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1.

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES: ESTRUTURA
1.1. Considerações Iniciais

Conforme Nery-Nery1, obrigação é restrição jurídica à liberdade de quem compõe o polo
passivo de relação jurídica obrigacional (ou seja, do devedor, que vive, nessa condição,
situação jurídica relativa de sujeição), restrição essa que se verifica efetivamente quando a
prestação se torna exigível pelo credor, para o fim de satisfazer-lhe a pretensão decorrente do
crédito (situação jurídica relativa de vantagem). As obrigações são objeto do direito de
obrigações; o credor tem um direito de crédito que irradia uma pretensão (que o devedor dê,
faça ou não faça) pessoal em face do devedor (obrigado, sujeito passivo da ação). O devedor,
em face do credor deve a prestação. “A pretensão supõe o crédito; a obrigação, a dívida”
(Pontes de Miranda. Tratado, v. XXII4, § 2679, 1 e 2, p.7/9).
1.2. A constitucionalização dos Direitos e o Direito civil
1.2.1. Contexto da Constitucionalização
1.2.1.1.

Irradiação das normas constitucionais

A relação entre constitucionalismo, democracia e direitos fundamentais, bem como as
características do momento atual do constitucionalismo, prevê a Constituição como norma,
disciplinada rigidamente, dotada de força normativa, vinculante a todos. Há a previsão da
garantia jurisdicional da Constituição, e o reconhecimento de sobreinterpretação da mesma,
com a previsão de interpretação extensiva e admissão de princípios implícitos. Outrossim,
sendo o epicentro do ordenamento, suas normas são dotadas de aplicação direta, influindo,
por conseguinte, as relações políticas e privadas, assim como a leitura das leis, que devem ser
interpretadas conforme a Constituição.2
A ideia de supremacia das normas constitucionais faz com que todo o ordenamento
infraconstitucional guarde compatibilidade com a norma maior. Ao se falar em
constitucionalização do direito, Virgílio Afonso da Silva salienta que “a ideia mestra é a
irradiação dos efeitos das normas (ou valores) constitucionais aos outros ramos do direito. 3
Luis Roberto Barroso4 enfatiza que o ponto inicial da constitucionalização do direito deuse na Alemanha, quando da interpretação do caso Lüth. O Tribunal Constitucional Alemão
“assentou que os direitos fundamentais, além de sua dimensão subjetiva de proteção de
situações individuais, desempenham outra função: a de instituir uma ordem objetiva de
valores”. José Carlos Vieira de Andrade, ao falar da re-subjetivação das dimensões objetivas,
a eficácia irradiante das normas constitucionais, configurou o “alargamento das dimensões
objetivas dos direitos fundamentais, isto é, da sua eficácia enquanto fins ou valores
comunitários”.5
NERY-NERY, Código Civil Comentado, comentário ao Livro I, Título I, n. 3.
GUASTINI, 2007.
3 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização do Direito..., 2005, p. 39.
4 BARROSO, Curso de direito constitucional contemporâneo..., 2013.
5 VIEIRA DE ANDRADE, Direitos Fundamentais..., 2001, p. 149.
1
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Se o sistema consagra direitos e valores, toda a sociedade deve tomar proveito dos seus
efeitos, condicionando toda a interpretação dos ramos do Direito, seja público ou privado,
vinculando os poderes estatais.6
1.2.1.2.

O ponto inicial da constitucionalização do direito

Apesar de ser um caso julgado no que tange a uma relação jurídica civil, o caso Lüth,7
como ressaltado, foi o marco inicial para a análise da constitucionalização do direito. No caso
concreto8, um cineasta fez um filme e um jornalista passou propagou uma grande campanha
de boicote, dizendo que o cineasta era nazista. Entretanto, o filme em si nada falava acerca
do nazismo, consistindo em uma comédia romântica. O boicote era em razão do cineasta e
seu pretenso passado e não quanto ao filme. A represália surtiu efeito e o filme fracassou,
resultando em prejuízo ao cineasta que investiu na produção. Em razão disso, o cineasta
ingressou com um pedido de indenização, com base em uma norma do Código Civil Alemão
(BGB), a qual previa todo aquele que causa dano ao outrem tem o dever de indenizar.
O cineasta logrou êxito nas instancias originárias, mas a corte constitucional reverteu o
julgamento, uma vez que entendeu que as normas do ordenamento devem ser interpretadas
à luz dos valores propostos pelos direitos fundamentais. Assim, em que pese o dispositivo do
BGB determinando a indenização, este deveria ser interpretado de acordo com o direito
fundamental de liberdade de expressão.
Essa decisão é um dos casos mais influentes do direito constitucional. A partir dela,
surgiu toda a edificação da Constituição como conjunto de valores e da eficácia irradiante dos
direitos fundamentais.9 A partir de então, surgiu na doutrina a discussão acerca da eficácia
das normas de direitos fundamentais. 10
1.2.1.3.

Formas de constitucionalização

Virgílio Afonso da Silva aduz que a constitucionalização do direito pode ocorrer por
formas diversas e pode ser “levada a cabo por diversos atores.11 Cita a posição de Gunnar
Folke Schuppert e Cristian Bumke, para quem a constitucionalização pode ocorrer por cinco
formas:
(1) Reforma legislativa; (2) desenvolvimento jurídico por meio da
criação de novos direitos individuais e de minorias; (3) mudança de
paradigma nos demais ramos do direito; (4) irradiação do direito
constitucional – efeitos nas relações privadas e deveres de proteção;
BARROSO, Curso de direito constitucional contemporâneo..., 2013, p. 355.
DIMOULIS e MARTINS, Teoria dos Direitos Fundamentais, 2007, p. 263-278.
8 STEINMETZ, 2004, P. 105; SARMENTO, 2006, p. 141.
9 VIEIRA DE ANDRADE, Direitos Fundamentais..., 2001; SARLET, Eficácia dos Direitos Fundamentais..., 2009.
10 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, 2005, p. 42. Na tradução de Virgílio Afonso da Silva, assim se pronunciou o Tribunal
Constitucional Alemão: “A Constituição, que não pretende ser uma ordenação axiologicamente neutra, funda, no título
dos direitos fundamentais, uma ordem objetiva de valores, por meio da qual se expressa um (...) fortalecimento da
validade (...) dos direitos fundamentais. Esse sistema de valores, que tem seu ponto central no livre desenvolvimento
da personalidade e na dignidade humana no seio da comunidade social, deve valer como decisão fundamental para
todos os ramos do direito; legislação, administração e jurisprudência recebem dele diretrizes e impulsos”.
11 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 38.
6
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(5) irradiação do direito constitucional – constitucionalização do
direito por meio da jurisdição ordinária.12
Silva explica que nem todos os pontos enaltecidos por Schuppert e Bumke interessam
para a cenário brasileiro, enfatizando, como importante para o nosso contexto os seguintes
pontos.13 Reforma legislativa, por meio do qual opera-se reformas na legislação de modo a
adaptá-la à Carta Maior, mas que este é um processo lento, que depende de uma série de
fatores, como a mentalidade da sociedade ou a recusa em reconhecer a mudança de
paradigma por parte do Judiciário.14
Outro ponto salientado consiste na irradiação do direito constitucional aos demais
ramos do direito, que nada mais é do que a “solidificação da submissão desses ramos aos
ditames constitucionais”.15 A consagração de um sistema de valores no âmbito do Tribunal
Constitucional Alemão, por meio de reiteradas decisões, conferiu solidificação da supremacia
das normas constitucionais frente às de direito privado.16
No que tange aos atores do processo de constitucionalização do ordenamento,
identifica-se: (a) o legislador, que tem a missão de moldar o ordenamento infraconstitucional
aos ditames constitucionais; (b) o judiciário, por meio da aplicação, interpretação e controle
dos atos que abarquem direitos fundamentais;17 (c) a doutrina, com a construção de teorias
que podem variar, conforme o ramo do direito. Acerca deste último aspecto, salienta Virgílio
Afonso da Silva18 que “no âmbito da doutrina jurídica há um embate que tende a não existir
para os outros atores da constitucionalização do direito, que é a luta pela preservação da
autonomia de cada disciplina. Nesse sentido, mesmo que a tradição civilista não fosse uma
tradição consolidada há tanto tempo, ainda assim poderia haver a tendência refratária
mencionada [ao processo de constitucionalização do direito], já que uma constitucionalização
do direito civil pode não somente implicar uma mudança de paradigma, uma mudança de
racionalidade, mas também uma submissão metodológica do direito civil ao direito
constitucional. Este é o centro do embate, não um mero problema de tradição versus não
tradição”.
Outro ponto de vista enaltecido pela doutrina consiste na constitucionalização do direito
segundo Louis Favoreu19, mais consentâneo com a realidade brasileira. Para este autor francês
há três tipos de constitucionalização. O primeiro deles consiste na chamada
constitucionalização-juridicização, que consiste na juridicização da Magna Carta.20 Outro
enfoque é o da elevação da Constituição, ou seja, o que antes era tema relegado ao plano
infraconstitucional, passou a ser tratado no âmbito da Lei Maior, havendo “um movimento
ascendente de repartição material”.21
Estes dois primeiros aspectos são mais consentâneos ao ordenamento francês.22 O mais
importante é o terceiro aspecto, a que Favoreu chama de constitucionalizaçãoVIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 39.
VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 39.
14 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 41.
15 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 41.
16 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 42-43.
17 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 44.
18 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 45.
19 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, BARROSO, 2009; BINEMBOJM, 2008.
20 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005,, p. 48.
21 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 47.
22 VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 47.
12
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transformação, que consiste na marca universalizante da constitucionalização, fenômeno este
que abrangeu vários países23, que consiste na previsão constitucional de direitos e liberdades,
infiltrando nos diversos campos do direito, operando-se, tendo em vista a supremacia da
constituição, a transformação dos ramos do direito.24
De fato, ao se reconhecer a força normativa da constituição, ou seja, a constituição é o
ápice do ordenamento e suas normas são dotadas de força cogente, irradiará efeitos para
todo o ordenamento. Outrossim, antes, as constituições tratavam de direitos individuais e
políticos, normatizados sinteticamente. Hodiernamente, salienta Gustavo Binembojm25:
Já no constitucionalismo contemporâneo, que se edifica a partir do
advento do Estado Social, e que tem como marcos iniciais as
Constituições do México, de 1917, e de Weimar, de 1919, as leis
fundamentais passas a imiscuir-se em novas áreas, não só instituindo
direitos de caráter prestacional, que reclamam atuações positivas dos
poderes públicos e não mais meras abstenções, como também
disciplinando assuntos sobre os quais elas antes silenciavam, como
ordem econômica, relações familiares, cultura, etc. Neste contexto, as
constituições deixam de ser vistas apenas como leis básicas do Estado,
circunscritas à temática do direito público, convertendo-se em
estatuto fundamental do Estado e da sociedade. O novo papel das
Constituições alimenta a crise da vetusta dicotomia direito público
versus direito privado, na medida em que implica na submissão de
todos os campos da ordem jurídica aos ditames e valores do
documento magno.
Gustavo Binembojm26 explica que a constitucionalização não se trata de disciplinar, na
seara constitucional, pontos que antes eram objeto da legislação ordinária. Significa na leitura
(interpretação e aplicação) infraconstitucional à luz do texto constitucional, “que deve tornarse uma verdadeira bússola, a guiar o intérprete no equacionamento de qualquer questão
jurídica”. Este fenômeno, realçado por Binembojm como sendo concepção
neconstitucionalista, implica na releitura dos conceitos e disciplinas, a partir da perspectiva
constitucional, operando-se a devida filtragem constitucional do direito.27
Luis Roberto Barroso aduz que a constitucionalização do Direito consiste no “efeito
expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com
força normativa por todo o sistema jurídico”.28 Ainda, salienta que “os valores, os fins públicos
e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a
condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional”,29 que
vincula os poderes tradicionalmente constituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário), bem
como os particulares, nas suas relações interprivadas.

VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 48.
VIRGÍLIO AFONSO DA SILVA, Constitucionalização..., 2005, p. 48.
25 BINEMBOJM, Uma teoria..., 2008, p. 63.
26 BINEMBOJM, Uma teoria..., 2008, p. 65.
27 BINEMBOJM, Uma teoria..., 2008, p. 65.
28 BARROSO, 2007, p. 217-218.
29 BARROSO, 2007, p. 218.
23
24
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1.2.2. O fenômeno no Brasil
A Constituição do Brasil de 1988, a par de simbolizar a transição de um regime
autoritário para a consagração do Estado Democrático de Direito, previu no seu corpo
inúmeras normas heterogêneas, ao que Eduardo Ribeiro Moreira chama de “a invasão da
Constituição”.30 O texto final da Carta de Outubro31 conferiu trato constitucional para todos
os ramos do Direito, em maior ou menor medida.32
A par da supremacia formal das normas no seio constitucional, a supremacia material
não ocorreu imediatamente. Apenas nos últimos cinco ou dez anos que a superioridade
axiológica da Magna Carta efetivamente passou a produzir, ainda que potencialmente, os seus
efeitos, por meio da abertura jurídica do sistema e pela força normativa dos seus princípios
reitores.33
1.2.3. Constitucionalização das normas de cunho privado: A previsão de normas
infraconstitucionais no corpo Constitucional
Com a constitucionalização do direito civil operou-se a invasão da constituição na esfera
privada das relações, irradiando para o direito civil os valores transcendentes do texto
constitucional, tais como a previsão da função social, não só da propriedade, mas também do
contrato e família, interferindo na autonomia privada, construindo uma nova ordem jurídica,
consentânea com os fundamentos e objetivos fundamentais da Constituição.34
No que tange à isonomia, buscou-se a consagração da igualdade sob o prisma material,
ao reconhecer os consumidores como parte vulnerável, necessitando de proteção especial.
Ainda, sob o prisma da igualdade, conferiu trato igualitário aos cônjuges, bem como a quanto
à filiação, extirpando de vez odiosas discriminações sofridas em tempos não tão distantes.
Ainda, verifica-se os como ponto marcante, consectário do princípio da solidariedade e justiça,
emerge o princípio da boa-fé objetiva, função social35 e equilíbrio contratual.36
Ainda, no que toca ao direito de família, verificou-se a consagração plural de família,
como o casamento, união estável, famílias monoparentais e união homoafetiva. A norma
maior tratou de institutos fundamentais inerentes ao direito civil clássico, mas com a
irradiação de seus valores maiores, como a solidariedade social, justiça distributiva, isonomia
e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Não será objeto do presente trabalho
traçar detalhes acerca da irradiação das normas constitucionais, mormente os direitos
fundamentais nas relações privadas. O presente trabalho buscou apenas traçar um
diagnóstico acerca da constitucionalização do direito civil.
Ao que nos interessa, para fins desta singela pesquisa, consiste em fixar conjunto dos
dados em que se baseia a determinação da constitucionalização do direito. Para tanto,
abordar-se-á, de forma sucinta, a repercussão do princípio da dignidade da pessoa humana
MOREIRA, 2008.
BULOS, 2009.
32 BARROSO, 2009, p. 360.
33 BARROSO, 2009, p. 362.
34 BARROSO, 2009, p. 368. TEPEDINO, 2009, p. 4.
35 CHAMONE, 2006.
36 BARROSO, 2009, p. 368.
30
31
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no direito civil, bem como acerca de um dos efeitos do “neoconstitucionalismo”: a eficácia
dos direitos fundamentais nas relações privadas.

1.2.3.1.

A Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais

Acerca deste tema, deve-se analisar o seguinte caso: é possível invocar diretamente os
direitos fundamentais a partir da CF ou é possível invocá-los como exigências para o
legislador? Em outras palavras: a eficácia dos direitos fundamentais é imediata (a partir da CF)
ou mediata (a partir da lei que obriga o legislador)? Se adotarmos essa segunda ideia, caso
não haja lei, não se poderá invocar o cumprimento direto do direito fundamental, mas se pode
exigir que o legislador o garanta.37
Tradicionalmente, a análise dos direitos fundamentais nas suas diversas dimensões
consistiram na fixação de direitos dos indivíduos frente ao Estado, dada à clara desigualdade
entre as partes. Quando se abordou acerca das diversas dimensões de direitos, em uma
primeira perspectiva, a histórica, tratou-se da dimensão vertical dos direitos fundamentais,
frente aos abusos e omissões estatais.
A questão que se coloca acerca do presente tema consiste em indagar se os particulares
estariam vinculados aos direitos fundamentais. A doutrina e jurisprudência chamam de
dimensão horizontal dos direitos fundamentais ou eficácia dos direitos fundamentais nas
relações privadas, tendo em vista que não apenas o Estado é detentor de poder e passível de
cometer abusos e agressões aos direitos fundamentais, mas também os particulares em
situações de desigualdade. Os poderes privados também cometem abusos e como a
constituição é dotada de força normativa, as relações “horizontais” igualmente estão
vinculadas aos direitos fundamentais constitucionalmente previstos.
Deveras, a globalização fez com que níveis de desigualdade se acentuassem, fazendo
com que o potencial violador dos direitos fundamentais ganhasse maior realce.38
Nos Estados Unidos não há a eficácia horizontal. A chamada doutrina do state action ou
negativista não admite a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, uma vez que
prepondera o paradigma liberal, limitador das ações estatais (State Actions), de modo que não
se admite referida eficácia.39 A crítica que poder-se-ia fazer a tal postura consiste em ignorar
o poder privado, o que pode fazer com que efeitos nefastos ocorram. A questão que se coloca
acerca dos direitos fundamentais e da sua eficácia horizontal consiste na conexão com a
concepção material da desigualdade entre os indivíduos.
O nosso legislador constituinte não previu expressamente a vinculação dos particulares
aos direitos fundamentais tal como feito pelo constituinte português, que previu
expressamente no artigo 18 da Constituição de 1976.
1.2.3.1.1. Eficácia indireta dos direitos fundamentais

SARLET, 2009.
SARMENTO, 2006.
39 SARMENTO, 2006, p. 189.
37
38
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A doutrina especializada enaltece que no direito alemão prevalece a tese da eficácia
indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas, compreendida como sendo a
concretização dos mesmos pelos poderes constituídos: Legislativo, Executivo ou Jurisdicional.
Tal interpretação é decorrente do texto da Lei Fundamental Alemã, que diz no seu artigo 3º
que: “Os direitos fundamentais vinculam o poder legislativo, o executivo e o judiciário como
direito aplicável diretamente”.40 Outrossim, no caso Lüth, o debate consistiu acerca da eficácia
dos direitos fundamentais nas relações particulares, em que entendeu que os direitos
fundamentais são aplicáveis às relações particulares indiretamente, o que não impede que
venha a ser feito por meio da tutela jurisdicional, face à omissão legislativa.
1.2.3.1.2. Eficácia direta dos direitos fundamentais
No âmbito da eficácia direta (imediata) dos direitos fundamentais, o critério consiste na
“ponderação entre os princípios constitucionais da livre iniciativa e da autonomia da vontade,
de um lado, e o direito fundamental em jogo, do outro lado”.41 No que tange à aplicabilidade
direta dos direitos fundamentais, salienta Barroso42:
O ponto de vista da aplicabilidade direta e imediata afigura-se mais
adequado para a realidade brasileira e tem prevalecido na doutrina.
Na ponderação a ser empreendida, como na ponderação em geral,
deverão ser levados em conta os elementos do caso concreto. Para
esta específica ponderação entre autonomia da vontade versus outro
direito fundamental em questão, merecem relevo os seguintes
fatores: a) a igualdade ou desigualdade material entre as partes (e.g.,
se uma multinacional renuncia contratualmente a um direito, tal
situação é diversa daquela em que um trabalhador humilde faça o
mesmo); b) a manifesta injustiça ou falta de razoabilidade do critério
(e.g., escola que não admite filhos de pais divorciados); c) preferência
para valores existenciais sobre os patrimoniais; d) risco para a
dignidade da pessoa humana (e.g., ninguém pode se sujeitar a sanções
corporais).
Portanto, a autonomia da vontade deve pautar com os direitos fundamentais dos
indivíduos, mormente em situações de desigualdade material, dando-se especial
preponderância para o resguardo da dignidade da pessoa humana, que “impõe limites e
atuações positivas ao Estado, expressando-se em diferentes dimensões”.43 No que tange ao
direito privado, opera-se a despatrimonialização e repersonalização do direito civil.44 Há
“ênfase em valores existenciais e do espírito, bem como no reconhecimento dos direitos da
personalidade, tanto em sua dimensão física quanto psíquica”.45

CANARIS, 2006, p. 22-24.
BARROSO, 2007, p. 234.
42 BARROSO, 2007, p. 234.
43 BARROSO, 2007, p. 232.
44 TEPEDINO, 2004; SARMENTO, 2006; BARROSO, 2007, p. 233.
45 BARROSO, 2007, p. 233.
40
41
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Conclusão parcial
O assunto não se esgota na presente trabalho. Buscou-se, com fundamentos históricos,
a evolução das dimensões dos direitos fundamentais e suas múltiplas perspectivas no âmbito
do constitucionalismo moderno. Buscou-se tratar dos direitos fundamentais no estado atual
do constitucionalismo, que consagra a constitucionalização do ordenamento, elevando ao
patamar constitucional matérias que antes eram tratadas no âmbito infraconstitucional. Com
a reaproximação do Direito e da Moral, mormente pela consagração nos textos
constitucionais dos direitos humanos, operou-se a dimensão ética às normas constitucionais,
conferindo carga axiológica transcendental. Ao ser concebida como norma superior do
ordenamento, a Constituição irradia efeitos perante todo o ordenamento jurídico, fazendo
com que o mesmo seja reestruturado face aos valores albergados no texto constitucional.
A doutrina salienta que inúmeros são os fatores que permeiam um ordenamento
constitucionalizado. Para fins do presente trabalho, realçou-se a importância da força
normativa da Constituição, bem como a eficácia das normas de direitos fundamentais na em
todas as relações sociais, com ênfase nas relações privadas. De fato, se a Magna Carta é
epicentro do ordenamento, as suas normas (princípios e regras), portadoras de valores
superiores, devem nortear todo o ordenamento, especialmente o civil.
A consagração da dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade e justiça são
nortes balizadores das relações privadas, fazendo com que sua carga axiológica irradie efeitos
para todo o direito civil, de modo a conferir uma feição existencialista às suas normas
infraconstitucionais. Muito ainda tem a ser feito, o que se buscou foi elencar alguns traços
caracterizadores da relação entre Constituição, Estado, Direitos Fundamentais e Relações
Privadas.
1.3. A boa-fé objetiva como vetor fundamental do direito das obrigações
O Código Civil de 2002, foi coordenado por Miguel Reale primou pela Socialidade,
Eticidade e Operabilidade, o que corresponde à preocupação com fato, valor e norma,
respectivamente.46 A Eticidade escolhida ideologicamente como forma de possibilitar
abertura ao sistema, afastando-se do formalismo antes praticado, de modo que passa-se a
exigir de todos um comportamento ético, de modo a conferir confiabilidade no trato das
relações sociais previstas na codificação civil.
1.3.1. Fundamentação constitucional do princípio da boa-fé objetiva
A boa-fé objetiva é o retrato fiel desta eticidade buscada, sendo hodiernamente um
verdadeiro princípio geral do Direito, uma vez que afirma que “todos devem comportar-se
com lealdade e cooperação nas suas relações sociais, pois a inter-relação humana deve
pautar-se por um padrão ético de confiança e lealdade, indispensável ao próprio
desenvolvimento normal da convivência social”.47 Conforme a melhor literatura sobre o tema,
extrai-se da Constituição Federal um sustentáculo para o princípio da boa-fé objetiva, uma vez
Vide ERHARDT JR., Marcos. Direito Civil – v. 1 – LICC e Parte Geral., p. 102.
AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao Novo Código Civil, volume VI, tomo II: da extinção do contrato.,
p. 65-66.
46
47
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que a Magna Carta é pautada na proteção dos direitos fundamentais e tem como epicentro a
dignidade da pessoa humana.48
Uma das dimensões da tutela da dignidade da pessoa humana consiste na proteção da
lealdade e a confiança no trato das relações sociais.49 Ademais, a República Federativa do
Brasil tem por objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária e, como tal, conflui a
interpretação de que o respeito ao próximo é um elemento essencial no trato das relações
humanas.50
Ensina Teresa Negreiros que “a incidência da boa-fé objetiva sobre a disciplina
obrigacional determina uma valorização da dignidade da pessoa, em substituição da
autonomia do indivíduo, na medida em que se passa a encarar as relações obrigacionais como
um espaço de cooperação e solidariedade entre as partes e, sobretudo, de desenvolvimento
da personalidade humana”.51
1.3.2. Boa-fé no Direito Privado
No direito privado que a boa-fé recebeu maiores atenções e desenvolvimento teórico.
Estuda-se a boa-fé nas perspectivas subjetiva e objetiva. A primeira consiste no estado de
consciência do indivíduo em agir conforme o direito, ou seja, está convencido de que atua
conscientemente de acordo com o que prescreve o direito.52 Judith Martins-Costa enaltece
que é considerada subjetiva porque o intérprete deve atentar para o propósito, “a intenção
do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima convicção”. 53 Nesta
modalidade de boa-fé há uma crença de que existe uma situação normal, de regularidade,
ainda que ignorada de forma excusável.
A Boa-fé Objetiva visa dar abertura sistêmica para o comportamento ético, em que as
partes devem atuar com lealdade, respeito e colaboração mútuos. Tal instituto é intimamente
ligado ao comportamento das partes e a proteção da boa-fé confere operabilidade à tutela da
confiança e, por conseguinte, à segurança jurídica. Outrossim, é imperioso observar a
aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que afirma que as partes devem proceder de modo
leal e honesto entre si, ou seja, tal princípio denota a expectativa de um comportamento reto,
transparente e adequado entre as partes.54
1.3.3. As Funções da Boa-fé Objetiva
A boa-fé objetiva recebeu trato normativo específico por meio da promulgação do
Código de Defesa do Consumidor e amplamente difundiu-se seu estudo e fundamentação no
seio doutrinário e jurisprudencial. Aponta a literatura especializada três funções primordiais
exercidas pela boa-fé objetiva55:

NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato – novos paradigmas., p. 117-118.
Vide: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade., 2008.
50 OLIVEIRA, James Eduardo. Código Civil Anotado e Comentado., p. 345.
51 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato – novos paradigmas., p. 117-118. OLIVEIRA, James Eduardo. Código civil
anotado e comentado., p. 345.
52 Cf. MARTINS-COSTA, A boa-fé no direito privado., p. 411.
53 MARTINS-COSTA, A boa-fé no direito privado., p. 411.
54 CASTRO NEVES, José Roberto. Direito das Obrigações., p. 39.
55 TEPEDINO, Gustavo, et. Alli. Código Civil interpretado., p. 231.
48
49
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(a) Função interpretativa no âmbito dos contratos;
(b) Função restritiva ao exercício de direitos, coibindo o abuso.
(c) Função criativa de deveres laterais, anexos, ou acessórios à prestação principal.
1.3.3.1.

