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1 -  Introdução:
' Desde os primeiros encontros no curso de Direito nos é passada a idéia Íuncional dessa

ciência, ou seja, seu papel dentro da sociedade. Aliás, o Direito só existe em Íunçáo da sociedade e

das relações sociais que a compõem.

Em oportunidades anteriores conceituamos os Íatos sociais e descobrimos que em sendc

relevanÌes e em estando regulamentados tais Íatos seráo classiÍicados como Íatos .jurídicos e que

estes sempre originarão relações juríd!cas,

As relações jurídicas sáo assim conceituadas como relações sociais consideradas relevantes

para o Ordenamento Jurídico sendo por este normalizadas, de modo a criar, modiÍicar ou extinguir

direitos-

. A diversidade de valores com que os .homens em sociedacle .se deparam. coiidianamente

servem constantemente de estímulo para que buscuern as mais variadas relações de modo a suprir

todas as suas necessidadesl. A evoluçáo social vem aumeniancio a diversidade de valores e

conseqüentemente de necessidades. -Daí veriÍicar-se, c4da uez maior, a dependência entÍe os

indivíduos em sociedade.

.1 Daí a origem de nossa discrplinã, pois a"oblgeÇ&" nada mais é do que uma relação jurídica.

í- A relação que depende do elemento yonlade- para sua formação é denomina da negócio
I

I iurídico. Sabemos, entretanto, que 9si9gÓstagi!nq9g!_3!g!gf de serem oriundos da autonomia

I
'  ì absoluta.l

_--.-J

valor (necessidade de conÍorto) --+ estimulo (comprar um cai-ro) --+ relação (consumídor e

revendedora dé veículos) + obrigaçáo (entregar veículo / pagar as prestaçóes) 
- 

limitaçáo

(cláusulas contratuais / limites légais).

{Éì\aor (primar, pàlo íuturo dos filhos) + estímulo imatriculá-lo em escola particular) 
- relação (pais,-*- /

/ ãlunos e esCola) + obrigaçáo (disponibilizar o ensino I pagar mensalidade) .* limitaçáo (cláusulas

contratuais / limites legais),

. Por vezes nos obrigamos a determinadas situaçóés que independem de valores e estímulos

pessoais, mas que derivam de circunstâncias corno imprudência, negligência ou imperícia.

' A expressâo necessidade náo se reiere ião somente as necessidades de sobrevivência de um determinado
indivíduo, mas também às relacionadas aos seus valores pessoais e gue dizem respeito ao lazer, cultura e
"hobbies' em geral. ì
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(. Ex: pausar dano a alguém (colidir em veículo alheio) obriga o indivíduo a arcar com uma indenizaçáo.

O elemento "dolo" tambem poderá ensejar uma obrigação.
/-\
Ex: pifamar propositalmente uma pessoa obriga o índivíduo a arcer corn un'lâ indenização.

._J
Assim, o cometimento de um ato ilícito, seja po1 dolo ou por culpa, gera a obrigação.

Independente ,das relações jurídicas convencionadas ou do cometimento do ato ilícito a

obrigaçáo pode ser imposta pela pura vontade da lei.

Obs: As Íontes das obrigaçóes serão oportunamente estudadas.

,tQÇJs7-'1;" f rl>
2 - Obrigações Jurídicas: ( 

--qn,:;.g- 
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Existem obrigaçoes de cunho moral, religioso e de comportamento social que náo Ìêm

relevância para o Ordenamento JurÍdico e que, poi'tanto, nâo serão, especìficamente, objetos de

nosso estudo.

As obrigações que nos interessam são aquelas consideradas @y.Allrìhara o Ordenamento

Jurídico e que estão por ele normatizadas, o que lhes confere um cerâel iglT.rpflggltg ou seja, a

obrigatoriedade de cumprimento por força de norma jurídica, seja rept'esentada por lei ou contrarto.

Daí concluirmos que os sujeitos envolvicjos em uma obrigação jurídica podem se caracterizar

como particulares ou como públicos.

Ex: Contrato de compra e venda de imovel (obrigaçáo entre padiculares)

Ex: Pagamenlo de lmposto de renda (obrigaçáo entre particular e Estado)

3 - Definição de Obrigação:

A definiçáo de obrigaçáo há muito vem sendo desenvolvida, desde o Direito Rornano,

entretanto, nosso diploma civil não traz a conceituação da matéría, mas tão somente seus

desdobramentos. Aliás, diíícil traçar definiçáo cornpleta e plenarnente satisfatória, visto traiar-se de

conìeúdo extremamente abrangente.

Nada impede, entretanto, que tracemcls os principais elementos conceituais cla obrigação,

quais sejam: ,r:uic;-ç f ç.í4

7 - \tg_Lgçgq_iy131!Sg_Ug49!!g1i4J relaçâo mantida atú o adimplemenÌe-da obrigaçáo quando irá se

extinguír (voluntária ou involuntariamente) e desÌituir o vínculo anteriormente formado;
e------\ 

^//-€---------- Vittç.Ulgjgflggiqlentre 9g:gyr":ï"it*''eygg9l Trelp)onde o primeiro deve prestaçáo ao

segundo. É jurídico por vir acompanhado de sanção3.

-" : . .
' As relações obrigacionais sáo objeio de estudc do Direito Pessoai pelo fato de vincularem somente as
pessoas envolvidas na relaçáo, incidindo, portanto, sobre as pessoas. Esta é a principal diÍerença que poderá
ser apontado corn relaçáo ao Direito Beal, pois este incide sobre a coisa (maior expressão no Direito de
propriedade) e é oponível.a todos.
" No período roínano o não cumprimento da obrigaçáo Íazia recair -a execuçáo no próprio devedor que se
tornava escravo ou era morto. Posteriorrnente a execuçáo passou a recair sobre o patrimônio do devedor.
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-çtljlJdjnl4lgd_ap{-esl3gãg-positiva oq_!e.g{y3 ciar, Íazer ou não Íazer algo;

- çêráiel p-atlinonlaìaì descumprimento garantidc pelo patrimônio do devedor.

Ocs. l.le,-n sempre a obrigaçáo será representada pelo "pagamento em dinheiro" por alguma

nercadoria. pois como visto ela se refere também a realizaçáo de um serviço ou até a uma

als:elçac. Entretanto a conoÌaçáo das preslações na disciplina a que nos dispomos a estudar será

s:':3-e patrirnonial, tendo sempre, cunho econômico (náo necessariamente pecunìário).

4 - Carasterísticas do Direito Obrigacional:

D:i, ido a infinidade cle obrìgaçoes existentes em nosso Ordenamento Jurídico e a

,np:ss;i i:dade de estudarmos todas elas, em apenas um semestre, nos ateremos apenas às
- - '<-

cbrigaç-a contidas no Títuloi"Dos Olrgllgs das Obrigaçõe,s'l)Livro | (part9 esq_e9fl| de nosso Código

Civii {aÍs. 233 e ss.), de modo que as obrigações em espécie serão estudadas oportunamente.

;. Ex: As obrigaçoes tributárias serão esÌudadas em Direito Tributário, as obrigações trabalhistas em

Direiio do trabalho, as obrigaçoes Íamiiiares em Direito de Íarníl ia ...s

Diante disso, nos ateremos apenas as caracteríslicas de tais obrigaçóes. Tais características,

entretanto, têm o carâIer geral servindo como substrato pai'a entenCimenÌo de todas as relaÇões

obrigacionais.

Por ser um conteúdo extremamente funciameniaici' tem-cs que a disciplina da "ieoria gera! qo

j"i1gil-q dgs 
"obr!99çõq9"1foi, 

por muitos, considerada lmuiávei. pei-ene, definit i 'va, sendo esse o

:nt9n{ryrylo,lladiggjal Entretanto, ial idéia entrou ern crise, donde podern ser apontadas grandes

rnodificaçóes do decorrer da história do díreito.

Uma das modificações pode .:er írti:ìervada nas obrigaçóes que eraÍì pactuadas segundo os

costumes germânicos, onde a auiorornia era .-esÌrita, as Íorn:,.lidades mais presentes e o

inadimplemento resolvido com vístas a pessoa do obrigado e não ao seu patrimônio (nota 3). Com a

iníiuência do Códigc Napoleônico (idéias l iLerais) a autonomia da vontade toma espaço nas relaçóes

contratuais dando maior l iberdade aos contratantes.

Posteriormente, a análise do conte*o das relações obrigacionais Ìenta ponderar e como bem

cita Venosa (2005), temos que encontrar un meio - termo, entre o espírito liberal que preza pelo

individualismo e pelo intervencionismo Estatal, que preza pelocoletivo, pelo social.

a Entendimento da maioria dos doutrinadores, pois segr-tndc Silvio Rodrigues, seria impossível repara( o
descumprimento com perdas e danos, caso a prestaçáo descumprida causasse um dano.
" Tais obrigações são assim consideracjire, entretanto, náo se inserern no contexto aqui estudado,
principalmente por serem oriundas de nürrna:; 'jcgentes (impostas pelo Esta:1o) e nâo da autonomia privada.

' ì
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Nosso atual diploma civil continua tratando a matéria de fcrma acrítica como o CC/1 6,

trazendo alterações, em sua maioria, de ordem espacial (localização dasdisposições normativas na.

lei) e poucas de ordenr rnaterial.

Seguindo a tendência moderna do direíto civil constitucional o 'Qir9-!!o 
93:_ 9-?li9"q9es'"1vem 

se

pauÌando em urna série de princípios jurídicos de ordem social e ética que visam eviÌar os abusos do

Direiïo Obrigacional do séc. XX (pauÌacio no Direito Romano)i \-"

As alterações econômicas e políiicas alteraram a consciência jurídica, apesar de ser o DireiÌo

das obrigaçóes ser o ramo do Direito civil, que recebe com rrre.ior atraso o impacto de tais

transÍormações. .

. Conclui-se ser necessário ulÌrapassar o esiudo tradicional da relaçáo obrigacional, que se

pauta no mero entendimento de seus elementos constitutivos e seus desdobrarnentos, para buscar

uma análise mais proÍunda e coerenÌe com as particularidades das pessoas, com o conÌexto social

onde estão inseridas e com os princípios e valores expressos em nosso Ordenamento JurÍdico,

,-,Íazendo a relação do Direito Civil com a ordem colstituciclS]

poderá ser formada?

2 - Em que consiste a autonomia privada nas relações obrigacionais? A autonomia privada, quando

da Íormaçáo de uma obrigaçáo, pode se caracterizar pela líberdade ilimitada? Por quê?

3 - O que caracteriza um ato praticacio por dolo? Tal ato pode originar- uma obrigaçáo? Qual o

enienCimento relativo aos elementos da culpa (negligência, imprudência e imperícia)?

4 - Cite e explìque os elementos de uma relaçáo obrigacional.

?- 5 - É possível verificar uma relaçáo obrigacional perene? Por quê?

6 - Comente a frase: A presiaçáo de uma relação obrigacional somente poderá ser representada pela

pecúnia.

7 - Todag as obrigações de um pa! para com urn Íilho podem se enquadrar na matéria aqui

estudada? Por quê?

( 8ï- Qual a principal diÍerença pcde ser apontada entre as reiaçóes obrigacionais no período romano

germânico, na vigência do Código Civil Ce 1916 e atualmente?

9 - A partir dos elementos de uma relação obrigacional construa o conceito de "obrigação".

, 
10 - Qual a relacáo do Direito civil atual com a ordem conslitucional?

REFERÊNâIAS

- DlNlZ, lt/aria Helena. Curso de Direilo Civil brasileiro: Teoria geral das obrigações. 20. ed. Sáo Paulo: Saraiva, 2004. v.2

- FIUZA, César. Direito Civil: cursocompÌeto.8. ed. Eelo irorÌzoilte: Del Rey,2004.
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1 - Elementos estruturais da relação obrigacional:

Não há como tratar dos elernentos estruturais de urna relaçáo ob'rigacional sem huscar seu

conceiio, mesmo que supedicialmente.

Assim, todos os elementos estruturais S1T_qg{rno da re!eçég_d_9_çeqter-pa!@-o_!!.qlque

liga duas ou mais pessoas, onde urn delesí (devedor) )age no sentido de cumprir deierminada
";'- "*-.----*'{'--

prestação (iositiva ou negativà) em Íavor do outro (credor).
\__* ._--  -  - . : .** j

Vale lembrar que, por se tratar de uma relação jurídica, a relação obrigacional tem como

elementos: sujeitos (elemento subjeïivo), objeto (elemento objetivo) e vínculo jurídico (elemento de

ligação). "r

1.1 - Sujeitos da relação obrigacional (elementos subjetivos):

Os sujeitos de uma relação obrigacional se classiíicam como:
/--.\

atQlede-e{rUò também conhecido como\e€9ï)em uma pretensão com relaçáo a outra
\ l4 ' '_- ; - - \

parte da relaqão$lgyg-c{gr) Considerado o beneÍiciário da prestação, sendo tiÌular de um direito. Este

sujeiio pretende que a prestaçáo seja cumprida e para tanto tem amparo legal (art. 233 CCl02).

O)GgledS!€Sg/ì/dtambém conhecido como'ó'éveO$ tem obrigação de satisÍazer a pretensáo

da outra parte da relação (credor)-

Ex: Num contrato de prestaçáo de serviços advocatícios pode-se cons.derar:

a",- sujeito ativo: o advogado ao receber os honorários e o cliente ao receber a prestação do serviço
\ . .
'- sujeito passivo: o advogado ao presÌar seus se,'viços e o cliente ao pagar os honorários

" Principais características dos sujeitos:

- podem ser representados por pessoa natural (nascirnento com vida) ou pessoa jurídicar (arl. 10 e 20

cc/02);
- devem ser, pelo menos, determinávels;

?

I
I
F
I
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Obsl: O cumprimento da prestação do devedor pode se dar de Íorma volu;rlá.ria ou compulsória.

Obs2: O enfoque que é dado ao devedor, que deve adimplir uma obrigaçáo é que levou a

nomenclatura da disciplina - "Direito das Obrigações".

Obs3: Os sujeitos de uma relação obrigacional podem assumir os papeis de "credor" e "devedor"

simultaneamente. E a chamada reciprocidade de pólos.

Obs4: Assumem posiçoes recíprocas leadc enr vista prestações distintas.

' O sujeito de uma relação jurídica deve tei personaiidade jurídica, salvo para os "entes despersonalizados".



- a indeterminaçáo

cumprimento);

ser transltória2 (ner.essidarJe de cunhecimento no momento do

- credor será indeterminado quando se tratar de oÍerta pública (grande no de pessoas);

- podem ser múltiplos em quaisquer dos pólos da relaçáo;

- os sujeitos'poderão ser Íepresentados3.

1.2 - Objetos da relação obrigacional (elementos objetivos):

Os objetos das relaçóes obrigacionais podem ser represenïadcs por diversas prestações

(comporlamentos/condutas) do devedor, spjam elas positivas ou negativas. Sáo elas:

a) Obriqação de dan entíegar ou restituir algo ao credor (coisa)

b) Obriqação de fazer prestaçáo de serviço, exercício de atividade ou execuçáo de ato

c) Obrìqação de não fazen abstenção da prática de ato que poderia ter sido praticada se náo

fosse a obrioacão.

Obsl: lmportante ressaltar que a pretensão do credor se volta. inicialmente ao cumprimento

voluntário de uma das obrigações acirna (gbieÌos imediatoso;, só buscando o patrimônio do devedori

caso ele não as cumpra voluntariamente. A busca do patrimônio caracieriza o cumprimento Ícrçado

cia obrigaçáo.

Obs2: Por vezes a obrigação de íazer conÍunde-se com a obrigação de dar, por isso, considera-se

que, se a coisa entregue pelo devedor teve que ser Íeita (antes) pelo mesmo, a obrigaçáo será

classificada como de "Íazer". Portanto, se a obrigaçáo de dar pressupõe a obrigaçáo de Íazer, assim

sei'á classiÍicada.

Ex: Encomenda de salgados.

Ex: Num contrato de prestaçáo de serviços advocatícios pode-se considerar:

- Objeto: a prestaçáo de serviços advocatícios (íazer - obrigação do advogado) e os honorários a

serem pagos (dar /pagar - obrigação do cliente)

u Principais características dos objetos:

- tendo como objeto a prestação, esta deve ser lícita, possível (material e juridicamente) e

determináve15;

- o objeto material sobre o qual a presiaçáo incide também de,re ser lícito, possível e determinávei;

2 Se mantida a indeterminaçáo o juiz determinará a consignação e posteriormente quem irá levantáJa.
3 Os poderes da representaçáo conÍerem-se por lei ou pelo interessado (devendo ficar comprovada a qualidade
e a extensão dos poderes confericios) - art. 115 a 12O CC/02.
a Denomina-se obieto imediato (objeto da obrigaçâo),' a prestação em si (serviços advocatícios), sendo
considerados objetos mediatos (ob.ieto da prestaçáo), os seus desdobramentos (elaboraçáo de petiçóes

iudiciais, comparecimento a audiências, Íormalizaçáo de acordos...).
" As partes podem convencionar o pagamento de uma prestação que no momento da avença ainda não esteja
definida. A determinaçáo do objeto de uma relação obrigacional implica nc seu detalhamento. Caso seja
determinável, suas características dev,erão ser declinadas quando do momento do cumprimento.

deve
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- impossibil idade física ou jurídica do objeto da prestaçáo ou a i l icitude do mesmo ensejará a nulidade

da obrigação (noçôes de Direito Civil l);

- a impoèsibílidade parcial enseja o api'orreitamento da parcela possível da obrigaçáo;

- a viabilidade posterior da obrigaçáo garante sua validade;

- a prestação (objeto) deve ser suscetível de avaliaçáo econômicaG.

1.3 -  Vínculo da relação obr igacional :

O vínculo é entendido como o -elo que liga os indivíduos numa relação jurídica e, em se

tratando de uma relação obrigacional - credor e devedor. Ele tem o condáo de restringir a l iberdade e

a vontade Oa pàrte devedora.

O referido elo é representado por dois elementos que estáo inÌirnamente relacionados e são

internos à relação obrigacional, quais sejam:
';ti'r't 'v"l-'?-t'':> a) débito: relativo a prestação devida peio sujeito passivo, dever de prestar aquilo ao gue se

comprometeu. O débito possui dois aspectos:

* Lado passivo: consiste na pressáo psicológica a que é submeÌido o devedor

que esÌá ligado em decorrência de um'.rínculo (lei, contrato);

Lado atìvo: consiste na legílima expectativa do c;edor de que irá receber a

prestação.

l)aw'o'-azLo b) responsabltldade: relativa a garantia de execuçáo das'obrig4ções que se náo Íor cumprida

volunÌariamente, se submeterá aos meios coerciÌivos (imposiçáo Estatal). Este elo supre a frustraçãc

do cumprimento voluntário, donde sujeita-se o patrimônio do derredor a açáo judicial proposta pelo

credor para obter o cumprimento Íorçado da obrigaçáo ou ressarcinrento dos prejuízos decorrentes

do descumprimento da mesma.

Obsl: Em algumas relações obrigacionais o vínculo não será representado pelos dois elementos

vistos acima, fallando, por vezes, um dos dois. Tais exceções seráo estudadas em nosso próximo

encontro.

Obs2: O débito tem cunho moral, vez que enseja o cumprimento voluntário cla prestaçáo, jâ a

responsabilidade tem cunho jurídicc, vez que esÌá ligada a execuçáo Íorçada da mesma.

2 - Gausa das Obrigações:

fl
il
i

6 A reÍerida avaliação econômica pode estar incutida de forma direta, no próprio objeto da obrigação, ou de
Íorma indireta, quando do descumprimento da mesma,,quando será compensada por uma indenízaçáo, que
náo equivale a obrigaçâo, tendo caráier substitutivo. E necessário que a prestaçáo possa set mensurada
economicamente (aval iadaem dinheíro) para, em caso Ce descumpriment..  serÌraduzida em quantia devida
como reparação.



Para nâo nos delongarmos em conteúdo já estudado em Direito Civil l, apenas nos ateremos a

diferença entre causa e rlglivo em uma relaçâo obrigacional.

\ocorre, ou" oó-lãì a re19gl$gire*eglgs-Le|*{Jgffinto este que
dificilmente é averigqqdpr e gue não tem relevância para o Ordenamento Jurídico, 

"ãiü-ïi;a;"
comprovadamente ilícito. O motivo é o Íim mediato - subjetivo.

---=)A causa, por sua vez, é o elemento imediatcj, que representa i' consecuçáo do negócio em si,

o que determinou o contraimenio da obrigaçáo, interessando, portanto, ao Ordenamento Jurídico. A

causa é externa - objetiva.

Ex: lqróvel para o

ajudar parente com dificuldades Íinanceiras.

partes {exteriorização da vontade).

Ressalta-se que o motivo pelo quai o imóvei Íora aiugacic(não_fnporia ao ordenai-nenio

jurídico, entretanto as prestações devidas lhe são importantes.

Obs: A legislaçáo pátria náo faz previsão expressa da causa ou motivo como elementos das relações

jurídicas, poftanto, náo os trabalharemos como elementos das relaeões obrigacionais.

ES
I

1 - Quais os papéis assumidos pelos indivíduos numa relação obrigacional?

2 - Ë possível uma relaçáo obrìgacional com apenas um sujeito? Por quê?

3 - O sujeito numa relaçáo obrigacional pode ser ativo e passivo ao mesmo tempo?

4 - Quais os possíveis objetos numa relaçáo obrigacional?

5 - Um menor pode ser sujeito em uma relação obrigacional? Em que circunstâncias?

6 - O nascituro pode ser sujeito de uma relaçáo obrigacional?

7 - o patrir!0liç.-d.p-.de._vç.dgrc-_q__9pte_tg pliryipatda relaçáo obrigacional? elle11eZ

8 - O que representa o patrimônio do devedor numa relaçáo obrigacional?

9 - O que difere o objeto imediato do objeto mediato em uma relação obrigacional?
.l 0 - Uma obrigaçáo que inicialmente possui um objeto impossível e que posteriormente se torna

possível é considerada nula? Por quê?

11 - ldentiÍique e discorra acerca do objeto da seguínte relação obrigacional: "contratar assassinato".

12 - ldentifique e discoría acerca do cbjeto da seguinte relaçáo ob"igacional: compra de todos os

Íilhotes de determinada ninhada, da qual náo se sabem a quantidade, as cores, os tamanhos...

13 - Discorra sobre a questão patrimonial na seguinte obrigaçáo: obrigaçáo de divulgar uma

retraÌação a uma ofensa à honra.

14 - O que represenÌa o elemento externo ao vínculo obrigacional?
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Universídade Saígado de Oliveira - Universo

Prof. Renata Dias/ Direito Cívil ll

3'Aula

1 - Vínculo das Obrigações:

Aprendemos na aula anterior, que o vínculo ém uma relaçâo obrigacional (elo de l igação entre

credor e devedor) se divide em doís elementos, quais sejam, débito e responsabilìdade. As

obrigaçóes que possuem tais elementos sáo assim consideradas, obrigaçóes perfeitas, civis.

Na oportunidade, citamos a possibil idade de se ressaltar algumas exceções, donde tais

elementos não estariam presentes conjuntamente. Aqui se enquadrariam as obrigações ditas morais

e naturais, as quais estudaremos a partir de agora.

Neste sentido, considerando as relações obrigacionais em relaçáo ao vínculo intersubjetivo

que estabelecem, podemos apresentá-las da seguinte maneira: Obrigaçóes civis (Íunciadas em um

vínculo jurídico); Obrigações morais e naturais (Íundadas ern vínculo:- moraÍs e de e.' rirlarlaì

; i i

2 -  Obr igação Givi l :  t /  r .  '  
i ì  r

A obrigaçáo civil encontra-se armada de todas as garantias jurídicas, que asseguram seu

cumprimento e instituem sançóes no caso de seu descumprimento. Esta modalidade de obrigação

ïigura como objeto de estudo da nossa disciplina, que como comentamos, tem caráter compulsório.

Sáo, portanto, obrigações jurídicas.

O úílgUlc naç- obrigaçóes civi+m o concláo de ligar de forma ccinpulsória credor e devedor

na relaçáo obrigacional, seja na exigência de prestação positiva ou negativa, desde que com caráter

palrirnonial (passível de mensuração econômica). Recebe a denominação de vínculo Jurídíco, pois

contemplado e amparado pelo Direito e poSsui os dois elementos constitutivos, o débito e a

responsabil idade.

Entende-se, nesse seniido, que o elemento "débito" está relacionado à pessoa do devedor,

pois diz respeito ao seu compromisso, seu deveí de cumprimenÌ,: da obrigação. Já o elemento

iïõffibilid"d">staria ligado ao credor, vez que, diz respeito à sua prerrogativa de buscar o
\q_:--_-",/

aparato Jurisdicional para garanÌir a execução forçada da obrigação, que náo Íora cumprida

voluntariamente. Assim, temos como instrumento garantidor das obrigaçóes, o patrimônio do

devedor, a Íim de resguardar os inieresses do credor.

*=- Ex: Em um conirato de aluguel, se náo Íorem pagas as parceias voluntariamente, o legislador poderá

cobrá-las em juízo.



15 - Como se estabelece a bipartiçáo do vínculo obrigacional?

RE F E RÊN C I AS B I BLI O G RAFICÁ S;

- DlNlZ, Maria Helena. Curso cle Direito Civil brasileiro: Teoria geral das obrigacões. 20. ed. São Paulo: Saraiva,

2004. v.2.

- FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

- LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: obrÌgações e responsabil idade civil. 3. ed. Sáo Paulo:

Revista dos Tribunais,20O4. v.2.

- RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: parte geral das obrigaçóes. 30. ed. Sáo Paulo: Saraiva, 2002.v.2.

- ROSA, Pedro Henrique de Miranda. Direito Civil: parte geral e teoria geral das obrigações. Rio cie Janeiro:

Renovar,2003.

- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civi l :  Teoria geral das obrigaçóes e Ìeoria geral dos contratos. 5 ed. Sáo i
Pauf o: Atlas, 2005. v.2. I

O presente maieriai Íoi elaborado para fins didáticos, enireianto, náo substitui a bibliografia
adotada pela instituição para efeito de avaliaçáo. Sua Íunçáo é, táo somente, orientar o aluno com
os prìncipais tópicos a serem tratados em sala de aula. As obras utilizadas para suas elaboraçáo
devem ser consultadas pelos alunos para aprofundamento do conteúdo. A alteração ou indevida
utilização do conteúdo aqui exposto ensejará as perralidades cabíveis;
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3 -  Obr igação Moral :  i :  - r  '

Quando da identiÍ icaçáo do nosso objeto de estudo, citamos a existência de algumas

obrigações, que por suas características e particularìdades náo teriam o condáo de chamar a atenção

do ordenamento Jurídico. Tais obrigações foram classificadas, na opodunidade, como irrelevantes.

Foram citadas as obrigações morais, como por elxemplo, as de cunho religioso, entreianto náo

Íoram iraçadas suas principais características. Assirrr, tem-se a obrigaçáo móral como aquela que

encontra seu principal Íundamento nas normas morais, que residem na consciência de cada

indivíduo, podendo este cumpri-las ou não, sem soÍrer nenhum tipo de sanção objetiva em caso de

descumprimento. Aliás, as possíveis sanções pelo descumprirnento de obrigaçoes morais náo têm

execução Íorçada sendo, também, de cunho moral.

Ex: Reprimenda social.

Suas características nos fazem conclulr, que ao contrário das obrigações cir.ris, náo têm o

caráter complulsório e, portanto, são obrigaçáo inexigíveis coerr:ifivamente, por carecerem da

proteção do Estado, náo recebendo o amparo das prestaçóes Jurisdicionais.

Dessa forma, o "devedor" de uma obrigaçáo moral não pode, em nenhuma hipólese, ser

compelido a cumpri-la estando vinculado apenas aos valores e princípios de sua consciência. Assim,

o cumprimento espontâneo de um preceito moral será visto sempre como uma liberalidade, e náo

como um pagamento.

Ex: Obrigação de comparecer a um culto religioso.

Eâ.l
n

I
I
I

Obs: Algumas obrigaçoes de cunho moral, com o passar do tempo e com a modiíicaçáo dos anseios

sociais, perdem o caráter meramente moral, se lransformando em obrigaçóes jurídicas.

Ex: dar preÍerência de atendimento aos idosos.

4 - Obrigação Natural:

Podemos afirmar que nas obrigaçoes naturais há um credor e um devedor, devidamenÌe

consiituídos, existindo, portanto, um débitc de fato. Entretanto, tais obrigações são caracterizadas

pela incompletude, imperfeição, de modo que náo podem ser exigidast judicialmente, não contento,

neste sentido, a característica da compuisoriedade, própria da obrigação civil (jurídica).

Na fase introdutória, da presente aula, ressaltamos que esse tipo de obrigação náo possui os

dois elementos constitutivos do vínculo das obrigaçôes jurídicas.

Assim, na obrigaçáo natural, há o "débiÌo" (dever de efetuar determinada prestaçáo), porém,

não existe a "responsabil idade", ou seja, a proteção jurídica conÍerida ao credor de uma obrigação

civil para, em caso de inobservância da prestaçáo, acionar o devedor, execuÌando seu patrimônio.

' A obrigação natural não se enquadra na hipótese do pagamento indevido, pois apesar de se tratar de um
débito inexigível, ele é existente.
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frA" dívidas de jogo sáo obrigações juridicamente inexigíveis, portanto, naturais, entretanto, o

pagamento voluntário da prestação devida não será objeto de discussão judicial, vez gue, o devedor

não poderá reaver o valor pago. (art. 883 CCt02)4.

Por equidade, podemos considerar obrigaçóes naturais, todas aquelas ond^-'nao se permita a

repetiçáo do que Íoi pago. Devemos nos ater também,'para o Íato de que a regra se consÌitui pela

considei'ação das obrigaçóes civis, sendo as naÌurais, as exceções.

4.2 - Características importantes das obrigações naturais:

- o clevedoi natural não pode ser compelido a solver a obrigaçáo;

- o pagamento ãa obrigação natural é considerado válido;

- o cumprimento da obrigaçáo natural é irretratável, náo sendo possível a restituiçáo;

- o pagamento sob coaçáo náo caracteriza a irrevogabilidade;

- o pagamento parcial náo transÍorma a obrigaçáo natural em civil;

Feitas as considerações gerais acima, podemos entender a obrigaçáo natural como

sendo aquela em que se tem qm vínculo (que náo é jui'ídico) entre credor e devedor, onde este não é

juriclicamenÌe obrigado a sanar o débito que possui ante aquele, porém, se efetua livre 'e

voluntariamente o pagamento, não goza do direito de repetição, ou seja, não pode pleitear a

devolução do que pagou.

a A.doutrina se divide quanto às dividas de jcgo, consideradas como obrigações naturais. Alguns autorês
acham que as dívidas de lal natureza não deveriam sequer Íigurar no rcll das obrigações naturais, devido a sua
essência ilícita e de nenhuma utilidade social.,Não mereceriam, portanto, a ga;antia da "retenção", após seu
adimplemento voluntário, cabendo, entáo, pedido de restituição. Porém, esse Íamo da douirina não é aceiio
pelo direito pátrio, que considera as dívidas oriundas da jogatina verdadeiras obrigações naturais. Entreianto, a
grande discussão que se travava entre nós é justamente quanto a distinção entre iogos legalizados e náo
legalizados, pois não havia distinção entre eles no Código civil de '1916 (art.1477). Parte da doutrina e a
legislaçáo civil desprezava essa distinçáo, afirmando que qualquer tipo de jogo (legalizado ou não) geraria
obrigação natural, portanto, inexigível juridicamente. Dessa maneira, não interessava se a obrigaçáo era
oriunda de loteria, por ex., ou de um Cassino qualquer; pois seriam, em ambos os casos, obrigaçóes
inexigíveìs. Neste sentido, autores consideravam que, a legalizaçáo de um tipo qualquer de jogo atingiria
somente a esÍera penal, jamais o âmbito civil. A jurispru;Jência resolvia a q Lestáo com o entendimento de que
os jogos considerados legaís seriam vistos (à luz dos tribunais) comc negócios jurídicos perÍeitamente
consÌituídos, gerando verdadeiras obrigações civis, garantidas juridicamente, e, portanto, judicialmente exigíveis
por meio de açáo. Exenìplo trazido por Maria Helena Diniz ê o seguÌnte julgado: "A alividade turíística é
autorizada por lei Íederal, pelo que é juridicamente exigÍvel dívida oriunda de aposta realizada no Jockey Club"
(FtT, 4BS: 126). EnÌretanto, a situação se resolve legamente com a entrada em vigor do Código Civil de 2002
que em seu art. 814, S2o excetua os jogos e apostas legalmente permitidos do disposto no artigo.
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4.3 - Natureza Juridica das Obrigações F.laturais:

Tema de cunho controvertido, a "natureza jurídica" das i,brigações é objeto de várias

discussões, mas será tratada, no mornento, de maneira supedicial, de modo a abordar as principais

correnles de entendimento, sem, entretanto, nos aprofundarmos nas discussões.

Há uma corrente que considera a obrigaçáo natural um tipo de "obrigaçáo civil incompleta ou

imperfeita", por ela apresentar todas as caracierísticas de uma verdadeira obrigaçâo civil, faltando-lhe

apenas a garantia jurídica da açáo.

Outra linha de entendimento descarta a idéia da obrigação natural como obrigagáo civil

incompleta. As obrigaçoes naturais não poderiam ser consideradas como vínculos jurídicos (mesmo

que imperfeitos), pòis só recebem tutela jurídica no momento de seu cumprimento (atravós da "soluti

retentio"), que pode se realizar ou náo, dependendo da vcniade do devedor. Ou seja, a obrigaçâo

natural só é vislumbrada pelo direito após a sua exiìnçáo, pois, no momento em que a prestação é

cumprida, rompe-sê o vínculo enire cíêcioÍ e devedor , de Íorma que este nada mais deve e aqueie

nada mais tem a receber. Verdadeira obrigaçáo cirril é aquela que r',-cebe resguardo jurídico não só

no momento de sua extinçáo, mas Ìambém na sua Íorrnaçáo e durante toda a sua existência.

5 - ObriEações reais (ProPter rem):

Segundo Venosa (2005, p.61) As obrigaçoes reais são aquelas que estáo a cargo de urn

sujeito, a medida em que esÌe é proprietário de uma coisa, ou titular de um direito real de uso e gozo

dela. Assim, esÌarao presentes nas sítuações de pcsse e propriedade de determinadas coisas, ou

seja, uma obrigaçáo_que se Íorma em Íunçáo de uma coisa.

É a obrigação decorrente do poder que o indivíduo exerce sobre uma coisa e náo sobre uma

pessoa (como ocorre nas obrigações pessoais). G poder sobre a coisa (propriedade ou posse) é

conseqüência do cumprimento da obrigação pessoal (dar,fazer ou náo Íazer).

Ressalta-se que a obrigaçáo real recai diretamente sobre a coisa e obrigaçáo pessoal, nosso

objeto de estudo, depende da presìação clo devedor, de modo que, enseja a colaboração de um

sujeito passivo. A obrigaçáo real náo irala de colabaraçáo e sim de airibuição de dever com relaçáo à

coisa.

Nesse sentido, aÍirma-se que tal obrigaçáo não deriva diretamente da r.,ontade das pafies e

sim da relaçáo formada entre os sujeitos em face de uma coisa.

A obrigaçáo real gera obrigação erga omnes, o quer dizer que seu respeito é devido por todos. Já a

obrigaçáo pessoal só enseja o cumprimento e respeito por parte do devedor.

Ex: O credor hipotecário pode requçrer a apreensáo da coisa hipotecada, com quem quer que esteja,

para executar o seu crédito.
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: Obs: O que difere, essencialmente, a_s r das relações reai-s é

vinculo se estabelece entre suleitos ícredor e devedorl

lmporlante ressaltar que o estudo aprofundado de tais obrigaçóes se dará, oportunamente,

ouando do estudo dos "Direitos reais".

As questóes abaixo dizem respeiÌo ao conteúdo estudado na presente aula
.l - Qual a diÍerença entre a obrigaçáo natural e a obrígaçáo moral?

2 - Qual a diferença entre a obrigação natural e a obrigaçáo civil?

