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Direitos Reais (“Direitos de 

Propriedade”)

Direito Contratual

Responsabilidade Civil



Direitos Reais 

Direito Contratual

Responsabilidade Civil



Direitos Reais

facilita a cooperação entre 

as pessoas, definindo os 

direitos de propriedade  

com clareza



Direito Contratual

facilita a cooperação entre 

as pessoas porque 

possibilita compromissos 

dignos de crédito



Responsabilidade Civil

para os casos em que os 

custos da negociação são 

demasiadamente elevados, 

e as partes não podem 

cooperar



Direitos ReaisDireitos Reais

(“Direitos de Propriedade”)(“Direitos de Propriedade”)



“Direitos de Propriedade”

O conceito de propriedade

Common Law X Civil Law

Os atributos dos direitos de propriedade sob a 

perspectiva econômica

Função social da propriedade e eficiência econômica

Interferência pública no direito de propriedade

Bens públicos



“Direitos de propriedade”“Direitos de propriedade”

(PROPERTY RIGHTS)(PROPERTY RIGHTS)



A expressão “direitos de 

propriedade” não está restrita à 

propriedade privada. 

Engloba todas as formas de 

domínio: privado, comum, 

estatal, limitado, intelectual...



“... Any allocation of the

competence to use a resource...”

SCHÄFER / OTT



Mecanismos de proteção

(a) regras de propriedade 

(property rule)

(b) regras de indenizabilidade

(liability rule)



O conceito de propriedadeO conceito de propriedade



“O direito de propriedade 

fornece o quadro legal para a 

alocação de recursos e a 

distribuição da riqueza”

COOTER/ULEN



Os poderes associados ao direito de 

propriedade são quatro: usar (desfrutar, 

aproveitar), gozar (fruir, explorar 

economicamente) e dispor (destruir, abandonar 

ou alienar) a coisa, bem como reivindicá-la de 

quem quer que injustamente a possua ou 

detenha (buscar em juízo a ordem de imissão 

na posse do bem)

FÁBIO ULHOA COELHO



FUNDAMENTO DA PROPRIEDADE

a) direito natural

b) ocupação

c) convenção (tácita) / contrato social

d) direito positivo

e) trabalho

PAULO NADER



CommonCommon Law Law 

xx

Direito Continental (Civil Direito Continental (Civil 

Law)Law)



COMMON LAW e DIREITO CONTINENTAL

(estrutura do direito de propriedade)

A maioria dos juristas diz que existem 

diferenças em dois aspectos

JAMES GORDLEY



Numerus clausus

X

Permissão aos agentes privados mais liberdade 

quanto aos direitos a serem criados



A diferença não é estrutural, mas de “grau” de 

intensidade na forma como se protegem os 

direitos



“Ownership”  ou “absolute ownership” 

X

Inexiste distinção clara entre “ownership” e 

“possession”



Supostamente, enquanto esta distinção é 

atenuada no COMMON LAW, os juristas 

continentais fazem uma clara distinção entre os 

dois conceitos, dizendo que o proprietário tem o 

direito à posse, enquanto o mero possuidor 

mantém apenas uma relação fática com o bem



A partir daí, os juristas continentais passaram a 

tentar explicar PORQUE O DIREITO DEVE 

PROTEGER QUEM NÃO TEM UM DIREITO...



Em contraste, os juristas  anglo-americanos, 

em especial os ingleses, dizem que o 

COMMON LAW “nunca se importou muito com 

a noção de ownership” e  “nunca aplicou o 

conceito de ownership a imóveis”



A discussão surgiu no direito continental nos 

debates conceituais do Século XIX (SAVIGNY x 

IHERING), a partir da tentativa de explicar a 

proteção possessória (teorias subjetiva e 

objetiva da posse)



Esta discussão repercutiu no pensamento 

jurídico anglo-americano, através dos trabalhos 

de OLIVER WENDELL HOLMES (EUA, 1881) e 

FREDERICK POLLOCK (Inglaterra, 1888)



A diferença nas concepções de ownership e 

possession (ou de propriedade e posse) 

também não constitui um aspecto fundamental 

na distinção entre COMMON LAW e DIREITO 

CONTINENTAL



Os atributos dos direitos de Os atributos dos direitos de 

propriedade sob a propriedade sob a 

perspectiva econômicaperspectiva econômica



O “direito de propriedade” é, na 

realidade, um “feixe de direitos” 

(“bundle of rights”), onde o 

proprietário (a) é livre para exercer 

estes direitos sobre a sua 

propriedade e (b) outros são 

proibidos de interferir com este 

exercício 



Harold DEMSETZ:

“Onde, por razões naturais, não existe 

problema de desaparecimento das espécies 

(exaustão), predomina a propriedade comum, e 

onde o problema ocorre, emergem os direitos 

de propriedade como forma de controlar os 

recursos”



James GORDLEY:

“Propriedade é a solução para dois problemas:  

(a) como alocar recursos escassos (b) decidir 

como os recursos serão utilizados”



James GORDLEY:

Através dos direitos de propriedade (a) os 

recursos serão alocados através de 

mecanismos de aquisição (b) e quem decidirá 

sobre a sua utilização será o proprietário



Existem quatro questões fundamentais, no 

âmbito do direito de propriedade:

a) como são estabelecidos estes direitos?

b) o que pode ser objeto de apropriação 

privada?

c) o que os proprietários podem fazer com a 

sua propriedade?

d) quais são os remédios para os casos de 

violação destes direitos?