A função interpretativa da boa-fé objetiva

A boa-fé objetiva tem ampla incidência em todas as fases da relação obrigacional,
seja no desenvolvimento, na execução, ou extinção e as partes devem pautar por suas
diretrizes. Toda e qualquer disposição obrigacional deve seguir os ditames da boa-fé objetiva:
a lealdade e a confiança.56 Há que ser buscado, como ressalta Aguiar Junior, “além da letra em
que se expressa a relação obrigacional, o seu espírito, a real intenção das partes; mas esta
intenção somente será valorizada e terá eficácia na medida em que se adequar à norma de
ordem pública que consagra o princípio ético da boa-fé e em que atender ao fim social do
contrato”.57
De fato, como critério hermenêutico, a boa-fé impõe que a interpretação dos
contratos deve privilegiar “sempre o sentido mais conforme à lealdade e honestidade em
relação aos propósitos comuns, a busca do sentido mais consentâneo com os objetivos
perseguidos pelo negócio”.58
1.3.3.2.

A função restritiva de direitos: a coibição do abuso de direito

Diferentemente da codificação pretérita, que silenciou acerca da sistematização do
abuso de direito, o Código Civil de 2002 tratou de forma expressa acerca do instituto, com
forte inspiração portuguesa59, por meio do art. 187 do CC, que prescreve que “também
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
A noção de abuso é intimamente ligada ao excesso, uso imoderado de poderes60 e a
boa-fé objetiva é elencada como um fator para distinguir o exercício regular ou irregular de
direitos, delimitando o que pode ser considerado abusivo em face do outro.
A grande questão no que tange ao abuso de direito consiste na prática de atos com
amparo na lei, mas que violam seu espírito, isto é, em desconformidade “com a finalidade que
o ordenamento pretende naquela circunstância fática alcançar e promover”.61 Conforme
Gustavo Tepedino “a definição dogmática do ato abusivo permanece, ainda hoje, controversa,
ora associada à inobservância da função do instituto, ora vinculada à violação da boa-fé
objetiva ou simplesmente de um dever moral inerente ao direito”.62
1.3.3.3.

A função criadora de deveres de conduta

AGUIAR JUNIOR. Comentários..., v. VI, t. II., 2011, p. 89.
AGUIAR JUNIOR. Comentários..., v. VI, t. II., 2011, p. 89-90.
58 TEPEDINO, Gustavo, et. Alli. Código Civil interpretado., p. 231.
59 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009, p. 598.
60 Cf. Dicionário Houaiss da Lingua Portuguesa, 2009 – verbete abusar
61 TEPEDINO, Gustavo, et. Alli. Código Civil interpretado., p. 345.
62 TEPEDINO, Gustavo, et. Alli. Código Civil interpretado., p. 345.
56
57
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A boa-fé objetiva é “regra de conduta fundada na honestidade, na retidão, na lealdade
e, principalmente, na consideração para com os interesses do ‘alter’, visto como um membro
do conjunto social que é juridicamente tutelado”.63 Desta forma, como a boa-fé objetiva tem
como cerne a preocupação com o outro, que é incluído no conjunto social, deve, igualmente,
considerar as expectativas legitimamente geradas pela conduta anteriormente praticada por
quem quer que seja.
Tais comportamentos são denominados de deveres acessórios ou laterais e que, se
violados, gera responsabilidade.64 Isto significa que o princípio da boa-fé objetiva é fonte de
direitos e conforma a atuação das partes, que devem não apenas observar o objeto principal
da obrigação, mas também as demais obrigações laterais consentâneas ao exato
adimplemento.65 Em sendo fonte de direitos, indica que as partes devem atuar com ânimo de
cooperação, de modo que as expectativas geradas não se frustrem e, como tem como alicerce
a lealdade e confiança, do primado da boa-fé objetiva, é possível extrair algumas
consequências66:
(a) Quem inspira na outra pessoa uma certa crença no agir responde por isso.
(b) Há a imposição de deveres às partes, de modo a proteger a confiança e as
expectativas legítimas geradas;
1.3.3.4. Do venire contra factum proprium: a proibição de comportamento
contraditório
Da aplicação da boa-fé objetiva é possível ressaltar algumas dimensões normativas,
como corolários lógicos. Um deles consiste na proibição do comportamento contraditório
(venire contra factum proprium), que tem como máxima a prescrição jurídica de que “ninguém
é dado vir contra o próprio ato, frustrando uma justa expectativa alheia”.67 Isto significa que
a mudança súbita de atitude não é possível, se inspirou em outrem uma expectativa de
comportamento.
Conforme José Roberto de Castro Neves, o “dever de agir de boa-fé funciona como
verdadeiro corolário, do qual se irradiam outros deveres, como, por exemplo, o de prestar
informações, de proteger a integralidade da coisa antes de sua entrega, o de cooperar para
que a prestação seja oferecida de forma perfeita, o de lealdade e confiança”.68 Ensina
Anderson Schreiber que, “mais que contra a simples coerência, atenta o venire contra factum
proprium à confiança despertada na outra parte, ou em terceiros, de que o sentido objetivo
daquele comportamento inicial seria mantido, e não contrariado”.69
A ideia central da proibição de comportamento contraditório consiste em propiciar a
manutenção da coerência das condutas das partes nas relações jurídicas. Proíbem-se

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado., p. 412.
CASTRO NEVES, Direito das Obrigações., p. 40.
65 CASTRO NEVES, Direito das Obrigações., p. 40.
66 CASTRO NEVES, Direito das Obrigações., p. 41.
67 CASTRO NEVES, Direito das Obrigações., p. 41. Cf. SCHEREIBER, Anderson. A proibição de comportamento
contraditório (venire contra factum proprium)., 2005.
68 CASTRO NEVES, Direito das Obrigações., p. 40.
69 SCHREIBER, A proibição de comportamento contraditório..., p. 90.
63
64
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comportamentos contraditórios quando houver incoerência, contradição aos próprios atos,
de modo a violar expectativas despertadas em outrem e assim causar-lhes prejuízos.70
1.3.3.5.

Da suppressio (verwirkung) e da surrectio

A figura da suppressio, fundada na boa-fé objetiva, visa inibir providências que já
poderiam ter sido adotadas há anos e não o foram, criando a expectativa, justificada pelas
circunstâncias, de que o direito que lhes correspondia não mais seria exigida. A suppressio
tem sido considerada com predominância como uma hipótese de exercício inadmissível do
direito.71 Como já ressaltado, a boa-fé objetiva, que é inerente ao comportamento nas partes
nas relações jurídicas, mormente as relações civis, posto que este instituto é assume uma
proeminência no Direito Civil como um todo, impede que o titular de um direito aja, se criou
expectativa na parte contrária pela sua inércia em exercer o direito.
A surrectio que se refere ao fenômeno inverso, isto é, o surgimento de uma situação
de vantagem para alguém em razão do não exercício por outrem de um determinado direito,
cerceada a possibilidade vir a exercê-lo posteriormente.
1.4.

Direitos das Obrigações no Código Civil

No CC 1916 os Livros da Parte Especial eram, sucessivamente, os do Direito de Família,
Direito das Coisas, Direito das Obrigações e Direito das Sucessões. Essa organização não era
aleatória e reproduzia o contexto social da época, qual seja, a valorização dos direitos reais
em detrimento dos direitos pessoais. Não por acaso, o Livro do Direito das Obrigações inicia a
Parte Especial do CC 2002. O legislador utilizou esse novo posicionamento, pois entendeu que
no campo obrigacional está a forma mais primária da personalidade jurídica do ser humano.
No que tange à estrutura Interna do Livro dos Direitos das Obrigações, o Livro do Direito das
Obrigações é o mais extenso do CC 2002. Por esse motivo, possui uma subdivisão específica,
qual seja, uma parte geral e uma parte especial própria. Referida subdivisão atende a uma
premissa lógica, a saber, as fontes das obrigações.
1.5.

Fonte das Obrigações

Conforme acima descrito, a constitucionalização dos Direitos fez com que a Constituição
fosse inserida para dentro do direito civil em geral e em particular o direito das obrigações,
especialmente por meio da boa-fé objetiva. Em um conceito amplo, fonte representa o
nascedouro, o local de origem de algo.
A consagração da dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade e justiça são
nortes balizadores das relações privadas, fazendo com que sua carga axiológica irradie efeitos
para todo o direito civil, de modo a conferir uma feição existencialista às suas normas
infraconstitucionais. A Boa-fé Objetiva visa dar abertura sistêmica para o comportamento
ético e busca afirmar a solidariedade nas relações sociais, de modo que a preocupação com o
outro é imprescindível, de modo que todos devem atuar com lealdade, respeito e colaboração
70
71

SCHREIBER, A proibição de comportamento contraditório..., p. 90.
MENEZES CORDEIRO, Antonio. Da boa fé no Direito Civil., 810.
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mútuos. Tal instituto é intimamente ligado ao comportamento das partes e a proteção da boafé confere operabilidade à tutela da confiança e, por conseguinte, à segurança jurídica. A boafé objetiva, tendo em vista as inúmeras repercussões acima descritas, consiste um
importantíssimo capítulo da relação entre Constituição, Estado de Direito, Direitos
Fundamentais e Relações Privadas.
Dessa forma, de acordo com o CC 2002 os contratos, a responsabilidade civil, os atos
unilaterais e os títulos de crédito são fontes de obrigações do Direito Civil.

Boa-fé Objetiva

Constituição Federal

Contratos

Código Civil

Responsabilidade civil

Fontes das Obrigações

Atos unilaterais

Títulos de crédito

1.2.1. Alteração trazida pelo CC 2002
Antes do advento do CC 2002 a doutrina concebia a existência de três fontes do Direito
Obrigacional: contratos, responsabilidade civil e declaração unilateral de vontade. Com a
vigência do Novo Código Civil a declaração unilateral de vontade não deixou de existir como
fonte obrigacional, mas passou a não mais tratar da matéria de forma exaustiva. Isso porque
o CC 2002 passou a prever também a figura dos títulos de crédito, que são Exemplos do gênero
declaração unilateral de vontade, na medida em que ao assinar um título seu emitente
vincula-se ao seu pagamento.
Ao contrário do que afirmam alguns doutrinadores, o CC 2002 não pretendeu reunir
todas as matérias de Direito Privado em um único diploma, mas sim, reunificar o tratamento
das obrigações civis e comerciais. Prova maior dessa afirmação é que o CC 2002 revogou
textualmente a primeira parte do Código Comercial, mantendo em vigor a parte que trata das
disposições de Direito Marítimo.
A quarta fonte de direito obrigacional trazida como uma inovação pelo CC 2002 (pelo
menos sob o ponto de vista do direito positivo) são os atos unilaterais de vontade. Tais atos,
tratados a partir do artigo 854 do CC 2002 não são necessariamente declarações unilaterais
de vontade, mas sim condutas unilaterais de vontade capazes de fazer nascer uma
obrigação. Vejamos, portanto, as quatro espécies de atos unilaterais de vontade
estabelecidos pelo CC 2002.
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1.2.2.

Atos unilaterais de vontade em espécie
Promessa de recompensa

Gestão de negócios
Atos unilaterais

Pagamento Indevido

Enriquecimento sem causa

As atos unilaterais serão abordados no item 13, abaixo, ao qual remetemos o leitor.
2.
2.1.

OBRIGAÇÕES NO CÓDIGO CIVIL
Conceito

Em um conceito clássico, majoritariamente aceito, a obrigação é uma relação jurídica
de índole econômico-patrimonial. É um vínculo de conteúdo econômico-patrimonial que une
duas ou mais pessoas. Por esse motivo, o termo obrigação não costuma ser utilizado para
tratar de relações extrapatrimoniais. No casamento, por Exemplificando, não se diz que os
cônjuges têm “obrigação de fidelidade”. Em contrapartida, diz-se que têm obrigação de
alimentar.
Não obstante seja esse o posicionamento dominante, nos dias de hoje, essa questão é
controversa. Questiona-se se o termo obrigação deve ser utilizado apenas para denominar as
relações de cunho patrimonial. Mesmo sendo o tema bastante polêmico, alguns autores
entendem que a nomenclatura utilizada pela doutrina clássica deve prevalecer, pois as
exceções que existem são muito específicas e devem ser tratadas separadamente72.
2.2.

Elementos da Obrigação

Em termos gerais, pode-se dizer que os elementos da obrigação correspondem aos
elementos de um direito subjetivo. A divisão apresentada abaixo está refletida inclusive na
parte geral do próprio Código Civil, seja o de 1916 ou o de 2002. Direito subjetivo é a
prerrogativa que um titular tem de procurar a satisfação de seu interesse protegido pela
norma. Logo, não existe direito sem sujeito.