3 - Qual a importância do vínculo das obrigaçóes, no qrre diz respeito à classificação das mesmas?

4 - Analise a situação e discorra sobre ela: Um indivíduo paga m:tade de sua dívida de jogo. O

credor, diante do pagarnento pai'cial, a1uíza açâo para cobrar o restante da dívida.

5 - Analise a situaçáo e discorra sobre ela: Um indivíduo que deve prestação oriunda de um jogo de

azar ê compelido a cumprir com tal obrigaçáo sob coação de ter Íerida sua integridade física. Ao

tentar invalidar o pagamento, o credor alega que o pagamento de obrigaçáo natural não é restituível.

6 - Qual a sua opinião quanto à natureza jurídicas das obrigações naturais?

7 - O que você entende por obrigação "propier rem"?

B - Explique a frase: Náo existe na obrigação natural um titular de um direito exigível, mas sim um

beneficiário pelo cumprimenlo voluntário da parte contrária.
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O presente material Íoi elaborado para fins didáticos, enlretanto, náo substitui a bibliograÍia
adotada pela instituiçáo para efeito de avaliaçáo. Sua Íunçáo é, táo somenle, orientar o aluno com
os principais tópicos a serem tratados ern sala de aula. As obras utilizadas para suas elaboração
devem ser consultadas pelos alunos para aproÍundamento do conteúdo. A alteração ou indevida

áo do conteúdo aqui exposto ensejará as penalidades cabíveis
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1 - Fontes das Obrigações:

A noção de "fonte" não nos é estranha, porquanto, estudamos em nossos primeiros períodos,

as Íorrtes do Direito.

O mesmo sentido pode ser empregado às fontes das obrigaçóes, pois traduzem a idéia de

"nascedouro", origem..- Portando, identificaremos as referidas fontes, na medida em que forem

reconhecidos os Íatos jurídicos que criam ou Íazem surgir as obrigaçoes.

Em outras palavras, significa, verificar a origern das relações obrigacionais, das prestações

devídas de umas pessoas para còm as outras (credores e devedores)

2 - Breves considerações históricas:

Já comentamos, em oportunidade passada, que por se tratar de -conteúdo Íundamentador, a

Teoria geral das obrigações sofreu poucas alteraçóes no curso evolutivo do Direito. Da mesma forma

a questão relativa a conslderação das "fontes das obrigações'. Aliás, nem se tratam de altera@es,

propriamente ditas, mas,,pri ncipalmente, de uma evoluçáo interpretativa.

Segundo Miranda Rosa "Íodos os auÍores são cancordes em desÍacar a impoftância que o

estudo da evoluçaÒ históriça das fonfes das obrigações Íern para o seguro entendimento das

classificaçõe.s gue se eniontram relacionadas nas várias legr's/ações modernas".

No período Romano. (lnstituiçóes do jurista Ronrano Gaicì a análise inicial do assunto

apontava duas Ícnle-.s. originadoras das obrigações, quais seiam; o_!"-l!jp- (ato que contraria o

Ordenamento Jurídico causando dano) e-o con{p{g.(atos lícitos dirigidos à constituição de um vínculo

obrigatório). Essa classificaçáo das Íonles é BIPARTIDA

Posteriormente, na tentativa de tornar mais completa a identiÍicaçáo das Íontes, adotou a

classificaçáo TRIPARDIDA, incluindo entre o delito e o contrato a expressáo "qy49!9!:49:9y:9"

ou "algum^próprio direito", o caracterizava, de Íorma vaga, as Íontes. 
L-v a't h"-tt-

Momento posterior fiá nos textos de Justiniano) adotava a classíficação QUADRIPARTIDA, ou

se.ia,.consideravam como Íontes, oconÍraÍo (acordo de vontades) ,o*!Ê!!Lo (dano intencional - dolo), o

quase - qqlrtra o (geStãol e repetiçáo do indébito2) e o quase delito (dano culposo).|-
Inspirados na classificação quadripartida os pei'íodos medieval e moderno fizeram suas

adaptações, o ciue foi leito inclusive pelo Código Napoleônico (1804 - cujo inspirador Íoi o

t Agir como no mandato, mas sem converrção prévia entre as partes (arts. 8iì1 a 875 do atual Código Civil).
2 Obrigaçáo de devolver o que foi pago indevidamente (arts. 876 a 883 do attial Gódigo Civil).
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jurisconsulto Francês Pothier). Assim o Código Francês aponta aS c-onsideradas fontes do direito,

agora com a inclusão da Lei como Íonte e que ocorreu também com o Código ltaliano (1 865).

O legislador do CC/1 6 não fez menção expressa à classiíicação das Íontes das obrigações,

mas ao sisÌematizar a matéria apontou o contrato, o ato ilícíto e as declaraçóes unilaterais de vontade

como Íonte autônoma das obrigaçoes' 

--. 
s{ í, i-=2

3 - Atos jurídicos como fontes (l icitude/i lícitude): "í--- :. i :.-L-i,. '  i i  _
Tratamos em nossa primeira aula, de forma superficial, do surgimento das obrígaçóes a paftir

de valores, cometimento de alos ilícitos e Lei. Na presente aula buscaremos, novamenÌe tais idéias, e

identificaremos outras íontes específicas.

Sabemos que todo ato jurídico ensejará a formaçáo de uma relação jurídica. Na oportunidade,

esclarecemos que náo importa a licitude do referido ato, pcis, sendo lícito cu ilícito a relação estará

Íormada.

Ex: contrato de aluguel (ato lícito) - relação entre locador e locatário.

Ex: colisão em carro alheio (ato ilícito) - relação entre responsável e vítima.

Considerando que toda relaçáo obrigacional é uma relaçáo jurídica, concluímos, inicialmente,

que as obrigaçóes, ou relaçóes obrigacionais podem se originar da prática de atos lícitos ou ilícitos

(14 aula).

Assim, a,relação contratual acima exempliÍicada gera uma obrigação do locatário para com o

Iocador e a relaçáo decorrente da colisáo do automóvel gera uma obrigação de reparação do

responsável para com a vítima.

O efeitos impostos pela leÌ é tido como Ato jurídico -- Exemplo - Adoção do filho vc adota depois a lei

lhe impõe cumpri suas obrigações com o adotado.

o contéudo quando vc impõe condições - lstó é um negócio jurídico. ) 
L^L'^"-r-""[ : h-' L'"' L-o

3.1 - Atos lícitos como fontes: (Artigo í86). =' V r^V"* I *-*9'â-( . fv*o*aw
Ck ru;f,or> r hâr.l_.i ê_

Atos Lícitos sáo aqueles praticados de acordo, em consonância com o OrdenamenÌo Jurídico.

No contexto das obrigaçoes os atos lícitos, como fontes das obrigações, serão representados pela

declaração da VONTADE (vontade como fonte direta das obrigações). a,trO l,"cilO - iUrnl"ç'&.<

Ex: contratos3, acordos, convenções, declarações unilaterais de vontadea...

Obs: Com relação às obrigações decorrentes da vontade humana, vale a consideração das
manifestaçóes bilaterais, como no caso dos contraios, assim como as manifestações unilateraÍs,

como no caso da pfomessa delgqqrnqejla.

Obs: Vale lembrar que a vontade surge a partir dos valores que impulsionam o indivíduo a suprir suas
necessidades.

" Representam grande parte das Íontes, donde ovínculo representa obrigaçóes recíprocas.
' ïambém denominadas obrigações ambulatoriais

-u{",1..u; L,r-., h.,ol I+. ,i^,;,i.: !s:, =- Al"o i.,. ' i '
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Obs: A vontade quando da Íormaçáo da relaçáo jurÍdica náo pode estar viciada (erro, dolo, coaçáo...),

pois caso contrário a obrigaçáo por ela Íormada não será exigível de forma legítima.

3.2 - Atos ilícitos como íontes:

Atos ilícitos conÍiguram a prá(ica de atos rque contrariam as disposições legais do

Ordenamento Jurídico, criando direitos aos ofendidos e deveres aos oÍensores, Íormando assim, a

relação obrigacional.

Ex: Causar dano moral ou material a outrem...

Ex: Abusar de um direitos '

4 - Lei conno fonte:

A Lei é considerada fonte primeira das obrigaçóes, pelo que, impossível considerar uma

obrigaçáo como ilegal- Por isso podernos consíderar,a Leí uma Íonte sempre presênte, seja qual Íor a

obrigaçáo.

Ex: Obrigação de pagar um imposto decorre da lei que e criou (Obrigação tributária);

Ex: Obrigação de pagar alimentos decprre da lei que assim definiu (Obrigação familiar).

Obs: As leis podem ser consideradas fontgs imediatas/ diretas (conro nos exemplos acima) e Íontes

mediatas/ indiretas (donde decorrem as demais fontes das obrigaçóes (atos lícitos e ilíciios), como as

que seráo vistas a seguir). Em sendo fonte imediata, a obrigaçáo estará deíinida na própria lei e em

sendo Íonte mediata a obrigaçáo estará deÍinida pelos atos que a originaram, com o respaldo legal.

" Nos termos do art. '187 do CC102 o abuso de direito é também considerado ato ilícito.

Fr.\-I{_ 
bvç, e.çt-,-.ç,"1-a,_ | d-c,tt'4^e' = 
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Obs: Sabemos que os qlqsjllqllqs podem se dar por açãg ou ornçslo, seja cgpssa ou dolosa.

'zztátffiç1o: conduta positiva (fazer algo).

- Omissão: conduta negativa (deixar deÍazer algo). Só é cometido por aquele tem o direito de

agir

- Culpa: iltç!!q_p1q!-qqde_!Aq intencionalmente, mas por nçglig-êrora, impfUdÊ!.c-ia o_q

iUperícia.

- Dolo: ilícito praticado intencionalmente.

Obs: O dano causado, objeto de reparação/ compensação poderá ser:

- moral: enseja compensação

- materia!: enseja reparação.

> físico

> Patrimonial
Obs: Neste contexto o cometimento do ato ilícito, seja qual Íor sua classiÍicação, seria fonte direta das

obrigações.
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4.1 - Funções da Lei enquanto fonte:

Percebam que em sendo decorrentes da vontade. hurnana (ato lícito) ou do cometimento de

ato i lícito, as obrigaçóes sempre decorreráo, em última análise, da lei. Nas duas hipóteses teremos a

proteçáo legal, no que se reÍere a compulsoriedade de cumprimento da obrigaçáo.

O que deÍiniria a Íonte (se diretalou indireta), seria a caracterizaçáo mais ou menos

especificada da obrigação originada. Assim, analisemos o exemplo abaixo.

Ex: Uma empresa inclui, indevidamente, o nome de um cliente no cadasti 'o do SPC, por falta de

pagamento.

Neste caso sabemos quê a fonte direta da obrigação é a prática de um ato ilícito (incluir

indevidamente o nome do cliente noSPC), entretanlo, étambóm decrrrente da lei deÍormaindireta,

de modo que, o art. 927 do CCl02 prevê que "Aquele que, por ata ilícito, causar dano a outrem, é

obrìgado a - epará-\o".

De modo direto o indivíduo estaria obrigado a indenizar o outro por, especiÍicamente,

negativar o seu nome indevidamente (origem especíÍica).

De modo indireto o indivíduo estaria obrigado a indenizar o outro por causar-lhe urn dano, o

que é previsto por lei (origem geral).

Assim, podemos concluir que algumas obrigações decorrem da declaração de vontade (atos

lícitos) ou do cometimento de atos ilícitos, conjuntamente, com a lei, também considerada fonte (de

forma indireta / mediata ). Estas obrigaçoes teriam fontes diretas e indiretas. Nestes casos a lei é

quem resguarda a obrigação - que foi originalmente criada pelo cometirnento de um ato ilícito ou

pela maniÍestaçáo da vontade.

Outras decorrem exclusivamente da lei .íde Íorna direta / imediata), independente da

declaração da vontade ou da prática de ato ilícito, ou seja, independente da vontade ou náo de

assumir a obrigaçáo. Nestes casos a lei é quern cria a obrigação.

Tecnicamente trata-se de um dever jurídico dirigido a uma coleÌividade e náo a um devedor

especiÍicamente como nos casos de obrigações decorrentes de atos lícitos ou ilícitos.

Ex: Obrigação de votar (Obrigaçáo de cunho social).

i
Obs: Como bem analisa Silvio Rodrigues, "Em Íodos os casos analisados, entretanto, a lei é a fonte

remota da obrigação, pois é ela que impõe ao devedor o mister de íornecer sua prestação e comina

sanção para o caso de inadimplemenÍo". (RODRIGUES, p. 11,2OO2).
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Ainda, nesse sentido, César Fiúza assevera que "as íonÍes das obrigações se resurnem sempre a um

fato, normalmente ato humano, sobre o qual incide a norma jurídica'. (FIUZA, p.281,2004).

5 - Fontes das Obrigações na atual legislação:

Apesar da imensa gama de fatos que poderiam ser considerados Íontes das obrigaçóes,

imporiante ressaltar as principais e mais abrangentes.

Nosso Código Civil contempla expressamente o contrato, a declaraçáo unilateral de vontade e

o ato ilícito como fontes das relações obrigacionais.

Obs: Variaçóes podem ser encontradas em doutrinas diversas, com denominações ou divisões

diferenciadas, entretanto, por se tratar de conteúdo, eminentemente, doutrinário ("Fontes do Direito'l),

náo há prejuízo prático em se adotar outros posicionamentos.

As questões abaixo dizem respeito ao conleúdo estudado na presente aula

1 - O que se entende por fontes do direito?

2 - O que se entende por Íontes das obrigações?

3 - Cite e explique as Íontes das obrigaçõ es? / /

4 - O que um negócio jurídico bilateral? E unilateral? Dê exemplos?

5- Em que consiste um ato comissivo e um ato omíssivo?

6 - Em que consiste uma ação culposa e uma ação dolosa?

7 - Faça a análise da situaçáo que se segue e a relacione com o conteúdo da presente aula: Um

indivíduo, sem intençáo, quebrou a vidraça do vizinho aoÍazer alguma; reÍormas em sua casa.

I - Analise a assertiva e a comente: Sempre que uma obrigaçáo decorer de ato lícito ou ilícito ela

também decorrerá da lei.
g - Analise a assertiva e a comente: Sempre que uma obrigação deconer da lei ela estará vinculada a

prévia prática de uma ato lícito ou ilícito.

10 - O abuso de um direito pode sbr considerado Íonte das obrigaçóes?
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5" Aula

1 - Introdução às classificações:

Geralmenie a classiÍicaçáo de determinados institutos nos paiece ier pouca utilidade prática,

entretanto, isso nâo'ocorre com as obrigações, vez que, conhecer suas modalidades nos permite

diferenciar seus efeitos.

Miranda Rosa bem lembra as citaçóes de Caio Mario da Silvia pereira, quando o louvável

doutrinador nos ensinã que "Há sempre uma necessidade de classificar, reduzindo a 
-categorias

logicas, o que a elaboração quotidiana produz de maneira vaga e indetermìnada. Não tem, pois,

sentido de pura abstração este trabalho classificador. Muito ao revés, há um indisfarçável conteúdo

prático na sua base: quem tem que enfrentar um problema, no arraial da obrìgações, deverá logo

distinguir o tipo a que este pertence, enquadráJo em uma categoria conhecida, e aí encontrar os

preceitos aplicáveis à espécie".

2 - Classificações das obrigações:

2.1 -Quantoaor igem:

Tal classiÍicação decorre da análise das Íontes das obrigações (iá estudada). Podem ser:

c Yoluntárias: Quando for decorem Ou 
"onduta 

humana, a maniÍestação individual ou coletiva

por meio da prática de um ato (lícito ou ilíciÌo). O,'^.j? ̂  à-r>. '

_--P " Legais: decoriem da imposição legal. a \-

2.2 - Quanto ao vínculo:

Tal classificação decorre da análise do vínculo das obrigações (iá estudada). Podem ser:

. Civis /' jurídicas: Possuem , os dois elementos do vínculo que sáo o débito e a

responsabilidade. t/ol-s-,, rn \ ov"-r- * ., r-,*.r-.. =L í/ Qh-,-,i-,tr-.t.i--r9 r: ',>' r ',', !1.t '. r',o

" Morais:,Ela se'constituem por náo existir elementos especíÍicos no vínculo. Ex: Urn

comprimento a outra pessoa.

o Naturais:.o elemenlo do vínculo ó o débito.

- - , ;  ' , :  
? - '?

Quando da análise dos elemenlos das relaçóes obrigacionais identificamos que os objetos das

mesrnas serâo representados por prestações e, na oportunidade, as subdividimos em dar, Íazer e

não tazer algo em favor do credor da relaçáo.
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Tal divisáo, de origem romana, foi adotada pelo nosso atual diploma civil, que inicia as

disposiçóes sobre o assunto em seu art. 233, sob o título "Das modalidades das obrigações",

dispondo sobre as chamadas obrigaçoes positivas (dar e Íazer) e as obrigações negativas (não

Íazer).

r Dar: dever deSqqlq pglgs'lgfao credor alguma coisa ou quantia.

Ex: Obrigação de dar o dinheiro pelo.aluguel ao Íinal do mês.

. Fazer: dever de praticar ato, ei(ercer atividade ou prestar serviço em Íavor do credor.

Ex: Obrigaçáo de prestar os serviços advocatícios conÍorme contratado.

. Não fazer: dever de se abster da prática de algum ato em Íavor de credor. Mediante contrato

ou Lei.

Ex: Obrigação de não Íazer chunasco na ârea de lazer conÍorme convencionado pelo condomínio.

1\. .\Ex: Obrigação de comprar o material de pinÌura e de pintar a casa.
\ . / i  \

Y f " Líquidas: a prestaçáo já está determinada quanto ao seu montanÌe e certa quanto a sua
/ .{ existência, quantidade devida 'r "1,' ' rê,-r a ";t t. ."i ':'' '2-r.--

t i
\ Ex: obrígaçâo deÍazer 22 camisas para um time de Íutebol.

) . llíquidas: apesar de certas quanto a sua existência, ainda não estáo determinadas quanto ao
1 ,  t  J-  t^

\eu montanter, quantidade náo definida. A !u-av'-T'-'c\-o 
ott r" a-ïs l''' ,*

px Entregartoda a safra de laranja de determinado ano. - 
A; Y" w' al-'*' '

,  
_ aqÈqi lquErqt4r lquçuEtEi l r [ r rqqvqrrv.  

-  t  _ 
í  

i  
. -  , '7, . ,
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\ 
2.4 - Quanto ao cumprimento da obrigação:

t A falta de liquidez de uma prestaçáo será resolvida por cálculos aritméticos (são mais simples podendo ser
levantados pelo próprio credor), contador judicial, arbitramento (exigem uma lécnica especial para levantamento
do montante encontrada na pessoa do perito) ou poÍ artigos (o levantarnento do montante depende da
apuraçáo de Íatos ainda não comprovados).

Obs: Nada impede que em uma mesma obrigaçáo, cumulem-se mais de uma prestação. Assim, uma

obrigaçáo pode consistir em dar e tazer algo ao mesmo tempo, náo obstante, predomine o

entendimento de que sua classiÍicaçáo será a de "faze/'.
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. lnstantâneas: são cumpridas e representadas por uma única ação. esgotadas

imediatamente. Não significa ser avista.

Ex: obrigaçáo de entregar um produto adquirido.ouílgaçao ae eÍr[ íegaÍ ul lr  Pluuutu .r,rqr,, , t ] l  
D,- vuôl" l  c\ i ]

. Periódicas: A obrigação é íracionada, exigem determìnado tempo para seu cumprimento
S^ .^ --  

' \

integral. O cumprimento é continuado no tempo. Ex: Conta de luz. JO f/-r:.|' \-a-' >t't t- 
'\.:9*r,-r- $ 9r-ç.1- c"- Q1 r\ïì:

Ex: obrigação de pagar prestações do financiamento de um automóvel. ir..;i,.-. -, r'_.'.., ?:;1,, _,. lr 
:.11.,. 

,.-.,, ..

2.5 - euanto ao sujeitos das obrigações: 
'çe'a/' "zr/d

" Única (unipessoais):Composta por um sujeito ativo e um passivo, ex!$e spgleg unl credor e

um devedor no_vínçula.-abdgacional. -- n

Ex: um locatário e um locador.

o Múltipla (pluripessoais): É que um dos polos existe mais de um sujeito ativo e passivo,

existe mais de um credor,ou dev_edor,em_um dos.pólos ou em ambos. Trata-se da multiplicidade de

pólos (2aaula).  *c+!,  .  a2
i /  \ -D

Ex: pagar um imóvel, cujos proprietários sáo três irmáos. L \ r'1

(-)çìã).

. Fracionadas: Cada titular (Íavorecido) iem direito apenas a uma parte do total da prestaçâo.

Havendo multiplicidade cada um dos credores só pode exigir sua cota parte e cada um dos

devedores somente pode ser compelido a pagar o reÍerente a sua cota parte. Quando cada credor

o Indivisíveis: o obiet{álcomporta divisão. O cumprimento náo admite a forma Íracionada.

Ex: entrega de um cavalo. I hW+O
Obs; Quando a obrigaçáo é indivi.sível não há :utra íci'ma de '.ìumprimento senáo aÌravés da

instanlaneidade, mas quando a obrigaçâo é divisível, ela poderá ser cumprida de Íorma instantânea

ou fracionada.

Obs:, O cumprimenlo de um obrigaçáo múltipla ocorre da seguínte Íorma:

- Se a obrigação for indivisível2: cada credor pode cobrar tudo e ca.la devedor pode ser compelido

a pagar tudo;

- Se a obrigação for divisível: cada credor sé poclerá exigir a-sua rcf.tg e cader. devedor será

compelido ao pagamenÌo de sua cota pârie. Assim a obrigaçáo se reparte ern quantas Íorem as

partes credoras ou devedoras.

2 Náo se conÍunde com a obrigação solidária, ma também possibilita o direito de regresso.
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2.6-lQgantoafolm-4{eexecuçãodaobrigação: !q',-*tc"t'V cqtc' t '9\ 
!

íffi7 "*r",;;;.r;", *; ú*"' .rá,"ur;-'*r,rti;;.-- '*",:: .-tï''
\r'/,éx: pagar a p$L'r:a-q.a.ç*asa.as-Íinâkio..r'rês, !no-eppndedq{o-i9-rg!o--qgle1ylgg:-_/
'r. .--:-.

,ì=.-i, Q$ygtE:;(Composta) possuem condiçáo o aditivo "e" resultando na existência de dois

K" objetos. O devedor deverá cumprir todas as prestações previsÌas, pois somente dessa Íorma se

f exonerará do vínculo 
"ojgr?Ui:Pup*-g'*:- 

Cler',.'.." o-' *o''> J. ''*-, 
' =, - 1:' r;'-',--ì

T -Ex: Entregar sacas oe miiÍro Ë írrozaofinal da colheita

puder receber aquilo que tem direito(Se houver a multiplicidade de credores) ou quando for possivel

cada.devedor pagar a sua parte da divida.(Se a multiplicidade Íor de devedores). Somente será

fracionada quando o objeto Íor divissivel.

Ex: Pagamento de R$ 100.000,00 em um imóvel vendido por dois proprietários (R$ 50.000,00 - cada).

. Solidária3: cada credor pode exigir a dívida por inteiro e cada devedor pode assim ser

cobrado. Na obrioacáo solidária náo será Íracionada'

Ex: Conta conjunta de banco (linha de crédito)'

Obs: A indivisibilidade e a solidariedade têm as mesmas conseqüências, entretanto, se diÍerem, pois

na gglige{gggqe os sujeitos podem exigir ou pagat toda a cbrigaçár;, sendo considerados credores

ou devedores de toda ela, de modo que, quem paga ou recebe por inteiro exonera-se da obrigaçáo

(previsáo legal ou contratual). Já na indivisibilt4gd" os suieitos que pagam ou recebem toda a

obrigação, assim o tazem, por não haver outra Íorma de executar o cumprimento, vez que a

obrigaçáo é indivisível.

O entendirnento da referida diÍerença será objeto de análise aproÍundada quando estudarmos

"Obrigações solidárias', "Obrigaçóes lndivisíveis" e seus desdobramentos.

. Alternativas: É o devedor que escolhe. possuem a partícula Cuìesultando no cumprimento

de uma ou outra prestaçáo. O devedor somente cumprirá uma obrigação que, em regra, é de sua

escolha, salvo se for convencionado que a escolha será do credor.

Ex: Pagar R$ 10.000,00 pelo carro estragado ou R$ 13.000,00 pelo mesmo, porém, conseftado.

Ex: Entregar determinada quantidade de caÍé ou tantos fardos de algodáo.

. FacultatlyêS- É o credor que escolhe a Íórma mediante tratado no contrato. objeto permite

substituiçáo. Não há previsáo legal para esta espécie de obrigaçáo, sendo construção doúrinária.

Entretanto a lei não impede que certas obrigaçóes sejam cumpridas de forma diversa. (Obs: Náo esta

prevista no código civil.) Ë)' 
-*:- 

l*^ 
^J- ir' *'= 09ç *r' :J , '.. *

Ex: entrega de um pooo1. preto]ftenâã;lro'Túfiq pó-i,ïÀ'.",iãt

0L,:í/ rT l:Ì-i-' p-::, ,ti' ' ' ' i t 1'{' í:" i: ;-;vgi!1'"''1

3 Denominada solidariedade aüva quando forem múltiplos os credores e solidariedade passiva quando Íorem
múltiplos os devedores. A solidariedade é frutc da lei ou da convenção entre as Partes., ..

r;i: di':.



Obs: A. doulrina, de um modo geral, trata a obrigação "facultatÍva" de forma semelhante a

'alternativa".

. 2.7 - Quanto ao objetivo da obrigaçãoa:
': . De meio: veriÍica-se a diligência do devedor quando do cumprimento da obrigação. O credor

d"u" prou., a culpa ou dolo do devedor em caso de descumprimenio. Nesta obrigação, o cievedor se

compromeGãÌèa{Qar em benefício do credor, determinada prestação com um objetivo (que náo será
\ /O O€j\e-\ìrJ

necessariamente alcaìrçado). O {ue interessa para o credor é o cumprimento da prestação,

independente da do objetivo. {g Zll9

" De resultado:Só será cumprida se o resuÍtado almejado fora alcançado. Neste caso a prova

da culpa do dòvedor é irrelevante, vez que, o que se esperava era o resultado,.independente da

conduta. Assim, a culpa é considerada de Íorma "presumida'.

Ex: Entrega de mercadoria em determinado dia e horário. ,r2.

Obs: Aqui também deve existir a garantia de que o resuhado será como esperado. Assirn, no

exemplo acima, não basta que a mercadoria chegue, mas deve chegar em bom estado.

As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

1 - Como se classiÍicam as obrigaçóes. Responda através da elaboração de um quadro esquêmátìco.

2 - As classificações das obrigações podem se insurgir sobre uma única obrÍgaçáo? Dê um exemplo.

3 - A obrigaçâo simples pode ser representada pela entrega coletiva de determinado objeto. Por

quê?

4 - Como se classiÍica quanto ao cumprimento, um contrato de aluguel? Por quê?

5 - Podemos afirmar que uma obrigaçáo conjuntiva é necessariamente múltipla? Por quê?

6 - A obrigaçáo solidária implica na indivisibilidade do obieto da mesma? Por quê?

7 - Pesquise acerca da obri$açáo relativa a cirurgia plástica estética e a classifique quanto ao seu

objetivo.

I - Comente a Írase: A obrigação divisível e única será cumprida como se indivisível fosse.

9 - Comente a frase; A obrigaçáo facultativa tem por objeto mais de uma prestaçáo?

10 - Como se classifica a obrigaçáo que tem como prestaçáo uma cirurgia reparadora?

%â*.

Obs: Esta espécie de obrig{ção presume a garantia, onde o devedor garante que usará todos os

meios necessários para execuçáo de uma boa prestação. Visa a eliminação de um risco para o

crecior.

Ex: prestação de serviços advocatícios - náo se garante ganho de causa ê sim diligência na atuação.

a Esta classificação tem muita relevância no âmbito das reparaçóes civis.



1 1 - No que se refere ao não cumprimento da obrigação e a culpabilidade (dolo ou culpa), o que

difere a obrigação de meio e de resultado?

12 - No acidente da TAM veriÍica-se que a prestaçáo não fora cumprida. Discorra acerca da

culpabilidade nesta obrigação.

O presente material foi elaborado para Íins didáticos, entretanto, náo substitui a bíbliografía
adotada pela ínstituiçáo para efeito de avaliação. Sua funçáo é, tão somente, orienÌar o aluno com
os principais tópicos a serem tratados em sala de aula. As obras utilizadas para suas elaboraçáo
devem ser consultadas pelos alunos para aprofundamento do conteúdo. A alteração ou indevida
utilizacão do conteúdo aqui exposto enseiará as penalidades cabíveis

- DlNlZ, Mar\Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: ïeoria gerel das obrigaçôes. 20. ed. Sáo Paulo: Saraiva,

- FllJZA, César. Qireito Civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

- LISBOA, Robefto Senise. Manual de Direito Civil: obrigações e responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo:

Revista dos Tribunais,20O4. v.2.

- RODRf GUES, Silvio. Direito Civil: parte geral das obrigações. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 20O2. v.2.

- ROSA, Pedro Henrique de Miranda. Direito Civil: parte geral e teoria geral das obrigaçóes. Rio de Janeiro:

Renovar,2003.

- VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos conlratos. 5 ed. Sáo

Paulo: Atlas, 2OO5. v. 2.
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1 - Princípios gerais aplicáveis às regras da teoria geral das obrigações:

A noção de prihcípios náo nos é estranha, pois estes Íoram estudados enquanto normas constantes em

nosso Ordenamento Jurídico.

Tais normas se caraclerizam por sua generalidade e ampla aplicação, o que as diÍerem das {j?glgggue
sáo mais especíÍicas e de aplicaçáo mais restrita.

Também. conhecidos como princípios inÍormadores têm o condáo de fornecer (inÍormar) os pilares/

Íundamentos básicos dos quais devemos partir para resolvermos e interpretarmos determinadas situações no

contexto jurídico.

São características dos princípios:

,/ " Generalidade: os princípios se aplicam a variadas hipóteses;

\n FundamenÌaçáo: a lógica extraída dos princípios serve de Íundamento'

2 - Perspectiva clássica das obrigações decorrentes dos contratos: 6;Q' $6 *n, C,OÁ. frU,Fol4-so-

Vários sáo os princípios aplicáveis na seara das obrigações. Alguns sáo considerados clássicos, outros

criados posteriormente, principalmente, para atender as novas demandas e as mudanças culturais do nosso

contexto social e, conseqüentemente, obrigacional.

Para entendermos a evoluçáo principiológica acima citada devemos buscar breves considerações acerca

dos considerados princípios clássicos, para adentrarmos a análise da nova tendência principiológica.

Sáo princípios clássicos:

"@:
Dá as partes a total liberdade para contratar, de modo que, o contrato é baseado táo somente na vontade

dos contratantes náo se limitando pelo inleresse social, rnas tão somente pela letra da lei.

Obs: O liberalismo marcou o âmbito político, econômico, jurídico e até religioso de uma época (Íim do séc. XIX e

início do séc. XX). DenÌre seus fundamentos estava a autonomia da vontade do indivíduo e sua oposição contra

o Estado. considerado um mal necessário.

"@:
A partir cia manifestaçáo livre das vontades o contrato não poderá ser modificado unilateralmente

(princípio da intangibilidade do contrato), salvo por mútuo acordo. Este príncípic dá aos conlratos força de lei e é

conhecjdo como "pacÍa sunt seruanda".

i-o. . t.r - Tt L-0 0-t/s/-^a/a'cq Yt c-'Q'ut-!-t^ L'"'n'' 
^*:^1;&r,-o^u'J. 'ft/-a,

",J"i;"t,,-^''l' r- à-l fu""''' oln i's'u â-1"'7:'-r'aa

t'ú-

Obs: Vale ressaltar que tais princípios são aplicáveis às obrigaçóes decorrentes da maniÍestaçáo de vontade

(fonte: ato lícito) cuja materializaçáo pode se veriÍicar, principalmente nos contralos.



qualquer formalidade, salvo quando a lei exigir.

Obs: A referida obrigatoriedade se Íunda atualmente na feoria ereceptiuã]s"gÍndo a quai os contratos sao
obrigatórios náo somente porque as partes assumiram compromissos, mas também porque interessa à
sociedade a proteção da situação contratual por gerar conseqüências sociais.

Obs: O patrimonialismo, Íormalismo e o positivismo marcam o estuclo das obrigações no CC/i 6. Sob a sua
vigência, resguardavam-se, essencialmente, os interesses patrimoniais.

'  Consensual ismo:

A obrigatoriedade do conlrato se materializa a pariir t1o consenso entre as partes independente de

3 - Perspectiva atual das obrigações decorrentes dos contratos:

Não podemos negar que os chamados princípios atuais dos contratos, não passam, em sua maioria, de
adaptações dos princípios clássicos diante das novas necessidades contratuais. Poucos foram os eÍetivamente
criados.

Superado o "Estado Liberal" comentado acima, nasce o "Estado Social" devído ao abandono progressivo
dos ideais liberalistas por políticos, economisÌas e com maior dificuldade pelos juristas, que por muito tempo se
mantiveram abraçados a idéia da autonomia da vontade. Com muito esÍorço iniciaram a revisáo de seus
conceitosl. A partir de entáo os contratos não poderiam mais ter como centro graútacional, apenas a vontade
dos conlratantes. Finalmente se estabelece o "Estado Democrátíco de Direito",.donde os interesses particulares
devem se harmonizar aos sociais.

$ao prlncipios atuais:

{-"i biqnidade trsloêna:
Consagrado no art.'lo da CR/gg, o princÍpio da dignidade da pessoa humana, no que tange ao âmbito dos

contratos, Íaz com que os mesmos existam e se desenvolvam para a promoçáo do ser humano e de sua
dignidade, páo bastando sua Íunçáo de propiciar o enriquecimento das partes.

âSt1} "-!Ìes 
mesmo de serem credor e devedor sáo titulares de direitos fundamentaìs, que devem ser

tSlP9li199-1!ara consecuçáo da democracia. As paÉes em uma relação obrigacionat devem imprimir o respeito

T!!!_1.:9 gnxergando como sujeitos de direitos que merecem proteção, cooperação, inÍormação...
A violaçáo da dignidade da pessoa humana justificada pela preservação contratual, ou seja, por

interesses de caráter meramente patrimonial seria um retrocesso e representaria a desestrüuração de nosso
Estado Democrático de Direito.

' o liberalismo marcado pelo individualismo Íoi conseqüência do capitalismo mercantilista, pois a Revoluçáo lndustrial
Provo_ca grandes mudanças na sociedade. Ocorre a massificação dos contratos devido às produções em série, aumento dasrelaçóes de trabalho e consumo, dentre outros. Daí surgem oa contratos de adesáo, os contrato's com cláusulas g"àii, qrãtomam o lugar dos contratos tradicionais.
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Dissemos acima que a riqueza produzida pelos contratos e sua circulaçáo devem servir para promoção

do ser nr*"n6.(atinente da dignidade da pessoa humana), mas náo basta a promoçáo individual, sendo

necessária também a promoçáo social.

Segundo Venosa (p. a06), "... o contrato não mais é visto pelo prisma individualista de utilidade para os

contratantest mas no sentido social de utilidade para a'comunidade'.