As respostas a estas questões 

são dadas pela participação do 

Estado, que, além de garantir os 

direitos de propriedade, deve 

nele intervir



Assinalar direitos de propriedade 

resulta em custos e sua proteção 

depende do Estado e do sistema 

jurisdicional



A imposição de custos ou de 

benefícios a um agente 

econômico que não seja por via 

do sistema de preços é uma 

externalidade



As externalidades são 

importantes porque levam a que 

a defesa do interesse individual 

possa conduzir a soluções 

(coletivamente) ineficientes



Critérios de eficiência

Pareto

Kaldor-Hicks



Do ponto de vista econômico, é 

função fundamental do Direito 

evitar que a existência de 

externalidades negativas impeça 

a obtenção de resultados 

socialmente eficientes



O Direito deve desincentivar

atividades que geram custos

que, para o conjunto da 

sociedade, excedem os 

respectivos benefícios, e 

incentivar o oposto
(“equilíbrio de Kaldor-Hicks”)



Função social da Função social da 

propriedade e eficiência propriedade e eficiência 

econômicaeconômica



Situação sem direitos de propriedade 

(sem a existência da sociedade 

organizada = Estado)

As pessoas decidem qual a quantidade 

de recursos consideram adequadas para 

a defesa das suas pretensões de domínio



Fazendeiros Produção Roubo

(ganho)

Roubo

(perda)

Consumo

A 50 40 - 10 80

B 150 10 -40 120

Totais 200 50 - 50 200

ESTADO DE 

NATUREZA

* Gastos com defesa = 50



Fazendeiros Valor do 

pacto

Roubo

(ganho)

Roubo

(perda)

Incremento 

na 

produção 

sem gastos 

com defesa

Consumo

A 80 0 -0 50 130

B 120 0 - 0 50 170

Totais 200 0 - 0 100 300

SOCIEDADE CIVIL



As sociedades criaram a propriedade 

como um mecanismo para encorajar a 

produção, desencorajar o roubo, e reduzir 

o custo de proteção dos bens 

Quanto mais adequada e precisa for esta 

delimitação, menores serão os “custos de 

defesa”, que repercutem sobre a 

produção



“peace dividend”



BARGAINING THEORY

(“Teoria da Negociação”)

Supondo que A possua um bem (ao qual atribui o 

valor 1000) e que B possua recursos financeiros no 

valor de 2000, com um “produto interno” de 3000



A Bem 1000

B $ 2000

Total 3000



Supondo, ainda, que B atribua 

ao mesmo bem o valor de 

1500, e o adquira de A



A $ 1500

B Bem 1500

B $ 500

Total 3500



O “produto interno” somaria 

agora 3500...



Na realidade, A 

(supostamente) aceitaria 

trocar o bem por $ em 

qualquer medida entre 1000 e 

1500



A $ 1100

B Bem 1500

B $ 900

Total 3500



Durante a negociação, contudo, é 

possível qualquer ajuste entre 3 e 5, de 

modo que não necessariamente a divisão 

do “valor” adicionado será proporcional



O “acréscimo” é apenas 

decorrência do fato de que os 

“direitos de propriedade”, pela 

negociação, foram vinculados 

a quem lhes atribui maior 

valor



Teorema de COASE

Quando os custos de transação são zero, 

o eficiente uso dos recursos resulta da 

negociação privada, independentemente 

da alocação inicial dos direitos de 

propriedade



Teorema de COASE

Quando os custos de transação são altos 

o suficiente para impedir a negociação, o 

uso eficiente dos recursos dependerá de 

como os direitos de propriedade são 

assinalados



Teorema de COASE

Quando os custos de transação são zero, o 

eficiente uso dos recursos resulta da 

negociação privada, independentemente da 

alocação inicial dos direitos de propriedade

Quando os custos de transação são altos o 

suficiente para impedir a negociação, o uso 

eficiente dos recursos dependerá de como os 

direitos de propriedade são assinalados



Através da  negociação conjunta, as 

pessoas freqüentemente concordam em 

seus termos de interação e cooperação

Ocasionalmente, contudo, estes termos 

são fixados externamente (regras 

heterônomas), pelo Direito



O Direito é desnecessário e indesejável 

onde a negociação funciona, e 

necessário e desejável onde ela falha



Interferência pública no Interferência pública no 

direito de propriedadedireito de propriedade



Quando os custos de transação são altos, 

e quando eles são baixos?

Custos de identificação (search costs)

Custos de negociação

Custos de implementação



Quando, em uma negociação, as partes 

CONHECEM os valores de acordo das 

outras partes (“informações públicas”), os 

custos de transação tendem a ser baixos. 

Ao contrário, com informações “privadas” 

ou “restritas”, tendem a ser altos 

(“informação assimétrica”)



Negociadores são mais propensos a 

cooperar quando  os direitos são claros, e 

menos propensos quando são ambíguos



ESTADO DE DIREITO / CERTEZA 

(SEGURANÇA) JURÍDICA



Outros aspectos que influenciam os 

custos de transação: (a) número de 

partes envolvidas, (b) necessidade de 

antecipar circunstâncias que possam 

interferir na negociação e (c) hostilidade 

entre as partes



Implementação: monitoramento e 

controle, sanções



BAIXOSBAIXOS ALTOSALTOSCustos de Custos de 

TransaçãoTransação

Negociação Negociação 

funciona. funciona. 

Intervenção do Intervenção do 

direito é direito é 

desnecessáriadesnecessária

Negociação não Negociação não 

funciona. funciona. 