Podem ser citados como exemplos de exceções obrigações de natureza extrapatrimonial os atos de disposição do
próprio corpo previstos na Lei nº 9.434/97 (Lei de Transplante de Órgãos), artigos 13 e 14 CC/2002 2002 e as “barrigas
de aluguel” que na realidade deveriam ser chamadas, “barrigas de comodato”.
72
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2.2.1. Elemento subjetivo: sujeitos da relação
A obrigação possui dois sujeitos, o
(credor) e o
(devedor). É característica
do ato obrigacional que esses sujeitos sempre se identifiquem. Não precisam
obrigatoriamente estar identificados desde o início da relação processual, mas em algum
momento durante a relação eles deverão se identificar. Cabe salientar que nos direitos reais
não há essa identificação, pois existe uma sujeição universal, anônima. Alguns autores
entendem que essa seria a principal diferença entre o direito real e o direito obrigacional. No
entanto, essa distinção não deve prosperar, pois existirão situações em que o direito real
poderá contar com sujeitos plenamente identificados.
Ativo

Credor

Passivo

Devedor

Sujeitos da obrigação

2.2.2. Elemento objetivo
A diferença fundamental entre direito real e direito obrigacional está em seu objeto. O
objeto da obrigação é necessariamente um comportamento devido e esperado por parte do
devedor. Tal comportamento poderá ser um dar, um fazer e até um não fazer. Exemplos:
fornecimento um produto; realização de um show. Ao direito obrigacional pouco importa a
presença de um objeto material, concreto, pois o importante é existência de um
comportamento. Já no direito real não há um comportamento em si mesmo, mas sim uma
conduta ligando pessoa e coisa. O objeto é elemento essencial para existência da obrigação.
Nesse sentido, vigora a máxima do direito processual de que “perecido o objeto, perece o
direito”.
2.2.3. Relação Jurídica
Como todo direito, a obrigação envolve uma relação jurídica. Por sua vez, essa é um elo
que une o credor e o devedor por uma prestação. A relação jurídica obrigacional envolve um
vínculo entre credor e devedor que leva o segundo a ter que cumprir uma obrigação perante
o primeiro. É preciso haver um débito (schuld) e a garantia de que referido débito será
cumprido, ou seja, a responsabilidade (haftung). Os conceitos de débito e responsabilidade
compõem a teoria dualista da obrigação. Contrapondo-se à teoria dualista, a teoria unitária
sustenta que schuld e haftung formam um único instituto e somente estão separados para
fins didáticos. Questiona-se se é possível a existência do débito sem responsabilidade, bem
como da responsabilidade sem débito.
Segundo entendimento majoritário, as citadas situações são possíveis. Há débito sem
responsabilidade nas obrigações naturais ou imperfeitas (em uma dívida prescrita, por
Exemplificando). Da mesma forma, há responsabilidade sem débito no contrato de fiança,
pois a menos que o fiador renuncie ao benefício de ordem, há apenas uma possibilidade do
fiador se tornar o devedor, na hipótese de o afiançado não adimplir a obrigação.
Exemplificando, pode ser mencionada a entrega de um imóvel em garantia de terceiro, por
meio de uma hipoteca. Aquele que entregou o imóvel não se tornou devedor da obrigação,
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mas passou a ser responsável por ela, já que seu imóvel será utilizado para quitar a dívida em
caso de inadimplemento do devedor. Não existe qualquer espécie de solidariedade neste
caso.

Relação jurídica

Vínculo entre credor
e devedor
Conteúdo
Por meio de uma
prestação
Débito
Elementos
Responsabilidade
Teoria dualista da
obrigação

Débito sem
responsabilidade

Dívida prescrita

Responsabilidade
sem débito

Contrato de fiança

Variações

Interessante observar que a parte geral do Código Civil começa a tratar das pessoas,
bens e atos, fatos e negócios jurídicos, que são, respectivamente, sujeito, objeto e relação
jurídica no direito das obrigações.

Parte geral do CC

Elementos

Pessoas

Sujeitos

Bens

Objeto

Atos, fatos e
negócios jurídicos

Relação jurídica

2.3. Deveres anexos ou laterais
Atualmente, a relação jurídica obrigacional é mais ampla do que o simples vínculo
decorrente do débito e da responsabilidade. Hoje a relação jurídica não se cinge ao débito e
responsabilidade. Há deveres extrapatrimoniais que integram a relação obrigacional ao lado
da obrigação principal, há deveres recíprocos, de conduta leal, chamados deveres laterais ou
anexos, que são os deveres que integram a relação jurídica obrigação, representados no dever
de conduta leal, de informação, de cuidado, de cooperação, de transparência, de segurança.
Estão na relação obrigacional não por vontade das partes, sendo uma imposição do sistema
jurídico.
Ao lado da prestação principal (de dar, fazer, não fazer) gravitam em torno da relação
jurídica obrigacional deveres extrapatrimoniais de um comportamento leal. São os
chamados deveres anexos ou laterais, que todas as partes devem ter quando presentes em
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uma relação obrigacional. Denominam-se “deveres” justamente por serem de caráter
extrapatrimonial.
Esses deveres decorrem de lei e não dependem de qualquer manifestação de vontade
por parte do credor ou do devedor. O próprio ordenamento jurídico impõe a observância
desses deveres em diversos ramos do Direito.
2.3.1. Dever da boa-fé objetiva
O Novo CC foi desenvolvido sob os princípios fundamentais: operabilidade,
sociabilidade e eticidade.
2.3.1.1.

Operabilidade

Significa que o que se revela em elaborar uma lei pragmática, ou seja, uma lei que
resolvesse os problemas do homem comum. Não é a elaboração de uma lei ao jurista. É uma
ideia de concretude. Exemplificando: 1. nome era prenome e nome patronímico ou apelidos
de família. Hodiernamente, sobrenome tem status jurídico. Exemplificando: 2. Diferença
entre prescrição e decadência: o que interessa, na prática, para o destinatário da norma,
quando o caso é de prescrição ou quando é de decadência. Todos os prazos de prescrição
estão nos arts. 205 e 206 do CC. Todos os demais prazos do CC, são prazos de decadência.
2.3.1.2.

Solidariedade

Significa a preocupação do legislador em retirar o CC do paradigma individualista do CC
antigo. O CC antigo era extremamente individualista, preocupado com a posição do titular do
direito subjetivo. Era do marido, do proprietário, do contratante e do testador. O CC16 foi
projetado em 1899 e herdou toda a influencia do CC Francês, de 1804. Hodiernamente, o CC
se preocupa com o impacto do exercício do direito. Exemplificando: função social da
propriedade, do contrato, o abuso de direito (art. 187). Há uma preocupação com o titular do
direito e com o impacto do seu exercício.
2.3.1.3.

Eticidade

Preocupação em trazer para o direito codificado valores morais. A preocupação é
diminuir a distancia entre direito e moral. Exemplificando: boa-fé objetiva, que é regra de
comportamento ético (CC, 113 [interpretação], 187, 422 [nos contratos]). Nesse momento
interessa-nos o princípio da eticidade, ou seja, a preocupação do legislador em consagrar no
texto da lei valores de comportamento morais e éticos. O princípio da boa-fé objetiva decorre
do artigo 3º, I da Constituição Federal, segundo o qual a relação jurídica deve ser solidária,
marcada pela lealdade.
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CF/88, art. 3°
Objetivos fundamentais da
República Federativa do
Brasil:

I - construir uma
sociedade livre, justa e
solidária;

II - garantir o
desenvolvimento
nacional;

III - erradicar a pobreza
e a marginalização e
reduzir as
desigualdades sociais e
regionais;

IV - promover o bem
de todos, sem
preconceitos de
origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer
outras formas de
discriminação.

À luz desse dispositivo constitucional o CC 2002 estabeleceu ser a boa-fé objetiva um
padrão de conduta, um standard do comportamento que se espera das pessoas. Não se
analisa, portanto, o estado anímico do sujeito (não importa o que se passa na mente do
agente), mas sim, se sua conduta está adequada ou não ao modelo imaginário de conduta
esperado. Se a conduta objetivamente considerada está de acordo com o padrão esperado
há a boa-fé objetiva. Caso contrário, não há. De acordo com o artigo 113 do CC 200273, a boafé objetiva desempenha as funções:
Interpretativa

Tem a função de interpretação das
relações jurídicas (CC, 113);

Corretiva

Examinada no campo contratual,
que visa corrigir desequilíbrio
contratual e lesões;

Limitativa de direitos
subjetivos

Veda-se o abuso do direito (CC,
187).

Supletiva

Suplementa, supre, enriquece o
vínculo obrigacional pela fixação
de deveres de conduta leal.

Funções da boa-fé
objetiva:

O significado pormenorizado das funções acima expostas será analisado durante o
decorrer do curso. Por ora, cabe informar que em sua função supletiva a boa-fé objetiva
enriquece o vínculo obrigacional com os deveres de lealdade (deveres anexos). São
Exemplificandos dos deveres anexos tratados nesse tópico os:

73

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
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Dever de
informação;

Dever de
colaboração;

Dever de
cuidado;

Dever de
segurança;

Dever de
transparência

Além do CC 2002, o Código de Defesa do Consumidor também se baseia nesses deveres
ao tratar do fato do produto e do serviço, do dever de informação na oferta. O artigo 422 do
CC 2002 implementa o fenômeno da “pós-eficácia” contratual, segundo o qual as partes
devem agir com lealdade durante e após a execução do contrato, já que esse produz efeitos
mesmo após o seu término.
Em decorrência da “pós-eficácia” contratual, passou-se a dizer que a obrigação é um
processo).74 Em outras palavras, a pós-eficácia é a atuação dos deveres anexos após a extinção
da obrigação principal. Como estes deveres éticos de comportamento leal, por vezes antes ou
depois, faz com que a relação jurídica seja complexa ou obrigação jurídica como processo.
2.4.

Modalidades das obrigações

A matéria não traz a menor dificuldade, desde que não se confundam as classificações.
Há dois tipos de obrigações que fogem um pouco do padrão, razão pela qual serão tratadas
separadamente:
Naturais e
Modalidades

Obrigações
Propter rem.

2.4.1.

Obrigações Naturais

As obrigações naturais têm como especialidade a ausência do elemento
responsabilidade pelo adimplemento. Quer dizer, há credor, há devedor, há a prestação
devida, mas não há responsabilidade pelo adimplemento. Em outras palavras, o débito
sempre existirá, mesmo que não tenha mais a responsabilidade ante a prescrição. Assim
sendo, se paga uma obrigação natural, será considerado um pagamento bom. Ante a
prescrição, não é coercitivamente exigível, mas se paga de bom grado, será pagamento
perfeito.
Uma questão interessante: se o devedor paga uma dívida prescrita, o que o credor pode
fazer? A obrigação natural tem um efeito jurídico chamado de solutio retentio, ou seja, a
retenção da solução, retenção do pagamento, significando que se o credor recebe o
pagamento de uma obrigação natural, ele pode reter o pagamento, porque este é um
pagamento bom. Não é possível a quem pagou pleitear a repetição/devolução no caso de

74

Cf. SILVA, Clóvis Couto. A obrigação como Processo. Editora FGV.
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pagamento de uma obrigação natural. Há determinadas obrigações que já nascem naturais e,
outras que nascem perfeitas e depois se tornam imperfeitas (naturais).75
2.4.2.

Obrigações Propter Rem

A maior parte da doutrina chama estas obrigações de obrigações reais. Outros as
chamam de obrigações ambulantes ou ambulatórias. Estas obrigações são obrigações “em
prol da coisa”, obrigações que se prendem ao direito real e acompanham o direito real onde
quer que ele vá. Estas obrigações são acessórias de um direito real; elas só nascem, se
transmitem e eventualmente se extinguem em face do direito real.76
2.5.

Modalidades/Classificação de acordo com o tipo de prestação

1º Exemplo: dívidas de jogo – há 3 tipos de jogos (loteria, por exemplo, que não tem nenhuma relação com obrigação
natural); o jogo proibido (Exemplo: jogo do bicho, que também não tem relação alguma com a obrigação natural) e há
o jogo tolerado (Exemplo: caxeta jogada entre amigos – esta sim é uma obrigação natural). 2º Exemplo: prescrição –
neste caso a obrigação nasce perfeita e passa a ser imperfeita. Se a dívida prescrita for paga, terá sido bem paga. No
entanto, ela não pode ser cobrada.
76 Exemplo: A e B são vizinhos de fazenda. Ambos criam animais que invadem as fazendas um do outro. Em face disto,
eles são obrigados a construir um muro. Como são proprietários, têm obrigação de custear a construção do muro.
Supondo-se que A venda a fazenda, deixará de ter esta obrigação, sendo esta devida pelo novo proprietário. Exemplo:
A e B são co-proprietários de uma fazenda e, por isso têm obrigação de contribuir de maneira rateada e proporcional
para custear os gastos dos empregados, plantações etc. Exemplo: várias pessoas vão morar em condomínio de
apartamento. Como estas pessoas são titulares de cada unidade autônoma e das frações da área comum, têm obrigação
de ratear as despesas de condomínio. Se uma destas pessoas vender o apartamento e houver débitos de condomínio em
aberto, o novo proprietário responde pelas dívidas vencidas? Sim, mas não é porque a obrigação é propter rem, mas
porque a lei manda. Pelo fato de a obrigação ser propter rem o novo proprietário não teria que pagar os valores em
atraso, pois o que se transmite é a obrigação de pagar os débitos vincendos e não o débito vencido. A obrigação existe
enquanto há o direito real de propriedade.
75
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Obrigações Naturais
Modalidades das obrigações
Obrigações Propter Rem
Coisa certa
Obrigação de dar

Coisa incerta

Obrigações

Obrigação de fazer

De acordo com o tipo de
prestação

Obrigação infungível
Obrigação fungível
Obrigação de não fazer
Divisíveis e Indivisíveis em
face de um critério
físico/material
Divisíveis e Indivisíveis em
face de um critério jurídico

De acordo com a
possibilidade ou não de
fracionamento da prestação

Divisíveis e Indivisíveis em
face de um critério
econômico e utilitário
Obrigações solidárias e não
solidárias (art. 264 e
seguintes)
Obrigações de meio e de
resultado
Obrigações líquidas e líquidas

2.5.1. Obrigação de dar
Obrigação de entregar alguma coisa. Frise-se que a obrigação de restituir é uma
obrigação de dar, pois é obrigação de “dar de volta”.
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dar coisa certa ou
Obrigações de dar
dar coisa incerta.
2.5.1.1.