O próprio art. 5i da Lei de Introdução ao Código Civit prevê que: "a lei atenderá ?gS ,fn€ sqç.1.g1..g.e âs

eJ!99!."trJJsAç-n.çem!N
g_pLlglplo*9g.ggligeli.fdegs trazido por nossa CR/88 bem explica essa idéia. Náo pode, entretanto ser

entendido como a predominância do social sobre o individual, mas sim uma conjugaçáo entre eles3, de modo que
o inrer.esT iLdjv_*1_*:::_g.l::p:ileggj?:.9:_q::'iii9.."jg!:yg.iltEf_e. i.-qrÌ;-e.e=eie!:

Dessa maneira o exercício respeitosci dos direitos indiüduais representaria ato solidário e correspondente

aos anseíos sociais, ao bem comum, a paz social. Trata-se de uma complementaçáo de interesses, pois o

indivíduo contribui para a sociedade e esta colabora na promoção do indivíduo. Entretanto, esta complementaçáo

deve sempre se pautar na razoabilidade e na proporcionalidade para que náo ocorram injustiças.

o Autonomia privada: 1Li.^'l\'.- 
'uo., '-E O*J-a- ry's+t'w"ta'+"9"J'a'o'Q1

Caracterizado pela liberdade que as partes têm de regularern suas disposições contratuais respeitando os

limites legais. Não se confunde com a autonomia da vonta{e.,.pois não se trata de um elemento estritamente

votitivo entre os contraãntef,;;ffi q"";;;il;'õ;;"ïp",t.= unicamente pelo desejo das parres, rnas

também por elemenÌos e)dernos. -*-" .-*%___\*\.À

Da exteriorização dessa vontade decore-áÌ'auto-responsabilidade', pelo que a decÍaração livre

vontade do indivíduc cria para ele uma responsabilidade, túielada pela lei. * ]' t-; 7 v.-t r. 7"í.,r: .t

da

)'€:u';o*-'ç^"t *t i'-t-{-c$*ôÃrt -' r ') .-ì''

Boa-ré: 0 r:Ì{.!,"-,:.o.,- : rm*.;ffilï "* f;:;n' ;,' -','::::;&
Diz respeito a boa-fé objetiva que consíste nalggeggo e lealdage dg$g das partes no contrato (vide

arts.1 13, \a7 e qzl do CC/02). O referido princípio assume duas Íunções, quais sejam:

- Interpretar qual a intenção das partes no contrato. Se a intençáo das partes Íor suscetível de dúvidas, não
coincidindo com á 'intenção aparente" o contrato deve ser interpretado da Íoima mais razoável;

- Limitar / controlar as condutas dos sujeitos na relaçáo obrigacional, que náo podem exceder os limites da boa-
tê. tDi lu..r ', ,ül-: ç1._.r.,,,. i  11. . /Qy"i;

ì l ì
i  '  . r  . - .  + i . / \ ,n i  

^ .  

Â.n
1", ..!- ! ' ìY , .- ir-/ l '  ì-ï L/ \. g-r\/
r . - - -  \  . .

."*@ervaçãooupreservaçãoooscontratis',demodoque|namedidadopossíve|,oscontratos

semore deverão ser manüdos.
3 Náo podemos abandonar o modelo individualista e partirmos para um modelo coletivista exacerbado. A idéia náo é
aniquilar o individual e sim adequá-lo ao social.
'A autonomia da vontade não mais se harmoniza com o novo contexto obrigacionar, pois o indiüdualismo da época tornaria
a sociedade inviável, uma vez, que a tendência pós{iberalismo se pauta nos conüatos de massa que exigem maior
padronização e impessoalidade. 

3
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Decorrem desse princípio a necessidade de "transparência" (prestar informações necessárias para a

execução do contrato) e de "confiança' (a atuação de uma parte deve corresponder às expectativas da outra).

Obs: Não se confunde com q*P9ïlÉjrybietiva-que diz

indivíduo ao conhecimento ou desconhecimento de determinada circunstância

Ex: Comprar algo de alguém que náo é o dono sem saber caracïeriza a boa-fé subjetiva.

Obs: Na análise do princípio da boa fé dos contratarites devem ser analisadas as condições em que o contrato

firmado, o nível sócio cultural dos contratantes, o momenro histórico e econômico. É o ponto de interpretaçáo

vontade contratual.

princípio se funda na@Qüidâdéi o que permite que a justiça e o equilíbrio esperados sejam encontrados no

concreto. 1,0.t..:..1...-t:i., :1. r:ì.,. çi,1. .tt..1rç.44...1r;(..'(.Ç.; f ç1.,,-,1.,.;L.ç 1..fu í&4éa,. fuiat.ç

A partir da análise desse princípio podemos entender o "princípio de proteção do hipossuficiente", o'

visa deÍender a parte mais fraca no contrato almejando um determinado equilíbrio.

As questões abaixo dizem respeÍto ao conteúdo esiudado na presente aula

1 - O que são os princípios e o que os diÍerem das regras?

2 - Qual o limite da autonomia da vontade?

3 - Ao que se refere o "pacta sunt servanda"?

4 - Explique a teoria preceptiva.

5 - Segundo o princípio do consensualismo a compra e venda de um automóvel dependeria de sua

escrita? 
i :

6 - O que difere a autonomia da vontade da ar:tonomia privada? t).gr,i Ào àe- *o

7 - O que diÍere a boa-fé subjetiva da objetíva? Qual delas deve reger o contrato?

8-Qual avantagemdeumsistemajurídicoaberto?i /  r . - .çr ; ! ( . ' ì ï  . - . . r . i ì  ! ' - - , " -  , .

t O iuízo de valor que o magistrado deve imprímir em sua decisáo náo se refere a uma tomada de decisáo conÍorn
sentimentos internos, emocionais ou um mero sentir irracional.

CONCLUSAO: A atual legislaçáo constitui um sistema aberto, o que enseja o exame do caso concreto na ser

obrigacional, de modo que a aplicaçáo dos reÍeridos princípios depende, também, da interpretação Íeita pelo j")

diante da-situação concretas. A jurisprudência vem sedimentando a arrlicação de tais princípios nas

variadas situações.

Essa tendência revela o princípio da ETICIDADE vislumbrado pelo CC|A?, que busca a justi

para afém da letra fria da lei e permite o acompanhamento da evolução social. Caracteriza, ainda, o princípio

OPERABILIDADE, que busca solucionar as pretensões, para que os direitos náo restem esquecidos nos Códig

e possam ser exercitados.

r, i:re çc.,$'4.. \rp.y.." c

: !  I  ì f
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Í - ClasiÍìcações legais:

Em aula anteíor noè ativemos às classificações gerais das obrigaçoes. Hole continuaremos tal análise,

enfeÌanto, a partir da orientação do legislador, ou seja, nas classificações previstas no texto legal civil, traçando

todas 06 defalhamentos legais. Iniciemos, corno o Código Civil, pela obrigaçáo de dar.

2 - Obdgação de dar:

Esta espécie de obrigaçáo já -Ícra superÍicialmente tratada nas aulas anteriores como sendo aquela ern

que o devedor tem o dever (se compromete) de transÍerir ao credor alguma coisa móvel / imóvel ou quantia, de

modo a constituir-lhe novo direito ou restituirlhe o direito que já possuía sobre a coisa. Passemos agora, a uma

anáise mais detalhada, buscando suas subdivisões. Assim, a obrigaçáo de dar pode represenÌar: 
t

. Gompromisso de il!rc-gg de algo ncvc, gue náo pertencia ao credor Ex; venda, doação... 
ú

',i . Compromisso de devoluçáo / restituição Oeãlgo qtre já pertencia ac,credor Ex: locaçáo, empréstimóì...

ca, a princípio, na aquisição da propriedade por parte do

lr (a coisa) e não, exatamente um direito realt.

srsfema, o vìnculo obrÌgacional por si só não tem o condão

2-1 - Obrigação de dar coisa certa - Entrega (art. 233 CClO2l:

Neste caso, o objeto da relaçáo obrigacional qye d.+erá sei entre rminadq espegfigplq

devidamel[e caracterizado. Ressalta-se que, até antes da entrega a coisa pertence ao devedor.

A lei estabelece (art. 233) que a coisa certa abrange os seus acessórios (mesmo que náo mencionados)

e, ainda, que o credor não será obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais

valiosa. (art.313). Da mesma forma, náo poderá ser exigida prestaçáo diversa, ainfla,que menos valiosa.2

Erceçáo será verificada na dação em paEamento, quanclo, por consentinrento do creCor, uma coisa é dada ern

lugar da outra.

Nem mesmo a substituiçâo da coisa pelo dinheiro será permitida sem aquiescência do crecior.

Das assertivas acirna extraimos o "princípìo da identidade da caisa devida", que apesar de ser bern

evidenie no âmbito das obrigaçÕes de dar coisa certa, também pode ser aplicado às outras espécies de

obrigaçÕes.

t Esta Íoi a sistemática adotada pelo nosso OrdenamenÌc Jurídico. Em outros Ordenamentos como o F;ancês e o ltaliano,
por exemplo, a enÌrega da coisa implicaria no direito real.
'Tais regras são regidas pelo princípio contratual dc'pacta sunt servanda" que prima pelo cumprimenio dos contratos pela
Íorma como Íoram acordados, devendo ser observada a Teoria precêpliva.

Obs: RessalÌa-se que a obrÍgação de dar não implica,

credor, portanto, este Ìem apenas um crédito a receber (

Nos dizeres de Venosa, "... em pincípio, pelo nosso srs

de fazer adquiir a propriedade". (VENOSA, p. S5, 2005).
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l,l/
Ex: Obrigado a entregar um cachorro que quebrou a perna. (Prejuízo clo devedor que era o dono)
Obs: Se o animal iâhavia sido pago, o valor deverá ser devolvido com a devida atualizaçáo da moeda, entretanto
sem perdas e danos, pois deverá ser respeitad o o " princípio de que ninguêm responde pelo fortuito,'.
Obs: No cdso da deterioração o credor náo é obrigado a optar pelo abatimento no preço por se tratar clê
obrigação de dar coisa certa.

obs: Pefo"pr incípíodequeacoisapereceparaodono",quemirásupoftaraperda/deter ioraçãoéodevedoi.c ja

obrigação, que não delrou de ser o dcno da ccisa.

B) Com culpa do devedor:

. Perda: A obrigação se resolve com o pagamento clo valoi equivalenle maÍs as perdas e danos.
Ex: Obrigado a entiegar um cachorro que foge, é atropelado e morre (negligência do devedor).

" Deterioraçáo: A obrigaçâo se resolve para as partes ou o credor aceita a coisa deteriorada com
abatirnento no preço, ru" nu"'duu" hipóteses Íará jus à1L perAas e dancs.
Ex: Obrigado a entregar um cachorro que por não ser soÍre com problema de anemia.

obs: Se o animal já havia sido pago, o valor deverá seì devolvido com c acréscimo oaã pãroãs u oanosl
Obs: Mesrno aceitando a coisa deteriorada (corn abatimento no preço) o credor lerá direito a exigir perdas e
danos.

2-1.2 - Melhoramentos, acréscirnos da coisa certa - Entrega (art. 237 cc/02):
Sâo também conhecidos como cômodos na obrigação e se referem a possibilidade da coisa a sei-

entregue soÍrer uma valorizaçâo após ter sido negociada como objeto de entregas.
Ressalta-se, que até a entrega a coisa pertence ao devedor e, portanto, os melhoramenÌos e acréscimos.
Nestas hipóteses a obrigaçáo poderá ser resolvida das seguintes Íornas:
O devedor poderá exigir aumento no preço (complementaçâo) correspondente a valorização.
O devedor poderá resolver a obrigaçáo (se desobrigar) caso o credor não concorde com o aumento do

preço.

Ex Obrigado a entregar um cachorro que após ser negociado recebeu premiação em boncursos de raças.
obs:Assimcomoodevedorarnargaoprejuízoquandoacoisasepàro

jus ao benefícios pelos melhoramentos.

Obs: ldentificada a ma-Íé do devedor, o acréscirno ou melhoramenlo não ensejará os direitos acima reÍeridos.
obs: os melhoramentos náo se conÍundem corn os Írutos, pelo que náo poderia ser exigido o complemento no
preço nessa circunslância. Os Írutos6 posteriores a entrega da coisa pertenceráo ao credor. Assim. os írutos
pendentes são do credor e os percebidos sáo do devedor.

I

p

o Além do equivalente pecuniário o credor terá clireito às perdas e danos que se reÍerem
em.ergentes) e o que se deixou de ganhar (lucros cessantes) -..rrt. 402

ao que se perdeu (danos
t M"fiot".á.,to 

9 üoã!u""to opeã mudança para melhor, valorízando a coisa, darrdo-lhe mais utilidacle, empresÌando-lhernaior comodidade, atribuindo-lhe maior bsleza ou, por qualquer outra Íorma, melhorando as suas condiçóes e seu estadoÍísico. Em suma é benfeitoria que pode resultar de iatos'natúrais ou de fatos de terceiros. (Carvalho Santos apud GustavoTepedino).



Obs:9om refaQão-ào:princípio da acessofi 'entende-se que, se estiver esÌipulado diversamente em
conÌrato os acessórios pbderão não seguir o principal e outros que, inicialmente, não seguiriam, passam a
acompanhá-lo. Acessórios são frutos, produtos rendimentos.

Ex: A compra de um lote implica na entrega das árvores ali planladas.

Ex A entrega de um imóvel não implica na entrega da linha ÌeleÍônica, safuo se estabelecido no contrato.
Ex: A compra de uma impressora "HP", modelo PSC 1315, implica na sua entrega, não podendo tal objeto sei-
substituído por outro modelo, nem mesmo pelo seu valor correspondente.

Ex: Se a relação obrigacional tem como objeto um veículo "Pálio", ano 2003, cor preta..., este cleve ser entregue
com seus acessórios e o credor não poderá ser conrpelido a receber outro, ainda que seja um veículo "Stilo", ano
2006, assim, como não pode compelir o devedor a lhe entregar um veículo "Uno", ano 2001.

Obs: O credor pode côncordar em receber coísa diversa, mas náo pode ser obrigado.

Obs: A entrega de coisa diversa significa transÍormar uma obrigação smp/es em altemativa, de Íorma unilateral,
o que não é permÌtido.

-O 'ie\!-+'o 
ço' o'

Riscos: fèrda ou deterioração da coisa certa - Entrega (art. 234, 235 e 236 cG/02):
' 'A conservação e manutenção da coisa a ser entregue cabe ao devedoi', que deverá agir com diligência3

nesse sentido, pois caso contrário a coisa poderá se perder ou deteriorar, o que repercutirá de Íormas diÍerentes
na resoluçâo da obrigação.

lnicialmente, cumpre-nos distinguir a perda da deterioraçáo. Assim:

" Perda (perda total): desaparecimento completo da coisa, do objeto.

Ex: Obrigação de entregar um DVD que foÍ Íurtado.

" Deterioração (perda parciat): a coisa soÍre danos, estraga, perde suas qualidades essenciais.
Ex: Obrigaçáo de entregar um DVD gue se quebrou.

------rp lmportante ressaÌtar que a perda ou deterioração pode se dar antes ou depois da enìrega da coisa e por
cufpa ou não do devedor, o que determinarâ a geração de eÍeitos diferenciados. Assim, deve-se distinguir,
primeiramente, os diferentes eventos possíveis, bem como precisar o momento em que ocorreram, aÍerindo ern
seguida, a conduta do devedor para, Íinalmenta, identiÍicaí a norma aplicávci e os eÍeitos produzidos.

Se a coisa se perdeu depois da entrega, o devedor se exime da responsabilidade, salvo se comprovada
negligência ou imprudência do mesmo. Entretanlc, se a perda ou deterioração ocorreu antes da entrega, analisa-
SE:

A) Sem culpa do devedor:

" Perda: A obrigação se resohre para ambas as partes. A obrigaçáo desaparece (negócio desÍeito).
Ex: Obrigado a entregar um cachorro que iern uma parada cardíaca e morre. (Prejuízo do devedor que era o
dono)

" Deterioração: A obrigaçáo se resolve para as partes ou o credor aceita a coisa deteriorada com
abatimento no preço.

3 É a anátise da diligência que comprovará a culpa ou dolo do devedor quando da perda ou cieterioração da coísa.
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Ex Obrigado a entregar um cachorro que quebrou a perna. (Prejuízo do devedor que era o dono)

devolvido com a devida atualizaçáo da moeda, eniretanio

:ípio de que ninguém responde pelo fortuito".

rdo a optar pelo abatimento no preço por se tratar de

, quem irá supoúar a perda / deterioração é o devedor da

B) Com culpa do devedor:

. Perda: A obrigaçáo se resolve com o pagamento do valoi equivalente maís as perdas e danos.

Ex: Obrigado a entregar um cachorro que Íoge, é atropelado e morre (negligência do devedor).

-----r> " Deterioração: A obrigaçáo se resolve para as partes ou o credor 4ceita a coisa deteriorada com

abatimento no preço, mas nas duas hipóteses Íará jus às perdas e danos.

Ex: Obrigado a entregar um cachorro que por não ser alimentado sofre com problema de anemia.

devolvido com o acréscimo das perdas e danosa

imento no preço) o credor terá direito a exigir

2.1.2 - Melhoramentos, acréscimos da coisa certa - Entrega farL. 237 CC/02):

São também conhecidos como cômodos na obrigação e se referem a possibilidade da coisa a sei,
entregue sofrer uma valorização após ter sÍdo negociada como objeio de entregas.

Ressalta-se, que até a entrega a coisá pertence ao devedor e, portanto, os melhoramentos e acréscimos.
Nestas hipóteses a obrigação poderá ser resolvida das seguintes forilas:

" O devedor poderá exigir aumento no preço (complementaçáo) correspondente a valorização.
. O devedor poderá resolver a obrigaçáo (se desobrigar) caso o credor não concorde com o aumento do

preço.

t Além do equivalente pecuniário o credor terá direito às perdas e danos que sê reÍerem ao gue se perdeu (danos
emergentes) e o que se deixou de ganhar (lucros cessantes) -,ïrt. 402
' Melhoramento é tudo quanto opera mudança para melhor, valorizando a coisa, dando-lhe mais utilidade, emprestando-lhe
maior comodidade, atribuindo-lhe maior beleza ou, por gualquer outra forma, melhorando as suas condiçóes e seu estado
Íísico. Em suma é benfeitoria que pode resultar de Íatos naturais ou de fatos de terceiros. (Carvalho Santos apud Gustavo
Tepedino).

3

perdas e

Obs: Se o anímal já havia sido pago, o valor deverá ser devr

sem perdas e danos, pois deverá ser respeitadg o "princípio

Obs: No caso da deterioração o credor não é obrigado

obrigaçáo de dar coisa certa.

Obs: Pefo "princípio de que a coisa perece para o únd', qu'

obrigaçáo, que nãc Ceixou de ser o dono da ccisa.

Obs: Se o animal já havia sido pago, o valor deverá ser devolvi

Obs: Mesmo aceitando a coisa deteriorada (com abatimento

danos.

Ex: Obrigado a entregar um cachorro que após ser negociado recebeu premiação em'concursos de raças.

Obs: Assim como o devedor arnarga o prejuízo quando a coisa se perde sem sua culpa antes Oa trãOiçaq tara
jus ao benefícios peÍos melhoramentos.

Obs: ldentificada a ma-fé do devedor, o acréscimo ou melhoramenlo náo ensejará os direitos acima referidos.
Obs: Os melhoramentos náo se conÍundem com os Írutos, pelo que não poderia ser exigido o complemento no
preço nessa circunstância. Os fnrtos6 posteriores a entrega da coisa pertenceráo ao credor. Assim, os frutos
pendentes são do credor e os percebidos sáo do devedor.



I Obs: Os acrescidos se referem a tudo quanto se aumenia na coisa. Ocorrem por Íato natural, Íatos de terceÍro

I 
aquisiçáo Íeita pelo devedor.

2.2 - Obrigação de dar coisa certa - Restituição / Devolução:

Também se reÍere a um objeto determitrado, entretanto náo deverá ser entregue e sim devolvido, ou

neste caso, a obrigaçáo é de dar aÍgo que náo pertencia ao devedor e sim at credorT.

Ëk: Obrigaçâo de devolver imóvel locado ao Íim do contrato de locaçáo.

Ex: Obrigação de devolver auÌomóvel que Íora empÍestado (comodato).

2.2.1 - Riscos: perda ou deterioração da coisa certa - Restituição (art. 238,23g, 24O GÇtOZl:

Cabem aqui, as mesmas considerações feitas no item 2.1 .1 , no que diz respeito à diligência do dever''

na conservaçáo da coisa e à diferenciaçáo entre perda ou deterioraçáo da coisa a ser devolvida, entretantr

res[r]nsabilidade é diferente. Portanto, seráo analisadas da seguinte forma:

{ R) surn culpa do devedor:

. Perda: A obrigaçáo se resolve para o devedor, sofrendo o credor a perda.

Ex: Obrìgado a devolver imóvel alugado que se incendiou por ato ilícito de terceiro desconhecido. (Prejuízo t-N

credorqueéodono)

" Deterioraçáo: A obrigação se resolve com a devoluçáo da caisa no estado em que se encontra, sel

direii-r à indenizaçáo. (Prejuízo do credor que é o (ono)

Ex: Obrigado a devolver imóvel alugado que soÍreu avarias em decorrência de uma tempestade.

B) Com culpa do devedor:

. Perda: A obrigaçáo se resolve com o pagamento do valor equivalente mais as perdas e danos.

Ex: Obrigado a devolver imóvel alugado que se incendiou porque o locatá'rio deixou uma vela acesa.

o Deterioração: A obrigaçáo se resolve com a restituição do valor equivalente ou com a aceitação da coi

no estado em gue se encontra, tendo em ambas as hipóteses o direito a pe;Cas e danos.

Ex: Obrigado a devolver imóvel alugado que soÍreu avarÍas em decorrência da má utilízaçáo.

Obs: Se o responsável pela devoluçáo optou por resguardar as suas coísas em detrirnento das cois

empresÌadas, mesmo que perdidas sem sua culpa se responsabilizará pelas perdas e danos.

6 Os frutos sáo riquezas produzidas por um bem, íncrementos normais, previstos e esperados.
' Na obrigaçâo de entregar o objeto da prestaçáo, até a entrega peftence ao devedor.
o O caso Íortuito representa a ocorência de algum evento que náo pode ser previsto e a força maior representa a
de um evento que, apesar de previsível, é considerado inevitável.



2.2.2- Melhoramentos, àcréscirnos da coisa certa - Resütuição (art. 241,242 CC/02):

Reconhecidas as mesmas consideraç{es do item 2.1.2, estabelece-se as seguintes conseqüências
quando da resoluçáo da obrigaçáo:

. O credor receberá a coisa valorizada, obtendo tal lucro (sem indenizar o devedor), caso a valorizaçâo não
tenha sido objeto de despesa ou trabalho do devedore.

" O devedor poderá exigir compensação {estando de boa-fé) pelas melhorias (necessárias e uteislo) caso
sejam frutos de seu trabalho ou de sua despesa.

Ex: Obrigado a devolver imóvel alugado que teve seu telhado trocado para evilar inÍiltrações.

I Obs: Caso a benfeitoria tenha caráter voluptuário, o devedor poderá receber o seu valor respectÍvo ou retirãr e

i 'oenÍeitoria, desde qub náo daniÍique a coisa.

Obs: Caso o credor ni

direito de reter a coisa

Obs: O devedor que r

não se valendo da resi

Ob3: Pode haver comr

2.3 - Obrigação de dar coisa incerta (art. 243,244,245 e 246 CClgZl: 16 1Oi ìÜ!

O objeto na obrigaçáo de dar coisa incerta não estará especificados com detalhes e minúcias que o
caracterizam, recebendo, no rnáximo, reÍerência quanto ao seu gênero e quantidade. Nesse sentido, alguns
enÌendem que o objeto estará deterninado, entretanlo, de forma genérica,

Nesse tipo de obrigaçáo antes do cumprimento eÍetivo da mesma deve-se estabelecer o que será
entregue, escolha que segundo ao art. 244 pertence ao devedor (salvo disposiçáo contrária): A partir clesse
momento a obrigação será regulamentada pelos dispositivos que regem a obrigaçáo de dar coisa certa (aú. ZaQ.
Er entregar -10 livros jurídicos (De qual disciplina? Qual o autor?...).

Ex: Entregar 10 livros da Disciptina de Teoi'ia gei'al das obrigações do auÌor Silvío de Sdú Venosa.

Obs: Enquanto incerta o devedor não poderá alegar perda ou deterioração ,.Ja coisa, mesmo que por caso Íortuito
ou Íorça maior (art. 246), salvo se a coisa se referir à coisa rara ou limitada, círcunstância que será resolvida
como se certa Íosse a coisa.

Obs: A coisa escolhida para pagamenio deve corresponder ao padrão de qualidade esperado (definido
previamenÌe ou em atendimênto à boa-fé necessária nos contÍatos), náo podendo sofrer grande variaçáo (ser

muito melhor ou ser muito pior). Na ocorrência de uma das hipóteses citadas, um perito poderá se maniÍestar
quanto a qualidade da coisa entregue.

Obs: Pode-se deÍinir que a escolha caiba a uma terceiro, a escolhas das partes.

e O credor Íará jus as melhorias pois, na obrigação de devolução ele já é o dono da coisa.
'" BenÍeitorias necessárias sáo aquelas promovidas para conservaçâo ou evitar a deterioração da coisa e as benfeitorias
úteis são as promovidas para aumentar ou Íacilitar o uso da coisa.

\

íf.t

tettuilil [eÍrÍra uaÍaler vuluPtuaÍtu, u usveuur PUqera receoer o seu vatoÍ respecllvo ou reilrar a

I qub náo daniÍique a coisa.

lor náo restilua ao devedor (cie boa-Íé) o valor das benfeitorias úteis e necessárias, o último terá
:oisa até que seja compensado.

que reatizou benfeitorias-de má-fé só Íará jus a restituiçáo relativa às benÍeitorias necessárias

a restituiçáo pelas úteis ou voluptuárias e nâo podendo levantar as últimas.

compensaçáo entre benÍeitorías e danos.



obs: Apesar de 
" 

t"i eiigir, ao menos, a inoicaçáo oã!ênero 
" 

d

pode se reÍerir a entrega de coisa f utura, que ainda não existia no momento em que a obrigaçáo Íora contraídi

OBSERVAÇÃO Cf Rnt: Segundo Silvio Rodrigues (RODRIGUES, p. 27,2002\ "cìeve o Ordenamento Jurío,

dentro do possível, atuar no seniido de que as obrigações se7ãm cumpridas na forma como for

convencionadaq só se possiblrÍando a indenização mediante indenização das perdas e danos quandc

execução direta for impossível ou dela resultar constrangimento fÍsico â pessoa do devedor. Em caso contrá,

impõe-se a execução especÍfica, in natura, proporcionando ao credor aquìlo que foi avençado"

As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na preser.te aula

1 - Comente a Írase: A obrigaçáo de dar representa, tão somente, a entrega pelo credor de algo que lhe perter --

anteriormente.

2 - O que diÍerencia a obrigaçáo de dar no que se reÍere a entrega e a devoluçáo da coisa?

3 - Arralise a situaçáo cornentando-ã com íundamenio legal: Julia é cieciora cie uma obrigaçáo de receber uma calça je

(rnarca e modelo deÍinidos) que encomendou em uma loja èfetuando o devido pagamento. No dia acordado a

tenta lhe passar mercadoria diversa, pois a encomendada náo chegara, alegando que o novo modelo era mais bonito, a

' , 'de mais caro.

4 - Analise a situação e a comente: Durante o transporte dos vasos de cerâmicas encomendados o devedor percebe lige

rachaduras nos mesmos em Íunçáo da trepidação do automóvel. Ao discutir o Íato com o credor, o devedor alega que

deverá receber aqueles vasos corn abatimento no preço, pois a lei assim estabelece.

5 - E correto aÍirmar que o abatimento no preço em Íunçáo da deÌerioração da coisa, quando danificada por culpa

devedor resolve a obrigação?

6 - ComenÌe a írase: Semp;e que houver a perda da coisa por culpa do devedor, o credor terá direiÌo a perdas e dan

dêsde que a referida perda seja total.

7 - Qual diferença pode ser apontada quanto a perda da coisa sem culpa do devedor na obrigaçáo de entregar e

obrigaçáo de restituir, no gue se reÍere ao prejuízo?

8 - É possível uma obrigação de restituir coisa incerta? Por quê?

9-Casoodevedorserecuseaentregaracoisa,ocredorseráobr igadoasesai isÍazercomasperdasedanos?
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- DlNf Z, Maria l-{elena. Curso de Direito Civil biasileiro: Teoíia geral das obrigações. 20. ed. Sáo Paulo: SaÍaÍva, 2004. v.2.
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- ROSA., Pedro Henrique de Miranda. Oireito Civil: paÍte geral e teoria geral das obrigaçóes. Fìio de Janeiro: Renovar,2003.

- VENOSA, Sílvio de Sâlvo. Direito Civil: 'l'eoria geral das obrigações e teoria geÍal dos contratos. 5 ed. Sáo Paulo: Ailas, 2005. v. 2.

O presente material foi elaborado para fins didáticos, entretanto, náo substitui a bibliograÍia adotada pela instituiçáo para efeito de avaliação. Sua
Íunçáo e, tão somente, oÍientaÍ o aÍuno com os pÍincipais tópicos a serem lratados em sala de aula. As obras trtilizacJas para suas elaboíação devem
ser consultadas pelos.alunos para aprofundamento do conleúdo. A altereçáo ou indevida utilizaçâo do conteúd(r aqui exposto ensajará as penâlidades
cabíveis
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Continuando a análise das considerações legais acerca das modalidades de obrigações Íaremos na aula

de hoje a abordagem das obrigações de Íazer e de não fazer, assim, como de suas repercussões e

desdobramentos. O que se observa é que nas duas situações espera-se uma atitude humana, sendo uma ativa

{Íazer) e a outra passiva (náo fazer).

1 - Obrigação de fazer:

Esta espécie'de obrigação, também mencionada anleriormente, corrsisle em uma atividade esperada na

pessoa do devedor (prestação de serviço, realizaçáo de uma tareÍa, prática de urn ato) donde decorre vantagem

para o credor.

trx: Construtora que aiusta a construçáo de um prédio;

Ex: Jornalista que promete a revista um determinado artigo;

ExiÂdvogado que se compromete a assumir uma causa.

I Obs: Caracteriza-se pela realização do serviço inlefectual, artísüco, cienÌífico ou físico, material.

F,*.c,^cc-i oÌe oJnviào,òc 'p.h èe.s.rb.,ç . .r _ .,..t
í.1 - Espécies de 

"rtrnr;;;.]*if 
e=.-ü=; .i,€- '.â...\o*q,-."- trl ole.rlçr

A) Infungiveis: neste caso a pesgog do develqr é preocupaçáo essencial do credor, de modo gue, a

prestaçáo avençada só poderá ser exercida pelo mesmg. Portanto, as quãlidades do devedor sáo Íundamentais,

sendo a obrÍgaçáo entendida como "intuitu pqsonae"l .,! lï:" 
è\ 

-oìr'clt P. -. i=.,*'-c(' oL=

Ex: contratar cantor de renome paraÍazerrrffi 
''je v?-íi'gt' uJ r r çr:'p;i l''i' ' 1'o'l

i
I

l_
I

I

Obs: Nem sempre diz iespeito, apenas, as qr.ralidacles pessoais do devedor, mas também a outros criiérios

considerados importantes pelo credor. Assim, pode ser que existam outras pessoas capacitadas para subsiituir o

devedoi'em determinada atividade, mas o credor pode náo abrir máo, estipulando em contrato seu desejoz.

Obs: O ideal é que a infungibilidade seja expressamente mencionada na relação obrigacional (assim dispunha o

CC/1 6), entretanÌo, caso náo seja mencionada quando da avença, pode assim ser entendida fcomo inÍungível)

pela 'consideração de outras circunstâncias que contornaram a relação obrigacional ( o CCl02 aÍastou a

exigência de convenç;áo expressa). ;çr. ï'r'.i , ,.,,Ií Z 
',, ' ,i,.o ,]l,*, f}úfi ).-atr, ,,". Àcr. rtr. ' .-)t-:,vt i.õ

B) Fungíveis: neste caso a pessoa do devedor não Íigura maior relevância, de modo que, se necessário

possível seria sua substituição por outra pessoa. Assim, o clevedor se desincumbe da obrigaçáo fazendo-a cu

---fo'*-t * s-:.=hi**Ío3 tì- J* "*-',,"í)Ì '
t O mesmo sentido de personalíssima.
' Como assevera Venosa {p. 104, 2005) a infungibilidade pode Cecorrer da própria naÌureza da obrigaçáo ou da emissáo de
vontade do credor- 

l

Ex: Contratar um advogado especialista em determinada área para atuar em uma causa;

I



Nor-i ï 3*lf 
o- ç9.\çg'rÍclvì6^6r.

mandando que alguém a Íaça ern seu lugar.

que irá executar a obrigaçáo.

Ex Contratar alguém para lavar o automóvel (náo importa a pessoa que o Íará);

Ex: Encomendar cerca para pomar (admite-se o serviço de outro carpinteiro).

1-2 - Conseqüências do descumprimento:

O descumprimento ou inadimplemento de uma obrigaçáo. de Íazer pode se estabelecer nas seguintes

hipóteses: ." p"+$.ã= 
--' 

\erool'.á.:É*;:U:*;iJppi^^,--Pnlt
A) Recusa W- Z+t: Zqg_gl\'4t também chamado de descump,ïmeÍito vóluntário, ocbÍe quando, por

maniÍesta vontade o devedor se negã a "Íazer" o que fora convencionado. A idéia é de que o adimplemento da

obrigaçáo seja perseguido enquanto a prestaçáo for possível para o devedor e útil para o ôredor.

Nesta situação deve-se observar a natureza da prestaçáo para identiÍicar os efeitos do descumprimento.

.t&4ì ccìo^ e 1161 r?í

. hÍglgjygl: resolve-se através das perdas e danos (nos termos do CC/02).

Ex: bailarina que se nega a atuar na apresentaçao de dança.

Obs: lmportante diferènça a ser apontada entre a obrigação de Íazer e obrigaçáo c

enquanto na obrigaçáo de dar o Poder Judiciário pode exercer sua compt

(apreendendo a coisa, por exemplo), na obrigaçáo de fazer isso não se Íaz pot

liberdade indirridual do devedor. Assim, impossível compelir um pintor a pintar a tel

resolvendo-se a questão em perdas e danos. Esse entendimento predominou en

tempo. Hoje, entretanto, os doutrinadores vêm aceitando a possibilidade de se bt

execução especíÍica da obrigaçáo (assim já entendiam'os processualistas).

Obs: O art. 461 do CPC em seu $ 10 prevê a excepcionalidade da conversão em

ocorrerá se "o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a ol

correspondente". Seus S$ 4" e 50 estabelecem a multa cominatória como medida

por dia de atraso no cumprimento e náo se limita ao valor da obrigaçáo, dentro de u

Obs: A jurisprudência não admite a imposiçáo de multa diária diante do descurnprin

" €qlgíugl: ana-lisa-se se o devedor foi moroso (prestaçâo nâo cumprida ainda interessa ao credor)

ou inadÍmplente (preslação não cumprida não mais ínteressa ao credor), quando seriam disponibilizadas duas
t-

opções ao credor. "+ $ly1 t;1ç1'*
> pode requereÍ as perdas e danos (art.247)'

> pode mandar executar o serviço por terceiro a custa do faltante (ar1. 249).

Ex: Pintor que náo executa seus serviços no prazo determinado.

Obs: Diante da segunda opção o credor deverá recorÍer a via judicial para L:ompr(

entáo pfeitear a substituiçáo pretendída. Entretanto, o parágraÍo úníco do arÌ.249,

judicial, se tratar de caso de urgência.

iU C)'çt r:1,;-iï

O credor está interessado no resultado, independente da pessoa

obrigaçáo de dar consiste no fato de que,

sua compulsoriedade de forma efetiva

r se Íaz possível, pois atentaria contra a

r pintar a tela que foi prometida ao credor,

dominou entre os civilistas durante muito

de de se buscar, sempre que possível, a

as).

rversão em perdas e danos que somente

ica ou a obtenção de resultado prático

rmo medida coercitiva. Será estabelecida

denlro de um critério de razoabilidade.

descurnprirnento da obrigação de dar.

L:omprovar a recusa do devedor, para

rÌ.249, díspensa a prévia autorizaçáo
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B) lmpossibilidade (art. 248 CC/02): neste caso a obrigação viu-se descumprida devido a

impossibilìdade de seu cumprimento, de modo que a prestaçáo tornou-se irrealizável. Dentro deste contexto

deve-se analisar se houve ou não a culpa do devedor, ou seja, se o seu comportamento Íoi censurável ou não

diante da situaçáo ou se houve ocorrência de caso fortuito ou Íorça maicr.