Intervenção do Intervenção do 

direito é direito é 

necessárianecessária



Exemplo de onde a negociação não 

funciona: trânsito de veículos



Exemplo de onde a negociação pode 

funcionar: fábrica poluidora x  lavanderia



Alocação dos direitos de propriedade

a) a fábrica pode poluir

b) a lavanderia tem o direito de não ter 

suas roupas sujas



Instalar filtros  x Secadora

Prejuízo: 1000

Filtros: 600

Secadora: 500



Se a lavanderia tem o direito de não ter 

suas roupas sujas, a solução mais 

eficiente a fornecer-lhe uma secadora.



SE OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO SÃO 

BAIXOS, A ESCOLHA DA SOLUÇÃO 

LEGAL INFLUI APENAS NA 

DISTRIBUIÇÃO DA RENDA, MAS NÃO 

NA EFICIÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DOS 

DIREITOS DE PROPRIEDADE, QUE 

SEMPRE SERÃO ALOCADOS A QUEM 

LHES ATRIBUI MAIOR VALOR



Direitos de propriedade devem estar 

baseados em distribuição ou em 

eficiência?



Taxação e gastos públicos 

funcionam melhor do que a 

reordenação dos direitos de 

propriedade, para obter uma melhor 

distribuição de renda



Diante de custos de transação positivos, 

o Direito pode

a) facilitar a negociação, reduzindo os 

custos de transação

b) alocar os direitos de propriedade a 

quem os valoriza mais, garantindo o 

ressarcimento aos prejudicados



Segundo COASE, o Direito deve ser construído 

de modo a prevenir acordos desiguais e 

eliminar os efeitos destrutivos da discórdia 

entre as partes envolvidas.

Para minimizar o dano resultante da falta de 

acordo, o Direito deve atribuir os direitos a 

quem lhes dá maior valor, tornando as “trocas 

de direito” desnecessárias e evitando os custos 

de transação



Nos casos em que não está claro quem é 

a parte que atribui maior valor aos direitos 

de propriedade, esta tarefa é repassada 

aos Tribunais



Custos de informação (CI)
(para os Tribunais chegarem à decisão correta)

X

Custos de transação (CT)
(entre os agentes econômicos, decorrentes da troca de direitos)



CI < CT o comportamento

eficiente é alocar, caso a caso, os direitos de

propriedade a parte que lhes atribui maior valor,

pois o sistema jurídico suportaria os custos de

informação (inferiores aos de transação) para

determinar quem é esta parte



CT < CI o sistema jurídico deve

estabelecer previamente a quem cabem os

direitos de propriedade, (as Cortes devem

aplicar o precedente, no common law, ou

aplicar a lei, no direito continental), pois, neste

caso, as partes é que devem suportar os custos

de transação decorrentes da (eventual)

ineficiente alocação (legal) de direitos



Quais são os remédios para a 

violação dos direitos de 

propriedade?



Indenização pelos danos 

causados 
(caráter condenatório – liability rule)

Medidas inibitórias
(caráter mandamental – property rule)



Em princípio, a preferência deve ser 

dada ao uso das soluções inibitórias, 

porque garante que os direitos de 

propriedade somente serão 

transferidos se o novo proprietário 

atribuir-lhes maior valor que o 

anterior



O problema com a liability rule é que 

ela requer uma “terceira parte” (os 

Tribunais) para fixar o valor dos 

danos, o que não é de todo simples



Quando houver obstáculos à 

cooperação (custos de transação 

altos) o remédio mais eficiente é 

a via indenizatóriaindenizatória



Quando inexistirem ou forem 

poucos os obstáculos à 

cooperação (custos de transação 

baixos) o remédio mais eficiente 

é coibircoibir a interferência na 

propriedade do demandante



Bens públicosBens públicos



A noção jurídicajurídica de bem público nãonão

é a mesma que a noção econômicaeconômica

de bem público



A noção jurídicajurídica – bens públicos são 

aqueles definidos em lei



Noção econômicaeconômica (características):

Consumo não exclusivo: os custos de 

exclusão de beneficiários não pagantes 

que consomem o bem são altos o 

suficiente para impedir que qualquer 

empresa voltada para o lucro privado se 

disponha a fornecer o bem



Noção econômicaeconômica (características): 

Consumo não exaustivo (rival): o 

consumo de um bem público por uma 

pessoa não reduz a possibilidade do seu 

aproveitamento por outra



Exemplo: defesa nacional



A divisão dos bens em públicos e A divisão dos bens em públicos e 

privados comporta situações privados comporta situações 

intermediáriasintermediárias



A noção de eficiência econômica 

requer que bens privados devem 

ser objeto de apropriação privada 

e bens públicos devem ser objeto 

de apropriação pública



O Direito pode obter a alocação 

eficiente para os bens privados 

reduzindo os custos de 

negociação através da 

assinalação clara dos direitos de 

propriedade



Com relação aos bens públicos, 

suas características impedem o 

emprego da negociação para 

obter eficiência



“Efeito Carona” (free-riding) : aqueles que 

esperam se beneficiar sem custo para si 

em razão do pagamento feito por outros 

Recursos não-renováveis (negociação 

intergeracional)



Fatores não-econômicos que 

restringem a transferibilidade dos 

direitos de propriedade

Proteção de certos recursos

(“órgãos humanos”)

Direitos fundamentais

Proteção da biodiversidade



Outra forma de distinguir 

propriedade pública e privada é 

em termos de custos de 

transação (CT)



