação a esses imperativos, com consequente 

prejuízo a outra parte, possuidora de uma legítima expectativa de que as negociações chegariam 

a um desfecho positivo, estará caracterizada a responsabilidade pré-contratual da parte 

violadora (aqui, conforme ressalvado, trata-se apenas da responsabilidade pela ruptura das 

negociações em que não ocorre a formação de um contrato, ainda que inválido). 

Utilizando-se do duplo filtro apresentado, é possível observar que a tendência – obtida 

através do primeiro filtro – é de que o interesse a ser ressarcido seja o negativo, uma vez que 

inexiste um contrato. Subsequentemente, pelo segundo filtro, observando-se o evento lesivo e 

os deveres violados, quais sejam, da confiança, da boa-fé, da conduta leal e proba, não haveria 

qualquer razão para pressupor que a vítima teria direito a ser ressarcida por seu interesse 

positivo, ou seja, que a vítima poderia esperar se encontrar em uma situação hipotética ad quem 

quando o dever da outra parte compreendia a confiança e a boa-fé.337  

Uma vez definido o interesse reparatório, convém verificar quais danos seriam então 

ressarcíveis. O interesse negativo visa a colocar a parte na situação em que estaria sem o 

contrato ou sem o início das negociações, retornando-a ao status quo ante.338 Isso leva alguns 

autores a afirmar que, no caso de uma reparação pelo interesse negativo, os valores a serem 

ressarcidos tendem a ser mais modestos.339 Deve-se observar, porém, que acertou Karina Nunes 

                                                           
337 “Se o dever violado for aquele restrito à confiança, não haverá dúvidas de que o direcionamento tendencial é 

confirmado. Não fosse a criação da confiança, identificada com o evento lesivo, o lesado não teria sofrido 

danos, pois não teria se mantido nas negociações ou, se o fizesse, o faria por seu próprio risco. Em nenhuma 

hipótese a situação hipotética sem o evento lesivo conduziria àquela de efetiva formação do contrato, pois isso 

escaparia por completo de seu ‘escopo protetivo’” (STEINER, 2016, p. 132 – 133). 
338 “À diferença do interesse positivo, [...], o parâmetro para definição de tais rubricas indenizatórias não será o 

contrato ou o seu cumprimento, mas antes aqueles que se vinculam à situação hipotética a quo, em que o 

lesado estaria sem o contrato. Aqui, portanto, ao invés de adicionar algo, se abstrai algo que aconteceu” 

(STEINER, 2016, p. 174). 
339 Neste sentido, Antônio Chaves, “Num caso de eventual responsabilidade pré-contratual, o cálculo de 

indenização resulta bem mais modesto do que a devida para a hipótese de responsabilidade decorrente de 
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Fritz ao informar que “O parâmetro para a fixação da quantia indenizatória não deve ser o 

contrato projetado pelas partes, mas os danos efetivamente sofridos por quem confiou – e podia 

confiar legitimamente na conclusão do negócio jurídico”.340 Isto não implica em dizer que os 

danos a serem reparados serão de menor monta ou que o cálculo será mais modesto, mas sim, 

que serão em monta suficiente a indenizar os danos efetivamente sofridos em relação direta de 

causa e efeito ao evento lesivo, ainda que superem o próprio valor do contrato buscado.341 

Como foi observado, as perdas e danos abrangem tanto os danos emergentes quanto os 

lucros cessantes e, no caso do interesse negativo, eles também servirão de parâmetro para a 

reparação. 

O interesse negativo liga-se diretamente aos danos emergentes, tendo em vista que a 

reparação deverá recompor à parte as despesas incorridas que se mostraram inúteis com a 

ruptura das negociações e a não celebração do contrato.342 Nesse caso, a vítima demonstrará os 

prejuízos efetivamente sofridos em seu patrimônio pelas despesas tornadas inúteis por força do 

evento lesivo e estas lhe serão reparadas (cabe ressaltar que as despesas tornadas inúteis só 

serão ressarcidas na medida em que se conectem diretamente à confiança. Despesas realizadas 

para além da confiança, como despesas que tenham sido realizadas antes da relação de 

confiança ter sido construída, não serão ressarcíveis).343 

Em relação aos lucros cessantes, estes serão ressarcíveis também no interesse negativo, 

uma vez que a redação dada ao art. 402 do Código Civil, não traz nenhuma ressalva nesse 

sentido.344 Contudo, deve-se sempre lembrar que estes estarão limitados a colocar a parte lesada 

na situação anterior às negociações ou ao contrato, não se confundindo, então, com a 

recondução da parte à situação ad quem, qual seja, a de cumprimento de um contrato, pois este 

                                                           
contrato firmado com todos os requisitos específicos: cinge-se às despesas inerentes, aos trabalhos 

despendidos, aos prejuízos decorrentes não do contrato, que não chegou a concluir-se, mas daquele contrato 

que não era lícito, nas circunstâncias, não concluir e que, isso não obstante, não foi rematado” (CHAVES, 