A impossíbilidade pode atingir tanto as obrigaçoes Íungíveis quanÌo as infungíveis, entretanto, deve-se

analisar:

" Sem culpa: resolve-se a obrigação para ambas as partes.

Ex: Artista contratado adoece na véspera do evento.

. Com culpa: a obrigação se resolve com perdas e danos.

Ex: Artista se embriaga antes do evenlo náo tendo condições de participar do mesmo.

mero atraso no 
"rmprirnentããu 

obrigaçáo.l

Nesta hipótese, sendo a obrigaçáo fungível poderâa obrigação ser realizada porterceiro as custas do devedor. i

2 - Obrigação de não tazer: 1,...,r.-ryu,"..J-o Lo- páo. o.:.;,.,{.r.., ::.-.S .;i.. Jo* J-.

Também relaliva a conduta do devedor, que deve ser passirla, a obrigação de náo fazer consiste na

absiençáo do deyedor na realizaçáo de determinado ato, que poderia, perfeitamente ser praticado, se o mesmo

náo tivesse se obrigado.

Ex: Obrigaçáo de náo vender determinado bem a outra pessoa, que não à prometida.

Ëx: Obrigação do artista de náo atuar em ouÌra emissora, senâo na contratante.

Obs: Por vezeé,.a obrigação de náo Íazer estará subentendida nas obrígaçoes de Íazer. Assim, quando eu me

obrigo a vender minha casa a determinada pessoa, conseqüentemente estou me obrigancio a náo fazê-lo a outra

pessoa.

Obs: A obrigaçáo de náo fazer deve respeiiar os lirnítes da liberdade indirridual,

dignidade da pessoa humana. Nesse sentido deve traduzir urna abstenção lícita

assim como o princípio da

2.í - Conseqüências do descumprimento:

O inadimplemento das obrigaçôes negativas é veriïicado quando da prrática do ato, o qual o devedor se

obrigara a não praticar ou abster-se.

Da mes'ma Íorma que influenciarn nas conseqüências do descumprimento dâs obrigaçóes de fazer a

culpa do devedor, repercutirá no inadimplemento das obrigaçóes de náo Íazer. Assim:

.A) Sem culpa (ait. 250 CÇtOZl: neste casc a obrigação se resolverá para ambas as partes e a obrigação

se extingue.

Ex: contÍaÌar alguém paraÍazer laje de concreto em uma casa, o que precisa ser realizado antes dos períodos de

chuva.

Obs: Esta norma é aplicável, em regra, às obrígaçóes Íungíveis, mas se estendem às obrigações infungíveis se o

credor renunciar ao direito de exigÍr a prestaçáo pessoal.
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Ex: Obrigar-se a não levantar muro para náo impedir a visão do vizinho e, posteriormente, recebe ordem da

prefeitura nesse sentido.

B) Coin culpa {art. 251 CC/02): O credor Íará jus as seguinies opções:

requerendo, ainda, as perdas e danos.

Ex: vizinho obi'iga-se a não ergi.ier muro de deten-ninada altura e o faz.,

desÍeitos ou que o desÍazimento náo surta rnais efeitos.

Ex: Íuncionário de laboratório descobre nova Íórmula e se compromete em náo divulgá-la denìro de alguns

meses até que sua empresa lance alguns prodr-rtos com a referida Íórmula.

Obs: As reïeridas exigèncias devem sei respaldad4s por autorização.iudìCial.

Cbs: Seguindo a tendência atual de que a execuçáo específica deve ser privilegiada, o juiz poderá cominar multa

diária como Íorma de compelir o devedor a se abster do aio, conforme ajusti:do com o credor.

As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

i - O benefício para o credor decorrenle do "fâze/' do devedor tem, necessariamente, caráter patrimonial, ot-t

seja, é passível de mensuraçáo econômica? Por que?

2 - Contratados para urn show, a dupla "Chitáozinho e Xororó" envia em seu lugar a dupla "Felipe e Fernando"-

Quais as conseqüênclas deste ato? O credor é obrigado a aceitar? Por que?

3 - Contratado para podar a gfama de um jarclim 51. José náo comparece no dia acordado, náo dando noÌícias.

O credor, diante da siÌuação, contrata imediatamente outro jardineiro mandando a conta para o Sr. José. O

procedimento do credor está correto? Por quê?

4'- Podemos afirmar que uma obrigação de Íazer que se resolve em perdas e danos, se transforma

obrigação de dar? Por quê?

5 - fdentifique a obrigação de não lazer na seguirlte situação. "Norma aCministrativa de determinada empresa

auioriza a seus funcionários fumar, apenas, nos corredores do prédio".

6 - Analise e comenté a seguinte obrigação. "Patrão, em contrato de trabalho, faz com que seus funcionários se

obriguem a não ir ao banheiro em horários não estabelecidos, na tentatilra de fazer render a produção".

7 - Relacione a resposta acima com uma das característícas dos objelos das relaçóes obrigacionais.

B!BLIOGRAFTCAS:

- Dli{lz. MaÍia Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: Teoria geral das obÍigaçôes. 20. ed. Sáo Paulo: Saraiva,2004. v.2.

- F|',JZA, César. Direito Civil: curso completo. L ed' Belo Horizonle: Del Rey, 2004.

- LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: obÍigações e responsabilidade civil.3. ed. São Paulo: Revista dos TÍibunaís,2004. v.2

- ROOFIGUES, Silvio. Direito Civil: parte geral das obrigações. 30. ed. sáo Paulo: saraiva, 2002. v.2.

- ROSÀ, Pedro HenÍique d€'èfÌíaflda. Direito Civil: parte geral e teoria geral das obrigações. Rio de Janeiro: BenovaÍ,2003.

- VENOSA, Síiúio de SqÌ,eo. DiÍ€üo Civit: TeoÍia geral das obÍigaçóes e teoria geral dos contratos. 5 ed. Sáo Paulo: Atlas, 2005- v. 2-

O presenie matérlãtoi efaOor"Co paía fins didáücos, entÍetanto, náo-substitui a bibfiografia adotada pela insütuiçáo para eÍeito de avaliaçáo. Sua
runçao é, táo somente, oÍientã o aiuno com os principais tópicos a seiem fatados eÍn sala de aula. As obras utilizadas para suas elaboração devem
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Para tinalizarmos a questáo classiÍicatória buscaremos a caracterização mais aprofundada de outras

modalidades de obrigaçóes, quais sejam: alternativas, dívisíveis / indivisíveis e solidárias, que apesar de terem

sido tratadas anteriormente, merecem maior detalhamento..

Outras classificações poderiam ser abordadas, entretanto, se referem à conteúdo visto em Direito Civil l,

como por exemplo Obrigações a termo, modais...portanto, não serão especificamente tratadas na presente aula.

1 - Obrigação Alternativa (arts. 252 a 256 GG/0? ):

VeriÍicamos em oportunidade passada que as obrigaçóes conjuntiveis sáo aquelas compostas gg-!lais-9u

uma prestação, donde o devedor deve curnprir a todas elas para de eximir da relaçáo obrigacÍonal. A modalidade

aqui proposta (alternativa) dá ao devedor a prerrogativa de escolha (salvo outra disposição) da prestação a ser

cumprida, vez que, lhe sáo apresentadas opções de cumprimento (art. 252).

Não se esqueçam: as obrigações compostas podem ser cumpridas cumulativamenle (obrigaçáo

conjuntiva) ou alternativamente (obrigaçáo alternativa), sendo esta a que nos interessa no presente momenÌo.

Ex: A seguradora pode em caso de perda total do automóvel se obrigar a entregar outro automóvel ou a r"ssaròit

seu valor.

Obs: Tal modalidade de obrigaçáo é benéfica ao devedor que, se for o responsável pela escolha, pode optar pela

prestação que lhe for menos onerosa (aumento da perspectiva de cumprimento) e, também ao credor, que tem a
garanÌia de cumprimento de uma obrigação se a outra perecer, além de poder escolher a preslaçáo que.mais lhe

Íavoreça caso seja o responsável pela escolha (diminui risco de ínadimplemento). Esta situação demonstra a

dupla vantagem das obrigações alternativas.

Obs: Na obrigação alternativa o devedor se eximirá do vínculo obrigacicnal desde que cumprÍda a obrigaçáo

escolhida (conÍorme acordado).

Obs: O objeto da obrigação alternativa pode ser considerado relativamente iglglg[qtjgglo, pois é composto de

diversas prestações e esta pluralidade subsistirá até o momento da escolha. A obrigação tornar-se-á

cieterminada antês da escolha.

Obs: A indeterminaçáo da obrigaçáo alternativa náo se reÍere, a princípio, a não especificação ou detalhamento

da prestaçáo devida e sim quanto a escolha da prestaçáo a ser cumprida dentro dás previamente propostas.

Sáo detalhes importantes. relativos Ès obrigacões alternalivas:

- A escolha da obrigação pode caber ao devedor, ao credor ou a terceiro, se assim convencionado. Na falta de

convenção a escolha cabe ao devedor @a.252);
- A escolha é definitiva e írrevogável, salvo se a obrigaçáo for periódica;



- Somente a partir da escolha (cgnceniraçáo)l pode o credor cobrar o cumprimento da obriga.çáo e este deverá

submeter-se a prestaçáo escolhida (potestatividade do direiio de escolha);

- As prestaçóes são independentes, náo podendo o credor exigir parte de urna e de outra (art. 252, 51o);

- A escolha pode se dar por período se o cumprimento da obrigaçãc for periódico. salvo disposição em contrário

@rt.252,52o);

- Diante da multiplicidade de optantes e do náo consenso caberá a decisão a um juiz2 " 
t (art. 252, $3o);

- Diante da abstençáo (recusa ou impossibiliciade) do terceiro que iria escolher a prestaçáo caberá ao juiz fazê-

la, se não houver acordo entre as partes (art. 252, S4o);

- Na impossibilidade (sem culpa) de cumprímento de uma das opçóes resiam as outras e, se forem apenas

duas, poderá ser cobrada a restante (concentraçác auìomática) (art. 253), ressaltando-se ser a escolha do

devedor;

- Se perecerem todas sem culpa do devedor a obriga{ão se resolve (art. 256), mas se houver a culpa por parte

do mesmo, este se obriga a pagar o valor da que por último se impossibilitou rnais as perdas e danos (arï. 254);

- Se perecer uma das prestações (por culpa do devedor) cabendo a escolha ao credor este poderá optar pela

prestação subsistente ou pelo valor da prestaçáo perecida com acréscimo das perdas e danos. (art. 255);

- Perecendo todas as opções o credor escolherá o valor de qualquer delas mais as perdas e danos (art. 255);

- Em caso de valorizaçáo atende-se aos seguintes critérios:

> se todas as opções se valorizaram o credor deve pagar a diÍerença da que ele o ou devedor escolher ou

exÌingue-se a obrigaçáo.

> se apenas uma se valorizou e a escolha é do devedor ele pode escolher a de menor valor.

> se apenas uma se valorizou e a escolha é do credor ele se contenta com a que não se valorizou ou

paga o acréscimo pela valorizada.

Obs: Náo se caracteriza a ol

- se a escolha estiver

- se restar apenas un

- se a escolha não se

Obs; Com relaçáo a obrigaç

somente construções doutrir

entendimento. Aliás, como

acerca da improbidade da d

alguns), náo pode ser faculte

;al, restando tão

ls quanlo ao se'rt

r (2005, p. 12s)

considerada por

' A partir desse momento os efeitos da relação obrigacional se pautam no objeto de uma obrigação simples.
' Não há que se Íalar em opinião da maioria, pois deve ser uma decisão unânime.
" A escolha deve ser Íeita dentro do prazo estabelecido na avença, pois ao contrário o devedor deverá ser notificado.

iza a obrigação como alternativa:

estiver pré determinada;

Inas uma opçáo por ser a outra impossÍvel desde a Íormaçáo do vínculo obrigacional

não se reÍerir ao objeto e sim ao modo de cumprÍmento.

obrigaçáo Íacultativa, já asseveramos que para tal náo existe previsáo legal, resta

doutrinárias a seu respeito e que, porlanto, podem soÍrer algumas variações quanta

como bem assevera Washington de Barros Monteíro, citado por Venosa (2005,

le da denominação "obrigação facultativa", pois o que e cbrigatório (como consider
'facultativo.



2 - Obrigações Divisíveis e indivisíveis (arts. 257 a 2ê3 çC.IOZ ):

Ao analisarmos as Íormas de cumprimento das obrigações chegamos a conclusâo que em podendo ser

cumpridas de forma Íracionada as obrigações seráo classificadas como divisíveis e náo admitindo cumprimento

fracionado, mas tão somente integral, serão tidas como indivisíveisa.

Ex: Entregar 500 Kg de arroz, sendo 100 Kg por mês (divisível)'

Ex: Entregar um veículo (indivisível). ï' ,.ot, , . 
' 
\i- pi/:,r.r iìiv,'r, , ,..,'. o. \''-t.

Obs: O problema da indivisibilídade é vislumbrado quanóo existe multiplicidade de partes, de modo que o objeto

indivisível é obrigaçáo de vários devedores ou direito de vários credores.

São detalhes importantes, relativos às obrigaçóes divisíveis e indivisíveis:

í - S" qy!Ê!yg!-e múltipla (maís de um sujeito passivo e/ou alivo) a obrigaçáo será dividida entre seus sujeitos,

.< paíaquantos Íorem os ativos e/ou passivos (ar|.257)i
j - C"d" devedor se exime pagando sua parte e cada credor tem seu direito extinto a partir do recebimento de sua
i,qarcela;

- A indivisibilidade da prestação pode ser oriunda da natureza do objeto ou da convenção Íeita entre as partes na

relação obrigacional (art. 258); 
ttÀ_." ds,,Ìt tLs$2

- Diante da multiplicidade de sujeitos passivos em uma .obrigação indivisível, cada um poderá ser compelido a

arcar com toda a dívida, tendo po-sterior direito de regresso contra os oulros devedores (ar1. 259, parág. único)s;

- Diante da pluralidad".U"J"ffi"â#fJ="t uma obq;gação indivisível. cada um poderá exigir a dívida por

inteiro, enÌretanto o (s) devedor (es) se desobriga (m) se pagar (em) (art. 260, I e ll):

> a todos conjuntamente;

> a um que dará cauçáo de ralificaçáo/ garantia (real ou pessoal) de que os demais credores ratificaráo

seu ato, concordaram cqm a validade do pagamento e o autorizaram (caso contrário nâo se deve pagar a apenas

um).

- Recebendo um credor a prestaçáo por inteiro, teráo os demais, o direito Oe receUer@@!-írãt parte quê

lhes cabe na obrigaçáo (art.261)6;

- Ocorrendo o perdáo da dívida por uqì dos credores, os oúros exigiráo o cumprimento descontada a quota

perdoada @rt.262), ou seja, receberáto a coisa devida e restituiráo ao devedor, em dinheiro, a parcela perdoada.

- Se a obrigaçáo for resolvida em perdas e danos, perderá seu caráter índivisível observadas as seguintes

situaçoes (art. 263, S10 e 2o):

> culpa de todos os dçvedores - responderáo por partes iguais

> culpa de apenas urn - responderá sozinho, exonerandc-se os outïfs devedores.

o A divisibilidade é aqui tratada como aquela em que as partes divididas mantêm as mesmas propriedades do todo e a
indiyisibilidade se dá pela impossibilidade de se partir algo sem alterar sua substância.
" Deve-se analisar para efeito da sub-rogaçáo (cobrança dos outros devedores) qual o percentual lhe cabia na obrigaçáo
(convencionado previamente).
' Não havendo referência guanto ao percentuai devido ou a receber presumem-se partes iguais. 

?



Obs: Percebam que a obrigaçáo indivisível e múltipla é dessa Íorma cumprida pela própria natureza do objeio

que não admite outra forma de cumprimento, ao contrário da obrigaçáo solidária que da mesma Íorma se

cumpre, mas em Íunçáo de imposiçáo legal ou convenção contratual-

3 - Obrigações solidárias (arts. 264 a 285 CG/02):

Segundo Tepedino (p. 265, 2OO4) "a regra na teoria geral das obrìgaçõeg é a de que o liame obrigacionaì

se repafte em tantas relações autônomas quantos forem os credores ou devedores". Tal regra Íoi por nós tratada

como obrigaçáo Íracionada, que sofrerá exceção pela imposiçáo legal ou de'contrato da Íorma de solidariedade.

Obrigações solidárias, estudadas anteriormente como subclassiíicaçáo das obrigações múltiplas, Íoram

por nós entendidas como um artiÍício, vínculo jurídico que visa facilitar a solução da dívida (tutelar o crédito),

onde os credores podgm reclamar a totalidade da obrigação de qualquer um dos devedores ou terem direito a

toda ela (art. 264).

Sáo detalhes importantes. relativos às obrigacões solidárias:

- O débito na obrigaçáo solidária é único diante de quanÌos Íorem os devedores, assim como única é a causa de

formaçáo das obrigações;

- A solidariedade Íixa um vínculo e)derno entre as partes que náo interÍere no vínculo interno (divisáo de

responsabilidades e direitos);

- A solidariedade é'originada de leiT ou da vontade das partess (art. 265);

- A forma de cumprimento da obrigaçáo pode se diÍerir entre os credores e/orl devedores (se condicionada ou

simpfes ou mesmo com relaçáo ao local do pagamento) (art 266); ::" ' 
''' t-"'t ''Ì '' I

- Solidariedade ativa: quando há pluralidade de credores, onde cada um tem o direito de exigir o

cumprimento por inteiro (arl.267ls, mesmo que a obrigaçáo tenha sido conveftida em perdas e danos (arl.271);

- O devedor poderá pagar a qualquer um dos credores (art. 268), o que e&inguiÉ-a dívida {art. 269), salvo se

algum deles já tiver demandado em juízo (cievendo a ele ser paga a obrigaçáo). A cobrança particular náo

resÌringe o pagamento;

- O pagamento parcial a um dos credores será igualmente repartido entre todos;

- Os herdeiros de obrigação solidária ativa só receberáo a quota de seu quinhão, salvo se Íor indivisível, Assim,

não há solidariedade entre os herdeiros (art. 270); - "' ' c\t"r: '"- i\Õ çq 'ï 'o'- .1-r;'ï't':' 'çf" ì1t;r.o r'C 
" '

- Caso um dos credores perdoe a dívida, esta estará extinta para o devedor, mas quem a perdoou deverá pagar

aos demais a parte que lhes caiba (a1.272);

7 São exemplos de imposição legal de solidariedade os arts. 154, 585, 680, 829 e outros do CC/02.
o Não são exigidas palavras sacramentais para identificação da solidariedade no contrato, bastando referências como "por
inteiro, pelo todo, um por todos e todos por um...'.
' Funciona como urn mandato onde um teria o direito de receber um crédito comum a outros. Seu eÍeito, inclusive pode ser
subsütuído por um mandato típico. Seu desuso é justificado pelo inconveníente de que o pagamento a um só credor exonera
o devedor, tendo os demais credores que se resolverem com o credor solidário (que recebeu) 

a

Obs: Não importa se o objeto da obrigação solidária é divisíveÍ, pois o que estabelece

a determinaçáo legal ou convençáo entre as partes e não a natureza do objeto.

a Íorma de cumprímehto



- Solidariedade passivato: quancio há pluralidade de devedores, onde quatquer um (ou mais

devedores) puder ser compelido a cumprir integralmente a obrigação (art.275).

- Os herdeiros de devedores solidários arcaráo com sua quota pàrte na herança (se já tiver sido eÍetuada a

partifha), salvo se esta for indivisível ou se não tiver sido eÍetivada a partilha (ar1.276);

- Sendo paga parcialmente a obrigaçáo continua solidária no que diz respeito ao seu restante;

- O perdáo parcial (para apenas um devedor) não beneÍicia aos demais abatendo a cota do devedor perdoado

(arl.277). Sendo total, o perdáo exime todos os devedqres;

- Eventuais particularidades entre o credor e um dos devedores (condiçoes, encargos...) não tem seus efeitos

estendidos aos outros devedores, salvo se estes concordarem com o adicional de novos deveres em novo pacto

(arl.278). Ex; aumento de iuros...;
- Se a prestaçáo se impossibilitar por cuipa de um dos devedores, apenas este responderá por perdas e danos,

mas o valor equivalente à prestação continua sendo devido solidariamente entre os devedores (art. 27g), salvo

se náo houver culpa por parte de nenhum devedor, o que extingue a obrigação para todos. Se a culpa Íoi de

todos cada um arcará com sua parte nas perdas e danos;

- A cobrança pelo atraso no cumprimento da obrigação será cobrado de todos, tendo os credores não culpados
pelo atraso direito de cobrar do devedor culpado o valor acrescido pelos juros (art. 280);

- A deÍesa apresentada pelo devedor quando demandado judicialmente pode aproveitar a todos os devedores
(ex.'prescriçáo, nulidade do negócio...), a náo ser que seja algo pessoal (ex. erro, coação, incapacidade...) (art.

281);

Obs: * exceçáo pessoal: diz respeito às características da pessoa. Ex: incapacidade
* exceçao comum: diz respeito às características da relaçáo obrigacÍonal: En nulidade, prescrição.

- O credor pode renunciar à solidariedade para um ou mais devedores, mantendo-se solidária o restante da
obrigaçáo para os demaisli (art. 282). Se renunciada para todos, cada um arcará com sua fraçáo, pois a
obrigaçáo se torna fracionada. O devedor liberado, entretanto, arcará com o rateio de possível insolvência dos
outros obrigados (aft. 284), pois a liberaçáo é da solidariedade e náo da dívida. Renúncia não se confunde com o
perdáo;

- O devedor que paga integralmente a obrigaçáo terá direito de regresso contra os demais, cobrandoìhes suas
partes'z (entre'eles não existe a prerrogativada solidariedade) (art.283);

- Se comprovado (circunsÌancialmente) que o cumprimento da prestaçáo interessa a apenas um co-obrigado ele
poderá ser cobrado integralmente pelo devedor que foi demandado pelo credor, desde gue comprovada a
exclusividade do interesse (ex. banco exige que a divida de empréstimo solicitado seja assumida solidariamente)
(art .285),

to Muito mais usual, pois facitita o adimplementc da obrigação.
" Não se trata de perdáo da dívida para um ou alguns co-obrigados.
'' Se algum deles não tiver condiçóes de pagar (insolvente) sua parte será rateada entre os demais.



As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

1 - Podemos aÍirmar que a partir da concentraçáo o credor se vale dos eÍeitos da obrigação de dar coisa cer

Por quê?

2 - A obrÌgaçáo alternativa se diÍere da obrigação de dar coisa incerta? Por quê?

3 - Analise as seguìntes situações e aponte a diÍerença entre elas: A perda (sem culpa) do objeto na

simples (prestaçáo única) e a perda (sem culpa) na obrigaçáo alternativa de uma prestação proposta.

4 - Podemos aÍirmar que a paÌtir da concentraçáo a obrigação se classifica como simples? Por quê?

5 - Uma prestação se refere a entrega de 100 Kg de feijão. O devedor pode alegar que a prestação "deve"

paga parceladamente pelo Íato de conter objeto divisíve!?

6 - A indivisíbilidade da prestaçáo se reÍere somente à natureza do objeto?

7 - Comente a situação: Um devedor de uma obrigação indivisível e múltipla (pólo passivo) se nega a pa.)

integralmente a prestação alegando que somente se obriga nessas circunstâncias se determinado pela lei 1

pela convenção das partes.

I - A solidariedade pode ser considerada de forma presumida? Por quê?

9 - Se não houver previsáo de solidariedade como uma obrigaçáo divisível deve ser cumprida?

10 - A solidariedade pode ser imposta por decisáo Judicial? Por quê?
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&\;\- ;i1 - Transmissão das obrigações:

Após esludarmos as obrigaçóes, lendo como Íoco seus elementos estÍuturais e classiÍicações,

percebemos que as mesmas podem ser analisadas sob o aspecto do crédito (aspecto atavo - direito do credor) e

sob o aspecto do débito (aspecto passivo - compromisso do devedor).

Aliás, a grande maioria das obrigações conta com â chamada 'ïpçjEg-ç!g.4e3glolos", onde o credor

também assume papel de devedor e este, também o papel de credor.

O que nos compete na presente auÌa é identificar a possibilidade de transmitir as posições obrigacionais

(credor e devedor) à outros sujeitos, assim corno os requisitos e critérios para eÍetuar tal transmissibilídade.

A transmissão da posição do credor é chamada "gessão. de cré9!i!9" e a transmissão da posição do

devedor é denominada "ces.:ão dp.d.éjül'.

Finalmente, vale ressaltar a possibilidade de se transmitir os direitos e deveres, ou seja, o papel de credor

e devedor numa só transmissão, o que é denominado :-c-99-q{9-qq 9g!-Íralo".

O código civil de 1916 abordava o presente assunto dentro do iítulo "efeitos das obrigações", pelo que foi

2 - Sujeitos na transmissão das obrigações:r

São assim denominados os sujeitos nas siluações acima apresentadas:

- ÇCdqte: quem c-eggggreüto, o débito ou a posiçâo contraÌual que possui. 
r

- Cessionário: quem adquire de oúra pessoa um crédito, um débito ou a posição conÌratual. 
W+

-Cedido:@ouseja,odevedor(cessáodecrédito),credor(cessáodedébito)

ou co-contratante (cessão de contrato). Sáo as partes que se mantêm (do vínculo obrigacíonal oríginário).

Obs: lmportante ressaltar gue a transmíssáo promovê uma gllgla{egjulierlya, ou seja, de sujeitos e não

objetiva, de modo que o objeto da relaçáo obrigacional permanece o mesmo.

3 - Fontes da transmissão das obrigações:

A cessáo pode ser originada pela lei (denominada necessária ou legal), nela vf4399 das partes

(denominada voluntária) e, em algumas situaçÕes por decisão judicial, quando, por exemplo, se partilha o crédito

aos herdeiros do credor ou quando supre a declaraçáo da cessáo de quem estava obrigado a Íazêla. A

modalídade voluntária se reveste de rnaior relevância neste momento.

alterado pelo código civil de 2002 que aborda o assunto sob o título específico'Da Transmissão das obrigações".

Obs: A transmissáo das obrigaçóes, como aqui será iratada náo existia no Direito Romano, mas começou a ser

idealizada com a herança (continuaçáo da obrigação pelo herdeiro do de c4us). Os tÍtulos de crédito também

caracterizam a iniciativa do legislador no sentido de possibilitar a despersonalizaçâo do crédito.



4 - Espécies de transmissão de obrigações:

4.1 - Cessão de Crédito:

A referida cessão se reÍere a possibilidade de um credor de urna relaçáo obrigacional transferir seu

crédito (e seus acessóriosÍ - se houver) a um terceiro (estranho à relação obrigacional original), o que náo

depende da concordância do devedor (em regra). lsso se faz possível, pois o crédito (ativo de caráter

patrimonial) é passível de negociação e. por isso, em geral é um negócio de caráter oneroso. Entretanto,

podemos considerar a transmissáo como:

- onerosa: negociada..coino uma compra e venda;

- gratuitaj negociada como uma doação.

Obs: A cessáo é considerada um negócio jurídico, mas não como um novo contrato, pois apesar de se alterarern

os sujeitos, o vínculo obrigacional é mantido (a obrigaçáo náo se e)ítingue). Assim, pode se macular pelos

deÍeitos dos negócios jurídicos.

CREDOR ORTGINARIO (CEDENTE) TERCEIRO - NOVO CREDOR (CESSTONAR|O)

DEVEDOR (CEDIDO)

A - Requisitos de validade (art. 286 a 290,293 e 294 CClO2l:

Por ser uma espécie de negócio jurídico a cessác, de crédito exige as rnesmas condiçóes de validade de

qualquer outro negócio, quais sejam:

o Sujeiios-c"p*€Ë capacidade para os atos jurídicos em geral e, legitimidade para promover a

transmissáo; ( nec-q-s5ci.-.-r ) S€re ,â: qor C.t Ào.
. Qbi-e!g_!Íçüo: o crédito a ser cedido nâo pode se opor a natureza da obrigaçáo, a lei ou a convençáo, mas

-
pode ser atual, futuro, condicionado ou nãol.;, í'o*'óP'í,'d )

" Eç,a n*fg4g.cla oblgêçqg.': obrigações personalíssimas (créditos de caráter assistencial). Ex:

alimentos; créditos acessórios (sem ìransferência do princípal). Fx: Transferir os juros sem o valor

principal; crédítos penhorados.
t^
L.,Ot -o Por expressa disposiçáo de normativa, Ex: indenizaçâo derivada de acidente de trabalho

(provimento 612000 TST). Ex arts. 496 e 497 CC|O2.

g".^_j^o Por convençáo: As partes podem convencionar que o crédito náo será cedido, mas a cláusula
r,'_íJYd/o 

-
deve conslar do contrato paia çi.Íe tenha eÍeito perante terceiro de boa-Íé3.

aò'r: A.b o.,," ' i*. ' . rr.r '  a gç.- .,",. i,- i.-. 
É"ï,:3.ïã *^\o J,, ob1" t .

ô., o.s 
ço 

t res 
â.g.õç c\.o 

"0. 
,-

1 São direitos acessórios, por exemplo, os juros, direiiode escolha, garantias reais eÍideijussórias (Íiança)...
t Náo há critério absoluto para se estabelecer a intransmissibilidade do crédito devido a sua natureza, devendo ser analisado
o caso concreto.
3 A cláusula proibitiva pode tornar-se ineÍicaz caso ilque comprovado que o cessionário desconheça tal proibiçáo, em
atendimento ao princípio da boa Íé obietiva. 

)



. Forma leqala: a cessáo é negócio náo solene, portanto, náo lhe é exigida forma especial (entre cedente e

cessionário). Perante terceiross, entretanto, se faz necessária a celebração por instrumento público ou particular

com as solenidades do afi. 654, S 1 o (instrumento deve ser transcrito no registro de títulos).

" NotiÍicaçáo do deve4gf: requisito próprio desse tipo de negócio, a notificaçáo objetiva dar ciência ao

devedor da transmissáo do crédito e da conÍiguraçáo de nova relaçáo jurídica. A lei não estabelece prazo para tal

ato, mas entende-se que, pelo menos, antes de vencida a dívida. Pode ser eÍetivado pelo cedente ou cessionário

ao devedor ou ao seu representante legal, se incapaz e, se solidária a dívida, a iodos os devedores.

Obsl: Até a lplifieaçaq pode o devedor efetuar o pagamento válido (com efeito liberatório - art. 292) ao credor

originário e, sendo, notificado poderá opor deíesa, como a alegação de paganento ou de vicios existentes no

negócio (erro, dolo, coação...). Caso não se deÍenda quando da noÌificação (no que se refere às alegações

pessoais, ou seja, contra o cedente), não poderá Íazê-lo depois, sendo subentendida sua anuência (a lei náo

estabelece prazo). Em se tratando de alegações quanto ao crédito poderão ser Íeitas a qualquer tempo (ari. 29Q.

Obs2: Caso o devedor declare em insÌrumento público ou particular que tem ciência da notiÍicaçáo, estará

dispensada a notiÍicaçáo.

Obs3: O cessionário, mesmo antes da notiÍicação do devedor (cedido) pode e deve zelar pelos direitos inerentes

a conservaçáo do crédiÌo. (Ex: alegar prescrição, promover a notificação...). (art. 293)

- -i-í+n^L^r Lç,- r'-. r CC|ôS _ plD

B - Multiplicidade de cessões (arts. 291 e 292CC102):

Em regra o credor náo pode dispor do crédito transmitido, {nas se o faz devemos nos ater a alguns

critérios. Assim, havendo pluralidade de cessoes devem ser observadas as seguintes regras, de modo que o

devedor saiba a quem eÍetuar o pagamento.

o Em se tratando de um crédito representado por um título deve-se pagar ao,^deìentor do título. ç>ocje 
^,i.,-

" Náo sendo representado por título, o pagamento deverá ser efptivado a quen pr
McLút" ?g'-{rt}, .?- DC\ te':
o a ouern orimeiro notificou o

devedorz.  t  r  ,  \ r ,o-n&"r-v. t ' ï t^- . i -3 ' - ï-"'"'"_'5e- \".. 61Àlà- ? ìi\,4o".,-l-r.ert*ìL;. 
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c--Ç.-s-nseqúêrct-as-daS-ess-ã-o--de-crédito:
\ ' l

V 1, 
n Transferência da relação jurídica:

C---*-lhr"nstere-se para o cessionário a titularidade de todos os direitos (obrigaçáo principal e acessórios) que

eram conferidos ao credor originário (cedente). lmportante ressaltar, que o crédito continua o mesmo, entretanto

é transÍerido para outro.

o A lei de registros Públicos (6015fr3) dispóe em seu art 129, no 9 que 'EsÍão suleifos a regrsfro no RegisÍro de Títulos e
documentos, para suftir efeitos com relação a terceiros: os instrumentos de cessão de direitos e créditos, de sub-rogação e

Qe dação em pagamento".
" Terceiros são todos que náo Íìguram no negócio, inclusive o devedor cedido (na opinião de alguns doutrinadores).
I Há créditos que dispensam tal formalidade como os de título ao portador (ex: cheque, promissória).
' Em caso de cobrança judicial a citação substítui a notificaçáo. 

?

Obs: Os demais cessionários teráo direitos a indenizações por perdas e danos em Íunçáo da mâ-tê do cedente.
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' \ :/ A especulaçáo é própria da cessão a título onêroso, pois o cessibnário tende a persegúir o lucro. Assim, o

cessionário (que adquire o crédito), normalmente, paga menos do que o valor eÍetivo do mesmo, buscando um

proveito. A garantia nesse tipo de empreendimento, salvo disposíção contrária, se reÍere à existência do crédito e

náo ao pagamento do devedor. Caso o crédito inexista o cessionário fará jus às perdas e danos (art. 295)

Ex: inexistência do vínculo tendo em vista uma nulidade ou eÍetivação do pagamento.

lhe devia nada anteriormente. Neste caso o cedente é obrigado a garantir a existência do crédito e náo o seu

pagamento. Ex: "A" deve "B" e "B" transfere seu crédito para "C".

. Pro solvendo: i'tl.,r"-.-..-- If
' . . . .  -  - : . - .  

-_J
O cedente (credor orígináriõfflrãn-súiÌe a um terceiro a quem deve (cessionário - novo credor) seu crédiÌo,

.a-t tWNestecasoocedentepermaneceobrigadocomre|açáoaocessionário,enquantoo
pagamento pelo cedido náo Íor efetuado. Entretanto, o devedor (cedido) deverá ser anteriormente demandado e,

só depois o cedenle. Difere-se da espécie pro soluto, pois nela náo há obrigação preexistente entre cedente e

cessionário. Ex: "4" deve "B" e "8" deve "C" - Neste caso, '8" cederá seu crédito (devido por "4") a "C', pois

I
t -
I
I
I

I

I

I
I
I
Í

I
I
I

t

solverá sua dívida.

@ceçáonoafua|Códi9ociv i t ,h-astãiso|uçáoéentendidapelosdoutr inadorescomode
inegávef juridicidade (HODRIGUES, p. 1 01, 2OO2).

4

c.í7'íT-,,
x ' " / '  * i  i
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Obsl: As partes podem 
ryde!_que 

caberá ao cedente a responsabil idade pela solvabil idade, mas só

responderá o cedente pela importância que houver recebido mais juros e demais despesas que o cessionário

tiver efetuado com a cobrança do devedor.

nas seguintes circunstâncias, salvo disposição contrária:

Obs2: Independente de convenção poderá o cessionário responsabilizar o ':edente pelo pagamento da obrigação

se comprovar que à época da cessáo o devedor já era insolvente e que isso era de conhecimento do cedente

(em atendimento ao princípio da boa fé objetiva).

Obs3: O cedente náo se responsabilizarâ pela inexistência da dívida, caso a cessão seja a título gratuito e esteja

de boa Íé. Estando de-malé-arcará com perdas e danos. Não se responsabilizará, ainda, se a transmissão tiver

sido eÍetuada por força de leis- s<- |' caru c"onylurrro'ELo' o' "'^; 7r'

Obs4: O patrimônio é conhecido como garantidor das obrigações, de modo que, os créditos também podem

servir de garantia. Portando, estando penhorados nác poderáo ser objeto de cessão (transferência), sob pena de

caracterizar a Íraude à execuçáo. Assim, o pagamento feito ao credor antes da notificação da penhora é

considerado válido. Após a noÌificação será considerado cúmplice na fraude podendo ser compelido a pagar

novamente (arts. 298 e 312).