Propriedade pública impõe 

custos de transação em termos 

de administração pública e 

tomada de decisões coletiva



POLUIÇÃO DO AR

Propriedade privada – o proprietário tem o 

direito de poluir o ar, devendo ressarcir os 

danos

Problemas: muitas ações ou acordos para não 

ir aos Tribunais



POLUIÇÃO DO AR

Propriedade pública – o ar é bem público e o 

controle é feito por um órgão público

Problemas: negociações políticas  e regulação



A escolha entre propriedade pública ou privada 

depende se os custos de implementação ou de 

troca são maiores ou menores que os custos 

da administração pública, negociação política e 

má alocação de recursos



“The Public Goods Problem”

Se o custo de controle dos benefícios 

derivados do uso dos bens públicos é 

baixo, esta é uma excelente razão para 

excluir aqueles que não pagam do uso 

destes bens

DEMSETZ



DIREITO CONTRATUAL



NOÇÃO ECONÔMICA DE 

CONTRATO



MERCADO (risco)

X

INTEGRAÇÃO (segurança)



MERCADO (risco)

CONTRATO

INTEGRAÇÃO (segurança)



QUESTÕES 

FUNDAMENTAIS NO 

DIREITO DOS CONTRATOS

Por que os compromissos assumidos devem 

ser tornados obrigatórios pelo Direito?

Quais devem ser os mecanismos para 

reparar as situações decorrentes do 

descumprimento de compromissos 

obrigatórios?



Os “contratos”, do ponto de vista 

econômico, só fazem sentido em 

um ambiente onde são feitas 

trocas de bens e serviços por 

“promessas”

Aspecto cronológico: formação x 

execução do contrato



Outro aspecto a ser considerado, 

eventualmente, é a necessidade 

de implementar um maior grau de 

garantia ou confiança entre os 

envolvidos na negociação 

(mesmo quando não há entrega 

de bens ou prestação de 

serviços)



A mais evidente razão para 

utilizar “contratos”, do ponto 

de vista econômico, é 

coordenar ações 

independentes em situações 

de múltiplo equilíbrio



A segunda razão para utilizar 

“contratos”, do ponto de vista 

econômico, é implementar 

transações que dependem de 

um evento futuro



Transações que podem ser 

mutuamente benéficas ex 

ante podem não sê-lo ex post



Outro motivo para utilizar 

“contratos” é, em casos de 

informações “ocultas” ou 

“restritas”, pela possibilidade 

de as garantias serem 

ampliadas



Finalmente, “contratos” são 

valiosos para promover 

produção de bens com 

antecipação, em relação à 

situação de troca



Limitações dos contratos 

como mecanismos de 

compromisso (vinculação)



Incompletude contratual

Custos de implementação

Ações insuscetíveis de 

observação e verificação



TEORIA ECONÔMICA DO 

CONTRATO

Os contratos devem ter força 

vinculativa porque conduzem a uma 

situação de maior EFICIÊNCIA

econômica



A doutrina jurídica (o Direito) 

afirma que o contrato se 

legitima porque corresponde 

ao que as partes desejam, ao 

passo que a Economia só os 

justifica porque eles 

aumentam a utilidade dos 

recursos, para as partes



A fundamentação 

econômica para a 

implementação dos 

contratos é uma dentre as 

possíveis, no campo da 

argumentação jurídica



“Hard cases”

Mais de uma solução 

adequada para o mesmo 

problema



Uma função básica do Direito é 

determinar normas sobre a 

formação dos contratos (quando 

o contrato existe e será tido por 

válido e eficaz), interpretação

dos contratos (preenchendo 

lacunas e resolvendo dúvidas) e 

tratar dos mecanismos relativos 

à quebra dos contratos 

(inadimplemento)



Estas normas têm como objetivo 

MAXIMIZAR O BEM-ESTAR 

SOCIAL



Falhas de mercado

1. Monopólios

2. Bens públicos

3. Externalidades



4. Assimetria de 

informação



As assimetrias de 

informação podem ser 

corrigidas pelas trocas 

voluntárias



Em princípio, a 

liberdade de contratar 

assegura a 

maximização da 

utilidade para as partes



Do ponto de vista 

estritamente relacionado 

com a EFICIÊNCIA 

ECONÔMICA, os aspectos 

redistributivos são 

irrelevantes



Neste sentido, a 

intervenção estatal 

somente se justifica nos 

casos de assimetrias 

informacionais graves, 

pois, então, o ótimo social 

não pode ser alcançado 

pelas trocas voluntárias



Seleção adversa

(no campo contratual)



Desde a escolha de 

parceiros contratuais até a 

compatibilização de 

incentivos entre as partes 

e à configuração concreta 

dos termos contratuais



Na ausência de 

informações adequadas 

sobre o mercado, as 

relações econômicas se 

fazem “pela média”, 

afastando o 

produto/serviço de maior 

qualidade/risco



FORMAÇÃO DO CONTRATO

Em que estágio das relações 

sociais e econômicas deve 

ser reconhecida a existência 

de um “contrato”?