Obrigação de dar coisa certa

Quando a obrigação é de dar coisa certa, a regra básica é a de que outra coisa não pode
ser entregue como forma de solução de pagamento daquela obrigação. O CC velho, no art.
863 dizia que quem devia coisa certa só se liberava se ela entregasse. Este artigo, no entanto,
não foi reproduzido no Novo CC. No entanto, a falta de reprodução do dispositivo não significa
dizer que a “regra” não existe mais. Pelo contrário, hoje ela é aplicável para qualquer
obrigação. Quer dizer, hoje, pouco importa qual o tipo da prestação, o pagamento deve ser
daquilo que é exatamente devido, nem mais nem menos.
Outra questão relevante aqui é a da coisa certa que deixa de existir, coisa certa que
perece (art. 233 e seguintes77 do CC). Se o devedor deve coisa certa e a coisa certa perece ou
se deteriora, o que acontece com a obrigação?
2.5.1.2.

Perecimento

“A” tem que entregar um fusca 69. Mas o fusca explodiu antes da data da entrega, ou
seja, antes do devedor entrar em mora. Como a coisa certa não existe mais, a obrigação se
resolve. Haverá indenização? Depende. Se o devedor tem responsabilidade em face do
perecimento da coisa, a obrigação se resolve com a entrega da indenização. Por outro lado,
se o devedor não tem responsabilidade pelo perecimento, a obrigação se resolve sem
indenização.
2.5.1.3.

Deterioração

Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário
resultar do título ou das circunstâncias do caso. Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa
do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a
perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Art. 235. Deteriorada a
coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o
valor que perdeu. Art. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado
em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Art. 237. Até a
tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no
preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do
devedor, cabendo ao credor os pendentes. Art. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do
devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos
até o dia da perda. Art. 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas
e danos. Art. 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem
direito a indenização; se por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no art. 239. Art. 241. Se, no caso do art. 238,
sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de
indenização. Art. 242. Se para o melhoramento, ou aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se
regulará pelas normas deste Código atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo
único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código, acerca do possuidor de
boa-fé ou de má-fé.
77
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“A” tem obrigação de entregar um cavalo, mas o cavalo ficou manco. Como a coisa certa
ainda existe, é opção do credor rejeitar a coisa (e a obrigação se resolve) ou aceitar a coisa
mesmo assim, com abatimento do preço. Ou seja, quando a coisa se deteriora, o credor tem
o direito potestativo de escolher rejeitar a coisa ou a receber ainda que com o abatimento do
preço. E, no que diz respeito à indenização, dependerá do fato de haver ou não
responsabilidade do devedor. Se houver responsabilidade, haverá indenização; caso
contrário, não.
2.5.2. Obrigação de dar coisa incerta
O que é coisa incerta? Exemplificando: “A” tem a obrigação de entregar um taxi. Esta
obrigação é incerta? Não, ela é nula, porque absolutamente indeterminável o objeto. A
obrigação de entregar qualquer táxi é nula, porque não é possível saber qual é o táxi. Para ser
válida, deveria haver uma complementação como, por Exemplificando, um táxi da frota de
“B”.
Assim, a coisa incerta é a coisa indeterminada, mas determinável. No momento do
pagamento a coisa tem que ser determinada. A questão que se coloca então é quem vai
determinar a coisa? Quem vai fazer a escolha?
Sempre que, no direito obrigacional, for necessário fazer uma escolha, a regra é a
mesma: se o título da obrigação não disser nada, quem escolhe é o devedor, porque o
cumprimento normal da obrigação pressupõe um comportamento do devedor. Agora, se o
devedor não fizer a escolha, a obrigação da escolha passa para o credor. E, se este também
não o fizer, seu crédito pode ser atingido pela prescrição.
O art. 24478 do CC diz que, a quem quer que caiba a escolha, ela não pode recair nem na
unidade de melhores características, nem na de pior. O devedor não pode escolher a pior coisa
para entregar e se a escolha cabe ao credor ele não pode escolher a melhor coisa para receber.
A escolha deve ser sobre a coisa de características médias, o que traz a ideia de boa-fé
objetiva, de proporcionalidade, de razoabilidade.
2.5.3. Obrigação de fazer
É a obrigação de realizar um trabalho, em sentido amplo. Exemplificando: obrigação de
pintar um quadro, construir uma casa, realizar uma operação plástica, prestar serviços
advocatícios e etc. Esta obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível, ou seja, qualquer
um é apto a realizar aquela prestação (fungível) ou apenas uma pessoa específica é capaz de
realizar a obrigação (Exemplificando: show do Roberto Carlos). A diferença fundamental desta
distinção está nas medidas que podem ser tomadas em face do inadimplemento.
2.5.3.1.

Obrigação infungível

Se uma obrigação infungível é descumprida, o credor tem duas alternativas:
(i)
Ou ele pede perdas e danos porque não há mais interesse na prestação, ou
Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não
resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor.
78
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(ii)

Ele pede ao juiz o cumprimento coativo da obrigação, sob pena de multa diária
ou outras medidas coercitivas.
Exemplificando: “A” contrata um cirurgião plástico para fazer uma operação no nariz e
o médico não quer fazer. Além da multa diária o juiz pode determinar outras medidas
coercitivas, por Exemplificando, determinar que o médico não faça mais nenhuma cirurgia
enquanto não fizer aquela.
2.5.3.2.

Obrigação fungível

No caso de descumprimento, além das duas alternativas acima (perdas e danos e
cumprimento coativo), o credor tem ainda uma terceira opção: que um terceiro faça à custa
do devedor, porque o devedor não o fez, ou seja, é a execução por terceiro, à custa do
devedor.
Se o credor quiser partir para esta alternativa (um terceiro fazer à custa do devedor), o
credor tem que pleitear judicialmente. O procedimento para este pleito era muito complexo;
o juiz abria uma verdadeira licitação e etc. No entanto, o art. 63479 do CPC simplificou o
procedimento, mas continua sendo necessária a decisão judicial.
A novidade é que hoje, se a situação for de urgência, o art. 249, parágrafo único do CC
determina que o credor está autorizado por lei a, ao invés de primeiro procurar o juiz, procurar
um terceiro para fazer às custas do devedor.80
Como ocorrerá o procedimento? Se o legislador colocou esta possibilidade, está
implícita a possibilidade de pagamento do prestador do serviço antes da decisão judicial (caso
contrário, o dispositivo não teria efetividade, uma vez que ninguém faria o serviço para ser
pago depois, de acordo com o quantum a ser determinado na justiça) para, posteriormente,
pedir o pagamento para o devedor. Aqui, o que tem que haver é a proporcionalidade,
razoabilidade, boa-fé objetiva. Exemplificando: tenho que contratar um prestador de serviço
da mesma qualidade e categoria daquele que não prestou a primeira obrigação.
2.5.4. Obrigação de não fazer
É uma obrigação negativa, a prestação é omissiva, o devedor deve uma omissão.
Exemplificando: o devedor tem obrigação de não construir um muro, não construir um
segundo andar na sua casa, não caçar, não pescar e etc. O art. 251, parágrafo único, traz a
mesma questão do art. 249, parágrafo único.81 A lei autoriza agora, se houver urgência, que o

Art. 634. Se o fato puder ser prestado por terceiro, é lícito ao juiz, a requerimento do exeqüente, decidir que aquele
o realize à custa do executado. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006). Parágrafo único. O exeqüente adiantará as
quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de
2006).
80 Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor,
havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar
executar o fato, sendo depois ressarcido.
81 Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena
de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o
credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento
devido.
79
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credor desfaça aquilo que não deveria ter sido feito, mas foi. Trata-se de exceção, pois a regra
é sempre o procedimento por intermédio do juiz.
3. CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DAS OBRIGAÇÕES
3.1.

Obrigações Alternativas

São as obrigações que podem ocorrer de formas diferentes. Exemplificando: ou “A”
entrega um quadro ou realiza um show. Aqui, novamente, o direito obrigacional se depara
com a necessidade de escolha. Quem dirá se a prestação é o quadro ou o show? Se o título da
obrigação não disser nada, quem escolhe é o devedor, se ele não escolher, a escolha passa
para o credor e, se ele também se omitir, um dia a obrigação vai prescrever. Há, no entanto,
duas regras, dispostas no art. 252, parágrafos 3º. e 4º. do CC, que indicam bem o papel de
interferência do Estado nas relações Inter privadas.
Não pode o devedor obrigar o credor a
receber parte em uma prestação e parte
em outra.

Quando a obrigação for de prestações
periódicas, a faculdade de opção poderá
ser exercida em cada período.

Obrigações
alternativas

A escolha cabe ao
devedor, se outra coisa
não se estipulou.

No caso de pluralidade de optantes, não
havendo acordo unânime entre eles,
decidirá o juiz, findo o prazo por este
assinado para a deliberação.

Se o título deferir a opção a terceiro, e este
não quiser, ou não puder exercê-la, caberá
ao juiz a escolha se não houver acordo
entre as partes.

O parágrafo 4º. diz que o título da obrigação pode entregar a escolha a um terceiro. De
acordo com o CC velho, se este terceiro não escolhesse ou não aparecesse, a obrigação se
resolvia, ou seja, ninguém poderia escolher no lugar dele. Agora, com o Novo CC, se o terceiro
não escolher e as partes não chegarem a um acordo, o juiz escolhe.
No parágrafo 3º., a escolha cabe a mais de um. Exemplificando: a escolha cabe ao
devedor, só que são 10 devedores. Se 6 quiserem entregar o quadro e 4 quiserem fazer o
show, o dispositivo determina que o juiz vai decidir. Isto, porque o dispositivo determina que
se não houver unanimidade, o juiz que vai decidir.
 Observação: as obrigações facultativas são diferentes das obrigações alternativas. Nas
facultativas, a prestação devida é uma só, mas o devedor pode cumprir de outro modo.
Nas obrigações alternativas, se elas forem descumpridas, o credor pode ir a juízo e
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requerer o cumprimento de qualquer uma das obrigações. Já, no caso da facultativa,
o credor só pode exigir a que é devida.
 Exemplificando: no caso de recompensa, o devedor pode renunciar da coisa em prol
do credor, para não ter que pagar a recompensa.
4. CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A POSSIBILIDADE OU NÃO DE FRACIONAMENTO DA
PRESTAÇÃO
4.1.

Obrigações Divisíveis e Indivisíveis
Em face de um critério
físico/material

Divisíveis
Obrigações

Em face de um critério jurídico

Indivisíveis
Em face de um critério econômico
e utilitário:

(a) Em face de um critério físico/material:
Exemplificando: cadeira onde os alunos sentam é materialmente divisível? Não, porque
fracionada a cadeira não se obtém outros bens aptos a serem úteis. Portanto, a cadeira é um
bem materialmente indivisível e, assim o é a obrigação da sua entrega.
(b) Em face de um critério jurídico:
Exemplificando: um lote de terra é divisível. Mas se ele tiver 200 m2, ele não pode ser
divisível, porque a lei de parcelamento do solo urbano não permite que haja um lote de
terreno urbano menor do que 125 m2. Ou seja, o bem é materialmente divisível, mas
juridicamente indivisível.
(c) Em face de um critério econômico e utilitário:
Exemplificando: considerando o mesmo terreno, só que agora com 300 m2, é possível
a sua divisão jurídica e materialmente. Ocorre que, se a divisão for feita de uma forma, uma
das partes ficará apenas com um terreno todo coberto por uma enorme pedra e, portanto,
não será útil. Por esta razão trata-se obrigação indivisível em face do critério econômico.
As obrigações de fazer podem ser divisíveis? Na verdade trata-se de classificação
distintas, mas pode ser ou não ser. Exemplificando: se eu contrato um show, a obrigação é
indivisível. Se eu contrato 10 shows, a obrigação é divisível. Exemplificando: “A” tem
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obrigação de entregar um cavalo para “B”. Trata-se de obrigação indivisível, porque não há
como fracionar o cavalo. Considerando que “A” e “C” são devedores e têm obrigação de
entregar o cavalo para “B”, a obrigação continua indivisível. O que se questiona é se “B” pode
entrar com ação só contra A ou só contra C, ou tem que entrar com ação contra os dois? E, se
houver, na realidade dois credores? No caso de 2 devedores de obrigação indivisível, a ação
de cobrança pode ser proposta apenas contra um dos devedores, porque, mesmo que não
seja devedor solidário não há como entregar metade do cavalo. Tanto isto é verdade, que, se
ao invés do cavalo, a prestação fosse dinheiro, a resposta mudaria; A e C teriam que estar no
pólo passivo. No caso de haver 2 credores de obrigação indivisível, o devedor pode cobrar
sozinho do devedor, desde que haja uma garantia de que o outro credor vai aceitar o
recebimento da prestação. Exemplificando, se os credores fossem solidários, não seria
necessária a garantia.
Neste caso de co-credores, um dos credores pode perdoar a dívida? Se ela for indivisível,
não é possível. Neste caso, sem solidariedade, se o cavalo for entregue por C à B, A terá que
pagar a diferença do valor que está perdoando. As obrigações divisíveis e indivisíveis podem
ter um só credor ou um só devedor, mas a confusão se dá quando há mais de um credor ou
mais de um devedor.
Exemplificando: dois devedores devem uma obrigação indivisível para X. X pode propor
ação de cobrança só contra um dos devedores? Ou tem que propor ação contra os dois?
Nenhum dos dois deve a obrigação inteira (um cavalo, por Exemplo), mas não há como
entregar parte da coisa. Portanto, X pode cobrar de apenas de um dos dois. Se, no entanto,
forem dois credores e um devedor; é possível também apenas um credor cobrar o cavalo
inteiro. Mas para tanto, tem que haver garantia/caução com relação ao outro credor. E, se
houver codevedores solidários ou cocredores solidários?
4.2.