2010, p. 253 – 254). 
340 FRITZ, op. cit., p. 187. 
341 Ibidem., p. 187. 
342 “A título de danos emergentes, o candidato a contratante tem direito a tudo o perdeu em decorrência da 

frustração das negociações, ou seja, aquilo que investiu na confiança que lhe foi despertada pelo outro 

candidato a contratante” (ZANETTI, 2005, p. 157). 
343 Neste sentido, ZANETTI, 2005, p. 158. 
344 Jhering claramente admitia a possibilidade da indenização por lucros cessantes na reparação do interesse 

negativo: “A conclusão do pretenso contrato pode, porém, ter igualmente tido como efeito, para o demandante, 

a perda de um lucro, seja por ter aberto mão de uma outra oportunidade de conclusão do mesmo, seja por ter 

omitido cuidar oportunamente de uma tal possibilidade. O cocheiro que é erroneamente marcado para um dia 

diferente do querido, ou o dono do hotel em que, por erro no endereço, são marcados quartos, em de num outro 

hotel, não sofreram, por tais enganos, quaisquer danos positivos; simplesmente, se, na sequência daquelas 

marcações, ambos recusaram outra oportunidade, que se oferecia, de obter um rendimento com o seu trabalho 

de condução ou com os seus quartos, tal é, para ambos, totalmente equivalente à perda de uma quantidade de 

dinheiro. Com certeza que sem essa oportunidade o lapso lhes não teria, porém, trazido quaisquer 

consequências desvantajosas” (JHERING, 2008, p. 16). 
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sequer chegou a ser formado. Assim, para Antônio Junqueira de Azevedo, “‘o que 

razoavelmente deixou de lucrar’ não é, naturalmente, o que obteria com o contrato, e sim, que 

obteria se as negociações não fossem realizadas”.345  

Para Cristiano de Sousa Zanetti, o que importa é que o dano a ser reparado decorra da 

violação da confiança durante as tratativas, “o que pode abarcar oportunidades perdidas em 

função da concentração de energias no desenvolvimento de um determinado projeto 

contratual”.346 Deve-se observar que, a responsabilização por lucros cessantes não servirá a 

excluir a assunção de risco da parte que se envolveu nas negociações. “Caso a perda de 

oportunidades não decorra da confiança suscitada na conclusão do contrato por parte do outro 

candidato a contratante, sendo, consequentemente, fruto da livre escolha do suposto 

prejudicado, a indenização não pode ter lugar, ...”.347 

Observa-se, então, algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, a parte lesada deverá 

“comprovar o caráter definitivo do lucro que deixou de obter – o que se dá especialmente 

quando não obtém ou mantém consigo a sua contraprestação, ou sendo ela perecível -, sob pena 

de não fazer jus à sua indenização”.348 Em segundo lugar, o lucro cessante a ser reparado não 

será aquele que poderia ser esperado do cumprimento do contrato que está sendo negociado 

(isso implicaria no interesse positivo), mas sim o da confiança no contrato que não chegou a 

ser celebrado, ou seja, pela perda de uma oportunidade alternativa de negócio.349 

Identificados os danos ressarcíveis pela violação do período das tratativas, cabe agora 

identificar os danos ressarcíveis no período posterior já mais aprofundado das negociações, qual 

seja, o da formação do contrato, em que contratos com específica eficácia jurídica passam a ser 

celebrados. 

Conforme visto, na ocorrência de uma violação durante o período da formação do 

contrato, deve-se primeiro verificar se a violação realmente aconteceu sobre um dever tutelado 

pelo referido contrato, seja ele temporário, preparatório ou parcial. Caso a violação recaia sobre 

um dever fora do âmbito do contrato, a questão da reparação pode ser enquadrada no regime 

estabelecido para ruptura das tratativas (quando a violação recai sobre o dever da confiança, da 

lealdade decorrente da boa-fé). 

                                                           
345 AZEVEDO, 2010, p. 419. 
346 ZANETTI, 2005, p. 161. 
347 Ibidem., p. 162. 
348 STEINER, 2016, p. 187. 
349 “Em comparação com os componentes que integram o interesse positivo, o comprado não terá o direito ao 

equivalente da prestação ou à vantagem subsequente que dele esperava, como o preço de revenda a terceiros, 

por exemplo. O vendedor, por sua vez, não faz jus ao preço ajustado, exatamente por que não pode exigir o 

cumprimento” (STEINER, 2016, p. 188). 
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Recaindo a violação sobre uma obrigação contratual, a questão se altera, uma vez que, 

existente um contrato e caracterizado o inadimplemento da prestação nele acordada, a 

reparação, então, terá como tendência – obtida pela aplicação do primeiro filtro -, reconduzir a 

vítima à situação hipotética ad quem, situação em que estaria com o cumprimento da obrigação 

caso o evento lesivo não tivesse ocorrido (observa-se que esta situação ad quem não seria ainda 

a situação de existência do contrato final, o que seria até possível falar, na verdade, em um 

interesse negativo quando levado em consideração o contrato final). 