Embora contratos livres e 

justos aumentem a 

utilidade para ambas as 

partes, podem surgir 

problemas relacionados 

com a sua formação e 

execução



a) riscos (eventos fora do 

controle das partes)

b) informação oculta ou 

restrita (razões estratégicas)

c) ações ocultas

d) investimentos específicos 
(artigo 473, Parágrafo único, do CCB)



b) informação oculta ou 

restrita (razões estratégicas)

c) ações ocultas

d) investimentos específicos

COMPORTAMENTO 

OPORTUNISTA



COMPORTAMENTO 

OPORTUNISTA

antes da formação do 

contrato

após a formação do contrato



FUNÇÃO ECONÔMICA DOS 

CONTRATOS

(reduzir CUSTOS DE TRANSAÇÃO)

alocação dos riscos

redução do oportunismo EX ANTE 
(p. ex.: regras na de informação na 

fase pré-contratual)

redução do oportunismo EX POST 
(p. ex.: proteção de investimentos 

específicos)



“TEORIA DOS 

CONTRATOS 

INCOMPLETOS” 



De um ponto de vista estritamente 

econômico, a escolha de tipo e 

duração das garantias contratuais 

depende:

(a) das atitudes das partes perante o 

risco

(b) da informação privada disponível 

para as partes

(c) da probabilidade do 

descumprimento/cumprimento 

defeituoso



A busca de um contrato mais 

“completo” pode não ser 

vantajosa para as partes, a 

partir de uma ponderação 

custo / benefício



“CUSTOS DE GOVERNO”

(custos de especificação de 

formas de partilha e gestão 

de risco)



CONTRATO “COMPLETO” 

Um contrato que 

contivesse estipulações 

sobre todas as questões 

relevantes para as partes 

é meramente hipotético



CONTRATO “INCOMPLETO” 

No mundo real dos 

contratos, os riscos são 

apenas parcialmente 

especificados e alocados 

entre as partes



“inobservabilidade”
(insusceptibilidade de supervisão da conduta de uma 

das partes pela outra)

“inverificabilidade”
(insusceptibilidade de supervisão da conduta de 

ambas as partes por um terceiro)



A situação de “contrato 

incompleto” pode ser uma 

situação

(a) DELIBERADA (ou ESTRATÉGICA)

ou

(b) ESTRUTURAL



CONTRATO “COMPLETO” 

COMO REFERÊNCIA 

Mesmo sendo “ideal”, o 

contrato “completo” contém 

(a) a descrição dos riscos, (b) 

o princípio geral de sua 

alocação e (c) o “preço”, ou 

seja o reflexo da expectativa 

de valor acerca dos riscos



CONTRATO “COMPLETO” 

COMO REFERÊNCIA 

Estes elementos 

funcionam como “moldura” 

para o Direito quando há 

disputas sobre o conteúdo 

do contrato



INTERPRETAÇÃO DOS 

CONTRATOS

Considerando a natureza 

incompleta dos contratos, 

qual deve ser o propósito da 

atividade de preenchimento 

das lacunas existentes, e das 

dúvidas surgidas?



INTENÇÃO DAS PARTES
(Artigo 112 do Código Civil) 

REGRAS PADRÃO
(“default rules”)

SUPRESSÃO DA FALHA DE 

MERCADO
(Artigo 423 do Código Civil e 

Artigo 47 do CDC)



QUEBRA DE 

CONTRATOS



Extinção “ipso iure”

X

Resolução



Há, fundamentalmente, 

dois remédios para a 

quebra dos contratos:

a) execução específica 

(“specific performance”)

b) indenização por danos



INDENIZAÇÃO POR DANOS
a) compensação integral da parte 

lesada, inclusive com as 

transferências dos ganhos do 

responsável pela quebra

b) compensação limitada aos 

danos, inclusive lucro cessante

c) compensação limitada aos 

custos



INDENIZAÇÃO POR DANOS

(Common Law)

a) expectationexpectation damagesdamages

(lucros cessantes ou interesses 

positivos)

b) reliancereliance damagesdamages (dano emergente 

ou interesses negativos)

c) restitutionrestitution damagesdamages (recolocação 

no status status quoquo anteante)



O critério utilizado é 

determinante do 

incentivo que as partes 

têm para cumprir o 

contrato



Se um contrato pudesse 

ser “completo” um elevado 

critério de fixação de 

danos seria o mais 

adequado, como forte 

motivação para o 

adimplemento contratual



Dado que os contratos são, 

por natureza, “incompletos”, 

critérios que conduzam a uma 

estimação elevada de danos 

podem conduzir a não 

realização do negócio, ou, 

eventualmente, a um 

cumprimento ineficiente 

(socialmente falando) do 

contrato



Neste sentido, a fixação de 

critérios moderados para a 

estimação dos danos pode 

ser a solução adequada como 

substituição a “completude” 

contratual



Quanto mais “incompleto” o 

contrato, menos desejável (e 

possível) a execução 

específica das obrigações



A capacidade do Direito impor 

a execução específica do 

contrato está diretamente 

relacionada com a natureza 

da obrigação



Doutrina do 

INADIMPLEMENTO EFICIENTE



A capacidade do Direito impor 

a execução específica do 

contrato está diretamente 

relacionada com a natureza 

da obrigação

(Artigo 463 do Código Civil)



A razão pela qual se admite a 

intervenção legal ou judicial 

para a revisão dos está na 

existência de externalidades

geradoras de dano



Análise Econômica da Análise Econômica da 

Responsabilidade Civil Responsabilidade Civil 

(Stricto Sensu)(Stricto Sensu)



Responsabilidade Civil

obstáculos para a negociação

além dos custos de transação 

elevados, pode haver 

“racionalidade limitada” 

(emoções, ignorância)