4.2 - Cessão de Débito (art. 299 a 303 CC/02):

Apesar de figurar com menor importância na seara legislativa e doutrinária (não contemplado pelo CC/J

a cessáo de débito, tratada pelo Código Civil de 2002 como "Assunçãoe de dívida", deve por nós ser entendida

considerada a possibil idade de um terceiro assumir a obrigaçáo de um devedor (que a transmite), desde que c.

a aquiescência do credor.

Ex: Transferência de estabelecimento comercial com cessáo do passivo.

Er Comprar um imóvel assumindo as despesas pelas benfeitorias.

DEVEDOR ORtGtNARTO (CEDENTE) TERCEIRO _ NOVO DEVEDOR (CESSIONARIO)

cREDOR (CEDTDO)

Obs: Ressalta-se diferença entÍe a cessáo de crédito e a cessão de débito, porquanto naquela náo é necessá

a ccncordância do devedor e nesta tem-se comc requisito de validade a aceitaçáo do credor (expressa).

A - Réquisitos de validade:

Têm-se como os mesmos da cessáo de crédito, os requisítos de validade para a efetivação

transÍerência do débito e, além, dos rnencionados mais um que se faz irnprescindível, qual seja:

" Concordância do credor: as partes podem definir prazo para tal sendo considerado o seu silêncio cor'

recusa.

Obsl: Além da aquiescência do credor, Íaz-se necessária a concordância do fiador, pois, caso contrário.
garantia se perde (deve ser constituída nova Ííança). As garantias, próprias do devedor originário permanece

desde por consentimento expresso, sendo consideradas extintas se não houver seu assentimento (art. 300).

Obs2: Com relaçáo a concordância do credor, a lei ressaltou uma exceçáo (art. 303), que se reÍere
pagamento de crédilo garantidor de imóvel hipotecado.

B - Conseqüência da cessão de débito:

" Transferência da relação jurídica:

Transfere-se para o cessionário a titularidade de todos os deveres (obrigação principal e acessórios) qr

eram conferidos ao devedor originário (cedente). lmportante rdssallar, que o débito continua o mesmo,

é transferido para outro.'

Obs: O devedor origínário náo se libera da obrigaçáo, se comprovado que o novo devedor era insolvente

momento da transferência, sendo taÍ circunstâncía des-conhecida pelo credor (caso contrário presume-se que (

tenha assumido o risco).

C - Ocorrências:

e Segundo o dicionário Houaiss, assunção significa ato ou eÍeito de assumír.
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Apesar de náo haver previsáo legal a cessâo de débito pode ser observada nas seguintes circunstâncias:

Liberatória:

Aqui o devedor originário (cedente) lransÍere a obrigação ao terceiro (cessionário - novo devedor) se

liberandO dO VínCulO. ,*.i ;'',iv\ rú.,.i rt , ,1- dr..

'@
O terceiro (cessionário) assume a dívida sem excluir o devedor originário (cedente). Ainda nesta hipótese

se faz necessária a anuência do credor. Não se trata de solidariedade, pois esta somente decorre da lei ou da

vontade entre as partes. Entretanto, o devedor oríginário (cedente) só será compelido a pâgar, caso o novo

devedor (cessíonário) náo o Íaça. Náo se confunde, ainda, com a íiança, pois o cedente assegura dívida própria

e não alheia.

Obs: A cessáo de débito pode ser convencionada entre devedor originário e terceiro (desde que com anuência

do credor) ou entre credor e lerceiro (independente do consentimento do devedor originário que Íica exonerado).

No primeiro caso é denominada delegaçáo e no segundo caso dé expromissão. No art. 299, par. único a lei se

refere a "delegação".

4.3 - Cessão de contrato (cessão de posição contratual):

NesgligEese direitos e deveres (créditos e débitos) estariam sendo transferidos conjuntamente, afinal o

que se estudou nos itens anteriores Íoi a lransÍerência individualizada do crédito ou do débito.

Segundo Silvio Rodrigues (p. 109,2002)'consisÍe na transferência da inteira posição ativa e passva do

conjunto de direitos e obrìgações de que é titular urna pessoa...". Não se transfere somente o crédito ou o débito,

mas o complexo de relaçóes jurídicas.

Aqui não se faz necessário ci desÍazimento do contrato com a outra parte para que ela se vincule,
posteriormente a terceiro, pois num único ato se dá tal operação.

Ex: locatário pode transÍerir sua posiçáo contratual aos seus sucessores, de modo que, assumindo a posiçáo

contratual eles teriam direito a usuÍruir do imóvel locado e se responsabilizaiiam pelo pagamento das prestaçóes

do aluguel.

CoNTRATANTE 1 (CEDENTE) ( cneogooqgno > Novo coNTFATANTE (cESStoNÁRlo)
\f-ì

\Z
CONTRATANTE 2 (CEDIDO)

Obsl: Náo há previsáo legal para esse tipo de transmissão, entretanto, é permitida

tendo em vista a autonomia privada nos negócios jurídicos.

Obs2: Ser contratante é algo que caracteriza certa'preeminência',.de modo que, pos

pelo Ordenamento Jurídico

, possui um valor de mercado.

A - Requisitos de validade:



Além dos critérios de valídade já analisados acima a cessáo de contrato enseja uma

indispensável, qual seja:

" Concordância do cedido: aqui o cedido é representado pelo outro contratanle. Por se tratar

transferência de direitos e obriqacões, é de inleresse do mesmo

pessoa que está assumindo posiçáo de co-contratante.

o conhecimento do cessionário, ou sejq

Obs: A cessáo pode constar no próprio instrumento, chamado de contrato-base ou pode ser autorizada por

B - Outras considerações:

O consentimento, como vistó, pode se dar, no tempo da cessáo, previamente estabelecido no contr

por Íorça de lei. Assim, pode vir como um adendo contratual, como cláusula expressa no contrato basel

independente do consentimento do cedido, quando por força de lei.

Em regra o cedente, após a cessáo do contrato se libera de seus deveres e perde seus di

entretanto é possível que se convencione que ele continuará vinculado ao negócio como garantidor.

1 - Como sáo denominados os sujeitos da transmissão obrigacional?Q cJ.l..^lr- , 6 el, cl_Õ , fu-,,^,i ç-,-.â,:

2 - Comente a seguinte situação: após ser notiÍicado da cessáo de crédito, devedor se nega a pagar ao

credor, sem entretanto, opor nenhuma deÍesa.

3 - Cedido um crédito o cessionário descobre que o mesmo não existia a época da transmissão da

pois a dívida já havia sido paga. Qual a conseqüência de lal descoberta?

4 - Qual sua opiniáo acerca da diÍerença apontada entre a cessão de crédito e a de débito?

5 - A notiÍicaçáo do devedor na cessão de crédito caracÌ.eriza a necessidade de sua aulorizaçâo?

6 - Se a cesbão ae áénito for cumulativa será dispensável a concordância do credor?

7 - O cessÍonário, na cessão de débito, tem direito de regresso contra o cedente, como ocorre na solidari

Conclusáo: As cessóes, de um rnodo geral iêm grande vantagem, o que segundo Tepedino (p.567,

representa a circulação de crédito e possibilita a mobilização de riqueza, dinamiza a atividade negocial e

continuidade das relações econômicas.

As questôes abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

- DINÍ2, Maria HeÍena. Curso de Direito Civil brasileiro: Teoria geral das obrigâçóes. 20. ed. Sáo Paulo: Saraiva, 2oo4. v.2.
- FIUZA, César. Direito Civil: cuÍso completo. L ed. Belo Hoíizonte: Del Fey,2004.
- LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil obrigaçóes e responsabilidade civil. 3. ed. Sáo Paulo: Fìevista dos Tribunais, 2004. v.2..
- RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: partê geral dâs obrigaçóes.30. ed. São Peulo: Saraivâ, 2oQ2.v.2.
- ROSA, Pedro Henrique de Miranda. Direito Civil: parte geral e teoria geÍal das obrigações. Rio de Janeiro: Benovar,20O3.
- TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena, MORAES, Maria Celina Bodin de. Cócligo Civil interpíetado segundo a Constituiçáo da República
de JaneiÍo: Renovaí, 2OO4. v. 1.Henovar, zuu{. v. r.

Sílvio de Salúo. Direito Civil: Teoria geral das obíigaçôes e teoÍia geral dos contratos. 5 ed. Sáo Paulo: AÌlas, 2005. v. 2.

O presente material foi elaborado para Íins didáticos, entretanto, náo substitui a bibliografia adotada
pela instituição para efeito de avaliação. Sua Íunção é, tão somente, orientar o aluno com os
principais tópicos a serem tratados em sala de aula. As obras utilizadas para suas elaboraçáo
devem ser consultadas pelos alunos para aprofundamenio do conteúdo. A alteraçáo ou indevida
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1 - Extinção das Obrigações - Fagamento:

Ao estudarmos os elementos òonceituais das obrigações vimos, dentre outros elementos que a

transitoriedade é características de todas as obrigações, pelo que, imposSível imaginar uma relaçáo obrigacional

perene..Conclui-se, portanto, que toda relaçáo obrigacional nasce com a Íinalidade de se extinguir.

Em regra, a extinçáo de uma obrigação é verificada com a efetivaçáo do pagamg,nto, sendo este

entendido como o meio comuml, mas não o único. É a partir desse momento que se põe.ígrmò;a relação que
\.,_.-_.r"

ligava credor e devedor, desobrigando-se o último.

A reÍerência a terminologia "pqgaiÍÍêht*",'nag..S.g.Jí.F..tfiJfòììà,qq'rlaçao de.dívida'pecuniária, pois como

aprendemos em auras 
";';;;;.@ú;G'"l"i"n;;ïËËïãïa,gu!=;.; 

d;"d" ì,e, abrange
o cumprimento de qualquer obrigaçáo-E{a qual Íor sua modalidade.

Já fizemos referência quanto àE@qÚg!eg?de se eÍetuar o pagamento (cumprimento) da preslaçáo,

situação esta, que enseja a.qáliseia 9_ylpg.pilig-aqg-dq {gJg9pt. Nesse sentido, se o cumprimento da prestação

se impossibilitou, inviabilizando o pagamentor sem a culpa do devedor, a obrigaçáo estará resolvida e, em caso

de culpa reverter-se-á em perdas e danos.

2 - Quem paga - Solvens: g-ç cu -^çr.o- a. o f,*.ro 
"-a.ã

Em regra o pagamento será efetivado por quem contraiu a obrigação, ou seja, o devedor originário (1o

interessado no cumprimento da prestação). Aprendemos 1ra úttima aula, qge o dever de pagamento poderá ser

atribuído a um terceíro, circunstância denominada cessáo de débitoe. Pode, ainda, ser eÍetivado por terceiro, por

meio de um representação, onde o represèntante eÍetuaria tão somente o ato do pagamento, não assumindo

papel do devedor.

Além dessas circunstâncias o CC/02 prevê a possibilidade fle um terceiro eÍetivar o pagamento restando

identiÍicar qual o seu interesse na relação obrigacional.

Obsl: As perdas e danos náo cqgfiggg4n o pagamento]fq-as substituem o m

Obs2: O pagamento deve estar ligado a sua l6íusaìfuiFàri'a;;(ãõ-q-ue:' -- -.__- .,
importância o vínculo obrigacÍonat7fiue indica e-q9e ;;ìe-ser pã(iõ,'por quem

/./'

Íoi avençado).

e a quem.\-\.-

Assim é de suma

Obs: Pagamento é dever, mas também direito do devedor. t ; - - \*  .  ú ^ . \ -

@iqpn^a-r-rc
, r í t ,

- Q{.\rt òa(\.- rJç..rg g,;--rt dre-.. \ürìôc.::\i:ì
\
\ RlÈçèl-'i*;;qr,t-,

t Existem outros meios. de se extinguir a obrigação, que seráo oportunamente estudados.

' O pagamento se refere à quitação, solvabilidade, cumprir.rento, resoluçáo, írdimplemento...no
devidos, dentre outras terminologias. Venosa (2005, p.206), entretanto, entende como adequada
'pagamento" para o cumprimento de obrigaçao pecuniária.
" Considera-se inviávet, a cessáo de uma prestação inÍungÍvel.

tempo, lugar
a utilÍzação

e Íorma
do termo



Obs2: Modernamente o pagamento

princípio da boa-fé objetiva) entre o

adimplemento da obrigação.

é interpretado à luz de uma dinâmica cooperativa (em atendimento

credor e'o devedor para que se chegue ao Íim almejado, qual seje.,

Em náo se tratando de prestaçáo infungível, entende-se que o pagamento deve ser aceito pelo credor

como bem assevera Venosa (2005, p. 208) "o pagamento, mormente aquele feito em dinheiro, não tem cor

bandeira". Aliás, o CCl02 possibilita, através da disposição do art. 304, que qualquer interessado (intere-

iurídíco) na quitaçáo da dívida promova o pagamento.

Resumidamente, seriam quatro as circunstâncias onde se identificar;a a Íigura do Solvens, quais sejam

" o próprio devedor (devedor originário); '1L,-'Oçr.y rr\ ç.. iï.-t-

o novo devedor (cessionário - cessão de débito);
ì\l

{,Ã " JçtgElgj$gg*.eggl é aquele quem tem interesse jurídico na relação independente da aceitação

devedor, por correr o risco de ter que suportar as conseqüências do inadirnplemenÌo (art.304). Ele náo só ten

ï."- <> in'!,"* r-e-..Jn_. .\- ,. .3 br.- ,',',.2' r,.
direito de paga-r como pode rtsar de meios coercitivos para tal.." ' - " r" -r* f-€-:-1

ë_;1. r . .\..'_ r,- -í:):i.r (:r cë,r1. t* . \ . . ,_rf . . í j : i . r  ( : iô

Ex: E de inÌeresse do Íiador quitar a dívida do aÍiançado. Pois se náo oÍáz no vencimento, pode ter a

agravadapelosefeitosdamora. nJ L.e- ps-rdlr. lo. \* 6. i-r_ .=e* o,p,*err. r-a' 1--n1-.-">

"@éaque|equetenhaoutrointeresse(mora| , fami| iar) ,quenãojurídico,r
estando vinculado à relação obrigacional. Eíetua o pagamento em nome e por conta do devedor (salvo oposi

deste4) ou em nome próprio. No primeíro caso terá direito de eÍetuar o pagamento pelos meios coerçitivoss.
. t\ \

Ex:Tioquepagaadívidadosobrinho 

" 
À".-"Jor VJo &.e.-o-- q_ opel ü,u { .  c.L.\- '

Obsl: O pagamento efetuado pelo interessado fiuridicamehtel lhe dá o direito de sub-rogaçáo6 nos direitos fi

I  . \

!-.- Ìer.--l À- *-. \- .Â- r.-)r;l-L't." L:n: ! 'rt t- 1
(

esse jurídico na relação independente da aceitação I

que, o pagamento do náo interessado, sempre acarretará o direito de ressarcimento, salvo se o solvens (quem pagou)
máo da restituiçáo, situaçáo que configuraria o caráter filantrópico.

Obs2: Se o terceiro náo inleressado efetua o pagamento em seu nome, terá díreitb ao reembolso (art. 305).1

v fato de querer ajudar o devedor náo signiÍica que o solvens abrirá mão do reembolso, ademais, o n;

ressarcimento configuraria o eníquecimento sem causa, proibido pelo nosso Ordenamento Jurídico.

Obs3: Se o terceiro náo interessado eÍetua o pagamento por mera liberalidade ou por espírito de'Íilantropia nar'

poderá reavert. Nesse caso, geralmente o solvens oíazem nome do devedor. (

Obs4: Em regra o pagamento é feíto com o conhecimento do devedor. Se foi'efetivado perante desconhecime

ou oposição do devedor impoíante analisar a segúnte circunstância: se terceiro (interessado ou r

interessado) adianta o pagamento, sabendo que o débito é passível de discussâo e que será debatido p

" Segundo Washington de Barros aceitando o credor não poderia o devedor se opor (deveria anlecipar o pagamenl
Entretanto, deve-se levar em conta os interesses do credor, do terceiro e do devedor. Se o terceiro interessado
dívida com a anuêncía do devedor a situação náo gera maiores repercussóes, entretanto, se o Íaz com a oposiçáo
devedor, há que se analisar as razóes do mesmo, pois se não houver um justo motivo, seu protesto deverá
desconsiderado. O interesse social de cumprimento das obrigaçóes é mais relevante que um mero "capricho' flo
(princípio da Íunção social das relações obrigacionais).
' Caio Mário (citado por Tepedino p. 594) atribui-lhe o mesmo direito se Íizer o pagamento em nome e por conta própria.
" Sub-rogação é a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a obrigação.
' O entendimento da liberalidade no pagamento será colhido na análise do caso concÍeto. Venosa (2005, p.210) enter



que beneÍjçD!-A-delcdol-se o débito nâo foi completamente desconsiderado.

tmportante ressaltar o pagamento no sentido d4éÀiiega oa coièra, quando impoftar em{galstnlssãd aa
..-.- - -: ------ì-'
!ryf{_?_aq 

Presume-se que o devedor da coisa a ser entregue é parte legílima para eÍetuar o pagamento

devido a sua legitimidade para dispor da coisa e, portanto, tal atribuiçáo náo seria passível de substituição (art.

307). AÍinal, como entregar algo que náo me pertence?
/-' '\

Ex: O,1g!oi náo pode dar em pagamento, imóvel do pupilo sem.a autorização judicial.

.íJh""iro o Íaz. o paqamento aíil"G) e o devedor terá direito à indenização. Entretanto, se o fizer,
___--_=:=_=< _ _-_t __ :_ _ --

sendo col,s{.iynO!v.dl, poderá ser restituída, {e-94e,que não tenha-sido-c.o.nsumid.apelalIeCg_1,-g!!uagão em 
3ue 

o

devedor poOerã. pedir perdas e danos para o terceiro náo.pode-nd-o, e,ntJ-e-FnJg, exigil qg$a do credor de boa-fé.

Se o credor a consumiu nada lhe poderá ser cobrado, comprovada a sua boa Íé (parágrafo único do art. 307).

Ex: Terceiro não pode entregar os 20 Kg de laranja devidos por náo ser dono da coisa, mas se o Íaz (por ser

coisa Íungível) e o credor recebeu de boa Íé (acha que pertence ao solvens) e consumiu a coisa, o pagamento se

valida e a relação se extingue, restando ao prejudicado reclamar conlra quem, sem autorizãçáo efetivou o

pagamento.

Em regra o pagamento será direcionado aquele que Íigura como detentor de direitos na obrigaçáo, ou

seja, o credoÍ originário. Também na aula anterior, discutimos a possibilidade de o direito de crédito ser

- o próprio credoi (credor originário);

- o novo credor (cessionário - cessáo de créditp);

- aquele que por direito o rep.!'esente8.

Obsl: O pagamento feito a outro que não na figura do accipiens será

accipiens ou por engano voluntário do der,'edor) será válido (eficaz) se o Solvens estiver d" Fglg restando ao

credor verdadeiro cobrar o que Íoi recebido indevidamente pelo accípiens (art. 309).

W-=-j.""*"*r. os iegais (pg* iffi e cCÍaooigg.c.om reiaçáo aos incapazes),.os j.gSSBi! (nomeacios
pelo juiz como deposJiãÌíõ-íÍcÍiõiãìl sindico naÌãència...) e os çenvg!'ìcionais (portadores de mandato). O accipiens nem
r"rpìu estará munido de mândato foïããi,'l@tlõiã ser subsiìiülõffiìiemplo, pela quitaçáo emitida pelo credor (art.
311).
e Credor putativo é aquele que aos olhos de todos passa como verdadeiro credor. O engano deve ser escusável (perdoável),
ou seja, um erro que qualquer um naquelas circunstâncias cometeria. A ignorância náo pode caracterizar a negligência do
devedor.
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Cbs3:SeopagamentoÍoidir ig idoaterGeiroqUenãooV{q3ggíojregg,masreStar@

lgsmo{pagamento revertido em seu Íavor mesmo que indiretaínente) será considerado válido (art. 308). Afin

o Ordenamento Jurídico não permite o enriquecimento sem causa.

apesar de serem credores{ por não.possuír,

glpggr-dj4g'o. Assim, fl@ggr-nae"pedçJâ-d*ag-ui-taçaç Nesse senÌido o pagamento Íeito (cientemer

a um incapaz gqrla.çgngtoglgggJlyglidg salvo se o*#. solvens comprovar que o Daoamento foi revertido
:-*-*'r---

beneÍícig-do incapaz" 1art. 31 0;.

Situaçáo semelhante, em que o credor não estaria legitimado a figurar como accipiens pode

caraclerizada pelo pagamento de crédito penhorado, desde que o solvens soubesse da situação (art. 312).

avencada-ouando da formaçáo -9ilS1*nqgbrioacional. não sendo posgÍl*eJ*bem concordância do accipiens) c iT---*è-- ._--___j , . -  
***é--

a prestaçáo sglg.-gpglljqidg (seja mais ou menos valiosa) (art. 313). Tal expectativa decorre do princípio da b,

Íé objetiva no cumprimento da obrigação e caracteriza a identidade da prestaçáo, seja de dar,'fazer ou náo Íaz

Deve-se, também, respeitar a Íorma de cumprimento convencíonada. Nesse sentido, mesmo ser, (

divisível, a obrigação não poderá ser cumprida periodicamente, se assim náo Íicou convencionado (art. 31

essa prova (quitação - reconhecimento do credor da liberação do devedor), podendo reter o pagarnento, ca-(

lhe seja negada a referida prova, náo sendo caracïerizada a sua mora (aÍ.319). Nesse caso, poderá ingresr (

em juízo, valendo a decisâo judicial como prova de pagamento.

-- 
(trqffiõáÌ é materializada pelo rqcigo, documento "idôneo', que deve atender às exigências do art.

á-o COAÈAGivrlá que pode ser Íormalizado por instrumento público ou particular

3(
(

(
10 Não importa se a incapacidade é relativa ou absoluta, por uma questáo de equidade afasta-se o instituto da nulidade (
anulabilidade para tutelar o impedimento do enriquecimento sem causa - por um critério de justiça, tendo em vista o prove')
do menor. i
tt Antunes Varela, citado por Tepedino, entende que se desconhecida a incapacidade (sem culpa do devedor) o pagameÍ (
seria considerado válido, mesmo que náo revertido em benefício do credor.
t' Em se tratando de pagamento em dinheiro, se Íaz necessária a observação da moeda corrente (aquela que tem curd
legal no país - art.315), sendo proibida (Lei 10.192/01) a negociaçáo com moeda estrangeira salvo nos contratos /
importação e exportaçáo, compra e venda de cambio e aqueles celebrados corn pessoa residente e domiciliada no exteri.''
Também sáo proibidos os pagamentos em ouro, salvo estipulação em legislaçáo especial (art. 318). (
'' Em regra, a prova deve ser documental, pois em juízo náo se admite a prova testemunhal nos termos do art. 227
CC|O2. Tal regra é passível de discussáo no caso concreto. t
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Em casos onde a quitação seria representada pela devolução do documento (ex: promissória), a perda do

Írìesmo ou a negaÌiva do credor e devolvê-lo poderá ser substituída por declaraçâo de pagamento e de

compromisso de ínuti l izaçáo do documento perdido (art. 321) ou por recibo.

Obsl: Segundo Tepedino (p.614) "Se porum lado, a quitação é a prova do pagamento porexcelência, ísso não

exclui que o adimplemento possa ser demonstrado por outros meios...". Ex: depósito.

Obs2: Se após a quitação o credorverificara imprecisáo da prestaçáo poderá-reclamar a diÍerença desde que

comprove tal situação.
!

Algumas circunstâncias levam 
" 

ygryelatìva - admite prova em contrário) de que o pagamento

Ío{a integralmente efetuado. Sáo elas:

ír19ì
\ ì ; l.i gi. pagamento da última prestaçáo de obrigaçáo pe,rriódica faz presu.nir o pagamento das anteriores (art..,:..'

(p.sr.:r ojú \íl*Lp\
l!!Ulo__lqz pieèúmir b pagamento, tendo o credor sessentadias para provar a faita doentreqa do ìíiúiô taz pièèüìnii b paqamento,

pagamento @rt. 324). d-,uy4ffi.-:,:o. 1:ts.o'ro'-

./r- 
Finalmente, vale ressalta, qr" u"6"<@.cTl gpqggryerltg,cgreln.pplco-nltudgsgltgg, salvo tenha

/sido estipulado o contrário ou se a pará a causa das despesas tenha eQ[cnrrido o credor. ficando nessas

\t"*stancias por sua conta- (art. 325) 
,

De.sçÊ-iias *tO P%1t)
4.3-Lugardopagamento: st Ã ;aü p,^.La )o, n0. pllr*,lo .0 P+í2 tÇLti.-,,- ;t-r-J.s n.>

A regra reza que o pasamento serát"0" 
""'f,;gsffi"owffi,ïã6ãïËo 

tenha sido estÍputado o
contrário pelas partes ou peta lei (art. szz).ggrqoguggladesdgfggryflggge1.gggágerjelrqeg1.
Se porforça maior o pagamento náo puderse efetivar no local convencionado o devedor oÍarâ em outro local

(art. 329).

L5Valeressa|tar,ainda,queseopagamentoper iódicosef izer 'do

com bi nado, presu me-se-(lejdi

O*gggggnlo recebe as o local do
-4, 'Lt-a è6 è: ' , 'zqe' .

para eÍetuar o

pagamento (exceçáo que se dá por convençáo). D -D C-

obsl: A habitualidade_pd{inverteÌ" q"" t"gj9!W[9_plrd" 9gyllgq-of!.jlgrpg$lgÍggl1glifqÍart. 330).
Ex.: O contrato prevê um pagamento quérable e o devedor insiste em procurar o credor para efetuar o

pagamento.

obs2:Adef iniçáoacimaéimportanteparacaracter izaçãoounáodamora.

Ex Se definida a forma quérable e no vencimento .o credor não procura o devedor para gue este efetive o
pagamento, não será ao último imputada a mora.

Ex: A lei condiciona o. pagamento em local diverso do determinado desde que, por motivos considerados graves

e que náo represente prejuízo ao credor (art. 329).

. . , - i í .  r ,  . . , :a-ô
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Ex: local onde ocorram epidemias, catástroÍes naturais, assaltos constantes..,

.l 
'1!. Ìr'j" 

' n' 
\

a.a+iremp$dopagamento: cLLL t-trtt,puLo c^. t{et-a+fi oto Fcf.,J
"t r. ,ntn

õ-?iíãmento do pagamento deve obedecer ao gue iò'reiistaUetecido pelas partes, valendo como referência

para se estabelecer a inadimplência ou a mora. $g náo se estabeleceu data para o pagamento, entende-se que

ele poderá ser exigido a qualquer tempo, inclusive, iqggatgÍng$g-(art. 331).

Obsl: Há situações em que mesmo no silêncío das parïes, o tempo para cobrança pode ser estipulado a partir de

análises circunstancias, tendo em vista o princípio da boa-Íé objeÌiva. Ex: Emprestado trator para arar a terra, a

cobrança da devolução deve se dar em tempo razoâvel para realizaçáo do serviço.

Obs2: Entende-se como data do pagamento, as vi_qlg*e*qgg[g-beras. do*. dia .9oJ.gIrclme-nto-.*Fessalta-se,
entretanto, que alguns pagamentos dependem O"-6õ-Jil.g_:193Qile alguns estabelecimentos (Ex: b3lgq=),

donde o pagamento poderia se Írustrar mesmo antes das 24 hsra.

*N3P--haren-q9 estiPulaçãode

denominado'a termo".
:-Ë!:jë.. -D\p 96_

caso Iisso náo fira interesse do credor. entretanto
sOir>prìe- :^r--cJ-,1.a[*.ci p*náo poderá exigir vantagens que não tenham sido estipuladas (Ex: descontos...):;;';-;-.}.;ã:?,:-;l: 

"Ex: compro animais que devem ser entregues em um mês, tempo necessário para construção do Íócal que irá-Ex: compro animais que devem ser entregues em um mês, tempo necessário [ara conãtruõaà áo íËríõà

acomodá-los.

O credor náo pode exigir o pagamentp antes do vencimcnto (salvo as exceções do art. 333 - situações

onde se Íaz uma previsáo de náo cumprimento da obrigaçáo), assim como b devedor não*cç@pXjru_ajllhg[

9g "gU 
prazo (salvo caso Íortuito ou força maior).

2- lpaginemasituaqãoondeodevedorquerpagareocredorserecusaareceber.Odevedoréobrigadoacatar

a recusa do credor? Por quê?

3 - O pagamento de uma obrigaçâo delazer inÍungível pode ser realjzado por terceiro? Por quê?

4 - Comente a situaçáo: a máe de um devedor quer pagar o débito de seu Íilho, oferecendo ao credor o valor que

lhe era devido e o mesmo se recusa a receber, alegando que quem lhe deve é o Íilho.

5 -Quem figura como accipiens na obrigação solidária ativa?

6 - O pagamento de prestaçáo divisível, necessariamente, será eÍetuado de forma parcelada? Por quê?

7 - Comente a situaçáo: Julia deve a Soraia a entrega de determínado objeio. Ocorre que Soraía mudou-se para

outro país o que acarretou uma despesa maior para eÍetivação do pagamento.

la Segundo Venosa (205, p. 226) 'modernamente é possível o pagamento por via inÍormatizada, permitindo que o acesso às
contas bancárias seja íeito nas 24 horas". 

6

As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

1 - O pagamento feito à terceiro que náo ao credor é considerado válido? Por quê?



8 - Analise a situaçáo: Fiador de uma dívida falece e, portanto, a garantia se perde. O credor exige a restituic

da garantia, mas o devedor nadaÍaz-
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.1.í - Pagamento por consignação (arts. 334 a 34S do CC/02):

í - Outras modalidades de extinção das obrigF@Ëï-*-::"
t

Após estudarmos a forma convencional de extinçáo das obrigaçóes, ondeà*derrartõiou terceiro, figurando
como 'so/vens', efetiva voluntariamente o pagamento da prestação ao "accipiens", passemos a análise de outras
formas de se buscar a extinção. Por alguns, essas modalidades são denominadas "formas especlais de

èe- l - t .

ci\ <ì

\ -  
' - .^ 

ï  
- .  - \ . -

Comentamos, em oportunídade passada, que o pagamenïo náo representa apenas gever do devedor,

r::...'-- ru..\.r*,,..,

=,";*k- I. ' ,k-  -* . -  J i . i . ,  i : . - ) t

o"ffi-É |tport"nte ressaltar que, a partir da consignação eJfuglgo julgada a mesma ifnor-o""à"-nl", oiifaq *
, i ff i lE^ meçâm nârâ 

^ 
rtanta+ar la* ôaa\ Ërar;^^^ ^^-^iJ^-^ \*/

?* ][t'"''o"'5 
| EDÈ.írr..tr Llue' a Pattlr qa conslgnaçao eJp$QlgO JUÍgaCla a mesma ilnOr-OCedejle, Oq!úi\ e

$$e 9ÊsÈareparaa-devegg'(art. 337). Por isso, considera-se a cessaçáo pendente, pois se o peoÈ/tor
considerado improcedente não haverá força de pagamento e os efeitos da decisão retroagem à data do depósito,

' Tais hipóteses não sáo taxativas, ou seja, existem outras possíbilidades que ensejariam a consignação e que podem seranalisadas no caso concreto ou veriÍicadas em legislação especial.
' Em algumas circunstâncías, apesaÍ de náo ser ãoriiatoio, entende-se por conveniente o depósito, pois evitaria discussãoacerca do culpado pelo atraso, pouparia da responsabílidade pela conservaçáo da coisa, arerf, ã""comprovar a iniençáo dequítaçáo da dívida.

mas também um direito, afinal, se não Íorem observados o gbjplg, o jgcgfe o.J_qTp.q_ggJgg$l-enlo, deverá arcar
com os ônus atribuídos ao seu atraso.

Entretanto, o pagamento pode se diÍicultar, não pela displicência do devedor, mas pela dificuldade, que
por algum motivo está sendo imposta à sua execugão. O art. 3351 -Jo diploma civil estabelece algumas
circunstâncias em que tais situações estariam configuradas.
Ex: Náo se sabe o paradeiro do credor; $

Ex: O credor quer receber prestação diversa da convencionada; ã

Ex: o credor quer receber em local ou tempo diversos do convencionado. :i

Ex: O credor se nega a dar quitação. 4

Nessas circunslâncias a consignaçáo em pagamento seria uma saída (sotução que está disponível - não
sendo obrigatóri$)Sara o devedor.

obrigação,quandoest iveremcontrovert idos.Efet iva-seo@aguardandoquea

decisão judicial determine a extinção da obrigação.

Sáo grggsupos :
- possibilidade de ser a prestaçáo depositada. Ii

- suficíência do depósito; ?-'
- legitimidade ativa e passiva; 3r



. , ì : ._ í;y:_
í.t '

O depósilo deve ser eÍetivado no Íoro dc local de pagamento (con.rencionado) da prestação devem ser

: bsêrvadas as seguintes circunstâncias:

- Coisa imóvel3: lugar onde se encontra;

- Se a coisa deveria ser entregue. no local onde se enconlra Ìo credor será intimado para buscá-la. Nessa

srtuação sáo imprescindíveis 
"9l"f9lbj'9gg-e_9=gggg.gglg 

e a n-o"lg qg _"_lg9gl para qjje-se eÍetive o depósito

{+rart .  341). ____\_Td
coisa indete@nada:$ observar a quem cabe a escolha (se do credor, eÍetivar d

notificaçáo parafazê-lo, sob pena de ter que aceitar o depósito da coisa escolhida pelo devedor) (art. 342);

- Obrigaçáo ilíquida: náo há como se efetivar a consignaçáo em pagamento, ar:ies da liquidaçáo. Tal situaçáo

náo é pacíÍica, de modo que, para alguns, o credor poderia ser chamado para promover a liquidaçáo, se esta se

ccnÍigurar por um simples acertamento (facilmente apurável).

- Se o recebimento da prestaçáo estiver sujeito a condição suspensiva, nâo pode o devedor consignar o

pagamento antes do implemento da condiçáo.

- Pela própria natureza as não tuer, não sáo passíveis de consiqnacáo. No caso da-*------
vel se o fazer estiver vilcu!{g-qggilpgar, ",>&,.

Obsl: Para diminuir o número cle demandas judiciais o legislador autoriza que, em sendo prestaçáo pecuniária, o
devedoreíetue"W(comcorreçáomonetár ia) ,desdequecient i f iqueocredor

através de aviso de recebimento (AR), dando-lhe o prazo de 10 dias para recusa que será dirigida ao
estabelecimento bancário. Essa modalidade de c€Tgggeg--g,extlAg-qlgtrl e foiautorizada pela Lei 8951/94.

Obs2: A jurisprudência recente aceita consignação de dívida vencida (STJ), desde que idôneas para o credor.

Após efetivado o depósito é possível o levantamento do mesmo pelo devedor nas seguintes
circunstâncias:

i - sem concordância do credor: se este não tiver contestado ou aceito o depósito;

'ì. - com concordância do credor: se este já tiver contestado ou aceitado o depósito;
'lì - com concordância dos outros devedores ou fiadores: se julgado procedente o pedido. 

--\ìNáo se trata de um pagamento direto e sim de um meio:ndireto d6 oagegentó afinal, a prestaçáo não é
direcionada diretamente ao credor como na Íorma convencional, entretanto libera o devedor do liame

i--.--.......-

obrigacional.
---/-*

O procedimento da consignaçáo em pagamento será diiado

890 a 900. Algumas círcunstâncias sáo imprescindíveis para a

pagamento, dentre elas:

- Vencimento da Obrigaçáo; \ \,
\*J

pelo Código de Processo Civil em seus arts
propositura da Ação de Consignação- em

"J"#./Ì
- *,ft*Õ

r. 
-\)'

* Se depositado em juízo o devedor deve arcar com a atualização do valer até o dia do depósito;
* Se depositado em banco a instituiçáo financeira deve arcar com tal atualizaçáo.