Passando ao segundo momento de análise (segundo filtro), cabe aprofundar o estudo 

sobre o caso concreto, a fim de identificar o evento lesivo, a circunstância de sua ocorrência, o 

regime global de reparação e a obrigação que restou inadimplida. 

Assim, tem-se que, no caso do contrato de princípio, em que as partes estabelecem a 

obrigação de negociar um contrato futuro, sem, contudo, estabelecer as cláusulas principais ou 

mesmo acessórias desta futura avença e cuja função se esgota na criação dessa obrigação de 

negociar, a violação do dever obrigacional pactuado levará também à reparação do interesse 

negativo da vítima. Isso ocorre, pois, primeiramente, a obrigação que restou inadimplida se 

esgota na criação do dever de negociar, sem o estabelecimento de termos e condições do 

contrato final, o que muito se assemelha às tratativas. Ainda, o regime global de reparação 

compreenderia as perdas e danos, cumuláveis com a resolução do contrato, ou em uma possível 

hipótese de execução in natura (execução de uma obrigação de fazer), meramente se poderia 

obrigar a parte a negociar (o que seria o limite do adimplemento do contrato de princípio – as 

partes nunca chegaram a ter uma expectativa legítima além das negociações). Ademais, o 

evento lesivo normalmente seria a recusa em negociar ou a violação de deveres acessórios 

decorrentes da boa-fé e da confiança, como o venire contra factum proprium. Tais disposições, 

nestas situações hipotéticas, seriam suficientes a compreender a reparação pelo interesse 

negativo, em contraposição à sua tendência inicial, colocando a parte na situação em que estava 

caso o contrato de princípio não houvesse sido celebrado. 

Assim, a reparação do contrato de princípio não poderia justificar uma reparação pelo 

interesse positivo a fim de colocar a parte na situação de cumprimento do contrato final que, 

nem ao menos estava definido (nem em seus elementos essenciais), e cuja declaração de 

vontade das partes ao criar a obrigação de negociar prevista nesse contrato nunca visou obrigar 
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as partes a realizar a contratação final (o que seria impossível, uma vez que esta não chegou a 

ser estruturada).350 

Situação diferente poderia ocorrer em outros eventos lesivos e outras situações 

hipotéticas por conta de inadimplemento de outros contratos celebrados no período da formação 

contratual, cujo esgotamento não é objeto do presente trabalho. 

Os argumentos apresentados acima para o contrato de princípio não poderiam ser 

replicados para o contrato preliminar. Nesse contrato em específico, as partes acordam desde já 

a obrigação de celebrar um contrato final já definido em, ao menos, seus elementos essenciais. 

Da análise do primeiro filtro, observa-se o apontamento tendencial da reparação pelo 

interesse positivo, uma vez que há a existência de um contrato. Da análise do segundo filtro, 

observa-se que a obrigação a ser prestada consiste em um dever de contratar, cuja introdução 

do regramento previsto no contrato final foi apenas diferida para um momento posterior. A 

prestação existente no contrato preliminar aponta claramente para, ocorrido um 

inadimplemento, a reparação da parte lesada deverá se pautar pelo seu interesse positivo.351 A 

observância do regime global de reparação, em que a tutela específica prevista no art. 464 do 

Código Civil visa a estabelecer a formação do contrato final através do suprimento da 

declaração de vontade da parte devedora pelo juiz, aponta também claramente ao interesse 

positivo da parte lesada, que seria colocada na situação hipotética que teria caso o evento lesivo 

não tivesse ocorrido.352 

Conclui-se, então, pela possibilidade de reparação pelo interesse positivo da parte lesada 

no caso de inadimplemento de um contrato preliminar existente e válido, devendo a parte lesada 

ser reconduzida à situação hipotética ad quem, qual seja, a situação em que estaria caso o 

contrato preliminar fosse cumprido, ou seja, a reparação com base no contrato final ou 

definitivo. 

Identificado o interesse a nortear o ressarcimento dos danos em caso de inadimplemento 

de contrato preliminar imputável ao devedor, cabe então verificar os danos que seriam 

                                                           
350 Cabe ressalvar aqui que, a obrigação prevista no contrato de princípio não deve ser confundida com a suspensão 

da eficácia do contrato preliminar até a negociação final de todos os elementos possíveis do contrato. No último 

caso, há um contrato preliminar existente e válido, cuja eficácia está suspensa. 
351 “É bastante evidente que a existência de um dever de contratar possa ser confundida com a própria formação 

do contrato. Afinal, na medida em que a contratação se torne obrigatória, seria discutível a recondução à 

responsabilidade na fase formativa, pois a infração ao dever se confundiria com o descumprimento da 

obrigação já concluída” (STEINER, 2016, p. 198). 
352 “Isso ocorre de forma evidente em situações nas quais se pode depurar a existência de figuras com eficácia 

vinculantes típicas, como a ‘revogação’ da oferta após a aceitação ou a recusa à contratação definitiva fundada 

em um contrato preliminar. Não há dúvida de que ambas – desde que existente uma proposta e um contrato 

preliminar – não seriam reconduzíveis ao âmbito da responsabilidade civil pré-negocial” (STEINER, 2016, p. 