Obrigações solidárias e não solidárias (art. 264 e seguintes)

O artigo 264 do Código Civil ressalta que há solidariedade, quando na mesma obrigação
concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à
dívida toda. Via de regra as obrigações são não solidárias; a solidariedade é a exceção, só
acontece quando a lei ou manifestação de vontade a estabelece. O critério desta classificação
é a existência de mais de uma parte em um dos polos da relação obrigacional. Não existe falar
em solidariedade quando há apenas uma pessoa nos polos da obrigação.
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Regra

Não solidária
Por força de Lei

Exceção

Solidária
Manifestação de
vontade

Obrigações
solidárias

Mais de um credor
Ativa

Um único credor
pode exigir a
totalidade da dívida

Solidariedade
Mais de um
devedor
Passiva

Cada devedor
responde pela
totalidade da dívida

Quando houver mais de um credor, trata-se de solidariedade ativa e, se houver mais de
um devedor, a solidariedade é passiva. Tratando-se de solidariedade ativa, cada qual dos
credores tem direito à prestação toda, como se não houvesse outro credor. Da mesma forma,
havendo mais de um devedor, cada devedor deve a dívida toda, como se não houvesse outros
devedores.
Esta regra se aplica na relação externa entre credores e devedores. No entanto, na
relação interna entre os devedores ou entre os credores, sempre haverá um rateio, que
determinará a quota parte de cada um. Quando as dívidas são solidárias, ativa ou
passivamente, pouco importa se a obrigação é divisível ou indivisível. Exemplificando: José e
Pedro devem um cavalo a Sebastião. Este pode cobrar o cavalo só de José ou só de Pedro,
porque ambos devem o cavalo inteiro, por serem devedores solidários. Tanto isto é verdade
que, se colocando dinheiro no lugar do cavalo, continuará sendo possível cobrar tudo de José
ou Pedro. O mesmo não ocorreria se a obrigação fosse não solidária.
Agora, suponha-se que fosse o inverso. José e Pedro como credores e Sebastião como
devedor. José quer perdoar o devedor e Pedro não. José pode perdoar meio cavalo e, se isto
acontecesse Sebastião teria que pagar a metade do cavalo para Pedro (co-credor que não
queria perdoar). No entanto, tratando-se de credores solidários, José pode perdoar o cavalo
inteiro e, depois, Pedro deverá cobrar a parte dele de José, Sebastião não tem mais relação
alguma com a situação.
4.2.1. Exceção pessoal e exceção comum (art. 274)
A maior novidade no capítulo das modalidades das obrigações está disposta na parte
final do art. 274 do Código Civil, que aduz que “o julgamento contrário a um dos credores
solidários não atinge os demais; o julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde
em exceção pessoal ao credor que o obteve”.
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Este dispositivo só se aplica na solidariedade ativa (mais de um credor). A primeira parte,
que não traz qualquer novidade, diz que o julgamento contrário a um dos credores não
prejudica os demais. Exemplificando: X entrou com ação judicial contra Z e perdeu. Y que era
co-credor, independentemente da ação já julgada, pode ajuizar nova ação para pleitear contra
Z. Agora, se X ganha, será obrigado a passar a quota parte de Y.
A segunda parte que traz a novidade diz que o julgamento favorável a um dos credores
solidários aproveita aos demais, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que o
obteve. Exemplificando: X ajuizou a ação sozinho e ganhou. A lei diz que talvez o julgamento
beneficie o Y, quer dizer, isto não vai acontecer sempre. Vale dizer, Y não será beneficiado, se
o julgamento for baseado em exceção pessoal ao credor que o obteve.
Exceção é defesa (quem faz defesa na ação de cobrança é o devedor), daí a má redação
do dispositivo. Se X ganhou, é sinal de que a defesa feita por Z foi desacolhida. Na verdade,
para a vitória de X aproveitar Y, depende da defesa de Z.
Se um credor solidário ajuíza e ganha, com base na exceção pessoal, significa que o
devedor argumentou uma matéria que só diz respeito àquele credor que ajuizou a ação e não
a todos os credores solidários. Exemplificando: o devedor diz que há para X uma condição
para o cumprimento da obrigação que ainda não se implementou (é possível que numa
obrigação solidária haja condição para um e não para outro, bem como que hajam prazos
diferentes para o cumprimento da obrigação).
Por outro lado, a exceção comum é uma exceção que vale para todos os credores
solidários. Exemplificando: o devedor se defende dizendo que a obrigação é nula; a obrigação
é nula para todos os devedores solidários e não para todos.
Portanto, o que a segunda parte do dispositivo quer dizer é que o julgamento
aproveitará aos demais credores solidários, a não ser que ela se funde em rejeição de exceção
pessoal. Ou seja, a vitória de um credor solidário aproveita os outros co-credores solidários,
quando estiver baseada na rejeição de uma exceção comum.
Pois bem. O fato é que, conforme visto acima, Y poderá pegar carona na coisa julgada
de X; não precisa mais passar pela fase de conhecimento; pode partir direto para a fase de
cumprimento de sentença.
Ou seja, neste caso há uma exceção aos limites da coisa julgada (que normalmente só
vincula quem foi parte), pois na solidariedade ativa, conforme o resultado da demanda, o
credor solidário que não foi parte pode se beneficiar da coisa julgada emanada de processo
em que não foi parte.
O motivo desta autorização é a economia. Se o judiciário já disse que a obrigação é
devida, para que submeter o outro credor a uma nova ação.
Há, no entanto, duas questões que devem ser analisadas:
a) X ajuizou ação de cobrança sozinho e, perdeu. Y pode cobrar sozinho, porque a
primeira parte do art. 274 determina que o julgamento contrário não atinge os
demais credores. Agora suponha-se que Y ganha com base em uma exceção
comum. X pode pegar carona na decisão de Y? Não, não pode, pois para ele já foi
julgada improcedente a ação. Assim, caso Y receba tudo, depois X poderá cobrar
dele (Y) a sua parte.
b) X ajuizou ação de cobrança sozinho contra o devedor e ganhou com base em uma
exceção comum. Y pode pegar carona com base na ação de X, por força da regra
do 274. Y inicia o cumprimento de sentença. Só que o devedor Z alega que há uma
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exceção pessoal contra Y. O que deve ser feito? Há duas teses. A primeira tese é a
de que “a carona acaba neste momento”, ou seja, se houver exceção pessoal
contra Y, Y perde o direito de pleitear com base na ação de X e terá que ajuizar
uma ação de conhecimento para que possa ser discutida a questão da exceção
pessoal. A crítica que se faz é que se estaria acabando com a economia processual,
que é o objetivo do dispositivo. A segunda tese é a de que se o devedor tiver
exceção pessoal contra o credor que está pegando carona, que o faça por
intermédio de embargos (hoje chamado de impugnação). Ressalte-se, no entanto,
que estes embargos/impugnação não podem ter os limites da impugnação normal
contra cumprimento de sentença. A crítica que se faz é que se está submetendo o
devedor a discutir pela primeira fez com o credor, já na fase da execução (com
penhora e etc.).
Uma observação se faz necessária acerca da Prescrição. A prescrição afeta a pretensão
em si. Há causas de suspensão da prescrição que são pessoais. Para ver se prescrição alcança
a um ou outro, tem que se verificar se a causa da prescrição é pessoal ou não.
4.3.

Obrigações de meio e de resultado

Toda obrigação tem um resultado que se quer alcançar (o cumprimento). Nas obrigações
de meio, a prestação a que se obriga o devedor, no entanto, não é o alcance do resultado,
mas sim a desempenhar os seus melhores esforços na tentativa de alcançar o resultado, pode
ser que este venha ou não ocorrer.
Por outro lado, se a obrigação é de resultado, o devedor se obriga ao resultado. A
importância desta questão está no inadimplemento, na prova, demonstração do
inadimplemento. Se a obrigação é de resultado, para demonstrar o inadimplemento, basta
demonstrar que o resultado não foi alcançado. Diferentemente ocorre com a obrigação de
meio, a situação do credor muda; para ele demonstrar o inadimplemento do devedor, ele tem
que dizer que o resultado não foi alcançado porque o devedor não desempenhou bem os
meios.82
No caso de advogado, as obrigações são de meio quando se trata de contencioso. Mas
o mesmo não ocorre com serviços advocatícios. Exemplificando, se um advogado é
contratado para fazer um contrato, em regra, a obrigação é de resultado, a não entrega do
contrato significa o descumprimento da obrigação do advogado.
Agora, suponha-se que o advogado contencioso contrata ad exitum. Neste caso, a
obrigação que era de meio, se torna em obrigação de resultado.
Não é fácil provar que uma obrigação de meio não tenha sido cumprida.
Exemplificando: advogado deixou de recorrer da decisão. Agiu mal? Depende. Para saber isto
é necessário saber que chance haveria de reverter o julgamento se o recurso tivesse sido
interposto? Se a resposta for muita chance, o advogado agiu mal e, se for não, agiu bem.
Outro Exemplificando típico é o do médico que, como regra, também exerce uma
obrigação de meio, porque não se obriga à cura, que é o resultado. Mas há determinadas

82

Exemplo: advogado e médico, em tese, têm obrigações de meio e não de resultado.
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obrigações médicas que são de resultado. Exemplificando: cirurgia plástica estética. A plástica
reparadora (de pessoas queimadas, por exemplo), por outro lado, é obrigação de meio.
Contrata-se um médico para fazer vasectomia; é obrigação de meio ou de resultado? É
de resultado, porque não faz parte de um tratamento curativo qualquer. Agora, não se pode
afastar a hipótese de amanhã ou depois a vasectomia fazer parte de um processo curativo
qualquer. Neste caso, ela será obrigação de meio.
4.4.

Obrigações líquidas e líquidas

Há um art. do CC velho (1.533) que não foi reproduzido no Código Civil, mas o princípio
ainda persiste, segundo o qual a obrigação líquida é aquela certa quanto a sua existência (an
debeatur – o que se deve) e determinada quanto a sua extensão (quantum debeatur – quanto
se deve).
Quando o quantum debeatur depender de mero cálculo, a obrigação não deixa de ser
líquida (A deve para B 100 + 10%). Esta distinção é importante, porque para haver execução
no processo, a obrigação tem que ser líquida; se não for tem que liquidar. Como se não
bastasse, em regra, a obrigação só é exigível se a obrigação for líquida.
5. TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES
Transmissão das obrigações não é um fenômeno que sempre existiu no Direito. Na
primeira fase do Direito Romano, se o devedor não pagasse a dívida, ele pagava com o seu
corpo (se escravizava). No entanto, a partir do momento em que a regra mudou (obrigações
deixaram corporais e passaram ser patrimoniais) vê-se a criação do fenômeno da transmissão
das obrigações.
Assim, hoje, a transmissibilidade é a regra. Mas ela tem exceção. Ex: obrigações
infungíveis, personalíssimas, entre outras. A transmissão das obrigações pode se dar do ponto
de vista ativo e passivo. Quer dizer, é possível que seja transmitido um crédito (ponto de vista
ativo), cuja designação técnica é “cessão de crédito”. Além disso, a partir do Código Civil
passou a existir uma previsão positiva que não existia, para a transmissão passiva, cuja
designação técnica é “assunção de dívida”.
Do ponto de vista ativo

“Cessão de crédito”

Transmissão passiva

“Assunção de dívida”.

Transmissão do crédito

5.1.

Cessão de Crédito (art. 286 e seguintes)

A cessão de crédito é uma “alienação” de um crédito que pode se dar a título oneroso
ou gratuito. Tecnicamente está errado, pois alienação refere-se sempre a bens corpóreos e
créditos são bens incorpóreos.
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Prescreve o art. 286 que “o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a
natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão
não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.