Sob o ponto de vista 

econômico, a 

responsabilidade civil se 

justifica para internalizar 

externalidades criadas em 

situações de custos de 

transação elevados



Distinções

Common Law – Tort LawTort Law

Direito Continental –

Responsabilidade CivilResponsabilidade Civil



As distinções entre os dois 

sistemas ficaram bastante 

reduzidas a partir do Século 

XIX, com a “racionalização” 

do Common Law



Sob a perspectiva econômica, 

os acidentes são indesejáveis 

porque provocam danos 

(desperdício de recursos)



A noção de eficiência 

econômica indica que se 

houver possibilidade de 

reduzir os acidentes (e os 

danos), reduzir-se-á o 

desperdício de recursos



Todavia, se os custos de 

prevenção dos acidentes 

forem superiores aos 

possíveis danos, não há 

motivo para evitá-los



custos de prevenção

X

danos



A responsabilidade civil tem 

dupla função:

reparatória

preventiva (pedagógica)



Guido CALABRESI
(The Costs of Accidents – 1972)



Custos primários, secundários 

e terciários



Primários – valor total, medido 

em termos de utilidade dos 

danos sofridos pela vítima do 

acidente



Secundários – spreading risk

Mecanismos de securitização 

dos riscos



Terciários – associados à 

administração na solução dos 

acidentes



Dois tipos de acidente:

UNILATERAL – apenas uma das 

partes (normalmente, o ofensor, ou 

causador) influencia na ocorrência 

do dano

BILATERAL – tanto o ofensor como 

a vítima influenciam na ocorrência do 

dano 



Dois níveis de eficiência:

DE PRECAUÇÃO – considera o 

ato lesivo isoladamente

DE ATIVIDADE – leva em conta 

a intensidade na prática do ato 

lesivo



Dois regimes básicos de 

atribuição de 

responsabilidade:

OBJETIVA (incondicional, strict 

liability)

SUBJETIVA (por negligência)



REGIME DE RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA (por negligência)

Comporta variantes no que diz 

respeito a interrupção do nexo 

causal (que podem conduzir a 

diferenças sob a perspectiva 

econômica)



Acidentes UNILATERAIS

determinados pelo

NÍVEL DE PRECAUÇÃO



Nível de 
precaução (1)

Custo da 
precaução (2)

Probabilidade 
de acidente (3)

(3) x 5.000 

(Dano 
esperado)

(2) + (4) 
(Custos totais)

Nenhum 0 15% 750 750

Moderado 150 10% 500 650

Elevado 300 8% 400 700



Nível de 
precaução (1)

Custo da 
precaução (2)

Probabilidade 
de acidente (3)

(3) x 5.000 

(Dano 
esperado)

(2) + (4) 
(Custos totais)

Nenhum 0 15% 750 750

Moderado 150 10% 500 650

Elevado 300 8% 400 700



Nível de 
precaução (1)

Custo da 
precaução (2)

Probabilidade 
de acidente (3)

(3) x 5.000 

(Dano 
esperado)

(2) + (4) 
(Custos totais)

Nenhum 0 15% 750 750

Moderado 150 10% 500 650

Elevado 300 8% 400 700



Se o agente (ofensor) não tem 

qualquer responsabilidade (regra 

de irresponsabilidade), não 

adotará nenhum nível de 

precaução



Nível de 
precaução (1)

Custo da 
precaução (2)

Probabilidade 
de acidente (3)

(3) x 5.000 

(Dano 
esperado)

(2) + (4) 
(Custos totais)

Nenhum 0 15% 750 750

Moderado 150 10% 500 650

Elevado 300 8% 400 700



Se o agente (ofensor) não tem 

qualquer responsabilidade, não 

adotará nenhum nível de 

precaução

INEFICIENTE



Se o agente (ofensor) responde 

incondicionalmente (regra da 

responsabilidade incondicional, 

objetiva com risco integral ou 

strict liability), ele adotará o nível 

moderado de precaução



Nível de 
precaução (1)

Custo da 
precaução (2)

Probabilidade 
de acidente (3)

(3) x 5.000 

(Dano 
esperado)

(2) + (4) 
(Custos totais)

Nenhum 0 15% 750 750

Moderado 150 10% 500 650

Elevado 300 8% 400 700



Se o a agente (ofensor) responde 

apenas quando houver culpa (regra 

da responsabilidade subjetiva, ou por 

negligência), importa saber se o 

nível de precaução adotado foi 

inferior ao padrão (o agente 

responde), ou igual ou superior ao 

padrão (o agente não responde)



Nível de 
precaução (1)

Custo da 
precaução (2)

Probabilidade 
de acidente (3)

(3) x 5.000 

(Dano 
esperado)

(2) + (4) 
(Custos totais)

Nenhum 0 15% 750 750

Moderado 150 10% 500 650

Elevado 300 8% 400 700



Neste caso, a eficiência

depende do padrão (standard)

A definição do padrão pelo 

legislador acarreta custos de 

transação (informação + 

implementação)



Os dois regimes de atribuição de 

responsabilidade são 

equivalentes (levam ao mesmo 

resultado, ou seja, adoção do 

nível de precaução moderado), 

desde que o padrão legal, na 

responsabilidade subjetiva, seja 

o adequado



Todavia, a responsabilidade 

incondicional dispensa a 

necessidade de procedimento 

para a apuração sobre se o nível 

de precaução – standard –

(moderado) foi atingido (custos 

de transação)



Acidentes BILATERAIS

determinados pelo

NÍVEL DE PRECAUÇÃO



Nível de 

precaução 

do 

causador 
(1)