198). 
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ressarcíveis. Conforme visto, as perdas e danos, abrangem os danos emergentes, de mais fácil 

mensuração, e os lucros cessantes. Aqui, deve-se proceder com atenção, pois, até que ponto a 

situação incipiente existente no contrato preliminar seria passível de possibilitar a indenização 

da parte lesada pelo que ela razoavelmente deixou de lucrar?  

Ao longo deste trabalho, foi visto que os lucros cessantes devem ser razoavelmente 

comprovados, observadas, inclusive, hipóteses em que a indenização de lucros cessantes não 

foi concedida ainda que houvesse um estudo de viabilidade do negócio, mas que tal negócio 

não tivesse um histórico de operação que pudesse basear um comportamento possível caso o 

evento danoso não tivesse ocorrido. Ora, isso demonstra que, em diversas hipóteses, os lucros 

cessantes, apesar de estarem disponíveis aos credores de negócios incipientes (muitos deles 

estabelecidos em contratos preliminares), poderiam não serem ressarcíveis, pela 

impossibilidade de uma comprovação razoável ou, ainda, quando o lucro frustrado apresenta 

muitas variáveis que não seriam possíveis de serem entendidas como consequência razoável 

decorrente diretamente do dano causado, como a dependência de compra de terceiros a um certo 

preço de produto sequer ainda estimado (no caso Siga Technologies, Inc v. PharmAthene, Inc. 

apresentado no primeiro capítulo, o critério da razoabilidade foi contornado ao se definir que a 

parte causadora do dano deve arcar com possíveis inconsistências quanto à certeza do quantum 

do dano353). 

Apresenta-se, assim, a possibilidade de ressarcimento trazida pela perda de uma chance, 

em que a reparação consistiria não em reparar o lucro frustrado da parte, mas sim de reparar a 

chance perdida de se alcançar uma condição futura melhor. No caso da perda de uma chance, 

como foi visto, o que deve ser reparado não é o resultado certo que adviria do contrato final, 

mas a perda da possibilidade séria e real de alcançar este resultado, possibilidade que não 

chegou a se realizar por conta do inadimplemento do contrato preliminar. Ao se firmar o 

contrato preliminar, em que as partes se vinculam a uma obrigação de contratar, tem-se o 

surgimento de uma chance de atingimento de um resultado que poderia ser alcançado no 

contrato final, chance essa que pode muito bem vir a ser considerada séria e real. A indenização, 

então, se basearia na chance perdida e o dano seria calculado sobre a probabilidade que ela teria 

de alcançar o resultado projetado, sendo, portanto, menor do que o que seria reparado no caso 

da mensuração pelos lucros cessantes, embora, de mais simples comprovação. Demonstrada 

que a chance de alcançar o resultado do contrato final é séria e real (e não apenas a chance de 

                                                           
353 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Delaware. In the Supreme Court of the State of Delaware. N° 314, 2012. 

Civil Action N° 2627. Before STEELE, Chief Justice, HOLLAND, BERGER, JACOBS, and RIDGELY, 

Justices. Submitted: October 7, 2015. Decided: December 23, 2015, p. 3 – 4. 



103 

alcançar o contrato final, uma vez que a obrigação de contratar torna isso um ato devido), 

indeniza-se parte lesada em proporção à possibilidade que possuía de alcançar o resultado 

projetado no contrato final. 

Não se impossibilita, porém, à parte lesada a possibilidade de indenização pelos lucros 

cessantes, desde que esta consiga fazer a prova razoável desse lucro frustrado. Neste caso, a 

indenização à vítima tende a ser maior do que ela obteria com a indenização pela chance 

perdida. 

Cabe destacar, aqui, que à parte lesada, além das perdas e danos, é facultada a cumulação 

com a resolução contratual, por força do art. 465 do Código Civil. Alguns autores entendem 

que, caso solicitada a resolução contratual, não teria a vítima o direito a ser ressarcida pelo seu 

interesse positivo, mas apenas pelo interesse negativo.354 Para os autores portugueses, isto se 

explica por força dos artigos 433 e 434 do Código Civil português, que estabelece a paridade 

entre os efeitos da resolução à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico e a retroatividade 

de seus efeitos (o que colocaria a parte na situação em que o contrato não tivesse existido, 

portanto, passível de reparação apenas de seu interesse negativo). 