Cessão de crédito

Credor originário

Vai ceder o seu
crédito

Chamado de
“cedente”.

Novo credor

Vai receber o
crédito

Chamado de
“cessionário”.

Devedor

Denominado de
“cedido”.

Nesta operação de transmissão de crédito quem manifesta vontade é o cedente e
cessionário. O devedor não precisa ser previamente consultado sobre a ocorrência da cessão.
Isto, porque para o devedor pouco interessa quem é o credor. Ressalte-se, no entanto, que
apesar de não ter que ser consultado previamente, o devedor precisa ser notificado,
cientificado de que tem um novo credor. Se, não avisado, ele procurar e pagar para quem era
o seu credor, ele terá pago bem.
Havida a cessão, se o cedido não pagar ao cessionário, este tem direito de cobrar do
cedente? Em regra não. É o risco da cessão. Agora, se o cedente já sabia que o cedido não iria
pagar, o vício será outro, por exemplo, dolo e etc. O fato é que o cedente não é garantidor do
pagamento, a não ser que algo tenha sido convencionado. O cedente responde apenas pela
existência do crédito que ele está cedendo. O único problema que a cessão de crédito
suscitava no CC anterior e, continua suscitando é o que determina o art. 294.83
A primeira parte diz que o devedor pode opor ao cessionário, as defesas que ele tiver
contra o cessionário. Óbvio, porque o cessionário é seu novo credor. A questão, porém, é a
permissão do CC, ao dizer que o devedor pode opor ao cessionário, as defesas que tinha contra
o cedente. Para tanto o CC determina que estas defesas podem ser opostas, desde que no
momento do conhecimento da cessão elas já existissem. Isto significa que:
i) para a primeira interpretação (literal): se o devedor tiver defesas contra o
cedente, que ele queira opor ao cessionário, ele tem que fazer isto no momento
em que ele toma conhecimento da cessão, sob pena de não poder fazer mais. O
problema desta tese é que o devedor tem que fazer sua defesa, eventualmente,
antes mesmo de se cobrado.
ii) para a segunda interpretação, o que o art. 294 quer quando se refere à ciência
do devedor acerca da cessão, é fixar um marco, um limite temporal final até
quando possa aparecer fatos defensivos que possam ser alegados contra o
cedente.
 Exemplificando: imagine-se que a cessão tenha ocorrido no dia 10 de março.
Só que o devedor só tomou conhecimento da cessão no dia 20. Por esta interpretação,
a data da notificação (20/03) delimita o tempo até quando possa aparecer, para o
devedor, defesas contra o cedente e que ele vai depois poder opor contra o
cessionário.
CC, art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em
que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.
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Entendemos que a segunda posição é a mais sustentávelé a melhor posição. No entanto,
não é ela a mais normal. A interpretação mais comum é a primeira, literal.
5.2.

Assunção de Dívida (art. 299 e seguintes)
Suporte fático: Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor,
com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor
primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o
ignorava.

Assunção de Dívida é uma transferência da dívida, do débito. Quando se diz que isto é
uma novidade, não se está a dizer que o fenômeno seja novo. O que é novo é uma disciplina
positivada, que não havia.84
Nesta operação há um “devedor primitivo”, um novo devedor, que é chamado de
“assuntor” e, o credor. Quem manifesta vontade na operação de dívida? O assuntor, sem
dúvida, manifesta vontade, pois ninguém vai assumir uma dívida que não é sua, sem
manifestação de vontade. Além dele, o credor, pois faz diferença para ele quem será o seu
devedor. Vale dizer, o credor também tem que concordar com a assunção, nos termos do art.
299 segundo o qual esta aquiescência tem que ser expressa, explícita, salvo uma exceção que
será mencionada adiante.
E o devedor primitivo? Ele não precisa manifestar sua vontade. É por isto que se chama
assunção de dívida e não cessão de dívida. Vale dizer, não se tratando de dívida infungível, um
terceiro pode pagar a dívida do devedor sem que ele saiba e, portanto, também pode assumir.
Quando a assunção de dívida se dá sem a manifestação de vontade do devedor, fala-se
em “expromissão”; se, no entanto, houve a manifestação de vontade do devedor, chama-se
de “delegação”.

84

Ex.: quando o locatário assume um fundo de comércio, assume as dívidas dele.
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Devedor primitivo

Sujeitos da
operação

Novo devedor

Chamado de
“assuntor”

O credor.
Assunção de dívida

Manifestação de
vontade

Sem a manifestação
de vontade do
devedor

Denominado de
“expromissão”;

Com a
manifestação de
vontade do devedor

Denominado de
“delegação”.

5.2.1. Desnecessidade de manifestação expressa do credor – dívida imobiliária
A exceção da regra da existência de manifestação expressa do credor está prevista no
art. 303, que afirma que o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o
pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em trinta dias a
transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.
Trata-se de assunção de dívida feita para aquisição de um imóvel, sendo, portanto,
dívida imobiliária. Vale dizer, neste caso o imóvel foi dado em garantia hipotecária ao credor,
alguém vai assumir a dívida e continuar pagando para o credor hipotecário, posteriormente,
ficando com o imóvel. Como o dispositivo diz que o credor hipotecário será notificado e, se
ele não se opuser no prazo de 30 dias, considerar-se-á que ele concordou com a assunção da
dívida de maneira tácita/presumida.
Ocorre que quando o financiamento imobiliário se dá pelo sistema financeiro, (que é o
normal) há uma norma própria, a lei 8.004/90 que determina a necessidade de anuência
expressa do credor hipotecário para que haja a transferência da dívida.
O que prevalece? O art. 303 ou a lei 8.004? Trata-se de conflito aparente, pois o critério
da especialidade o resolve, ou seja, a regra geral (art. 299 – necessidade de manifestação
expressa), cede em face do art. 303, que é regra especial (manifestação tácita/presumida) do
art. 299, mas há uma regra mais especial ainda, a da lei 8.004 (necessidade de manifestação
expressa). Assim, pelo critério da especialidade, prevalece a lei 8.004.
5.2.2. Assunção de dívida liberatória/privativa e assunção de dívida cumulativa/simples
A doutrina costuma fazer uma distinção importante. Fala-se em assunção liberatória ou
privativa, quando o devedor primitivo estará liberado de qualquer obrigação, hipótese em
que o credor deve se acautelar. Por outro lado, na assunção simples/cumulativa, o assuntor,
ao invés de tomar o lugar do devedor primitivo, se junta a ele no mesmo pólo da obrigação;
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quer dizer, haverá mais um devedor que será solidário ou não, a depender da vontade das
partes.
Ressalte-se que o art. 300 estabelece que na falta de disposição em contrário, a
assunção de dívida é liberatória: salvo assentimento expresso do devedor primitivo,
consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele
originariamente dadas ao credor. Como se vê, o devedor não só estará liberado, como levará
consigo todas as garantias especiais originalmente dadas ao credor.
6. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
Toda obrigação nasce para cumprir um ciclo que, normalmente, termina com o seu
cumprimento/pagamento.
6.1.

Pagamento (art. 304 e seguintes)

Pagamento é a forma normal de extinção da obrigação que satisfaz o interesse do
credor. Assim, o principal efeito do pagamento é extinguir a obrigação e desvincular o
devedor. Se o pagamento tem por efeito primário extinguir a obrigação e, se comisto, o
devedor fica desvinculado, o pagamento não é só uma obrigação, é também um direito do
devedor. Em outras palavras, pagar é, ao mesmo tempo, uma obrigação e um direito do
devedor e, receber o pagamento, é um direito e um dever do credor.
Observação: para o CC “pagamento” é um gênero que compreende toda e qualquer
forma de cumprimento da obrigação. No entanto, há na doutrina quem entenda que
pagamento é só cumprimento da obrigação de dar ou ainda só cumprimento da obrigação de
dar dinheiro, ao contrário do que determina a legislação.
6.1.1. Condições/Requisitos do Pagamento
Para que o pagamento seja bom (pagamento que atinge a sua finalidade básica – “quem
paga mal paga duas vezes”) é necessário:
Condição Subjetiva

Quem paga

Condição Subjetiva

A quem se paga

Condição Objetiva

O que se paga

Condição Objetiva

Onde se paga

Condição Objetiva

Quando se paga

Condições para o bom
pagamento:
Pagamento
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6.1.1.1.

Condição Subjetiva: quem paga

6.1.1.1.1. Devedor ou seu representante
Na regra geral, quem paga é o devedor. Um pagamento bom é um pagamento feito pelo
devedor ou seu representante (pois se há representação, a situação se assemelha ao
pagamento feito pelo próprio devedor). E, alguém que não é devedor e não representa o
devedor, pode pagar bem a dívida do devedor? Depende.
6.1.1.1.2. Terceiro juridicamente interessado
Para que um terceiro possa pagar bem, a obrigação não pode ser infungível. Além disso,
este terceiro tem que ter interesse neste pagamento; interesse do ponto de vista jurídico. A
caracterização do interesse jurídico vem da resposta à seguinte pergunta: o terceiro será
afetado pelo não pagamento do devedor, quer dizer, o inadimplemento do devedor acarreta
conseqüências jurídicas para o terceiro? Se a resposta for sim, haverá interesse jurídico.
Exemplificando: o terceiro é um fiador.
Pois bem, estes terceiros têm interesse jurídico de pagar e, quando o fazem, são
beneficiados pela lei com a sub-rogação: o terceiro que paga uma dívida que não é sua tem o
direito de se voltar em regresso contra o devedor para cobrá-lo do benefício concedido pelo
pagamento.
A lei determina que esta cobrança regressiva se dá por intermédio da sub-rogação, que
significa que o terceiro vai cobrar o devedor, munido de todas as garantias que o credor
tinha, ou seja, a sub-rogação é a transferência para o terceiro de todos os direitos, ações,
privilégios e todas as preferências que o credor tinha. Exemplificando: se o credor que foi
pago pelo terceiro era credor hipotecário, o terceiro juridicamente interessado que efetuou o
pagamento, se sub-rogará na garantia real.
6.1.1.1.3. Terceiro não juridicamente interessado
Ocorre que, há determinados terceiros que não tem interesse jurídico no pagamento,
mas querem pagar. Este terceiro tem o direito de pagar? Não, não tem o direito de pagar; o
credor pode recusar este pagamento (o que não pode ocorrer com o terceiro juridicamente
interessado).
No entanto, se o credor quiser receber, isto pode ocorrer. Ressalte-se, todavia, que não
haverá sub-rogação, ou seja, o terceiro que efetuou o pagamento terá apenas direitos de
regresso, para evitar o enriquecimento sem causa; ele poderá exercitar seu direito de regresso
como credor quirografário (aquele que não tem nenhuma condição especial – credor sem
qualquer preferência ou privilégio).
6.1.1.1.4. Oposição do devedor
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A questão é: o devedor pode ser opor ao pagamento efetivado por terceiro? O art. 304,
parágrafo único e art. 306 tratam da oposição do devedor. Nos termos do art. 306, qualquer
terceiro que pague, sem o devedor saber ou com sua oposição (seja juridicamente interessado
ou não), não será reembolsado, no caso de o devedor ter exceção a opor. Nos termos do art.
306, “o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não
obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação”.
Exemplificando: João quer pagar a dívida de José sem que ele saiba. Quando João for cobrar
em regresso contra José, este dirá que não efetuará o reembolso porque tinha um crédito
contra aquele credor e, portanto, João perde o direito de regresso contra José. Com isto o
direito de regresso se voltará ao credor, sob pena de que ele (credor) tenha enriquecimento
ilícito. A questão é um pouco mais complexa no art. 304:


Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor
se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.



Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e
à conta do devedor, salvo oposição deste.

Este parágrafo refere-se a um terceiro não interessado que faz pagamento “em nome e
à conta do devedor”. Quer dizer, um terceiro não interessado pode fazer o pagamento em
nome e à conta do devedor ou em nome próprio à sua conta. Se o fizer em nome próprio não
há relevância na oposição.
Enfim, o problema está no pagamento em que um terceiro não interessado queira fazer
e, ainda, em nome e à conta do devedor. O dispositivo determina que isto poderá ser feito,
desde que não haja oposição do devedor. Qual o efeito da eventual oposição? Parte da
doutrina diz que o terceiro não terá direito de regresso.
Outros dizem que a oposição do devedor autoriza o credor a recusar o pagamento, ou
seja, retira do terceiro os meios conducentes do pagamento (consignação)85.
6.1.1.2.

Condição Subjetiva: a quem se paga

6.1.1.2.1. Credor ou quem o represente
O pagamento será bom se for pago ao credor ou a quem o represente, desde que o
representante tenha efetivo poder para receber e dar quitação; estes poderes têm que ser
explícitos (seja na lei ou em procuração).
6.1.1.2.2. Terceiro não credor e não representante do credor
Em regra, pagamento feito a terceiro não é bom, mas excepcionalmente pode ser;
quando é feito a um credor putativo. Credor putativo não é credor. Credor putativo86 é aquele
O terceiro não interessado não tem direito à consignação em pagamento, se estiver pagando em seu nome. Se, no
entanto, é juridicamente interessado ou não é, mas está pagando em nome do devedor ele, teoricamente, tem direito a
consignação em pagamento.
86 Putatividade em Direito é o que parece, mas não é.
85
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que se imagine seja credor, mas não é. Para que este pagamento seja bom, são necessários
dois requisitos:
a) A situação de putatividade tem que ser crível, ou seja, qualquer um acreditaria
naquela putatividade e,
b) O credor real tem que ter contribuído para criar aquela situação de
putatividade.
 Exemplificando: na cessão de crédito o cedido não precisa ser ouvido, mas precisa ser
posteriormente notificado. Se A cede para B o crédito devido por C, o novo credor é B.
Se C não é notificado, vai procurar A para pagar e não B. Ocorre que A não é mais
credor, mas parece ser credor para C, trata-se, portanto, de pagamento para credor
putativo, porque a situação de putatividade é crível e, o credor real B contribuiu para
criar a situação de putatividade, pois não notificou C. Neste caso, B terá que pedir
regresso para A e não para C, que pagou bem.
6.1.1.3.