Nível de 

precaução 
da vítima (2)

Custo da 

precaução 

do 

causador 
(3)

Custo da 

precaução 
da vítima (4)

Probabilida

de de 
acidente (5)

(5) x 5.000 

(Dano 

esperado) 
(6)

(3) + (4) + 

(6)

(Custos 
totais)

Nenhum Nenhum 0 0 15% 750 750

Nenhum Precaução 0 100 12% 600 700

Precaução Nenhum 150 0 10% 500 650

Precaução Precaução 150 100 8% 300 550



Nível de 

precaução 

do 

causador 
(1)

Nível de 

precaução 
da vítima (2)

Custo da 

precaução 

do 

causador 
(3)

Custo da 

precaução 
da vítima (4)

Probabilida

de de 
acidente (5)

(5) x 5.000 

(Dano 

esperado) 
(6)

(3) + (4) + 

(6)

(Custos 
totais)

Nenhum Nenhum 0 0 15% 750 750

Nenhum Precaução 0 100 12% 600 700

Precaução Nenhum 150 0 10% 500 650

Precaução Precaução 150 100 8% 300 550



Nível de 

precaução 

do 

causador 
(1)

Nível de 

precaução 
da vítima (2)

Custo da 

precaução 

do 

causador 
(3)

Custo da 

precaução 
da vítima (4)

Probabilida

de de 
acidente (5)

(5) x 5.000 

(Dano 

esperado) 
(6)

(3) + (4) + 

(6)

(Custos 
totais)

Nenhum Nenhum 0 0 15% 750 750

Nenhum Precaução 0 100 12% 600 700

Precaução Nenhum 150 0 10% 500 650

Precaução Precaução 150 100 8% 300 550



Responsabilidade incondicional 

do ofensor = nenhum nível de 

precaução da vítima



Responsabilidade incondicional 

da vítima = nenhum nível de 

precaução do ofensor



Em um regime de 

responsabilidade incondicional, 

do ofensor ou da vítima, as 

precauções serão insuficientes



Nível de 

precaução 

do 

causador 
(1)

Nível de 

precaução 
da vítima (2)

Custo da 

precaução 

do 

causador 
(3)

Custo da 

precaução 
da vítima (4)

Probabilida

de de 
acidente (5)

(5) x 5.000 

(Dano 

esperado) 
(6)

(3) + (4) + 

(6)

(Custos 
totais)

Nenhum Nenhum 0 0 15% 750 750

Nenhum Precaução 0 100 12% 600 700

Precaução Nenhum 150 0 10% 500 650

Precaução Precaução 150 100 8% 300 550



Em um regime de 

responsabilidade incondicional, 

do ofensor ou da vítima, as 

precauções serão insuficientes

INEFICIENTE



Quando o causador só responde 

se houver culpa (negligence

rule), há um equilíbrio, pois 

ambos tomam precauções



Nível de 

precaução 

do 

causador 
(1)

Nível de 

precaução 
da vítima (2)

Custo da 

precaução 

do 

causador 
(3)

Custo da 

precaução 
da vítima (4)

Probabilida

de de 
acidente (5)

(5) x 5.000 

(Dano 

esperado) 
(6)

(3) + (4) + 

(6)

(Custos 
totais)

Nenhum Nenhum 0 0 15% 750 750

Nenhum Precaução 0 100 12% 600 700

Precaução Nenhum 150 0 10% 500 650

Precaução Precaução 150 100 8% 300 550



Quando o causador só responde 

se houver culpa (negligence

rule), há um equilíbrio, pois 

ambos tomam precauções

EFICIENTE



Acidentes UNILATERAIS

determinados pelo

NÍVEL DE PRECAUÇÃO / 

ATIVIDADE



Cada agente econômico deve 

aumentar o seu nível de 

atividade quando o benefício 

marginal exceder o custo 

marginal



Nível de 
atividade (1)

Benefício total 
(2)

Custo da 
precaução (3)

Danos totais 

de acidentes 
(4)

Bem-estar 

social (2) – (3) 
– (4)

Benefícios (2) 
– Custos (3)

1 2000 150 500 1350 1850

2 3000 300 1000 1700 2700

3 3450 450 1500 1500 3000

4 3550 600 2000 950 2950

5 3500 750 2500 250 2750



Nível de 
atividade (1)

Benefício total 
(2)

Custo da 
precaução (3)

Danos totais 

de acidentes 
(4)

Bem-estar 

social (2) – (3) 
– (4)

Benefícios (2) 
– Custos (3)

1 2000 150 500 1350 1850

2 3000 300 1000 1700 2700

3 3450 450 1500 1500 3000

4 3550 600 2000 950 2950

5 3500 750 2500 250 2750



Nível de 
atividade (1)

Benefício total 
(2)

Custo da 
precaução (3)

Danos totais 

de acidentes 
(4)

Bem-estar 

social (2) – (3) 
– (4)

Benefícios (2) 
– Custos (3)

1 2000 150 500 1350 1850

2 3000 300 1000 1700 2700

3 3450 450 1500 1500 3000

4 3550 600 2000 950 2950

5 3500 750 2500 250 2750



Se o agente (ofensor) não tem 

qualquer responsabilidade, 

adotará o nível de atividade 4, 

que é onde obtém maior 

benefício



Nível de 
atividade (1)

Benefício total 
(2)

Custo da 
precaução (3)

Danos totais 

de acidentes 
(4)

Bem-estar 

social (2) – (3) 
– (4)

Benefícios (2) 
– Custos (3)