O mesmo não ocorre no Brasil, em que não há esta equiparação de efeitos ou ordem 

expressa de retroatividade que obrigue ao entendimento de que o ressarcimento será apenas 

com base no interesse negativo. Assim, Ruy Rosado de Aguiar Júnior sustenta que ainda que 

as perdas e danos sejam cumuláveis com a resolução, caberá a indenização com base no 

interesse positivo do credor.355 O mesmo sustenta Renata Carlos Steiner, para quem a questão 

se trata de um falso problema. Para a autora, a “resolução implica a liberação das partes, a 

restituição do quanto prestado e a indenização por danos. Somente a restituição (quando 

admitida) é que se volta ao status quo ante. A indenização, por sua vez, mantém-se voltada a 

um status ad quem”.356 Realizada a resolução, o interesse positivo será composto pelo valor da 

                                                           
354 Neste sentido, ASSIS, A. Dano Positivo e Negativo na Dissolução do Contrato. Palestra inaugural do 

'Simpósio sobre Responsabilidade Civil', organizado pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul 

(IARGS), em Gramado, RS, e proferida em 25 de novembro de 1993. Disponível em: < 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/7618-7617-1-PB.htm>. Acesso em: 28.04.2018; e 

MARTINS-COSTA, J. Responsabilidade Civil Contratual. Lucros Cessantes. Resolução. Interesse Positivo e 

Interesse Negativo. Distinção entre Lucros Cessantes e Lucros Hipotéticos. Dever de Mitigar o Próprio Dano. 

Dano Moral e Pessoa Jurídica. In: LOTUFO, R.; NANNI, G. E.; MARTINS, F. R. (coord.). Temas Relevantes 

do Direito Civil Contemporâneo: Reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Editora Atlas, 

2012; 354 VARELA, J.M.A. Das Obrigações em Geral, vol. 2. 10ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2004, p. 

109. 
355 “Tal orientação, contudo, não pode levar à cumulação de parcelas, devendo-se optar pela solução que melhor 

componha o interesse de ambas as partes, com predominância para o interesse positivo, de acordo com as 

exigências da equidade, da qual a indenização é instrumento” (AGUIAR JUNIOR, 2004, p. 269). 
356 “... trata-se de um “falso” problema de compatibilidade, havendo de se confirmar a reparação do interesse 

positivo no caso de resolução contratual. Isso se passa por uma série de considerações, sintetizadas no fato de 
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prestação calculada pelo equivalente, do qual se compensa a contraprestação devida pela parte 

lesada. Assim, não se falaria em enriquecimento sem causa do credor, por possibilidade de 

manter a prestação e resolver o contrato acumulando as perdas e danos sem que tivesse que 

realizar sua contraprestação. 

4.6 Síntese 

O contrato preliminar quando validamente celebrado se distingue tanto das tratativas 

quanto dos demais contratos celebrados no período da formação do contrato. 

Um evento lesivo ocorrido durante as negociações preliminares, ou tratativas, ocasiona 

o que se convencionou denominar de responsabilidade pré-contratual. A responsabilização que 

se caracteriza nesta fase poderá decorrer de uma violação de um dever de boa-fé e confiança 

frustrando a legítima expectativa da outra parte e impedindo a formação de um contrato, ou 

pela formação inválida ou não perfeita do contrato final objeto de negociação. Cada qual 

passível de reparação. 

Um evento lesivo ocorrido durante o período de formação, poderá representar um 

inadimplemento contratual quando a violação ocorrer sobre uma obrigação prevista em um 

contrato celebrado nesta fase, seja ele um contrato temporário, preparatório ou parcial, ou 

poderá ser caracterizado como uma responsabilização pré-contratual, como nos casos em que a 

violação ocorre sobre deveres outros que não os previstos nas figuras contratuais celebradas. 

O inadimplemento que dará margem à reparação será sempre aquele imputável ao 

devedor, podendo ser pela perda de interesse do credor por conta da mora, ou uma 

impossibilidade outra. Uma vez inadimplido o contrato de forma imputável, surge a 

responsabilização da parte devedora pelos prejuízos a que deu causa. 

O dever de reparação se liga como consequência lógica da obrigação inadimplida e deve 

servir a colocar a parte na situação em que estaria se o evento danoso não tivesse sido verificado 

(no caso, o inadimplemento). 

A reparação poderá ser in natura, em que o credor do contrato preliminar terá o direito 

de pleitear a tutela específica, com o juiz suprindo a declaração de vontade da parte 

inadimplente (quando possível), ou poderá ser pelo equivalente, no caso, as perdas e danos, 

cumuláveis ou não com a resolução do contrato preliminar. 

                                                           
que o remédio resolutivo é composto por três eficácias distintas, ainda que interligadas” (STEINER, 2016, p. 

327). 
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 Uma vez definida pelo equivalente, a reparação do contrato preliminar deverá abranger 

os danos emergentes e os lucros cessantes, podendo, também, o ressarcimento ocorrer por meio 

da teoria da perda de uma chance. 

 A fim de mensurar corretamente o quantum reparatório, fez-se uso no presente trabalho 

dos conceitos estabelecidos por Jhering do interesse contratual positivo e do interesse contratual 

positivo, valendo-se, também, da análise do duplo filtro proposto por Renata Carlos Steiner. 