- Aproveitamento da açáo para depósito de parcelas vincendas ,{-'''',
r  - \  \

\ ( Ì  i
\-/t Em caso de imóvel ediÍicado depósito de chaves representa o depósito da corsa constgnaoa.
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1.2 - Pagamento com íub-rogaçao (arts. 346 a 35í do
ï-l-o 'fe. Lr-,ral(5 -q,r^Ío.5Ì!'

cG/02):
'ro rit.--

:

I

I
I
t

6..1 afrr-o*-.\-;ax,l-

O reÍerido instituto reÍere-se a uma substituição e ocorre nas hipóteses previstas no art. 346 do Código

Civil, onde outro'indivíduo, que náo o devedororiginário efetivao pagamento em seu lugar, valendo-se detodos

os direiÌos, ações e garantias que teria o credor. Se náo fossem tais benefícios, dificilmente alguém se

prontificariaapagardívidaalheia. Ã í y-; \.. 'pr-[: 
C1;*. oL^sr €i'..io'i r.r1 ,. t

Trata-se de transÍerêncía da qualidade creditória para aquele qu: solveu a obrigaçáo de outrem ou

emprestou quantia necessária para tal. A partir dessa idéia podemos classificar a sub-rogaçáo como:

-ÈCge!: prevista no art. 346 é aquela que se estabelece por força de lej indepen .

Está também prevista em outros disposÍtivos legais, que náo no reÍerido artigo'

Ex: O Íiador que paga a dívida pelo devedor.

- Convencional: prevista no art. 347 é aquela gue se estabelece pela convenÇão entre as p (terceiro e

. credor ou terceiro e devedor) - 39 r1c; ìr\..n :-t - L,c ],.0-, o- ,\=.1 ."-..i -t,,= È *r:r ;+ , r:.'qr + {.-

Ex: Devedor é pressionado por credor a eÍetivar o pagamento e um terceiro daga a sua dívida Ët"ïolt%rhli

mais maleável, convencionar a forma de pagamento para o mesmo. J
L; j-r^ o<'-ì \4*tcr

Obsl: Analise da distinçáo entre cessáo e sub-rogação em anexo.

Obs2: Vale ressaltar que se o sub-rogado nâo se dispôs a pagar a dívida por inteiro, será €HgFocom relação

ao credor, no que diz respeito ao pagamento do restante (u{,[!)t.Assirn, o devedor permanecerá vinculado ao

credor originário e na Íatta de bens suficientes para garaniir a saÌisfação de ambos terá preÍerência o primitivo.

Existe o entendimento de que a obrigaçáo náo estaria efetivamente extinta com o implemento da sub-

., rogação, pois a dívida seria mantida sendo lão somente transferido o direito a ela inerente a um terceiro (o

devedor passa a dever o so/yens, por isso a obrigaçáo náo se extingue). Há, entretanto, quem entenda, que o

vínculo de ligação entre credor e devedor se extingue, extinguindo-se com ele a obrigação. Ocorre, entretanto,

: QUe â partir da sub-rogação nasce um novo vínculo e, conseqúentemente, uma nova obrigação entre o terceíro

-, sub-rogado e o devedor. -;,]*+r.-OAoco'a ç.{-;r-' 
ï'''n \. i 't':i 1

e não Íor identiÍicado a qual delas está se prestando o pagamento.

Ex: Débitos junto ao banco (cheque especial, empréstimo, taxas anuais...).

o.-Outras legislações propôem como soluçáo a divisáo do valor proporcionalmente ao que é devido ao sub-rogado e ao
credor originário. 

j

Obsl: Procedente a açáo de consignaçáo, deve-se descontar do valor depositado as despesas processuais

despendidas pelo devedor (custas, honorários advocatícios...) (art. 343).

obs2: Normalmente quem consigna é o devedcr ou terceiro, *uu 
P5f*_:jglgl--9lìLlltigig'-re=querer.-.e

consignação para evítar-que -o-devedor 
pague a quem náo-9eja o ]e-gilinp-çfçi9-r..(art. 345). :/-, ê)o - -r- rafe- ?'



Ex: Joáo deve Maria (aluguel, empréstirno, compra de um bem...)

A regra é que a escolha da imputação cabe ao devedor (art. 352), entretanto se náo Íizer referência a qual

dívida deve ser adimplida e aceitar a quitaçáo dada pelo credor, não poderá reclamar a escolha do mesmo, salvo

se presente algum vício (art. 353).

Obsl: A escolha náo será concedida ao devedor em caso de dívida
pagamento será impútado nos jurod vencidos (art. 354). Apesar de ser
principal e acessória, daí ser possível a imputaçáo:'

Obs2: Se ambas as partes (devedor e credor) se omÍtirem quanto a imputaçáo, estg se fará na dívida vencida e,
se houver coincidência de vencimento, Íar-se-á na mais oneiosu (art. 355). É a denominada imputação legal.
Ex: imputação à dívida com juros de 1291" ao ano e não àquela com juros de 6% ou a que estabeleper maior valor
de multa.

Sáo
ô 

|@

t-'- uais de uma obrigaçáor(pluralidade de débitos).'ftáo se enquadram os pagamentos mensais oriundos de uma
mesma obrigação. Se fosse possível impüar o pagamento em uma única obrigaçáo periódica o devedor poderia
fazê-lo diante da úlÌima prestaçáo criando a presunção de pagamento e o ônus para o credor da prova em
contrário.

r . ìj'- CoinciOência de credor e devedor; .t'

ai- oébitos com a mesma naturezu]Ëx:Vários débitos em dinheiro.

.1- Débitos líquidos e exigíveis (vencidos); qy'

t - Pagamento suficiente para o pagamento de pelo rnenos uma das dívid:rs (o credor náo é obrigado a aceitar
pagamento parcial se assim não Íoi convencionado); .rr-

í.4 - Dação em pagamênto (arts. 356 a 359 do CC/02): D cr..r, 
-\So 

.-i...^n Sço-b-= \ lt-...-. 
". ---, 

.\ -
Sabemos que, a princípio, só se desonera o devedor se oferecer a coisa devioa tgóh'glrOd,

Exceção pode ser verificada com a daçáo em pagaflìento, que refere-se a possibilidade de o devedor-subsiituj,r o

9U9!9jgjl9g1çg)ra partir do eonsentimento do credorrfal instituto visa evitar o inadimplem"n,o. n 
:

ReÍere-se a Ulglilutçaq.gg qqigq"@ggbdEg""--(sRgqno lnomento do pagEunenro)
Ex: Devedor deve entregar um automóvel e propõe a entrega de seu valor correspondente.

de capital e

uma única dívida ela

caso em que o

se desdobra em

t Como bem assevera Silvio
capital, em vez de nos juros,
estéril'.

Rodrigues (2002, p. 19'l) 'lsso se deve a
iria o devedor, por sua vontade exclusiva,

que, se fosse possível imputar o
transÍormar uma dívida ÍrugíÍera

pagamento no
em uma dívida

{ Sáo q€Fglgigkfuda dação: ï.., i,ç.' 
'f - i !f :*, 

r r"rË\ v.'ríL

]- ourisaçaoïr"ìãÃn 
" 

Ãnvencionada; 3" i. rriri''r'pl+ 'ì',' ' 
L ) .,ï :, ïì" -"- : ::-;

J- ncorOo posterior de substituição (aceitaçáo do credor);$u" g *_r, \.*-. Õ yz,_n-,:r-. ê- .-t--,'.., *.,,
I

i - Entrega de coisa diversa que extinga a obrigaçáo$r .o 
c,-.r cj*,s.. .'. .r-. \ *. j,.e_ 7,.. . )o i-; _ -

.f Estabetece-se nas seguintes.circlrlglglgi31^ \ t ì

f-SuUsUtuiçaodacoisapordinheÍro; L- 
-bor-'.t 'À\\c- rr-r$'^;-i-A'-è' 

F^at 
rr'V,-n Ì'?

J- SuU"tituiçao da coisa por outra coisa; ,&t \-rô;r 
í-, '"'L /e' 

tJ) t'rtí-i-r' : ú ,, ê cy-':'
Í - 

ísfinac rla tlaaãa" 
\ 

i Í -oc{l-r,.,:' kru o"tt
4 sáocg.{li[ÍSik*ladação: ï-., ia., 

'f - i If ^ L-\-. -.^,-



Obsl: Náo há necessidade de coincidência de valores entre a prestaçáo origínal e a substituída, desde

" (intenção de solve

Obs3:

As questoes abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

1 - A consignação em pagamento por ser efetivada por terceiro interessado que náo o devedor? E por tercel

não interessado?

2 - A consignação em pagamento pode representar, somente, parte da dívída?

3 - Pode o devedor antecipar o pagamento através da consignação se isso representar prejuízo ao credor?

4 - Aponte um dcs motivos que representa vantagem Co sub-rogado com relaçác ao cessionário na cessão

crédito.

s - É possível a imputação de pagamento diante de apenas uma obrigaçáo'? Por quê?

6 - É possível a imputaçáo de pagamento de urna obrigaçáo periódica, no gue diz respeito à parcela a ser

Por quê?

z - É possível a imputaçáo de pagamenlo diante da obrigaçáo de pagar R$ 500,00 e de dar uma televisão? r

quê?

8 - Qual a diíerença entre a obrigaçáo alternativa e a dação em pagamento?
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aceita pelo credor.

' -, :g!:Ji!giçgo .;1s0sc-ua!t9!g. f.it:g !*Jod e ex i g ir a d iÍe re nça;

--:y.9:!llgig-1o_mai-s*v"g!ie.9fl"ig1v9!_T [39,po0" exigir a restituição do exceJenie.
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Após estudarrnos a Íorma convencional de extinçáo das obrigaçoes (pagamento) e as Íormas especiais

(consignaçáo, sub-rogação, imputaçáo e dação) passemos à análise de outros institutos que também têm o

condão de extinguir uma relaçâo obrigacional.

Interessante ressattar que os institutos aqui analisados extinguem as obrigaçoes sem a efetivação do

pagamento.

Modalidades de extinção das obrigações das Obrigaçôes 
:"r," 

efetivação do pagamento.

1 - Nggart. 360 a 367 CC/02): O 5.c-. "-r d.çrr- .*,.- r. <-.- 'çr.r-Ì^ç, ... \Ir-.-.. ,.i,-.r r"'-

1.í - Gonceitò: 
g^ç'n'orr c\\<) czt C, rï<]'.,t- crL çc* +- (3-

A novação ocorre quando as partes criam uma nova obrigaçáo para extinguir a primeira. Nesse sentido,

podemos afirmar que a novaçâotaz extinguir e nascer relações obrigacionais.

A praticidade do instÌtuto pode ser percebida na medida em gue náo se faz necessário a prática de dois

atos (extinç{o e constituição), pois os rnesmos sâo percebidos num único ato. A extinçáo e a constituição

representam um único momento jurídico.

Ex Devedor de juros não pagos convenciona com o credor de incorporá-los no capital (extingue-se a dívida dos
juros e nasce uma nova dívida acrescida no principal).

Ex lndivíduo deve R$ 500,00 de aluguel e para e)ftinguir tal vínculo, cria-se uma nova relação, agora de

empréstimo, dos mesmob R$ 500,00. (extingue-se a relaçáo cuja causa era o aluguel e cria-se nova relaçáo, cuja
causa é um empréstimo).

Ex: Um devedor deverìa' entregar 1d0 sacas de feijão ao credor. Devido ao Íracasso da saÍra do feijão

convencionam as partes que o devedor entregará 100 sacas de ancz (extingue-se a dívida do feijâo e nasce urna
nova dívida, a do arroz).

Q--

1.2 -  Espécies:

A"@igaç|q!g(quecaracterizaanovação)sedáapartirdaidentificaçáode

um novo elemento e ocorre nas seguintes circunstâncias, prevjslas no art. 360 do CCID2:

@B're-t r vl:
Lr' <}5{t\o

€sa).$Se^ivA
t'FlS#

Obsl: Na novação objetiva a substituiçáo pode ser do objeto ou da-eqlsa.je-Íonaaeq d1l"!gç3g, mas nâo
implicam em novaçáo a alteraçio de prazo, local de pagamento e as renegoiiaeges de um modo em geral.

a

a

Novaçáo oPjgtlyl inserçáo de novo 
"@t" 

nova relaçáo obrigacional (art. 360, l);

Novaçáo p_!hjg[1ya: inserçáo de novo(sujeiÇ na relação obrigacional. Pode ser:

\'l*pe""ir": novo devedorffi goo, ll)\.r,:.,::::^:;""l:;;"ï"'' &ï,è atiya: novo credor (art. 360, lll)



1.3 - Requisitos:

367). As obrigaçoes anuláveis podem ser novadas.
Í ip

-j'- "rl.çáo 9" n:yg r! g 4gra relação criada náo pode conter vícios, sob pena de ser ineficaz a novaçáo. A
g--,

-nova obrigaçáo deve ser válida.
.{/
5 - inserçáo de elemento novo na relação: objeto ou sujeitos (ativo ou passivo).

!;! - .animus novandi": intençáo das partes de criar uma nova relação para extinçáo de outra (art. 361), que deve se

configurar de forma expressa, pois a novaçáo náo se presume. 
p -t-hL r*' ',- o' r c \ o' t <r Â 1" rr ïr í q ':

./a
ta capacidade e legitimaçáo das partes.
.J

1.4 - Outras considerações:

. Hâcontrovérsia quanto a possibilidade de se novar a obrigação natural. Nesse sentido:

- Washington de Barros: não seria possível, pois as obrigaçóes naÌurais não sáo passíveis de cobrança

compulsória.

- Orlando Gomes: seria possível, pois o que justificaria a novação nâo seria a exigibilidade do crédito e sim a

possibilidade de seu curnprimento. O que deve ser observado é a validade e nada impede que uma obrigaçáo

nalural se torne civi-,

g{!pl!$ao em contrário (art. 364).

. A permanência da garantia pessoal enseja a concordância do garantidor, pois a novaçáo náo pode

vincular quem dela náo participou (art. 366);

Ex O fiador deve anuir para continuar afiançando a nova obrigaçáo. S*

. As garanlias prestadas por terceiros, na dívida original, permanecem desde que com a anuência dos

mesmos (art.364).

Ex: Hipoteca, penhor.

í.5 - Gríticas ao instituto:

Hoje é um ínstituto de pouca importância, tendo em vista, outros que a substituem com muita eÍiciência e

com vantagens mais perceptíveis, como a cessão'de crédito, cessão de débito, cessáo de contrato, sub-rogação.

Por esse motivo, algumas legíslações nem mais se ocupam de sua regulamentaçâo, como a alemã.

Nesse sentido, como bem assevera Silvio Rodrigues (2002, p. 202) "...a novação oferece, nos tempos

atuais, rhteresse prático bem mais reduzidci.lssa porque algumas de suas modalidades são vantajosamente

substiÍuíyeis por institutos crtnexos, tais comoa'cessão de credito, a cessão de contrato e a sub-rogação".



Pelas próprias características da novação conseguimos perceber seus inconvenientes, pois seria

vantajosamente subsÌituída pela cessáo de crédito, cujos acessórios sáo transferidos (art. 287) ou pela sub-

rogação, vez que o novo credor adquire todos os díreitos do antigo (art. 3a9). 
.l;.,

',,p"Vi
1.6 - Novação x Dação em pagamento: ,,/l i i:

O instituto da Novaçáo não se confunde com a daçáo em pagamento pelos seguintes motivos:

a

de uma prestaçáo pq!'.outfa),-._
,rZ*\ F="\. Na,Seao\o.Qg*oÍerecido em substituiçáo.g*qg!4g$gi.-"t€gçJa-alt9!.-e n"[3Snga".presteçág a ser

cumprida é3e.e{istêUci3 ou cumprimentg futuro- (náo há o pagamento da obrigação anterior).

2 - Compensação (aÉs. 368 a 380 GC/02):

2.1 - Conceito:

O art. 368 que inicia a análise do instituto é bem esclarecedor quanto ao seu conceito, quando Íaz a

seguinte previsão: "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações

extinguem-se, até onde se compensarem".

Ocorre, portanto, quando duas pessoas forem simultaneamente credora e devedora uma da outra. A

extinçáo da obrigação se efetivará pela anulação recíproca de obrigaçóes exigíveis entre devedores, obrigados

entre si, mediante prestações mútuas.

Ex: Joáo deve R$ 1.000,00 a José e este lhe deve R$ 800,00. Assim, pela eÍetivação da compensação, José tem

sua dívida extinta e Joáo extingue sua obrigaçáo parcialmente, pois continuará devendo a José R$ 200,00.

2.2 - Classificação:

n ^.A 
compensaçáo pode se classiÍicar como:

\ ' : / \
}-@g"ompensaçãoatuaaüom.{!9e!]!9I{9-p9r.Ig@uandopossuitodososrequisitos
lergais pertinentes para td. Edte Íoi o sistema adotado pelo nosso Código Civil, oconendo independente do

acordo de vontade qnlfg-gl_p_algg_e até contra a vontade de um deles. Nessa hipótese, a_ge14lgll5eçãgJeria\-

*wrçado, 
porq ueotojlnÉLpq4eI ão go! -e1g.qus-i- l a g uando a o utra l h e opo n ha.

i'!,:',Çonvencion\l: compensaçáo atua a partir da manifestaçáo de vontade das+ades, mesmo diante da Íalta de
r r-----------7-

algum-ìJos-rdquisitos impostos, desde que náo afronte princípios ccmo o da boa - fé, funçáo social, dentre

Obs: Na ocorrência da cornpensaçáo, não se efetiva o pagamento materializado de um para com o outro e vice-

versa, pois a compensaçáo substitui tais atos.

outros. Este sistema foi adotado por outros Ordenamentos como o Suíço, Alemão, ...

L r.r:\*-pr.-.\q,"t.-",- Às ,u1,-Io. À* çic: ,*.\*l



,t ,-r;P
.,*áË'u I

,.5*ru;ltlNW

I

\-----r'-^Effii1õ-sso Ordenarnento Jurídico, a compensação se opera automaticamente (compensaçáo legal

regra), sem ensejar a manifestaçáo de vontade das partes, e para tanto, Íaz-se necessária a observaçáo

seguintes requisitos (art. 369):

ì\' A) Reciprocidade de obrigaçoes: representada pelo encontro de direitos opostos (art. 371);

ï* Ul Liquidez das dívidas: náo seria possível efetivar uma compensaçáo sem se ter.certeza do montante,,

uma das dívidas.
õ

9' Cl Exigibilidade atual das obligagões: as dívidas a serem compensadas deyem rglqlJeneida.s, poi.

o",4"oo,nãã"",aoo, igmprazoparaimp|ementaçáodacompen"'*o.
l .n
It'O) Fungibilidade' dos débitos: as prestaçóes devem ser homogêneas, não bastando que tenham

mesmo g;;Gftio). Este requisito visa atender ao príncípio da identidade da coisa devida.

Ex: O carvão e o açúcar sáo coísas Íungíveis, mas não se compensam.

Ex: Obrigaçoes de dar café, entretanto, de qualidades diferentes não se compensam.

Obsl: Na íalta de qualquer dos requisitos apontados acima a compensaçáo náo poderá se operar de ple

direito, entretanto, poderá ser eÍetivada pelo meio convencional.

Ex: João deve R$ 1.000, 00 a José e este lhe deve R$ 1.000,00, entretanto, a dívida de José não venceu. Fi

neste exemplo o requisito da exigibilidade atual das obrigações e, por isso, a compensação náo poderia se t

de pleno direito (automaticamente). Nada impetJe, todavia, que Joáo e José convencionem a compensaçáo p,

declaraçáo de suas vontades.

2.4 -  lmpedimentos:

Em algumas circunstâncias a compensação náo poderá ser efetivada, nem automaticamente

legal), nem pela convençáo das partes. Tais situaçoes estáo previstas no art. 373 do nosso diploma civil e di

respeito aos impedimentos decorrenles Qa origem ou qualidade das dívjÇag. São exemplos:

- obrigações que renham sido originad"rl"ru pniti"ão"-iri"ìã ili í;;, roubo...

Ex: Joáo deve R$ 50,00 a José e este, para compensar, lhe Íurta R$ 50,00.

- obrigaçoes que tenham nalureza peculiar que impedem a compensação.

Ex Obrigaçáo de restituir coisa certa não pode ser compensada por outra, pois falta o requisito da Íungibilidade

Ex: Obrigações alimentares náo podem ser compensadas. Se o marido deve pensáo alimentícia a esposa e

lhe deve por outro motivo, estes créditos náo poderão ser compensados, pois, caso contrário,

comprometido o caráter assistencial da obrigação.

Ex O devedor de salário (impenhorável) náo pode compensá-lo, pois r:endo impenhorável estaria

diante da compensaçáo, como garantia para recebimento de um crédito.

' Segundo Silvio Rodrigues (2O02, p.218)"A idéia de fungibilidade envolve a de permutabilidade, ou melhor, implica a noç
de ser Ìndìferente para o credor receber uma ou outra das colsas objeto da prestação".
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l. Flrai:nenie. ir.po+.se a disposição do art-_3€,Ct queúmpede a coíììpeÍìs€tçâo3caso ela represente prejuízo
*#tr  '  \ - '  ' -  - - -  - ' - - ' '

a ri!:-eito de terceiros.

i '<: José deve Joáo, porém o crédito de Joáo está penhorado por um terceiro que é seu credor. Se João devesse

a José, os seus créditos não poderiam ser compensados, pois se o fossem João e José náo eÍetivariam seus

pagamentos e, nessas circunstâncias, o terceiro Íicaria prejudicado, pois o crédito de João que lhe servia como

garantia náo seria pago por José, por eÍeito da compensaçáo.

Obs: Por se tralar de um direito disponível, a compensação pode, em algumas circunstâncias ser renuncíada (art.

375). As partes envolvidas podem assim convencionar ou pode partir de apenas uma das partes, de Íorma prévia

(quando da formaçáo contratual).

2.5 - Outras considerações:

" A compensaçáo do crédito entfe o credor e o devedor solidário só pode se dar até o monÌánte de sua

quota parte (náo há previsão no atual díploma civil - previsto no CC/16 no art. 1020).

" A obrigação assumida por terceíro (representante) em nome de outro não enseja a compensaçáo, se o

terceiro tiver um crédito a receber da pessoa com quem Íoi contraída a obrigação (credor) (art. 376).

. A compensação náo pode se efetivar entre cedido e cessionário, se Íizer referência à obrigaçóes rnútuas

existentes entre cedido e cedente anles da cessáo (ar-.377). 
4:

. Embora se eÍetive automaticamente, a compensaçáo legal náo poda ser declarada de ofício pelo juiz uma

vez que serve ao interesse das partes, podendo ainda, ser renunciada ou aÍastada pelo acordo das mesmas.

" A compensaçáo retroage à data em que a situação de Íato se configurou, ainda que só alegada ou

pretendida depois, pois tem eÍicácia ex tunc, operando exatamente desde o dia em que as partes se tornaram

reciprocamente credoras e devedoras. Assim, os juros cessam a partir do momento da coexistência das dívidas.

" Ao contrário do que acontece com a Novaçáo, a compensação legal náo se opêra com as obrigações

naturais, vez que, conÍigura um meio constritivo de satisfação de um interesse creditício e a obrigação natural

não se submete aos meios coercitivos. Por isso um crédito exigível não pode ser compensado com um crédito

prescrito, a não ser pela vontade das paftes.

" A dilação de prazo, como favor prestado pelo credor náo altera o vencimento da dívida náo impedindo a

compensaçáo (art.372). Visa atender ao princípio da boa - fé objetiva.

2.6 -  Gonclusão:
--*r 'aaaaaaa t sem oConclui-se como vanlqiosg o instituto Oúng"qgçáo,;g[s p1gq_oJga-comoensacáo. poi

*#- ia-*É-;ffi :->5- 
árd't.:---'-:*4€;:ryry-.-":

pagame.11g_eÍeliyg-{e-ngghglr1,4glg-s, evitahdo a.glcul4çã-o-jffiAmgelxg e representa a garantia do crédito
'..--J---*

pela existência do débito, pois se não houvesse tal possibilidade sujeito poderia receber a obrigação e o

outro náo, em virtude da insolvência. Além disso, evita

-r. -- êR_, JL arlb;G.'.
*q-:-i#l,ri .n'i;F==

*^a\- Ê'i.'c-*Q*-*É= 'ol-r t**êe.*s- Âfr'- 

-
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Segundo o dicionário Houaiss a confusão se deÍine como estado do que é ou se encontra conÍun('
misturado.

O mesmo sentido se emprega ao instituto da confusáo no âmbito das relaçóes obrigacionais. Al
estaria configurada a conÍusão quando um mesmo sujeiÌo apresentasse as características de devedor e crr
ao mesmo tempo e da mesma prestação, sendo credor e devedor de si mesmo.

*-***- Devido a estranheza

obs:NáoseconÍundecomareciprocidadedepólos,ondeoindivíduof iguiacom'

tempo, porém, de prestações diversas. Lembrem-se: O advogado é credor do pagamento dos seus honorárir(
é devedor da prestação de serviços advocatícios. As prestações são diferentes! (

Como bem assevera Silvio Rodrigues (2002, p.223) "Em rígor, a relação jurÍdÍca não se devia exting
mas ião só neutralizar-se; pot's a obrígação não foi cumprida nem se reso/ì.,eÍ.r. Ela apenas deixou de ser exiE.
na pÌática, porque o credor não há de reclamá-la de si mesmo". \

Sendo transitória a confusáo restabelece-se a relação obrigacional anterior (art. 3Sa).

Ex: Pedro é devedor de um estabelecimento e vem adquiri-lo com a cessão de todos os créditos. pedro deve
credor de si mesmo.

Ex: Sofia e Íilha única de Cirino e com este tem uma dívida. Quando este falecer e lhe deixar uma neranca.

representará a figura de credora e devedora ao mesmo tempo. A prestação recebida como crédito (herança

também devida.

declaraçáo de vontade-se operando de pleno direito.
leE_'----- f f r4s

Í**-*nt ?.ql-q"-'d'i* g\s O'ít"it"tJ'A-
4 íBeq!::j!|(arts. 385 a 388 cC/02):
4.1 - Conceito:

#
Representa o.4gwLullqgd-o-Srl#9fdg"peÍdoan.âgyi*age modc que, não será possíveta exigência

obrigaçáo, pois se extingui pelo perdáo.

Obs: O devedor pode náo aceítar o perdáo. Nesse sentido, é claro o art. 385 quando prevè que "A remissão
dívida, aceita pelo devedor. extingue a obrigação, rnas sem prejuízo de terceiro". (g.n) Tal disposição legal trad
a remissão como um negócio bilateral, pois além da vontade do credor, é necessária a aceitaçáo do dever
(tácita ou exDressa).

,ì--.4'#--+-j*4

4.2 - Outras considerações:

" A lei náo permite, que o perdáo, prejudique direito de terceiros.

Ex: Perdão praticado por devedor insolvente representaria a Íraude contra credores.
. n€Rggpode sero$$SF(contrato ou instrumento público ou particular) ou tr_cila.



Ex Se o credor.entrega o título voluntariamerrte e conscientemente ao devedor, presume-se o pagamento

es.rivate-se ao Belg_99"!ágj!9"-q-?--qÍyr.{r (art. 386). r::::; Ë

. A remissão pode ser total ou parcial.

Ex Se o credor de R$ 200,00 perdoa R$ 100,00, o débito pei'manece no iestante não remitido (perdoado).

5 - Outros insütutos:

A üansação e o compromisso náo vêm abordados pelo Titulo lll do Código Civil "Do adimplemento e

extinção das obrigarções", sendo a ïransação contemplada nos arts. 840 a 850 na parte dos contratos em espécie

e o compromisso regulamentado por legislaçâo especíal (Lei 9.307-96) e por poucos artigos no Código Civil,

também na parte de contratos.

I 
As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula 

J
1 - Qual crítica pode ser atribuída ao insÌituto da Novaçáo,

2 - Qual a diferença da novação objetiva para a dação em pagamento?

3 - Analise a situaçáo e responda. Fernando é credor de Antônio e resolve, a pedido do devedor, aumentar seu

piazo parapagamento. Houve novaçáo?

4 - Analise a situação e a comente: Rafael deve a Sueli R$ 500,00 e esla lhe deve R$ 600,00 (ambas as dívidas

estáo vencidas). RaÍael entra com uma ação de cobrança em Íace de Sueli e esta alega que somente lhe deve

R$ ì 00,00. RaÍael, por sua vez, se nega a receber tal quantia alegando que nâo fora convencionado entre eles a

possi bilidade de compensação.

5 - A compensação exige, necessariamente, a observaçâo de requisitos? Por quê?

6 - O que justifica o fato de o devedor não aceitar o perdáo de sua dívida?

7 - Em não aceitândo o perdáo da dívida qual seria a soluçáo para o devedor?

- DlNlZ, Mãria Hêlena, Curso de Direito Civíl brasileiro: Teoria geÍal das obrigaçóes. 20. ed. Sáo Paulo: Saraiva,2004. v.2.

- FIUZA, César. Dkeito Civil: cuÍso completo. L ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

- LISôéA, Robêao Senise. Irlanual de Direito Oivil: obrigações a responsabilidade civil. 3. ed. Sâo Paulo: Revista dos TÍibunãis.2004. v.2.

- ROORIGUES. Sìlvio. Direito Cívil: parte geral das obrigaçóes.30. ed. São Paulo: SaÍaiva,2002. v.2.

- ROgq, Pedro HenÍique de Miranda. Direito Civil: paÍÌe geral e teoría geral das obrigaçóes. Rio de Janeiro: Renovaí, 2003.

- TEPEOINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena, MOHAES, María Celina godin de. Código Civil inteÍpÍetado segundo a Constituição da República. Río

de Janeiro: RenoYaÍ, 2004- v. 1 -

- VENOSA, Sílvio de Saluo. DiÍeíto Civìl: Teoría geral das obrÍgãçóes e teoria gerel dos contÍalos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 2.

O presente material loi elaborado para fins didálicos, entrelanlo. náo substitui a bibliografia adotada pela institr.riçâo para efeíto de avaliação. Sua
funçáo é, tão sonnenle, ori€nlâi o aluno com os principais tópicos a serem úalados em sala de aula. As obras úilizadas paÍa suas elaboração devem
ser consultadas pelos alunos para aprofundamento do conteúdo. A alteraçáo ou indevida uülização do conteúdo aqui exposto ensejará as penalidades
cabíveis
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' ' i  - Pagamento indevido: - 3i ' ,  ̂  f-, -\ -
eCo i r - '  Le,) t ]  o: . . . -  

__, . .  .  . .  .1
Sabemos..como se estabelõce ailQi.lná*çpnygltgional..de-pagamentg:JQúem,paga, qúóm recéne, óÁ.tu õe

)agÀ e q.u"ìào i" pagã), asiÍs"iúás,,eipêciâis:,de pagamento lcoriêignáçãã ur p"gãhènto, sub-rcfaçao,

,nputaçâo'oo pa,gãmèáÌA'ë"dãçáo 
"*-[rj"rnãôÌo) 

e, tinalmente, as,-id-i'mas."9;j1ìfçjS-roas obrigaçoes sern

eietivaçáo do pagamento (nova.çáo, cq.Tp:l-s_açao, co,nÍusáo e rqmissáo).
' -  l  - : i  l i l

Na presente aula, fugiremos a seqüência do Código Ciüil para tratarmos de assunto de extrema

relevância dentro do cÒntexto das relações obrigacionais, qual seja, o pagamento indevido. Nosso diploma legal

:r-ata do assunto no Título Vll do Livro | (pa1!e especial) sob o tí iulo "Dos atus unilqterais", capítulos l l l  e lV. (arts.

876 a 883)t. 
,.í, i

A noçáo d" p'?_g_gtgg19-li'gg.ylgg nos remeie a idéia de queãguém,.p9.r-_eng1l9, p3,S_9_ggÀ&n_[a9- g_r-q"g

c€.d-qf e também'a circunstância onde se p-.1g-3.-à.*g_9_tl=9.3__{ç-yf9-A.qqe4.lt{.:g"pg1i.91*g.-ç-o--1v.919i9n?qq.Assim,

também é considerado pagamento indevido aquele que, apesar de se dirigir à pessoa correta, representa quaniia
%

ou coisa que excede o devido (o credor recebe alérn do que tinha direito).

Ex: Indivíduo que equivocadamente deposita certa quantia na conta de pessoa errada. t''"

Ex: Entrega de coisa certa para indivíduo que, (de má-Íé ou não) a recebe náo sendo o credor.

Ex: João deve à Maria R$ 900,00 e paga R$ 1.000,00 ^./"

Há muito, a situação tem o mesmo traiamento, pois desde o díreittr romano se entende que "aquele que

haja recebido uma coisa, inclusive dinheiro, sem que esse recebimenÌo seja amparado por uma causa conÍorme

o Direito, Í icava obrigado a restituir o que houvesse recebido indevidamente" (ROSA, 2003, p. 266).

O traÌamento legal atual se estabelece ccm o mesmo sentido, quando o art. 876 prevê que "Todo aquele

que recebeu o que não lhe era devids obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe a dívida

condicional antes de cumprida a condição'.

ilt '

2 - -E-f e-i1ì: .g g,,{l s "rn 
e n1"_ i n o ev I à"fi;

O principal eÍeito do pagamento indevido, como verificado no iÌem anterior,

obrioaçáo para quem recebeu indevidamente, pois terá que promover a devolução.

é o nascimento de"úma

Tal eÍeito é denominado

"repet ição de índébi to" 
'  , ' "  . i .  . . . , . '  . . .  t . , : , , , , . . , ._1, . . . . .0,

. - -- f . - , : , : ,Y-: :- . ' . - : . : - .1=-: .Y. ' ì : : : - -  
'  ; . r t - , ,  . Ì - , . - t ; , ' ' - ' . - -  " ' r ; : --1. . : ) ! ! , ì . r -) : ' '^ : . . - .  , ' ' . . : '1":  

I  . l i  i j . - .

i,Ì:.!..L'"":ii!"- ':i 
j 

i-.

- O CC/l 6 tratava o assunto no Título lll, do Livro I da parte especial, que trata do adimplemento e extinçáo das obrigaçóes.2 Lembrerï-se: defeitos graves geram a nulidade e os leves a anulabilidade.

I

ì

)

I

I

)

Ì

I

Obs: Podemos comparar o pagamento indevido aos atos jurídicos eivados de defeito leve, poìs praticado por

"erro". EntreÌanto, as conseqüênlias não seriam as mesmas, vez que, náo sofre os efeitos da anulabil idade2.
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2.2 -Locupletamento ilícito: r.I-r-u'V-r- :"JSS"- lo.,,.,,iii,riJ

-  i  - .  . . . r , ' i  : ì

I .L. È'r -ì"' 
*

)
ç

J

Nosso Ordenamento Jurídico náo admite o enriquecimento sem causa, o locupletamento'(arts. 884 a

886), o que j-ustiÍicaria apriqção da obriqação acima referida. L o.-".".1 cs.rr. +è ì-*rt! !) i.r'r*--\
'5:Á- 

"' 
..,r' --. \' ï: '.'n r i" ': '1e*.-tF"*séõr;;íÀff'.'#ïã;ïBro, "nquJr" qr", sem justa causa, se enriquecer à cúìta de outrem, será obrigado

a restituir o indevidamente auferido, feita a aïualização dos valores monetários". ( fro\-.,,c,n t )
Ora, se alguém recebe indevidamerite um pagamento ao qual não tem direito, clara é a configuração do

enriquecimento sem causa, daí a compatibilidade dos artigos 876 e 884 do CCl02.

Obs: Não existem hipóteses taxativas de enriquecimento sem causa, o que nos permite a livre interpretação,

através da equidade, para a identificaçáo de siiuações que se enquadrariam nesse contexto. Portanto, as regras
do pagamento indevido seriam utilizadas analogicamente em ouÌras circuns!âncias3.

2.3 - Pagamento dobrado: i lrA i 'íiYv\ )
lmportante lembrar que, apesar de ter direito à devoluçáo do pagamento que fora feito indevidamente

(repetição do indébito), o Solvens "pagoLr rnal" e, portanto, pagará duas vezes, ou seja, se pagou a pessoa
errada deverá pagar novamente a pessoa certa.-...