1 2000 150 500 1350 1850

2 3000 300 1000 1700 2700

3 3450 450 1500 1500 3000

4 3550 600 2000 950 2950

5 3500 750 2500 250 2750



Se o agente (ofensor) não tem 

qualquer responsabilidade, 

adotará o nível de atividade 4, 

que é onde obtém maior 

benefício

INEFICIENTE



Se o agente (ofensor) tiver 

responsabilidade objetiva com 

risco integral, adotará o nível de 

atividade 2, pois o seu bem-

estar coincidirá com o da 

sociedade (terá de suportar os 

custos de precaução e os danos)



Nível de 
atividade (1)

Benefício total 
(2)

Custo da 
precaução (3)

Danos totais 

de acidentes 
(4)

Bem-estar 

social (2) – (3) 
– (4)

Benefícios (2) 
– Custos (3)

1 2000 150 500 1350 1850

2 3000 300 1000 1700 2700

3 3450 450 1500 1500 3000

4 3550 600 2000 950 2950

5 3500 750 2500 250 2750



Se o agente (ofensor) tiver 

responsabilidade objetiva com 

risco integral, adotará o nível de 

atividade 2, pois o seu bem-

estar coincidirá com o da 

sociedade

EFICIENTE



Se o regime for o da 

responsabilidade subjetiva, e o 

agente (ofensor) assumir 

precaução moderada (standard), 

não responderá pelos danos



Porque os danos lhe são 

irrelevantes, vai adotar o nível 

de atividade 3



Nível de 
atividade (1)

Benefício total 
(2)

Custo da 
precaução (3)

Danos totais 

de acidentes 
(4)

Bem-estar 

social (2) – (3) 
– (4)

Benefícios (2) 
– Custos (3)

1 2000 150 500 1350 1850

2 3000 300 1000 1700 2700

3 3450 450 1500 1500 3000

4 3550 600 2000 950 2950

5 3500 750 2500 250 2750



Porque os danos lhe são 

irrelevantes, vai adotar o nível 

de atividade 3

INEFICIENTE



Acidentes BILATERAIS

determinados pelo

NÍVEL DE PRECAUÇÃO / 

ATIVIDADE



A regra da responsabilidade 

objetiva por risco integral não 

funciona



Essa regra só funciona, no caso 

de acidentes unilaterais, porque 

a vítima nada pode fazer para 

evitá-los



Quando se trate de acidentes 

bilaterais, essa regra não 

produzirá comportamentos 

eficientes, pois não induzirá a 

vítima a adotar precauções

(risco moral)



Já na regra da responsabilidade 

subjetiva, é possível obter um 

comportamento eficiente, quanto 

ao nível de precaução: uma das 

partes vai adotá-lo, para se 

eximir da responsabilidade



A outra parte, sabendo disso, 

também adota o standard de 

precaução, para não ser 

responsabilizada



A mesma conclusão não se dará, 

necessariamente, quanto à 

eficiência acerca do nível de 

atividade



A parte que se exime do 

pagamento dos danos, porque 

adotou o nível de precaução 

exigido, tende a maximizar sua 

utilidade, sem ter em conta o 

impacto negativo sobre o bem-

estar da outra parte



Essa situação pode conduzir a 

um nível excessivo de atividade, 

como ocorria nos acidentes 

unilaterais



Neste caso a melhor solução 

depende do quanto o 

legislador/juiz conheça sobre o 

standard de precaução, e se há 

interesse em fixá-lo, por igual, 

para ambas as partes



Se tem razoável informação 

sobre este nível, e se ambas as 

partes devem se induzidas a ele, 

a responsabilidade subjetiva é a 

mais adequada



Caso contrário, se o nível de 

precaução e de atividades 

depende majoritariamente de 

apenas uma das partes, ou os 

custos de transação para sua 

determinação são elevados, a 

responsabilidade objetiva por 

risco integral é preferível



Fazer a prova apenas do nexo 

causal é sempre mais fácil do 

que fazer a prova da culpa



O papel da jurisprudência tem 

especial relevância quando se 

considera a possibilidade de 

erros ao estimar os prejuízos, ou 

ao determinar o responsável



Sob uma regra de 

responsabilidade objetiva, 

erros ao estimar os prejuízos

induzem o ofensor a  adotar 

níveis de precaução também 

errados, na mesma direção que 

o erro cometido pelos Tribunais



Ainda no caso de 

responsabilidade 

incondicional, erros em 

determinar o responsável

induzem o ofensor a  adotar 

níveis de precaução 

insuficientes



Sob uma regra de responsabilidade 

subjetiva, o ofensor adota nível de 

precaução conforme o standard

(moderado) e não é influenciado por 

erros menos relevantes cometidos 

pelos Tribunais ao estimar os 

prejuízos, pois o padrão não é 

afetado



Pelo contrário, ainda sob a regra 

de responsabilidade subjetiva, 

como ofensor adota nível de 

precaução conforme o standard

(moderado), ele é influenciado 

por erros cometidos pelos 

Tribunais ao determinar o 

standard



A responsabilidade civil, quanto ao 

fator de imputação, comporta 

variantes: 

contributory negligence – “fato 

exclusivo da vítima”

comparative negligence – “fato 

concorrente da vítima”

fato exclusivo de terceiro

caso fortuito / força maior



A fixação da indenização, 

igualmente, comporta variantes: 

perfeita – todos os danos são 

ressarcidos

imperfeita – nem todos os danos 

são ressarcidos
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