Desta forma, definiu-se que, em caso de inadimplemento de contrato preliminar, a parte 

credora terá direito a ser ressarcida em seu interesse positivo, devendo ser reconduzida à 

situação hipotética em que se encontraria em caso de cumprimento do contrato (não o fosse o 

evento lesivo), qual seja, na situação de contratante do contrato final buscado no contrato 

preliminar. Assim, os danos ressarcíveis seriam os danos emergentes e os lucros cessantes, com 

a possibilidade real de ressarcimento da chance perdida em razão do inadimplemento (chance 

essa passível de ser ressarcida com maior facilidade do que pressupõe a comprovação daquilo 

que a parte razoavelmente deixou de lucrar num momento do negócio tão incipiente como no 

contrato preliminar – ainda que o quantum venha a ser menor do que seria pelo ressarcimento 

dos lucros cessantes). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente, cabe ressaltar que a divisão criada pelos tribunais do estado de Delaware 

não pode ser acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio. Isso ocorre por força do art. 462 

introduzido no Código Civil brasileiro de 2002 que estabeleceu claramente que, exceto no que 

tange à forma, o contrato preliminar deverá conter todos os elementos essenciais do contrato a 

ser celebrado. 

Observa-se que o legislador deixou expresso quais os elementos necessários à existência 

do contrato preliminar, e que, uma vez previstos, são suficientes a garantir à parte contratante 

a proteção prevista nos arts. 462 a 466 do Código Civil. 

A previsão desse mínimo de elementos se justifica tanto para possibilitar identificar qual 

o contrato definitivo que está sendo buscado, uma vez que os elementos essenciais seriam tanto 

aqueles necessários à dar existência ao contrato como aqueles necessários a identificar o tipo 

contratual buscado (os elementos categoriais essenciais ou inderrogáveis), sem os quais, seria 

possível defender a inexistência do contrato ou a impossibilidade de identificar qual era o 

negócio desejado pelas partes, como, por exemplo, um contrato de locação que não preveja o 

preço do aluguel poderia ser considerado um comodato, assim como um contrato de compra e 

venda poderia ser um contrato de doação, ou, também, nem se qualificar como um contrato. 

Ainda, a necessidade de estarem previstos apenas os elementos essenciais do contrato a 

ser celebrado, sem a necessidade de se exaurir num momento inicial todos os termos da 

contratação, preservou adequadamente a função do contrato preliminar, qual seja, introduzir de 

forma diferida o contrato definitivo. Assim, o contrato preliminar foi resguardado em sua 

função de segurança, garantindo uma proteção jurídica à contratação futura, ao mesmo tempo 

em que permite às partes adiarem os efeitos da contratação final para um momento posterior. 

Observou-se, então, que o contrato preliminar é uma forma peculiar de contrato parcial, 

um dos vários tipos de contrato que podem ser celebrados durante a fase de formação do 

contrato final ou definitivo. A principal peculiaridade desse contrato está na prestação devida 

por força de sua celebração, qual seja, a de contratar o contrato definitivo nos termos em que 

foi definido no contrato preliminar. Tem-se aí, a principal diferença do contrato preliminar para 

os contratos preparatórios, temporários e parciais, pois naquele, as partes estabelecem sua clara 

intenção de se obrigarem a contratar o contrato final ou definitivo. O mesmo não ocorre no 

contrato de princípio, em que as partes estabelecem uma obrigação de negociar, sem, contudo, 

estabelecer os elementos do contrato final ou definitivo ou se comprometerem a contratá-lo, 

mas somente de negociá-lo. 
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Esta distinção também existe em relação ao período das tratativas, que consiste no 

contato inicial entre as partes em que não há qualquer declaração de vontade vista como 

geradora de efeitos jurídicos (circunstâncias negociais ou declaração negocial), muito menos 

de uma declaração que estabeleça o dever da parte negociante de contratar o contrato final 

objeto de negociação. 

A obrigação de contratar prevista no contrato preliminar é ainda mais reforçada pelo 

mandamento legal de que qualquer das partes poderá exigir a celebração do contrato final e, 

caso ainda assim, a parte devedora não dê execução ao contrato, poderá o credor recorrer ao 

judiciário para que o juiz supra, por meio de sentença, a declaração de vontade do devedor. 

Essa tutela específica, porém, tem suas limitações, como no caso em que o 

inadimplemento ocorra por impossibilidade de realização da prestação, em decorrência da 

natureza da obrigação (quando personalíssima, por exemplo), quando as partes tenham 

acordado no contrato preliminar o direito de se arrependerem da contratação definitiva (ou 

mesmo quando esse direito decorre de lei, como no caso do direito de retirada de sócio previsto 

no art. 1029 do Código Civil), ou, ainda, quando a existência de um elemento particular, como 

uma condição que suspenda a execução do contrato até que todos os elementos do contrato 

definitivo tenham sido acordados, inclusive seus elementos particulares, como bem lembrado 

por Cristiano de Sousa Zanetti, pela falta de um elemento particular de caráter primordial ao 

negócio em questão, como por exemplo, a forma de pagamento, ou mesmo a previsão de um 

elemento particular ilícito, como observado no art. 123, que teria a condição não apenas de 

impedir a execução específica, como também de acarretar nulidade ao negócio jurídico como 

um todo. 