Entretanto, o pagamento indevido seráréfetivado com eÍeito liberatório "validamente" Í!êg_lg!9q_g!1
r novamenle) nas hipóteses iá estudadaL\"srrr-,-, L \c--.3.,.r-c-: 

Àb.^ c\o pe-
7-n - . . - :  ,  r \ -vv '  

I -  J

. êf RatiÍicação do pagamento; \convaLdapJ pc\aíêjL .ê* br,rr,oc- ,;pr,;,-cr rrl.+.
, ì r  \  ' r  t

.È'P"g"."ntorevertidoemproveitoUocreOori r35o $ i-Ail ,*.*r.rs-"--\çr t- çL.r.... \,r.v.rr.f".,:"

..1'Pagamento a credor putativo; itt *-\3*r--^o- FgÈ!oâ-- ,J c.ç"^ i,r.. n çi q,c-' 
, O J..-. .

.{tt E, 
"ind", 

quando o credor der causa ao erro (ex: fornecer o numero errado da conta corrente) g-,-rcy.- ,'r.'ï.1,,

ü. \.u Ju-.eJ br\. \ t-..- \- €r!c"-L L.'. poL'.r.,s r\.e;,..,:c"-L l"'.i'ç.'oL'.*-,: i'-3P' str ç;'?

3 - Características do pagamento indevido:

" Cabe o eauÍvoco .877).Mg

" O possuidor de boa-féa enquanto ela durar, aosifrúos

é #-----L.

úteis, podendo levantar as voluptuárias sem detrimento da coisa, _/
.-E[

podendo, ainda, exercer diretq-dp@!çáo pèlo valor das benÍeitorias necessárias e úteis;
. -O possuidor de má:Íé5 responde por todos os frutos percebidos, bem co:ao pelos que deixou de perceber;_-@

responde pefa perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de Qual modo a
se teriam dado na posse do reivindicante e somente terá direito ao ressarcimento pelàs benfeitorias
necessárias, não lhe adsistindo o direito àe retençáo, hem o de levantar aè voluptuárias.

rr'4

t Existem opiniões divergentes quanto a consideraçáo dos atos que ccnfigurariam o enriquecimento sem causa. Assim, para
alguns doutrinadores, o enriquecimento sem causa somente estaria sistematizado riJ tratamento do pagamento indevido.
' A boa-Íé seria representada pelo desconhecimento dô accipiens, ou seja, pelo Íato de não saber {ue o pa(;amento era
indeüdo. O possuidor de boa-fé pensa ter recebido a prestaçáo legitimamente.
_ n qá-Íé seria representada pelo conhecimento.do accipiens, ou seja, pelo Íato de saber que o pagamento Íora eÍeüvado"i# ü, y> :WY #,-W^ sF" t (4,:r: ! * f , yr{ W ff ,'; o * n"'

W*t+*çí 1*,rtitU d,i"'t*a"*a"ì"fo prlah'^trtl4i Mri-* / 
t i

rvian r'rüüzr++"r'rot1 
i ,, 

, " 1.. ,t ,. 
^p^)yu,r,q n^p4r,o,1nniuo

- C.^,.rb,fi ,Jio..ç^,., t l.g ,y)fn* i[''irr''t 6rt '[t)rt'l'



X Frutos

percebidos

Perda ou Deterioração Benfeitorias Retenção

Possuidor de boa-fé Jç."p direito aos

frutos
Nãg.JEs,P*o;}d"ç"
deu clusa)

k o !,r.r 3- 
q-:-'

ú'l',o\tru

(se não

A:'J

S_erá ressarcido pelas

iúteis; e
' !--_-?.iì

pooe

E

Tem

direito

Possuídor de má-fé N$F",4- direito

aos frutos

Rffpg@" (mesmo náo
- -w

tendo dado causa)

SerãÌe55arcido somente
--tr--..-:Èpelas{necessárias\e não. 
:*,/

pode levantar as

voluptuárias

Ng:gm
direito.

" Se o pagamenÌo indevido se reÍerir a bem irnóvel e o accipiens o houver alienado de boa-Íé responderá
pela quantia recebida e, se de má-fé, responde, ainda, pelas perdas e danos (art. g7g).

" Se alienado o imóvel gratuitamente ou se o terceiro adquirente (alienação onerosa) estava de má-Íé
assiste a quem pagou indevidamente reivindicar a coìsa (parágrafo único, art. 87g);

o Tratando-se de pagamento indevido de obrigaçáo deíazer ou não-Íazer, o que recebeu o cumprimento da
obrigaçáo deve promover i!çleqi-zaçáo na medida de seu tucro6 (art. g_At);

. Em se tratando de pagamento de obrigação natural (dívidas ine;<igíveis, prescritas...) náo há
considerado o pagamento indevido (art.882); -2í'{'a '"''ei-è';zr/c',7 ":èg*' :'t. aí'ltit:rti1

" Náo será devolvido o valor que foi pago para obter Íim ilícito, imoral ou proibido por lej-sendo o valor
revertido em favor de estabelecimento beneficente, a critério do juiz (art. 883).

4 - Pressupostos para devolução diante do pagamento indevido:

Sáo requisitos para admissáo da devoluçâo do pagamento indevido:
.4i\,+.{ .w-:ÌE=-E--*"-=*fu tüh

Realizaçáo de um pagamento;

Inexistência de relaçáo obrigacional entre o solvens e o accipiens; \\ot^'.- ç-!.
Erro por parte do solvens; 

b ( pr;a:oo' .i,'*,''- c' tl. .'

Enriquecimento do accipiens: crescimento patrimonial;

Empobrecirnento do solvens: prejuízo patrimonial;

1r

Relação de causa entre os fatores acima citadoS: nexo causal.entre o ato do agente e as conseqüências;
Ausência de causa legítima do enriquecimento. ú-.

c

-:p.
€

a

a

a

a

Cvõ

As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

1 - Qual a relaçáo entre os institutos: pagamento indevido e enriquecimento sern causa?
2 - O pagamento indevido é o único instituto que represenla o enriquecimento sem causa?

6 Mais adequada seria a verificação dos prejuízos sofridos por quem realizou a prestação indeüda (FlUzA,2004, p. 683).
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3 - eual a relaçáo entre o pagamenÌo indevido e os defeitos dos negócios jurÍdicos?

4 - eual a diÍerença entre os efeitos produzidos nos negócios com defeitos leves e no pagamento indevido?

5 - Cite as diferenças, no que diz respeito às conseqüências do pagamento indevido, entre o possuidor de boa e

nâ-ié.

6 - Analise a situaçáo e responda: Indivíduo tein dinheiro depositado indevidamenÌe em sua conta-poupança e

acha, por algum motivo, que o depósito é legítimo. Um mês depois percebe que o depósito náo era devido, pois

recebe uma correspondência do gerente do hranco. Qual a situaçáo dos iuros que renderam no primeiro mês do

depósito?

7 - Podemos verif icar o enriquecimento sem causa no pagamento de obrigação natural? Por quê?

g - cite e explique os pressupostos para devolução do pagamento indevido.

9 - O pagamento ao credor errado é a única forma de representaçáo do pagamento indevido? Por quê?

R E F E R É N C IAs BI ELIO G RÁF ICAS :

- FIUZA, César. Dìreito Civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey,2004'

- RCSA, Pedro Henrique de N4iranda. Direito Civil: pade geral e teoria geíal das obrigações. Ric de Janeiro: Renovar, 2OO3.

- TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena, MOR,CES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado segundo a Constituiçáo da República. Rio

de Janeiro: Renovar, 2004.

O pÍesente material Íoi elaborado para Íns didáticos, entretanto, não substitui a bibliografia adotada pela instituiçáo para eÍeito de avaliaçáo. Sua
funçáo é, táo somente, orienlar o rÍuno com os principais tóp;cos a serem tratados em sala de aula. As obras utilizadas para suas. elaboração devem
ser consultadas pelos alunos para aproíundamento do conleúdo. A aÍteração ou indevida ulilizaçáo do conteúdo aqui exposto ense.iará as penalidades

cabíveìs.
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1 - Inadiúplemento das obrigações (arts. 389 a 393 CC/02):

A presente aula dará início à análise do inadimplemento das obrigaçôes e suas conseqüências.

A preocupaçáo do Ordenamento Jurídico com o cumprimento efetivo das obrigações se justiÍica pela

razáo máxima do Direito, qual seja, o bern comum,apaz social... Assim, muito importante que os sujeitos das

relações obrigacionais cumpram seus papéíq adimplindo com seus deveres, pois, caso contrário, poderia se

estabelecer o caos social.

Tal preocupaçáo pode ser observada diante das várias modalidades de extinçáo das obrigações

propostas pelo Ordenamento e por nós já estudadas (11a, 124 e 13a aulas).

Venosa (2005, p. 335) bem expressa tal idéia quando propõe a Íunçáo lógica e eficaz dos pagamentos, ao

citar que "A obrigação cumprida desempenha o papel dos vasos comunicantes. Alguém paga, o que recebe paga

outrem, este outrem ao receber jâlem, por sua vez, programada a aplicação do objeto do pagamento recebido".

Conclui-se, portanto, que o inadimplemento das obrigações comproÍìete, e muito, a circulação normal das

riquezas e a convivência pacífica enlre os indivíduos no contexto social negocial. Pode ser considerada como a

crise da relação obrigacional. 
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-á-----a..'í ( compensação peÈ inadimplemento: 
-",'/\ --,/\_SaOemos-túe as obrigaçoes podem decorrer dos atos lícitos (declarações de vontade) e dos atos ilícítos.

A responsabílidade decorrenÌe da prática do ato ilícíto está prevista nos arts. llq- e 187'do CCIO2 e é

denominada como rïfrslgalllj@de gxtrapontntua!,) Neste caso a responsabilidade que enseja a reparaçáo

nasce da violação da lei ou de princípios gerais de.Direito com conseq'ìente g_eração dano ou do abuso de

direito.

Hoje nos interessa estudar a Iepponsabilidgle denominada (Ã*tÈ)gerada pelo inadímplemento das
/----'.L -è=-:7<-

_gql,ggç"gf--gtginadas pe_las declalaçóeeje*JulA(lg,{{ontrat$t o, qyp negócios jurídicos), que estão

regulamentadas nos arts. 389 a 393 do CC|O2. _m:ge_d1
violação de um dever pré-existente estipulado no contrato.
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Em vários momentos do nosso aprendizado na "Teoria Geral das Obrigações" mencionamos a

possibilidacle do pagamento das 
"t'r"r"o"íffi@Á 

intençáo do legislador ao conÍerir tal prerrogativa

ao credor seria uma tenÌativa de reparáJo pelo descumprimento ou cumprimenÍo indevido da obrigaçáo por parte

do devedor.
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Obs: lmportante ressallar que,. náo apenas o 
-dgSçump-rjaeÍÌto, 

como també* o gg!.firnenJgj4çlgvìdo das

obrigaçôes compromete a convivência Ëocial. Lembremos de todos os requisitos do pagamento (quem paga,

quem recebe, onde se paga e quando se paga). Tais requisitos devem ser observados conforme o

convencionado.
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aggl1gl'ffat. Ele poderá ser compelido judicialmente a compensar o credor pelo inadímplemento ocorrido,

tendo o Código Civil ern seu art. 391, conÍerido ao credor a prerrogativa de contar com os bens (patiimônio) 9g

.deve-dol _p_ara eÍetivar*j?!,_go.nlpgosaçãd. Já comentamos a evoluçáo da garantia das obrigações

(pessoa*patrimônio). Enquanto a obrigaçáo náo for cumprida o patrimônio de devedor encontra-se num "esÍado

!e:u9!-wq--

fora avençado consideramos, eÍetivamente, adimplida, cumprida a obrigaçáo. Podemos, ainda, nos depararmos

com as formas alternativas de extinçáo das obrigações e, ainda assim, o credor, de algurna forma, teve sua

pretensáo satisÍeita.

Na falta da forma tradicional ou especial de extínção das obrigaçóes teremcis o inadimplemento que pode

Obs: Enquanto a obrigaçáo náo Íor exigível náo haverá inadimplernento, entretanto, em algumas circunslâncias o

inadimplemento será veriÍicado mesmo antes do vencimento da obrigaçáo. Tal sítuação será configurada quando

restarem comprovadas "o-ad implg;pqlglglg;qlindídos claros de que náo

Íssra-çt;qfl .9i) . Tratâ-s e

3.í- t*#tjpp!rugqtgâHlglo:. qJ. :,,- d 1cl: o rpí"".. \

'Caracter izadopeloWriga@g-quepora|gummotivo,nãomaispoderásê-|o.

O descumprimento é DSgÉveLe a obrigação não mais poderá ser cumpdda na seguinle circunstância:
f't,

Y o Náo há interesse do*c[ggeugqffifflngdgpg*rior, mesmo que haja possibilidade, pois a prestação se

,*n*"ffiïfïI.. À-ã. o,* ^'ìÇ6ï"---* c F. ir.',.. riì-çj,'õ';\ {n.zrr
Ex: Não prestar serviço de cerimonial de festa no dia do evento (data, local e demais condições avençadas)

caracterizaria inadimplernento absoluto, pois náo mais seria útil ao credor receber a prestaçáo em outras

circunstâncias.

' 'O patrimônio do devedor sofrerá a constrição judicial, represéntada pela penhora e a transformaçáo de bens em dinheiro
como úÌtima etapa do cumprimento de uma obrigação'. 

)

Obsl: O que deÍine se a obrigaçáo ainda pode óu não ser cumprida é a utilídade da prestaçáo para o credor, ou

seja, se o cumprimento da prestaçáo (mesmo em lugar, tempo ou forma. diversos) for útil ao credor, poderá ainda



ser eÍetivado. Náo sendo mais útil, náo poderá mais ser eÍetivado, sendo considerado o inadimplemento 
I

absolúo. I

Obs2: Quem definirá a utilidade ou não do cumprimenlo da obrígaçáo diante da inobservância da convenção é o I
I

iuiz na análise do caso concreto. !"-'t-' 
--J

Se não Íor,verificada a possibilidade de cumprir a obrigaçáo (seja pela inutilidade para o credor ou pela

impossibilidade da prestaçáo em si), sendo caraclerizado o inadimplemento absoluto náo re-stará outra solução,

senáo à atribuiçáo OegeS$g€*9-elg:g-o_"rudor a serem pagas pelo devedor (aft. 389).

tr:..,t ,",^--,. | - 11 a4.*.Lc o.7''<- 'í c'-'r--p{<- .- o L"; }* ct';
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caracterizado ì"rõïao cumprimento gggsg da obrigaçáo na 6rm;r, lrygoou [!*po devidop. É um

descumprimento sanável, pois representa a "possibilidade" de se. cumprir a prestação, ì'inua -(úã iora Aos

padróes convencionados, de modo que, ainda existe a utilidade do cumprimento da mesma para o credor.

Para caracterízaçâo da 
€sfué 

necessária a identiÍicação do elemen]o-gglp-9, ou seja, a negligência,

imprudência ou imperícia que levou descumprimento da obrigaçáo. Segundo Venosa (2005, p. 339) "o simples

retardamento no cumprimento da obrigação não tipifica a rnora dcr devedor. Háque existir_culpa".

Ex: Comprar üm carro para pagamento em 30 de rnaio de 20O6re nao etàìVaï ã pagamento

pagamento mesmo Íora da data convencionapa é util ao credar.. '^

Obsl: A mora será configurada pelo não cumprimento da obrigação nalggg-e no-!-q$r Assim,

náo se reÍere somenle a inobservância do tempo acordado./ Entretanto, segundo Orlando Gomes a mora se

reÍere âo atraso, à impontualidade, de modo que, a inobservância da Íorma ou lugar náo caracterizaria

tecnicamente a mora, mas sim outras modalidades de cumprimento indevido da obrigaçáo.

Obs2: A questáo da utilidade também servirá de fgtor para determinaçáo do inadimplemento relativo, pois se

verificada a utilidade da prestaçáo (mesmo em lugar, tempo ou Íornta Oiversosl. o inããimpGm-en1ì-será

considerado relativo e nã estará em mora e de forma

na datar O

Por ser um institulo repleto,de detalhes-reservaremos uma aula, exclusiva, para compreensáo da rnora

(16a aula).

4- lndenização por .lpdá;;;ì"'i(aoz a 405):

Ao tongo oe no"sììãSmaõõírficamos várias circunstâncias, a partir da anáise do objeto da prestaçãc,

onde as pgrgaP-g*€[qs seriam {rbglgn-a9-çLe3or a partir do desgg4p-rlpe$o-qrfgn]pg09ltA-ln-de:yjdo da

p re staçã o, s e j a n a ob ri g açáo'd e d ar, Í azer 
" 
;{^ t ** t Ãï;;;tí*"n;;t F+--_L*___:*

Hoje verifieamos, a partir da análise do irladimplemento$:gtglg que devido a inúilÍdade da prestação,

em funçáo da ínobservância das disposições contratuais, a Íorma de compensação ao credor seria o pagamento

das pe(a93- Wol'.,Ç-
Ainda, nos casos de WÍ9, conÍorme veremos na próxima aula, o ggya{or pode se responsabilizar pelas

oerdas e danos.
nun*-v,'r*r*.
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Erfim, tal instítuto tem o condáo de reparar o credor que Ìeve sua pretensáo Írustrada

a.rnprinento ou pelo cumprimento indevido da prestação, seja pelo estado do objeto da prestação,

m.ni5tlade que o mesmo passa a ter ou pelo atraso no cumprimento. Indenizar signiÍica reparar um

pejuizo.

Obs: RessaÌtamos na aula acerca do pagamento das obrigaçóes, que as perdas e danos não representam o

otieto da obriqacão e sim a substituicáo do mesmo, aÍim de reparar os

Segundo o art. 402 do CC/02 "Sa/vo exceções expressamente previstas em leì, as perdas e danos

&vidas ao credor abrangem, além do que ele'efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucraÌ' , que

cumulado com o art. 389 confere, ainda, o direito aos juros e correçáo monetária. AsSim, estão incluídos na
Íìoeilzaç?ol-,

lil ggqgggglte:o que eÍetivamente não Íoi recebido. E a eÍetiva dimìnuição do patrimônio (dano

e{etivo) e;

J-' 91y.jjÌg-"fll.r-' 
o que o que o credor razoavelmente deixou de lucrar (dano hipotérico).

lmportante ressaltar, entretanio, que na ocorrência de caso 
lTl$o ou fqp]_!4ior-.(art. 393) o devedor

rÉo responderá pelasipero-aíe ãàfus, salvo se houver 
"" 

Íã.ïã-n""bilizado, expressamente, pelos prejuízos
Ll^--...-J ,-.rv--.-----.\_._^-__..-----.*

independente de tais eventualidades.

Na hipótese acima as partes teráo con.,rencionado o deslocamento do risco do fortuito em favor do credor,
Íazendo com que persista a responsabilidade do devedor, mesmo se a inexecuçáo se der em decorrência cle
evento inevitável para qual este náó tenha concorrido fiepedin o, p.7O7).

Conclui-se que, descumprida a obrigaçâo nas circunstâncias acima'veriÍicadas um clano será originado
para o credor e, portanto, precisa ser ressarcido através da indenização por perdas e danog-..

4.1 - Principais características da indenização por "perdas e danos":

j-" " o d-eyglpr deve agir (descumprir a obrigaçáo conÍorme convencionado), necessariamente, g.$:lcgg?.

1- " O qgCpr deve c-ogplalqr táo somente o qgscqrnpnllglg1la obrigaçáo e náo a culpa, pois é.pregtJtrnrg+

;ir. Necessária u 
"g13gg.urÉglg-El-ucl 

(or p.{.luí1-j"lggSgwpruaentqdeygrnjcal ggtproJ3ggx ;
dS.Bs*glnxrggnfs _1Ju9l"":g::?9{, O dano.Íutqro/_hipotético'(perda de chancg). para..atguns não seria
indenizável.

-Rã:
ljt. Para o lgredor- comprovar qudãã 

"g-iü 
;; ;rrüì1r"i"-r"

culpabilidade), ou seja, t

pelo náo

seja pela

dano, um

mator.
-''itjj- o Deve haver e.nexo de causalidade entre o descumprimentp e o dano.

. - . . . - - - - , -^- ' -* . - /  
/ t

\ -'--'/

2 A culpa na esfera civil é analisada em sentido amplo. No contexto das obrigaçoes, diz-se que agiu com culpabilidade (dolo
ou culpa) o devedor que voluntariamente descumpriu a obrigaçáo (intencíonalmente = dolo) ou aquele que por negligêàcia,
imprudência ou imperícia deixou de cumpri-la (culpa). 

4

Por isso serão aqui chamadas de ï

r de reparar os p;ejuízos experirpenladospelo credor
/\:-.* " ./rr/-rÁ+t.&,t,{a '-M"Xdn r{.n*
\.1 .- ,/;btí' 
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. Pode ser aÍastada pela convenção

irdenizar ou limitada pela "cláusula de

indenizaçao.

Obs: A reíenda glí.y'::i3.19""1íg'i1{g"ryEgl.n"m sempre é vista com bons olhos petos juristas, visto que, por vezes

configuraria abuso por parte de urn dos contratantes (ex: contratos de adesão) e por dirninuir os sentimentos de

cautela e vigilância por parte de um dos contratantes.

Ex: Quando o estabelgcillgllqjiç_p-q-e-no-bilhete-do-e-slac.!p-nane[Ìlg--_q9.9,-náo-se...re.sponsabiliza n'or...furios
.<-- , -__--  !

ocoriidos no interior dos veículos, está impondo cláusula de náo indenizar, entretanto, existem jurisprudências
f--a*:.'q u e clèËõõnsklãraìr1 ÌãlG'rtuaçáo, Ì m pon d o o pagame glo d e-i

da "cláusula de não indenizaf'

Iimitação de montante'" qu"

(art. 393) que vai excluir o dever de

vaí limitar o montante de eventual

. A indenizaçáo será representada por um Vglii
Lr'r.*;;-/ \'

em di

5 - Dano Moral:

O dano moral náo afeta o patrimônio do indivíduo, mas sua mente, seu psíquico, sua reputaçáo. Assim,

náo se apresenta comumente diante do descumprimento das obrigaçóes, que em regra aÍetam o patrimônio do

credor (danos emergentes e lucros cessantes). Assim, em regra o descumprimento da obrigaçáo enseja o

pagamento de perdas e danos.

As conseqüências de um dano moral, geralmente, lrazem inquietação, desconforto, padecimento... e,

portanto, tais circunstâncias deveriam estar ligadas ao descumprÍmento da obrigaçáo, para que a indenizaçáo

por dano moral se fizesse necessária.

Ex: O descumprimento da obrigaçáo de Íazer. Desmarcar um vôo pode acarretar prejuízos patrimoniais e morais.

Por ser subjetivo, o quantum indenízatório do dano moral é de difícil valoração, pofianto, devemos

observar que, segundo Venosa (2005, p. 965) "Qualquer indenização não pode ser tão mínima a ponto de nada

reparar, nem tão grande a ponto de levar à pen[tia o ofensor, ciando para o Estado mais um problema social'.

Obsl: Em oportunidade anterior (no trato das Íontes das obrigações), quando Íalávamos do cometimento de ato

ilícito, ressaltamos a impropriedade do termo'reparação" por danos morais e a adequação do termo
"compensação".

Gonclui-se, portanto, que o descumprimento de utna obrtgaçáo poci-. ensejar a indenizaçáo por perdas e

danos e, ainda, a indenizaçáo por dano moral.

2 - Qual a Íorma de compensaçáo pelo descumprimento ou cumprimento inadequado das obrigaçoes?

3 - Antes de exigível a dívida o devedor poderá ser cobrado ou considerado inadimplente?

4 - Discorra acerca da "utilídade' para identificação do inadimplemento absoluto ou relativo.

5 - Ern que circunstâncias são devidas às perdas e danos?

As questóes abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

social do adimplemento das obrigações?

3 A limitação, por vezes, é útil como forma de convencimento. Ex: convencer parte a entraÍ em negócio arriscado.



6 - Em quaisquer circunstâncias o caso Íortuito e a força maior eximem o devedor da responsabilidade

descumprimento?

7 - Qual a crítica se faz à instituição daïcláusula de não indenizar"?

I -Qual a Íunçáo da indenização pelo descumprimento de uma obrigaçáo?

9 - Quaís os elementos constitutivos da indenização?

10 - O descumprimento de uma obrigaçáo sempre acarretará indenizaçáo por dano moral?
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O pÍesente materiaí Íoi elaborado para fins didáiicos, entretanto, não substitui a bibliografia adotada pela-insütuição para eíeito de avaliaçáo. Sua
funçâo é, táo somente, orientar o aluno com os principais tópicos a serem tÍatados em sala de aula. As obras utilizadas para suas elaboraçáo devem
ser consultadas pelos alunos para aprofundamento do conteúdo. A aheraçáo ou indevida utilizaçáo do conteúdo aqui exposto ensejará as penalidades
cabíveis
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Universidade Salgado de Oliveira - Universo

Prof"- Renata Dias/ Direito Civil II

16" Aula

í - Mora:

oreÍer idoinSt i tutoforaana| isadonaaU|aanter iorcomohipótesedeinqW4"o

deved-or, culoosanten{ergtarda.o cumprimenio da obrigaçáo, por não atender affi\, tgì)ou t.fríóo devido\s.,--:-;_
Assim, segundo a lei náo se reÍere somente a inobservância do tempo acordado-(ío atìãío, à aeãAra;Íratada

pelo código civil nos arts. 394 a401 a mora possui vários aspectos que merecem análise pormenorizada, o que

será Íeito a partir de agora.

2 - Mora e inadimplemento absoluto:
t"-€

Al.gif como ,ìnadiqgls!ìentol relathro]da obrigaçáo representa a "possibilidade" de se cumprir a

prestaçáo, ainda que fora dos padróes convencionados, pois 
-3pda.elSte-a-u:tlidede-üo-c!t.Opt11ne4g_qq-Eì-es1qa, tpara .ojlg9gr. E justamente tal possibilidade que difere a mora (inadimplência relativa) da inadimplência

absoluta.

Silvio Rodrigues bem esclarece tal diferenciaçáo quando diz que o descumprimento relativo da obrigação

se dá quando a mesma náo Íoi cumprida em tempo, lugar e forma devidos, mas poderá sê-lo proveitosamente

pefo credor, ou seja, a obrigaçáo Íoi ou será cumprida com imperÍeiçáo./;r

Quanto 
"o 

O.eegr.ngl*gg5hì.@}firma que será caracterizado quand" 
" Y9.g911g9!o1_cugprida,

nem poderá sê{o, proveitosamente para o credor, ou seja, a o.ftig,aE4oj]êoJolanem-p-oderaggÍ.cu!_1pllqg",-
,È**%_._.-

_._.*, i_ru-. ,

3 - Espécies:

Tradicionalmente tratamos a mora como conseqüência da conduta ornissiva do devedor (não cumpre a

obrigação convencionada). Forã esta estudada na auta passada como inadimplemeniôretalivo, entretarito, existe

também a mora decorrente da condúa do credor.

O capítulo ll do Título lV da parte de obrigações trata da mora em seu art. 394 considerando-a de duas

Íormas: mora do devedor e mora do credor. I
'Aft. 3s4. considera-s" 

"r@o Êyedor W-I:9o**lg{gwrytk ep @r %upJ* tggt
recebê-lo no tempo. luoar e forma aue a lei ou a convencão estabetecef . I

'4/\-F#r\' f,|jG FÈ-l6-5veÀv.-

Obs: Apesar de a lei se referir ao tempo, lugar e forma, importante ressaltar a seguinte opiniáo trazida por

Tepedino (p. 709): "E verdade que o devedor responde também pelas infrações relacionadas com o lugar e o

modo de cumpimento da obrìgação, mas r.sfo tecnicamente não configura mora. A prest

-...-- 
E 

---+"-

---l 
+-ú- 

- '.-_*ãívãreb'ao wattaqp ou deffiïãl1Ãíãüo*cgn,ngyp $curnpriãáã@os ta obrisação..:'.
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s.r í-úãta do deved5l.r-3=um considerações: ft i i  ui ,,; i  ,:: 'r: i i  :., ' ! ' . ,,.,:-.! -ì

Nosso diploma legal Íaz suâs consideraçóes acerca da mora do devedor, também denominada

?_glSnAt em seus arts. 395 a 399. É importante ressaltar as seguintes pontuações:

, EÍeitos: o devedor resoonderá oelos orejuízo_s que sua moÍa causar além dos juros
-.i'---:=::"" 

qdó'&<^w L/'#\' 
-€i.#--------:::.., uros, alualizar

ye. ' ' i i l .@.h*_; l . r . l 'É.- . -4r- ' lÉ{tdÈ.!* ' \&n.

cJp-(ot - art. 395 e parágrafo único. A indenização pela mora não é substitutiva (náo substitui a presta(

:#.

dano ao credor.
{ , . t : , " .,. 

r.!l

.--'1'- ---- --r. {ndenizaçâoSÈr perdas e danos_: visdglin_oral9" :L"-iiq$d\---^---''-
entretanto, seu cálculo dependerá do caso concreto.

amora"@

Ex: O atraso no pagamento de uma guantia em dinheiro vai gerar o pagamento de juros e correção monetá
pode, ainda, gerar o pagamento de uma indenizaçáo se Íicar comprovado que o alraso no pagamento gerou r

pr incipa|epodecome|asercumu|ada) 'Consideram-se

\.'É - pagapento da pÍggtegg; ç'/'

u reieital
-Eã!=É-1\

exigível imediatam
prestação, se líquida, certa e vencída). Ocorre nas seguintes circunstâncias:

[s Mora "*91,",ç9p, o obrigação será constítuído em mora de pleno direito se tiver
convencionado . As conseqüências da mora se operam

l*g-ds-gss_e_s"gt:?"Jetgjlg"*gjJlllg:g*:
, -/-]} Mora'g{ : o devedor da obrigaçáo será constituído em mora medi

-ï_íà-- --':ï--ffig [ -"'-U:::::
gf. ql9.ryj-uSl-sido conyelggg1g*f '- arl. ss7 e parágraro único.

.,;-"?)- Mora pleggp.i4a;o devedor de obrigação originada por ato ilícito está em mora desde o moÍrlL *,--í 
'4Ë-_--

, .  -= t  rvrvr  q vr  vgv

íl-=;-'"' 
oË

da práÌica do ato (art, 398).
-- 

t'*\

' f ExCeç{} da 9xç.lUdcnte-deiliciÌude;.o devedor, mesmo diante de caso fortt-rito ou Íorca maior.
is +t' ì.+*' 1..-..*.--\'

I::eglggbitizadopela-i4gqsq!2gêd9-e-prestaçáo (perdas u d"no"):jggw.9-atreo,
se provar que o Íato ocorreria mesmo quando do cumprimento da obrigaçáo - ari. 3gg. Tal sítuaçáo
expansão da responsabilidade do devedor em rnora.'
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3. 3 *=Yg:1 4t::1q:*"-= u as co ns id e raçÕes : [rV€' "'''- A'': t:' L t' c i- 
"' 

C ('

A mora do credor, também denominada mora accipiende, toi tratada na seqüência, pelo art. 400 trazendo

as seguintes considerações :

- f,.-; Dispo{liFitidade gen3sgmento: deve-se verificar se realmente houve a disponibilidade do pagamento na
/ '  

L-4;Jr . .*  ' * -+*.

Íorma, lugar e tempo devidos. A oÍerìa pode ser Íeita pelo devedor, ou terceiro (interessado ou não interessado).

- F" Recrlga: a recusa do credor em Íe-qejgr-a-pIggleçêA*qeve ser ínjustificada. Além disso, não precisa ser
expressa, pois a Íorma tácita é também considerada (oposiçáo de diÍiculdades e obstáculos para eÍetivar o
pagamento). Se a recusa Íor justificada estará desconÍigurada a mora.

Ex: O credor se recusa a receber, pois o devedor oferece objeto diverso do convencionado. Neste caso a recusa

do recebimento náo caracterizaria a mora do credor, pois foi justiÍicada.

Ex: O credor se recusa a receber, pois antes do vencimento o pagamento lhe seria inconveniente.

Ex: O credor se recusa a receber, pois o pagamento lhe foi disponibilizado de Íorma e em local diversos do
convencionado.

. ì*õüÉ\ Entende-se por regra, que a mora do credor náo exige o elemento culpa para a sua
.-'r*':-J .Z 

-caracterizaçáo. Desse modo, o credor quu.jggg", nã9_gl:gggg ou glfgggr receber está em mora da
mesma forma. O art. 394'Íaz reÍerência a possibilidade de o credor não querer receber o pagamento.

Obs: A consignação em pagamento seria meio eficaz (útíl e "necessário") diante de tal situaçãó.

. Efeitos: Sáo observados os seguintes efeitos, a partir da recusa injustificada (art a00): .
- O credor em mora será responsabilizado pela conservaçâo da coisa promovida pelo devedor (de

boa-fé) e deverá ressarcir as despesas necessárias despendidas pelo mesmo, ou seja, o devedor se desonera
pelos ônus pela conservação da coisa.

- O credor moroso deverá receber a coisa pelo preço mais Íavorávél à outra parte.

Ex: "O devedor deve entregar cem cabeças de gado no dia 30, ao valor de 100. O pagamento é feìto no dia 15,
por mora do credor. Nesse dia a cotação do gado é 120. Deve o credor pagar a diferença... Se a osci/ação for
para menor, isÍo é, houver uma queda na cotação do gado, o credar moroso'pagará o preça avençado, não
podendo pagar menos". (VENOSA, 2005, p. 346)

Obs: ïanto na mora do devedor quanto na mora do credor podem incidir as perdas e danos se restárem
comprovados os prejuízos decorrentes da mora. Para tanto, valem as consideraçóes Íeitas na 15a aula.

o -úl:-.Yo da ;ãiï €o' u"o *a'r^t pít "\'r''\L"L' i- 
"tn2*'s-.t;t)'

Ëà!ffi'oowerda (2005, p. 346) H3llrp*" á o gg lg!1_qlljg1-::j'""|:-ilqoggg (credor ou
devedor) :Ijllgg5A:ggpg S:g'n"oiry!_.ggn1gl9g-abs9|úg1i=o,âerá possívelâurgçáo.

O que significa retirar os efeitos da mora? A partir do momento da purgaçáo o credor ou devedor moroso
não se sujeitará mais aos ônus da mesma. Entretanto, os efeitos anteriores à purgaçáo seráo cobrados.



Para Tepedino (2004, p.723) a purgação da mora é o procedimento espontâneo do contratante

pelo qual ele se prontiÍica a remediar a situaçáo a que deu causa, sujeitando-se aos eÍeitos dela decorrentes.

O art. 401 estabelece as possibilidades de purgação da mora por parte do devedor em seu inciso I e -

parte do credor no inciso ll.

---"4) Devedor purga a mora: quando o devedor está ern mora e oÍerece.a prestação mais o valor dos prejuí

decorrentes do dia da oÍerta.

-ë Credor purga a mora: quando o credor está em mora e oferece-se para receber o pagamento, suportar

os efeitos da mesma até a data do oferecímento.

Obs: Náo se conÍundèm a purgação da mora com a cessaçáo da mesma, poís a última se estabelece

todos os efeitos da mora são extintos. A cessação ocorre quando uma das partes renuncia aos eÍeitos da mor

quando houver novação ou remissáo da dívida.

5 - Juros (arts.406 e 407 CCl}Zl: Obn"'Oc-'c.cu',-) LC{..í.:.:lr'....;. da c.{oi.^.-,..,4o,- F-u--,-.-*..p"J

Os juros (Írutos civís do capiial2) simbolizam o preço que se paga ao credor por lhe privar da utilização

um capital (seja voluntária ou involuntariamente). Sáo representados pela pecúnia (dinheíro) a partir da aná.

temporal (o tempo que se privou o credor da utilizaçáo de seu capital), sendo calculado tradicionalmente ,
porcentagem

, 5.'l - Classificação:

A)-Quanto a finalidade: Qi!'r'ç/s^' 
Nrra,.rre ' 

t:t''i a(-:1 ,r r, ftt.l"r..l ,.(c fi.,", -.., , i. 
l.t,<-,:tai"-,s

*-'it!"1o tiüãll"ô;ãõ?Ae representam a compensação pelo retardamento cutposo no cumprimento

' obrigação. pena (Íorma de in{enização) pg!_q j!g:-o.Iglgg1pJ.ngnlg"degge_údg"a93o.