Quando impossibilitado de recorrer à tutela específica, ou quando essa não mais 

satisfizer o seu interesse ou mesmo por escolha, poderá o credor solicitar a reparação pelo 

equivalente cumulando-a ou não com a resolução do contrato. 

Solicitada a indenização, as perdas e danos devidas ao credor abrangerão o que ele 

efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. 

O que efetivamente perdeu se reflete nos danos emergentes, de mais fácil mensuração, 

que tem como medida uma redução dos ativos do credor ou um aumento em seu passivo. A 

complexidade existe, então, no caso dos lucros cessantes. São os lucros cessantes que costumam 

dar margem a pedidos de danos imaginários, ilusórios e hipotéticos. 

Os lucros cessantes devem sempre se pautar pelo critério da razoabilidade. Os danos a 

esse título devem ser razoavelmente comprovados, e serão indenizáveis apenas aqueles lucros 

que o bom-senso diz que a parte lesada obteria no desenrolar normal dos negócios. 
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Ainda, visando delimitar de forma ainda mais precisa os danos possíveis de serem 

indenizados, o legislador determinou expressamente que ainda que o inadimplemento resulte 

de dolo, as perdas e danos só incluirão os danos emergentes e os lucros cessantes decorrentes 

direta e imediatamente do inadimplemento. 

Observa-se, entretanto que em muitos casos a parte pode sofrer um prejuízo patrimonial, 

cuja prova do lucro frustrado possa resultar impossível, como no caso em que um advogado 

perde o prazo para interposição de um recurso para seu cliente. A comprovação do lucro 

frustrado de forma razoável se mostra impossível, pois não há como razoavelmente saber se a 

parte conseguiria um resultado benéfico ou não de seu recurso. Contudo, é possível perceber 

que, ainda assim, houve um dano causado. Nesse caso, o dano estaria abrangido pela teoria da 

perda de uma chance que estabelece que, a chance que a parte tinha de conseguir um resultado 

favorável a si ou de evitar uma perda, possui um valor econômico e, quando essa chance é séria 

e real, sua perda em razão e um evento lesivo imputável a outro deve ser reparada. 

No caso da perda de uma chance, não se busca comprovar o lucro frustrado, mas que a 

chance que possuía de obter um lucro era séria e real. Caso assim seja comprovado, terá a parte 

direito à reparação dessa chance perdida, mensurada como uma probabilidade calculada sobre 

o resultado que poderia ter obtido. Observa-se, assim, que o quantum reparatório nesse caso 

será menor do que poderia ser no caso do ressarcimento pelos lucros cessantes. 

Finalmente, a fim de determinar corretamente os danos que podem ser reparados, 

recorreu-se então aos conceitos de interesse contratual positivo e interesse contratual negativo, 

devidamente atualizados após diversas críticas e discussões surgidas ao longo de mais de um 

século de sua proposta. 

Por essa teoria os danos devem ser indenizados de acordo com o interesse que a parte 

possuía quando do evento lesivo. As proposições “positiva” e “negativa” devem ser 

relacionadas ao contrato. Sendo positivo em relação ao contrato o interesse no cumprimento do 

contrato, o que significa dizer que em caso de um evento lesivo, deverá a reparação reconduzir 

a parte à uma situação hipotética em que estaria caso o contrato viesse a ser cumprido. Sendo, 

por sua vez, negativo em relação ao contrato, o interesse de retornar à situação hipotética em 

que estaria não fosse a existência do contrato. 

As discussões a respeito dos conceitos solidificaram verdadeiros dogmas de que o 

interesse negativo só poderia ser ressarcido em caso de inexistência ou invalidade do contrato 

e o interesse positivo somente em caso de validade do contrato, o que levou ao absolutismo e 

ao rechaço dos conceitos, uma vez que isso não explicaria corretamente diversas hipóteses, 

como o contrato celebrado em caso de coação, em que a vontade declarada era contrária à 
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vontade real (o contrato celebrado sob coação levaria à reparação pelo interesse positivo, 

quando, na verdade deveria retornar a parte ao status quo ante, ou seja, a reparação deveria se 

dar sob a rubrica do interesse negativo; do contrário, quando a parte teria intenção de celebrar 

um contrato, mas foi coagida a não celebrá-lo, qual interesse deveria ser reparado?). Todavia, 

novas luzes foram lançadas sobre os conceitos demonstrando que eles são por demais flexíveis. 