Ex: Pagar juros de'lY" ao mês pelo atraso nqpggegF4lo_9!9Jgg-pl$l*ag.

Obs: Neste caso o credor é privado
#.ryuéa*.'

dq_l-el capitalde

g,? 1ffro5'comp"Eglgli9FOecorrem da utilizaçáo consentida do capital alheio, representando a*-ï/ Ã*-Y .w- 
Ã

,aúredgaoor 
ÍiçAlpriv4do,.por ur,n temp-o.-deseu-- paga-lhe o 

:,"":,1r1'1":r1"-d? 
não o receber de vo

Náo dizem respeÍto a inexecuçâo da obrigaç âo. Ü,/.o/'n |'r.a"r-r'a l'3 aLa cza-Yn"{a "í y't f1e1'^-'--o'
, l l f

Ex: Pagar juro, porqír,ffi-."@ ou Íi[gí&@
Obs:Nestecasoo@

B) Quanto a origem:

. Juros convencionais: convencionados pelas partes em uma negociação.

. Juros legais: derivam da imposição legal.

'*.-:
de ur

I

2 Qaracterizarn obrigaçáo acessória da dívida principal.
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5-3 - Evolução normativa:

A disoussão acerca da,peitinência das taxas de juros cobradas sofreu e vem sofrendo ao longo da história

variaçóes que fomentam discussóes de todas as ordens tais como jurídicas, econômicas, sociológicas e até

retigiosas. N esse senti do Íarem os breve context ualizaçâo h istórica-

- No Direito Oanônico não se admitia a cobrança de juros pela concepçáo de que o dinheiro náo produzia frutos.

(reprovaçáo da lgreja Católica na tentativa de se combater a usura - reprovava-se o aproveitamento da

necessidade alheia).

- Distinção do empréstimo para consumo material do empréstimo para meics produtivos (não caracterizaria

aproveitamento da necessidade material alheia a cobrança de juros em caso de empréstimo para investimento).

- O CG& não impunha limitaçáo na convençáo dos juros, por representar uma época de exacerbado

indMdualismo.

- A Lei de Usura (22.626tW) acaba com os juros indiscriminados impondo o limite máximo de 12% ao ano (art.

1]: proibição.de juros superiores ao dobro da taxa legal de 6o/" âQ ano) e proíbe o anatocismo (cobrança de juros

sobre juros ou juros compostos)s, o gue também era previsto pelo Código Comerdd (art. 253), satvo se

previamente autorizado por lei.

- A preocupaçâo voltada para a eliminaçáo dos juros abusivos perde Íorça quando o STF através de

entendirnento uniÍicado na Súmula 596/m que excluíra as instituiçóes Íinanceiras da limitação dos juros, tendo

em vista interesses econômicos e financeiros. A súmula 293 do STJ equipara as operadoras de cartão de cródito

às institu ições Íinanceiras.

- Tais instituições se submeteriam à Lei especial (4.595/@; dispoe sobre a política e as instituiçóes monetárias,

bancrárias e creditícías, cria o Conselho Monetário Nacional) passa a tratar dos juros, desconÌos, comissóes...

específicos das instituições financeiras. (v. art. 596 CC/02)

- A limitaçáo da taxa de juros volta a ganhar Íorça com o dispositivo do art. 'l92, S3o da CRIS (á revogado) que

impunha limitaçáo dos juros em 12o/o ao ano. Parte da doutrina e da jurisprudência acreditavarn não ser o referido

dispmitivo aúo aplicável, de modo que, necessitava de regulamentaçáo por lei complementar e que, na Íalta

desta, seria regulamentado por circular do Banco Central e Resoluçáo n. 1064/85 (que tarnbém excluíam as

instituiçóes financeiras da limitação dos juros). Tal entendimento foi firmado pelo STF mesmo diante de uma

infinidade de mandados de ínjunção, pois o STF limitava-se a notiÍicar o congresso Nacional, sem proceder a

regularnentação permissiva do preceito constitucional.

- Em ffi, a emenda constitucional n. 40 revoga expressamente o dispositivo do art. 192 da CR/88.

- Continuam a vigorar a lei de reforma bancária e a circular n. 1365 do Banco Ceniral que não limitavam a

taxaçáo de juros.a,

- O novo Código Civif Ë (entra em vigor em 2003) em seu art. 406 adota posição intermediária não

estabelecendo percentual máximo para Íixaçáo de juros, mas condicionando a taxa que estiver em vigor para

mora dos pagamentos dos impostos devídos à Fazenda (o legislador opta por jurog flutuantes).

3 Assim, o particular que cobra juros acima da taxa será punido e o banco tem 'autorização'.
'Apesar disso era prevista a proteçáo contÍa práticas abusivas no mercado de consumo (CDC, art 3o, S 29).



Obs: Com a entrada em vigor do Novo Código Civil, alguns entendem que a taxa legal varíará de acoi'do

taxa SELIC (taxa em vigor para mora dos pagamentos dos impostos devidos à Fazenda), outros aplicam a

prevista no art.161 $ 1o do CTN (onde os juros estariam lixados em 127" ao ano - opiniáo formada na I

sobre o novo Código Civil).

5.4 - Gonsideraçóes finais:

Os juros de mora e os compensatórios podem ser convcncionados (uros convencionais) ou oriundos

lei (uros legais), entrelanto, normalmente, os juros de mora sáo determinados por lei e os

convencionados entre as partes.

A cobrança de juros estimula a atividade Íinanceiras e, conseqúentemente, a circulaÇáo de

sociedade, entretanto o abuso na cobrança dos mesmos geraria, como bem diz Venosa, um

desenvolvirnento econômico.

riqueza

entrave

As questões abaíxo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

1 - O retardamento no curnprimento de uma obrigaçáo por eÍeito de caso fortuito ou Íorça maior repr

mora? Por quê?

2 - A mora se refere tão somente a inobservância do tempo acordado para o pagamento? Poderia ocorrer

outras circunstâncías?

3 - Analise a situaçáo e a comente: Joáo é contratado para Íazer 10 bancos de madeira a serern

dia 23 de dezembro no endereço "x". No día da entrega João disponibiliza os referidos bancos entregando-os

local diverso.

4 - Como é identificada a mora do der,,edor de uma obrigação para a qual náo Íora estabelecido

pagamento?

5 - É possível a consideraçáo da mora do devedor de uma dívida não vencida?

6 - Csmo se estabelece a constituiçâo em mora do devedor?

7 -Êm quaisquer circunstâncÍas a recusa de recebimento do credor caracterizarâ a sua mora? Por quê?

8 - Qual o mecanismo judicial poderá ser utilizado pelo devedor em decorrêncÍa da nrora do credor?

I .- A parte prejudicada pode renunciar aos efeitos da mora da outra parte na relaçáo obrigacional? Dê

exemplo.

10 - A cobrança de juros enseja o elemento culpa nas duas modalidades (moratórios e compensatórios)?
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, j,ËÃ**i,

Ressalta-se, ainda, que a escolha é irretratável (ad. 41 0).

Ex: Devedor de prestaçáo de serviços musicais náo comparece no dia do evento.

**Ã^ regra a alternativa acima referid" g!s!g!gg_go credor, mas a,TgBEg9.gff4l49#ggFnl#r
'l 

OeveOot' quando se convenciona a sua prerrogativa de ,es6ih-tiD entÍ€ o cumprimento da obrigaçáo ot
ü--,+ps*f. - t&È#/ *è

pagamento da multa, entretanto, náo se c*onÍunde tal dispositivo com a obrigação alternativa, pois o montante
-múrtã"ãàË s;;i; a uma prestaçáo autônoma. Tal possibilidade não está prevista na lei e, por esse mol

Silvio Rodrigues (2002, p. 268) aÍirma não ser possível tal estipulaçáo por contrariar o art. 410 do ÇC102.

Lr[,q,
L1o%

(t r1

Qt'

,*,fiu fWn"trr'*" *'w{a 
A u t a

arts. 408 a 416 CCft2):

Apesar de o legislador não ter se ocupado com a definiçáo do instituto, a cláusula penal (tamb'

chamada multa convencional) se refere a ulm.--co!yenção, pela qual

comorometem a Daqar
.È4^l**- *'

obrioacão. daí seu carí
t^,4)ã-t *@D

"ggg4g Assim, se presla a *qgruU a oelo inadimolème.

c;r*{é-.ffir
E um substitutivo da indenizaçáo por perdas e danos, entretanto, independente da comprovaçáo

prejuízo, ou seja, se estabelece de "pleno direito" (art. a08).

u4ito-**s..
2'{  Funções üa cláusula penal:

A cláusula Penal é percebidq com uma pluralidade Íuncionai. São Íunções da cláusula penal:

conÍigure o inadimplemento

nas seguintes hipóteses:
a) $"gyy,ryento total: toda a obrígação

Sendo compensatória, a cláusula penal assume o caráter alternativo, pois, pode o credor optar

"*"'* {'" " i Reforço do Vinculo obrigacionali diminuem as chances de descumprimento quando o devedor que e-
tài-!,.Fì*iEsE4*

ciente da previsão da multa. Segundo alguns, essa funçáo seria secundária.
.f^_ r-'-;_*--:,*

--"-'' ,[:; " Lt*çli=i$'83:trr]$gi A previsáo da cláusula penal dispensa a comprovaçáo dos prejuízos p
eÍeito de indenizaçáo (é uma prévia estimaçáo do prejuízo causado pelo descumprimento).

@aQáo,quandorestar iacaracter izadoq"] '@qP]@9dodevedorou,náoser
mais útir ao credor ,."-Erufmgy". - art. 395, par. único) optar pelo valor ç!.qJUl!4-*es!p-qtr,



legiürnidade para efetivar a cobrança.

Ex Destinar o valor da multa a uma instituiçáo Íilantrópica-

. i

Quando o credor opta pela cláusula penal, esta passa a teçícaráter substitutiv{, vez qu(' rr+-.=.-*-*.*..--*:..-..-.-*.----! 
l' c-qnPe-l-sg q"

Obs: Nos termos do art. 410 a cláusula penal compensatória náo pode ser cumulada com a principã1.

Finalmente, vale ressaltar a possibilidade de u 9J*g:ylg."g_913!-Se reverter de tercei que terá

b) d"g53gP1,?_L2E?X!: de uma ou mais cláusulas contratuaìs

Nesta hipótese Íora prevísta a imposiçáo de multa para o caso de descumprimento de parte da obrigaçáo,

portanto, o credor cobraria a cláusula penal juntamente com a execuçáo das outras previsões contratuais.

Refere-se à multa pelo retardamento no cumprimento da obrigaçáo, tendo em vista a inobservância do

local, Íorma ou tempo configurando o inadimplemento relativo. Percebam que, lgsg o

seja cumprida posteriorrnente a obrigaçáo, Íará jus à multa pelo cumprimento indevido.

Obs: a cobrança da cláusula penal moratória será cumulativa à cobrança da obrigação principal, pois esta ainda

é de interesse do credor. Nesse sentido, se assemelha a cláusula penal pelo descumprimenlo parcial.

Ex Devedor não paga o vaÍor da prestaçáo na data do vencimento. Deverá pagá-la posteriormente, assirn

a cláusula penal.

f-*-::-:=É-= J
4! Considerações impoÉantes: fl
{:#ro.-

- Seja qual for a modalidade da cláusula penal poderá ser esÌipulada quando da constituição da obrigaçáo

ou em aio posterior (a qualquer tempo desde que antes do cumprimento da obrigação) (art. 409).

- Se não restar blara a intgeáo dos sujeitos da relaçáo obrigacional deve-se observar o valor

convencionado na multa, pois se eleüado coresponderá, por questões lógicas, a mulla compãËatória e se o
4 4

valor for inferior ao da prestação, à multa moratória.

- Outras responsabilidades como juros e despesas processuais não se conÍundem com a multa (cláusula

penal) e podem ser cobrados cumulativamente.

- Apesar de não repetida a regra do art. 923 do CC/í6, Íica deduzido o entendimento de eue "resolvida a

obrigação, não tendo culpa o devedor, resolve-se a cláusrrla pgjg:.-
'  Í - -  -**-" ' -Ê**#-1

- A eficácia da cláusula penal está condicionada ao qglglrngIlejügg1l!_pg"s_-o_\(absoluÌo ou relativo) da

obrigaçáo.

- Podemos considerar a cláusula penal como fufgggrpg-gg1g,çpl3!*gg gdy"ÉlemenÌòr da
obrigaçáo ao passo que a indenizaçáo por perdas e danos é uma conseqüência judicial.

.,-_*, _.. *.-_Í:...i. ..' '.-
'-Z-L-

. credor pela orestaÇáo náo cumprida e que náo mais será, devido a sua ínutilidade para o mesmo.
:  

- - - ] -_J-- !#. . . "%
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presta

#nê^fhfi*- rxa'n"t4n*';**J'{a 
Auta

arts. 408 a 416 CCl02):

Apesar de o legislador não ter se ocupado com a deÍinição do instituto, a cláusula penal (tamb

chamada multa convencional) se refere a

comorometem a DaoaÍ
e' ' r - | .*JJ+

acessório. Assim. se
-r<,ÉffiëGÈ.

,_..r.eÍã[üô]:
41,-.-Ë-.-:ãF-'' 

E um substitutivo da indenizaçáo por perdas e danos, entretanto, independente da com;irovaçáo

prejuízo, ou seja, se estabelece de "pleno direito" (art. a08).

/r''';?--'ti*\\,
z (runçoes'fra cláusuta Penal:

-'- 
Ã*ifáírrla Penal é percebida com uma pluralidade funcionai. Sáo Íunções da cláusqla penal:

' '*'**ll " i ReÍorço do vinculo obrigacionali diminuem as chances de descumprimento quando o devedor gue e'

o"nt"lãá'tÃËãã-ãilrrtJ s"g;d" 
"iguns, 

essa runção seria secundária.
..-, f-*.*:

" '- '[': " Itnoen-iãã{õ"p'rA+stip--utãdãl A previsáo da cláusula penal dispensa a comprovaçáo dos prejuízos p.
.r--*-. -=---^-__.= _ .=*_*J

eÍeito de indenizaçáo (é uma prévia estimação do prejuízo causado pelo descumprimento).

ue conÍigure o inadimplemento absolu

nas seguintes hipóteses:
' a) *s:!ry_yy:ry tot",t: toda a obrigação

Sendo compensatória, a cláusula penal assume o caráter alternativo, pois, pode o credor optar

*gUUpL[I9Ilg da -qPtigaçáo, 
quando restaria caracterízado p-inãffiãrnËiõrõ-Ìêlffir do devedor ou, não ser

' ' -*- : ---" ' : :=-. : --L '  --#-

mais útil ao credor tt0g9'r.Plg[gjlfj!:g@ - art. 395, par. único) optar pelo yglsr*da n0u_[a_SS$p_9t",

Ressalta-se, ainda, que a escolha é irretratável (art. 41 0).

Ex: Devedor de prestaçáo de serviços musicais nâo comparece no dia do evento.

Em reqra a alternativa acima referida é benéÍica ao credor, mas a multa pode secEtafu{ecer em Íaygr
eff-+ @@Ë>#

1gç*"9{ 
quando se convenciona a sua prerrcgativa de*s6t-,P entre o cumprimenje_g*gglg3çao or

pagamento da multa, entretanto, náo se cnonÍundetal dispositivo com a obrigação alternativa, pois o.montante
"mütË;ãò ;ã-r*"rà a uma prestaçáo autônoma. Tal possibilidade não está prevista na lei e, por esse

Silvio Rodrigues (2002, p. 268) aÍirma não ser possível tal estipulaçáo por contrariar o aft. 410 do CC|O2.

Qlo
Lú'1, 

{ '

U1o%
tt '1



Quando o credor opta pela cláusula penal, esta passa a l"r,',.9.?lí19-i_:Yb.:lltgliYd,vez que, c*q{Ip.e_[g1.q

:_:.j3f.pgl9_p19cl?ç-Ap--!e9-çg4pJ!_qg=q3_T j3g T1f :.::í, 
devido a süa inutilidade para o mesmo.

l :s: Nos termos do art. 410 a cláusula penal compensatória náo pocle ser cumulada com a prestação principal.

Finalmente, vale ressaltar a possibilidade de a glqug-glg p-ena!"ge reverter'êm fdúbr de tgrg._e=i1,b que terá

:; i i imidade para eÍetivar a cobrança.

=x. Destinar o valor da multa a uma instituiçáo fi lantrópica.

b) q.g:_ygp1j2?l!g_p9g!3!de uma ou mais ctátrsutas contratuais

Nesta hipótese Íora prevista a imposiçáo de multa para o caso de descumprimento de parte da obrigaçáo,

Êlrtanto, o credor cobraria a cláusula penal juntamente com a execução das outras previsões contratuais.

ir: Devedor de prestação de serviços de reÍorma não uti l iza a tinta com a qualidade que fora estabelecida no

cl i ì t rato.

3.2 -  Moratór ia:

Obs: a cobrança da cláusula penal moratória será cumulativa à cobrança da obrigaçáo principal, pois esta ainda

: de interesse do credor. Nesse sentido, se assemelha a cláusula penal pelo descumprimento parcial.

I-r: Devedor não paga o vaÍor da prestaçáo na data do vencimento. Deverá pagá-la posteriormente, assim como

Refere-se à multa pelo retardamento no cumprimento da obrigaçáo, tendo em vista a inobservân"'1gg

1:cal, forma ou tempo conÍigurando o inadimplemento relativo. Percebam que, Fg!g_*cagg,,,g_Slqdqfjnáo_,)
,rã.tiiìa, a prestaeáo não cumprida pela multa, pois ainda tem interesse no-ç-úú-ilm=-=:--#H;tõ

y--a;7"- . f*h4;d. f f i . . . '+*F.%"'* . -" \***ë_-F€ \ '

:bstante seja cumprida posteriormente a obrigaçâo,Íarájus à multa pelo cumprimento indevido.

a c láusula penal .

í'+:-:-:-:-#€#-i

4: Considerações importantes: I
--- 

.--+ã-

- Seja qual for a modalidade da cláusula penal poderá ser esÌipulada quando da constituiçáo da obrigaçáo
c -; em aio posterior (a qualquer tempo desde que antes do cumprimento da obrigação) (art. a09).

- Se náo restar clara a intTneáo dos sujeitos da relação obrigacional deve-se obseryar o valcr
:-rnvencionado na multa, pois se eleüado corresponderá, por questóes lógicas, a mulla compãffiatória e se o
,alor for inferior ao da preslação, à multa moratória.

- Outras responsabilidades como jr.rros e despesas processuais náo se confundem com a mulÌa (cláusula

ienal) e podem ser cobrados cumulativamente.

- Apesar de não repetida a regra do art. 923 do CC/16, fica deduzido o entendimento de que "resolvida a
:brigação, náo tendo culpa o devedor, resolve-se a cláusula penal".

' r--
- A eficácia da cláusula penal está condicionada ao ëf!g1gplj1_-*;,jg-"llpS-qq\(absoluto ou retativo) da

:brigaçáo.

- Podemos considerar a cláusula penal como fcànsequênciq co4velcional do inàdimpiemenÌòr da
obrigaçáo ao passo que a indenizaçáo por perdas e danos é uma conseqüência judicial.



- Em reqra se o credor optar pela cobrança da mulÌa (cláusula penal) não poderá cobrar em separado

perdas e danos. Assim. se veriÍicar oue o sqg=p-rgtÉ9Jo={g:ffefOi*SUg-o_;llglgrggg_na cláusula Renal,gl
rr,.rÉ4lr. abrir máo da mesma e oartir oa(a a comprovacáo das óerdas e Oanoëi
ï:.--.-'-*"-.-.-<.*._."-*-çç!-* -_---_-:-*-ar'.

- Se houver estipulaçáo em contrato, há possibilidade de cumulaçáo dos instiiutos (perdas e danc;

multa) (art. 416), o que caracleriza a indenizaçáo suplementar (a cláusula penal será conÍigurada como mín',

índenizatório e os prejuízos excedentes deveráo ser comprovados). I

inadimplernento do devedor. Caso não tenha sido pré-estabelecida o credor deverá comprovar o que perdeu 7
que deixou de lucrar com o inadimplemento para então se auÍerir e cobra.r a.s perdas e da.nos (art. 41 6). (

,l - o yglgS-"1!p_r1A{9 19 c_láusula penal.pode, em alguns casos, eyCe...Çgr o vg!,g11,-g-gl. das perdas e danos.

[. - serve como çÍ-orçg*qg !b{gggáo, criando elemento compulsório. 
----,

- outra vanÌagem seria "rÍrêdida em que, os{-qg, nesse caso,

da .411).

Obs: A mesma conseqürância ser veriÍicada"pelo descumprimento parcial, ou seja, pela inobservância (

5 - Vantagens da cláusula penal:
-=>-======i,7ft

5.1çpomBensatóriã\

-""Àï.MáeUmaindeniz{ãp(comoumcá|cu|opré-determinadodasperdasedanos- sendo a-FeÌIXZrçao cle uma Indenrzrçao\(como um calculo pre-determinado das perdas e danos{

cláusula penal compensatória garanie ao 
{edor;) 

recebímento da mesma, independente de se comprov(

efetivamente, as perdas e danos (o que pàlàeaáo que deixou de lucrar), devendo comprovar, táo somehtel

urna ou mais cláusulas contratuais.

EnÍim, em quaisquer das modalidades de cláusula penal (compens;.lfpis ou moratória), o credor se mL

o"@eamptia*

-.;ESr',;

6 - Limitação da cláusula penal: ' ' l

Segundo o art. 412 "O valor da cominação imposta na çláusula penal não pode exceder o da

pincipaf', dispositivo, que por si só limita o valor da multa.

Assevera Gustavo Tepedino (2004, p. 7a7) que a cláusula penal é um instituto de

ressarcimenlo e não meio de enriquecimento. Por isso, há possibilidade de, por decisáo judicial, se
'ed:++*ãÉ#- .---\

drmlnu-raaa da penalidade em caso de a obrigaçáo ter sidyanftpíiai,fiànci"r"ilnt-è:p situaçáo enseja'a
----:y 

__

do caso concreto (equidade) que demonstre a ìnjustiç tegral da cláusula penat (;

413). Tal possibilidade atende ao princípio da boa-fé e o da justiça contralual.



=x: tnteressante exemplo ê ïrazido por Venosa (2005, p. 376): Contrato de locaçáo com vigência de 1 ano e o

r:catário necessita sair decorridos 6 meses. Nesse caso, jurisprudência Íirmou-se pela redução proporcional da

::iuiia erigida para todo o contrato, f icando o inquil ino responsável por metade da multa conÌratual.

A multa também será reduzida se o montante da penalidade for excessivo, tendo em vista a natureza e a

Ínalidade do negócio (art. a13). Tal redução náo será devida caso o cumprimenlo parcial da obrigaçáo náo

represente nenhum tipo de beneÍÍcio para o credor.

Ex: Costureira entrega vestido de noiva inacabado (cumprimento parcial) a multa deve ser paga na sua

inìegralidade, pois de nada serve um vestido inacabado.

Obs: Discute-se se a norma do art.41 3 teria natureza dispositiva ou cogente, ou seja, se as partes poderiam

convencionar o aÍastamento de tal regra em contrato ou náo. A maioria dos doutrinadores entende ser norma de

caraler gggg3|e, não podendo, portanto, ser aÍastada e, ainda, por ser Wç. nâo faculdade 4gj9.

As questões abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

1 - Qual a Íinalidade da cláusula penal e em quais circunstâncias pode ser cobrada?

2 - A cláusula penal somente poderá ser cobrada ern caso de descumprímento total da obrigação? Por quê?

3 - A cláusula penal será devida caso a obrigaçáo seja descurnprida sem culpa do devedor? Qual o Íundamento

legal?

4 - O valor da multa na cláusula penal pode ser considerado imutável? Por quê?

5 - O que justif ica a proibiçáo da cumulaçáo da cobrança da multa cornpensatória com a cobrança do

cumprimento da obrigaçáo? Qual o fundamento legal?
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inadimplemento, dentre elas:

- qolgeq

- conseqüências legais: juros (art. 206);

- conseqüência convencional: cláusula penal {art. 409).

Na presente aula nos voltaremos para a análise de outra conseqÜència do inadimplemento, também de

cunho convencional e acessório (visa garantir uma obrigaçáo principal), que é denominada pelo legislador como
I

, 'Arras",

' Também conhecidas como,"sinal" as arras representam uma "quantia" inicial ou coisa que é entregue por

, um dos contratantes ao outro, quando da formaçáo da relação obrigacional, com o obietivo de demonstrar que

' há, realmente, a intençáo de manter o negócio ajustado ou com a funçáo de permitir o direito de arrependimento.

Ex: Na compra de um imóvel de R$ 80'000,00 dá-se R$ 5.000,00 de sinal'
)

Na definiçáo de Eduardo Espínola, citado por Tepedino (2004, p.756), arras ou sínal são aquilo que ao
I

. celebrar um contrato, uma das paftes da à outra, como garantia do acordo a que chegaram e da obigatoriedade

, do mesmo. E completa Tepedino na mesma obra que, há casog entretanto, em. que as arras representam

, justamente o contrária: no lugar da vinculação deíinitìva das partes, a possibilidade de arrepeldimento.

, A referência a "quantia' não impede que outra garantia, que não o dinheiro, seja disponibilizada para

, eÍeitos da confirmação da contrataçáo, entrelanto, a pecúnia é a garantia qrle, normalmente, representa as arras.

Obs: Apesar de não haver um valor mínimo e máximo para definição das arras, não podem as mesmas

corresponder ao valor integral da prestaçáo, pois, caso contrário, náo seriam garantia e sim adimplemento

integralda prestaçáo.

l--*:\ / 
í]-v1|-ci.4

z{$neci$ de arras: i16,.rç\n\:.a,- t Lh.r Ì.r\ q.õ ôn c.,e-'- :'cr"'io

Hm"s_*rti^"nri"e: Entrega de algo à titulo de sinal. Firrnam a p!-e.sunçáoie-um-aç91(g-linql,

tornando obrigatório o ccjntrato. O contrato é considerado obrigatório por que as partes não podem desistir da

negociaçáo (estão definitivamente vinculadas) sem arcar com as conseqüências, quais sejam:

náo Íor

llgggllgJelg dado cono si n?l:,

o sinal: restituirá o valor recebido como sinal rnais o seu
-. 

\---

Nas duas hipóteses arcarâo, ainda, com juros, correção..' (ali. 418)'

,Qo-r&Dt€/" ohltqc-êr-r''-ct-o dJ-

I
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Não obstanìè as conseqüências analisadas acima, se o negócio se impossibilitar sem cuipa oq por mero

distrato (desistência mútua dos contratantes) as arras confirmatórias seráo devolvidas e as partes voltarão ao

estado anterior.

Se, entretanto, a obrigaçáo for devidamente cumprida pelas partes, o sinal entregue como garantia será

devolúdo a quem o concedeu ou, se da mesma naïureza da prestaçáo devida, será descontado da obrigação

principal, servindo como início de pagamento.

Ex Sinal de R$ 500,00 na obrigaçáo de pagar R$ 3.000,00 (haverá computação). Sinal de R$ 500,00 para

obrigaçáo de entregar um animal (haverá devoluçáo).

Obsl: As€rras.seráo consideradas-çonï(flFffiãg na faÍta de disposicão contrária, de modo que, apenas

excepcionalmente as partes estabelecem o direito de se arrepender.

Obs2: As perdas e danos poderão ser exigidas se comprovado prejuízo maior, não compensado pelo sinal, mas

este será computado (descontado) do valor total da incienizaçáo (Ej!!9)'_ 'P'cr,-c! Gì,- ..t c>{ c. -.73
Ohs3: Da observaçáo feita acima podemos extrair a seguinte conclusão: As arras confirmatórias são inicialmente

previstas para reÍorçar o vínculo (não permitem o arrependimento) e náo para servir de indenização em caso de

descumprimento da obrigaçáo, de modo que, é permiÌida a indenização suplementar, servindo as arras, nesse

caso como mínimo indenizatório.

Obs4: As arras confirmatórias representam o Íortaiecimento do vínculo obrigacional, pois náo autorizam o

anependimento.

CtanO-c*-*r-rt, ç1 ,.-1Ãt) ar?ry44

3.2) Arras penitenciais: Possibilitam o direito de arrependimentor . unilateral, que será permitido

irdependente de'inadimplemento da outra parte. Entretanto, a paÍte que se arrepender da avença pagará um

preço portaì decisáo, nas seguintes circunstâncias:

. Se o desistente foi quem,de*.o sinal: perderá a quantia do mesmo;

. se o desistente foi quem recebeu o sinal será compelido a devolvê-rfl* o"ìà) .u:::T..1- .-.{..".1ê.1 r-d 1

. Fìessalta-se que ,ui. udoffim ser corrigidcs monetariamente, mesmo não tendo o legislador feito Ìal

reÍerência.

Vale ressaltar que, se o rregócio se impossi'oilitar sem culpa das partes o sinal será devolvido sem

correçáo para que as partes voltem ao estado anterior.

Se as partes levarem adiante o negócio náo exercendo seu direito de arrependímento, o sinal assumirá a

fun@o de início de pagamento, sendo amortizado, salvo disposição contrária, quando serão restituídas (art. 417).

Nesse sentido, O sinattem Íìnçáo condenatórià somente diante da possibilidade de arrependimento.

Obsl: As arras penitenciais se diferem das conÍirmatórias, principalmente, pela possibilidade de arrependimenÌo

das partes. Assim, quem desiste do conlraio não inÍringè disposiÌivo contratual, mas exerce direito potestativo que

o próprio contrato lhe outorgou

1 O arrependimento pode ser tácito ou expíesso e, ainda, atual e incondicional (não podendo ficar subordinado a evento
Í.rturo e incerto).

Qfin.ç1",.t-1-"
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O:s2: luando sáo convencionadas aslarras- qglit9n9-i91s/presume-se que uma parte conÍeriu a outra a

;3ssibil idade de arrependimento, estabelecendo, para tanio, uma pré - l iquidaçáo dos prejuízos. Assim, se uma

3as partes se arrepender o sinal já tem aÍunçáo indenizalória não adrnitindo indenização suplementar iart.42O).
Ocs3: Esta modalidade de arras tem o conciáo de substituir a cláusula penal, por ser urna pré fixação de
;- ì^^:-^^Ã^
i .  ruvt  i lzdvau,

Obs4: As arras penitenciais represenlam o enfraquecimento do vínculo obrigacional, pois autorizam o

arrependirnento.

3 -  FunçÕes das arras:

A partir da análise das espécies de Arras conseguÌmos abstrair as seguintes funçóest

. .Garantia da seriedade do contrato (da intençáo de levar adiante o contrato) e reforço do vínculo

cbrigacional (as partes náo podem cJesistir da convenção, sob pena de soÍrerent as conseqüências do
:^-Ã,,*^, :È-: .^Ì  

^nn^Ô ^^Àt- tõ l r l lÁntani  =ìuur I rpr i l  | rer | [u, - .Ê\n nAÒ UL/I\F I t- ltvtf\ | (JntAò.

io de Uqg{o (se curnprida a
cbrigação - art,. 417) e caso possuam o mesmo gênero da prestação principal - ARRAS CONFIRMATORIAS OU
PENITENCIAIS.

' .Possibilidqde de desistência da avença feiïa rlq contrato (as arras serviráo de inclenizaçáo - pré -

'quidação dos prejuízos - pelo arrependimento dos contratantes) - ARRAS PENITENCIAIS.

4 - Observações importantes sobre as arras:

- Apesar de muito comum no contrato de compra e venda, pode servir de garantia para outlos contratos que
aoresentem prestações pendentes;

- E possível que o sinal seja dado por ambos os sujeitos (arras recíprocas);

- Podem se estabelecer em contratos definitivos e em contratos preliminares (ex: promessa de compra e venda);
- Podem se Íormalizar no momento da constituição da relação obrigacional ou posÌeriormente, desde que antes
do cumprimento da prestação.

- Não se conÍundem com as parcelas pagas de uma relação obrigacional periódica.

5 - Paralelo com outros institutos:

QUADRO COMFARATI'VO

INSTITUïOS SEMELHFNçA DIFErìENçA

Arras peniienciais e Obrigação__
Alternativa '.ì- J -.ri|€èi-;r',r.i.,+.t,9Ì;.,Í

Nas arcq_!,en4gq_crals existe a

alternativa €ntre o cumprimento ou

desistência do contrato- Nas

Obrigações alternativas existe a
possibilidade de se escolher entre

1) Nas arras a opção se dá enÌre a
prestaçáo da relação obrigacional

(definida) ou o sinal pelo

descumprimento. Na obrigaçáo

alternativa o negócio nasce com mais

do

\



t^,-as senitenciais e Cláusula Penal

Àras confirmatórías e Cláusula

Penal

duas ou mais obrigações.

As arras penitenciais e a

penal constituem pré estipulaçáo das

perdas e danos.

de uma opção de prestação e a escolha

se opera como adimplemento.

D,
rgg!-e ptgytg-da-s3rantia.qqe é o sinal).

Na cláusula penal não exisÌe entrega

real, mas sp11g$g urna plg!_ssg. 2) As

arras decorrem de unr direito-__de

CgSistênçia. (arras penitenciais). A

cláusula penal decorre de uma
yiglgçgq. 3) As arras não poderáo ser

reduzidas e a cláusula penal sim. 4) A

c_@ugula pgnal i-qforçq o vínc-ulo e as

arras enfraqqecern.

As arras e a cláusula penal servem

de reforço da garantia de

cumprimento da obrigação.

As questóes abaixo dizem respeito ao conteúdo estudado na presente aula

- Uma lóia pode representar as arras? Por quê?

2 - As arras podem ser representadas pelo valor integral da obrigação? Por quê?

3 - Cite e explique as Íut'ções das arras relacionando-as com as espécies de arras.

I - O sinal sempre será descontado da prestaçáo convencionada?
j - Nas arras conÍirmatórias o descumprimento da obrigaçáo será compensado, táo somente, pelo sinal?

i - |{as arras penitenciais o descumprimento da obrigaçáo ensejará o pagamenlo de perdas e danos, além do direito ao

sÍ--a?

I - Clite as semelhanças e diÍerenças entre as arras e o instituto da obrigação alternativa.

E - Cite as semelhanças e diÍerenças entre as Éìrras e o instituto da Cláusula penal.

- 5s{tz r.larb Helena. Curso de Direito Civil brasileiro: Teoria geral das obrigaçôes. 20. r,C. Sáo Paulo: Saraiva, 2OO4. v.2.

- FdIJZÂ, CésaÍ. Direito Civil: curso completo. 8. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

- lsmÂ Roberto Senise. Manual de Direito Civil: obrigaçóes ê responsebilidade civil. 3. ed. Sáo Paulo: Revista dos TÍibunais,2OO4. v.2.

- mì?lGUES, Silvio. Direito Civil: parte geral das obrigaçóes.30. ed. Sâo Paulo: Saraíva, ã)02. v.2.

- ?GÀ Peôo Henrique de Miranda. Direito Civíl: paÍle geral e leoria geral das obrigaçóes. Rio de Janeiro: Renovar,2003.

-:PEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloisa Helena, MORAES, Maria Celina Bodin de. Godigo Givil inlerpíetado segundo a Constituiçáo da República. Rio
:e JarËÍo: Renwar, 2OO4.v.1.

' .B{OSÀ Sítvio de Salvo- Diíeito Civil: Teoria geral das obrigaçóes e teoria geral dos contratos. 5 ed. Sâo Paulo: AÌlas, 2005. v. 2.

3 resente material Íoi elaborado para fins didáticos, entretanto, não substitui a bibliogÍafia adotada peh instituição para eÍeÌto de avaliacáo. Sua
ir -cáo é, fão somènte, oÍientâr o aluno com os principais tópicos a serem tatados em sala de aula. As obras utilizadas para suas elaboraçáã devem
sg ryç.rltadas pelos alunos para aprofundamento do conteúdo. A alteração ou indevida utilização do conteúdo aqui exposto enselará as pènafidades