Analisando sua utilidade, viu-se que os conceitos de interesse positivo e negativo 

servem a auxiliar na determinação de quais os danos seriam passíveis de ressarcimento por 

conta de cada evento lesivo. Assim, no caso de um evento lesivo que atinja o interesse negativo 

da parte, deverá ela ser colocada na situação hipotética em que estaria caso o contrato não 

tivesse sido celebrado ou caso não tivesse participado da negociação (a quo). Já no caso de um 

evento lesivo que atinja o interesse positivo, a parte deverá ser colocada na situação hipotética 

que estaria caso o contrato tivesse sido cumprido de forma regular (ad quem). 

Uma vez observada a utilidade dos conceitos na mensuração dos danos a serem 

ressarcíveis, buscou-se então discorrer sobre como deve se dar a aplicabilidade dos conceitos. 

Recorreu-se, então, à teoria do duplo filtro ilustrada por Renata Carlos Streiner. Por essa teoria, 

a análise deveria ocorrer em dois momentos. Em um primeiro momento – no primeiro filtro – 

vislumbra-se uma tendência indenizatória vinculada ao estágio em que o evento lesivo ocorreu, 

tomando como base o contrato válido. Caso o evento lesivo tenha ocorrido antes da celebração 

do contrato, a tendência é que a indenização ocorra com base no interesse negativo. Caso tenha 

ocorrido após a celebração do contrato, a tendência será pela indenização do interesse positivo. 

Em um segundo momento (segundo filtro), aprofunda-se no exame do evento lesivo no 

caso concreto, verificando, dentre outros, as circunstâncias em que ocorreu, o dever que atingiu 

e o regime global de reparação aplicável à violação do dever. 

Utilizando-se dessa proposta, observou-se que o inadimplemento de um contrato 

preliminar dará margem à reparação pelo interesse positivo da parte lesada, uma vez que o dever 

gerado pelo contrato é o de contratar o contrato final já estabelecido ao menos em seus 

elementos essenciais, e o próprio regime global de reparação busca colocar a parte na situação 

hipotética em que estaria caso o contrato fosse cumprido, através da tutela específica existente 

disponível às partes desse contrato. 

Observa-se, então, que, assim, como no caso julgado pelos tribunais de Delaware, a 

parte lesada pelo inadimplemento de um contrato preliminar imputável ao devedor poderá ser 

ressarcida em seu interesse no cumprimento, que englobará os lucros que razoavelmente deixou 

de ganhar no com o futuro contrato. Contudo, a diferença irreconciliável que se coloca é que 

no caso julgado em Delaware, o contrato preliminar não previa uma obrigação de contratar e, 
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também, não dava direito à uma reparação in natura que pudesse colocar a parte na situação 

em que estaria com o cumprimento do contrato. 

Ainda, a indenização para que os lucros frustrados sejam indenizados, deve a parte que 

os pleiteia demonstrar que os obteria com certeza razoável, não apenas o fato do dano, mas 

também o quantum deveria ser comprovado com razoável certeza e, ainda, os lucros só 

poderiam ser indenizados na medida em que derivassem de forma direta e imediata do 

inadimplemento, ainda que por motivo de dolo. O dolo, não serviria no Brasil, a contornar o 

critério da razoabilidade em desfavor da parte que agiu pautada por ele. 

Conclui-se, pois, que o inadimplemento do contrato preliminar poderá dar margem à 

reparação pelo equivalente de acordo com o interesse positivo do credor. Essa reparação, então, 

deverá reconduzir o credor à situação que estaria no caso de cumprimento do contrato 

preliminar, qual seja, a situação de parte no contrato definitivo acordado. Desta forma, as perdas 

e danos devidas poderão abranger os danos emergentes e os lucros cessantes. Esses últimos a 

serem calculados com base no que a parte razoavelmente deixou de lucrar com o contrato 

definitivo por conta do inadimplemento. Tendo em vista que muitas vezes essa prova não será 

possível, a parte também poderá ter direito, desde que comprove a chance séria e real, à 

reparação pela oportunidade perdida de se obter um resultado melhor com o contrato definitivo, 

por conta do inadimplemento. Nesse caso, a indenização deverá levar em conta a probabilidade 

de se atingir o resultado e não o resultado em si. 

Por fim, diferentemente do que se apresenta para o contrato preliminar, a obrigação 

contratual de se negociar não daria margem à reparação pelo interesse positivo, mas sim pelo 

interesse negativo, reconduzindo a parte à situação em que estaria caso não tivesse celebrado o 

contrato ou ingressado nas negociações. Isso ocorre por motivos como o dever pactuado em um 

contrato de princípio é meramente o de negociar o contrato final, contrato esse que as partes 

sequer definiram os elementos essenciais. Ademais, a reparação global aplicável ao contrato, 

através da execução específica de uma obrigação de fazer, obrigaria à parte devedora apenas a 

negociar. Não há, nesse sentido, qualquer vinculação quanto à contratação do contrato final, 

não podendo, então, resultar em qualquer situação hipotética de cumprimento de um contrato 

que sequer era obrigado a ser contratado ou que sequer estivesse definido em seus elementos 

essenciais. 
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