Condição Objetiva: o que se paga

O objeto do pagamento é exatamente aquilo que é devido, nos termos do art. 313 do
CC, de modo que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa. O pagamento só será bom se corresponder exatamente à prestação,
não podendo ser mais, menos, nem diferente, mesmo que a prestação seja mais valiosa.
Exemplificando: Se o que é devido é um Fusca, não se pode pagar uma Mercedes, a não ser
que o credor aceite e, neste caso, caracterizar-se-á dação em pagamento.
Frise-se que é direito do devedor obter uma prova de que pagou. Como se dá esta prova
do pagamento? Pode se dar de maneira direta ou indireta. Diretamente se prova por
intermédio do recibo (instrumento da quitação). Para que ele tenha força probante, em regra,
precisa conter: quem pagou, a quem pagou, o que pagou, onde pagou e quando pagou.
Um recibo incompleto, que não tenha todas estas informações servirá, no entanto,
como prova, se tiver todos os dados necessários para comprovar o pagamento da dívida, nos
termos do ar. 320, parágrafo único.87
Por outro lado, as provas indiretas do pagamento se dão por meio das presunções, ou
seja, conclui-se que um fato ocorreu a partir da ocorrência de outro fato. Há inúmeras
presunções de pagamento, todas relativas:
i) O pagamento da prestação subsequente gera a presunção de pagamento da
anterior;
ii) Se alguém vai pagar e não há reserva dos juros, presume-se que os juros estão
sendo pagos;88
iii) Entrega do título ao devedor.89
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida
quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou
do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus
termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.
88 Art. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos.
89 Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a
quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento.
87
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A entrega do título firma a presunção de pagamento apenas quando ele vale pelo que
nele se contém, quando ele tem cartularidade. Além disso, esta presunção relativa tem um
prazo de 60 dias para ser infirmada. Exemplificando: A deve para B 20 mil, representado pela
nota promissória, vencível daqui 90 dias. No vencimento, B abre a gaveta para cobrar o
devedor e a promissória sumiu. Ele tem 2 alternativas: propor ação de cobrança sem a
promissória ou ação para formação de um novo título. O devedor se defende dizendo que o
título já está quitado, tanto que já está em seu poder. Neste caso, aplicar-se-ia a presunção
dos 60 dias?
Não, a presunção só ocorre se o credor voluntariamente entrega o título ao devedor. No
caso em que não houve entrega voluntária, não há presunção alguma e, portanto, não há
prazo nenhum. O prazo de 60 dias só começa a contar após a entrega voluntária do título pelo
credor. Passados 60 dias desta data a presunção relativa se torna absoluta.
6.1.1.4.

Condição Objetiva: onde se paga

A prestação deve ser cumprida no lugar onde o título determinar. Se o título nada
determinar, onde ela deve ser cumprida? A prestação deve ser cumprida no lugar onde o título
determinar.
Se o título da obrigação não indicar o local de pagamento, as dívidas, como regra, são
quesíveis ou querables, ou seja, no domicílio do devedor. Neste sentido, é o credor que tem
procurar o devedor para receber o seu crédito. Exemplificando, basta pensar no Sr. Barriga,
personagem do Chaves, em que o mesmo procurava o Sr. Madruga para receber o aluguel.
Quando há determinação de que a dívida deve ser paga no domicílio do credor, a dívida se
chama portável ou portable.90 Nos termos deste dispositivo, é direito do devedor alterar o
local do pagamento, desde que:
(i) Não haja prejuízo ao credor e
(ii) Haja um sério motivo para esta mudança.
Exemplificando: imagine-se que A tenha que entregar alguma coisa periodicamente
para B, no seu domicílio que é SP. “A” vai ao médico porque está se sentindo mal e descobre
que está com tuberculose, sendo-lhe recomendável que mude para Campos de Jordão. Passa
a ser custoso que A vá todo mês para SP para efetuar o pagamento da sua dívida e, descobre
que B tem um escritório de apoio em Campos do Jordão. B diz que não quer que a obrigação
seja cumprida em Campos em face do pacta sunt servanda. Apesar de teoricamente B ter este
direito, neste caso concreto o que vai prevalecer é o dever de colaboração, o princípio da
boa-fé objetiva.
6.1.1.5.

Condição Objetiva: quando se paga

O que há de novo neste capítulo é o art. 329 que revela, de forma expressa, o princípio da boa-fé objetiva: Art. 329.
Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro,
sem prejuízo para o credor.
90
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Paga-se quando o título da obrigação disser. É possível, no entanto, que uma obrigação
nasça sem termo final (termo ad quem), sem tempo de cumprimento previamente
estabelecido, pois o termo é um elemento acidental do negócio jurídico.
Isto não quer dizer que a obrigação não tenha fim. Quando ela nasce sem termo final, a
regra é a de que a obrigação possa ser exigida a qualquer tempo, inclusive à vista.
Exemplificando: título de crédito emitido do sacado, no direito cambiário. Ou seja, se o título
da obrigação não indicar o termo final do pagamento, a obrigação poderá ser exigida a
qualquer tempo; o devedor vai ter que pagar quando for exigido pelo credor.
Exemplificando: X contrata Y para construir e entregar uma casa e se esquecem de
colocar no título obrigacional um prazo. É possível exigir este o cumprimento deste contrato
de um dia para o outro? Não, não é. É claro que esta regra de se poder exigir a qualquer tempo
comporta mitigação, qual seja: sempre que a prestação, por sua própria natureza levar tempo
para ser cumprida, deve-se aguardar este tempo. O tempo será o tempo que as partes vierem
a acordar ou, se não acordarem, o tempo que o juiz vier a fixar, um tempo razoável para que
a prestação possa vir a ser cumprida. Trata-se do prazo moral.
Esta ideia de prazo moral, no fundo, traduz novamente uma ideia de cooperação, de
lealdade; mais uma prova de que a ideia da boa-fé objetiva sempre esteve no direito
obrigacional. Voltando para o título que indica a data de vencimento, o cumprimento pode
acontecer antes do termo final? Em regra sim. O art. 333 elenca as hipóteses de vencimento
antecipado da obrigação:
Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes
de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste
Código:

Parágrafo único. Nos casos deste artigo,
se houver, no débito, solidariedade
passiva, não se reputará vencido
quanto aos outros devedores solventes.

I - no caso de falência do
devedor, ou de concurso de
credores;

II - se os bens, hipotecados ou
empenhados, forem
penhorados em execução por
outro credor;

III - se cessarem, ou se se
tornarem insuficientes, as
garantias do débito,
fidejussórias, ou reais, e o
devedor, intimado, se negar a
reforçá-las.

Todos os incisos deste dispositivo se fundam na ideia de que às vezes o cumprimento da
obrigação ou a garantia da obrigação se colocam em risco. Quer dizer toda vez que houver um
risco para a garantia da higidez da obrigação a lei determina o vencimento antecipado.
Exemplificando: devedor se tornou insolvente.
Mas além destes casos previstos em lei, o devedor tem o direito de antecipar o
cumprimento da obrigação, efetuando o pagamento antes do prazo estabelecido? Sim, em
regra, o devedor tem o direito de pagar antes e, portanto, o credor tem o dever de receber.
Isto, porque como regra o prazo é estabelecido em prol do próprio devedor.
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Ocorre que este mesmo motivo identifica as hipóteses em que o devedor não pode
pagar antes. Ou seja, quando o prazo não está estabelecido em seu favor, ele não pode pagar
antes. Exemplificando: X compra um carro de Y e paga. X pede para o seu devedor segurar o
carro por 10 dias, pois está acabando a reforma da garagem e não quer deixar o carro na rua.
Trata-se de prazo que favorece X, que é credor do carro.
Portanto, sempre que, comprovadamente, o prazo estiver sido estabelecido em favor
do credor, o devedor não pode pagar antes. Mas isto é excepcional, pois em regra o prazo é
fixado em favor do devedor. Pois bem. Atendidas todas estas condições do pagamento, ele é
bom e traz como consequência a extinção da obrigação.
7. FORMAS DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM PAGAMENTO ESPECIAL
7.1.

Pagamento em Consignação91

Trata-se de pagamento diferenciado, porque é um pagamento judicial. Mas hoje o CPC
não prevê que este pagamento seja feito pela via bancária? Sim, mas se o credor recusar, a
discussão vai para juízo, vai para consignação em pagamento, rito estabelecido pelo CPC.
O pagamento judicial em consignação pressupõe o que se chama de oferta real do
objeto da prestação. A ação de consignação em pagamento começava com a audiência de
oblação. Nesta, o réu era citado e o devedor tinha que aparecer para depositar, ofertar de
modo real o objeto da prestação. Portanto, não é qualquer espécie de prestação admite
pagamento em consignação.
Hoje, ele ainda tem que fazer isto, mas a audiência foi substituída diretamente pelo
depósito judicial. Se a ação estiver em termos, recebida a petição inicial, o juiz defere um prazo
para que o autor deposite o objeto da prestação.
Portanto, antes e hoje, a oferta real é um pressuposto do pagamento em consignação.
Neste sentido, o palco da consignação em pagamento são as obrigações de dar, ou seja,
obrigações em que o objeto é uma entrega que pode ser depositada, pode ser passível de uma
oferta real, mesmo que o objeto seja imóvel (entrega ficta – entrega-se as chaves).
Se, por um lado, as obrigações de dar permitem a consignação, as obrigações de não
fazer não permitem a consignação, pois não há como consignar uma prestação negativa. Por
fim, no que diz respeito às obrigações de fazer, às vezes estas admitem a consignação, às vezes
não. Há obrigações de fazer que são puras (Exemplificando: realizar um show, realizar uma
operação plástica e etc.); nestes casos não há que se falar em consignação.
Há, no entanto, obrigações de fazer que estão cumuladas à outras obrigações, como por
Exemplificando, obrigação de fazer e dar (Exemplificando: pintar um quadro e entregar).
Sempre que o dar pressupuser o fazer antes, a obrigação se considera de fazer. Nestes casos
de obrigação de fazer, em que há um dar depois, cabe a consignação.
7.1.1. Hipóteses de cabimento de pagamento em consignação

Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da
coisa devida, nos casos e forma legais.
91
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São dois grandes grupos de casos que permitem o pagamento em consignação:
7.1.1.1.

Recusa em sentido amplo

A recusa em sentido amplo é a ocorrência de fatos, que se ligam ao credor, e que
impedem o devedor de pagar de maneira normal. O primeiro caso é a recusa propriamente
dita e, os outros casos se assemelham à recusa. Exemplificando: o credor está em local
inacessível. O credor, citado na ação de consignação em pagamento neste caso, pode:
(a)
Receber a coisa depositada, caso em que a obrigação estará extinta;
(b)
Não receber a coisa e contestar a pretensão consignatória dizendo, do ponto de
vista material que não se recusou a receber, mas sim não foi procurado para
receber ou, dizer que recusou porque o pagamento é inadequado, ou seja, é
insuficiente ou não corresponde ao objeto da obrigação devida, ou está fora do
tempo, ou seja, não tem uma das condições do pagamento.
Neste sentido, a consignação deve observar os requisitos do pagamento estudados
anteriormente. Havida a contestação, quando o juiz chega ao julgamento do mérito, se ele
julgar a ação procedente, ele libera o devedor e a obrigação extingue-se. O que acontece se o
objeto da prestação, antes da sentença, perece? É preciso mesmo assim que a ação de
consignação vá até o final, para verificar quem vai responder pelo perecimento da coisa, ainda
que o perecimento da coisa se dê em virtude de um fortuito.
Em regra, quem está em mora responde pelo perecimento, ainda que pelo fortuito.
Exemplificando, se o devedor tiver razão e a coisa pereceu, o credor não vai receber nada,
não terá direito a nada. Por outro lado, se o devedor estava errado e a coisa pereceu, ele vai
responder pelo equivalente indenizatório.
7.1.1.2.

Dúvida em sentido amplo

Aqui, de fato, há dúvida sobre quem seria o credor. Exemplificando: o devedor recebe
notícias de seu credor originário de que deve para ele pois apesar de ter cedido a dívida, não
foi pago pela cessão e, ao mesmo tempo, recebe notificação do cessionário, dizendo que deve
pagar para ele, pois a cessão foi devidamente paga.
Neste caso a dúvida é plausível e, portanto, cabe a consignação em pagamento. A outra
hipótese ocorre quanto a prestação é objeto litigioso. Exemplificando: a prestação é entregar
o carro, mas há duas pessoas litigando sobre a propriedade do carro. Como não há como
entregar a prestação, então se faz o depósito dela, mas na ação que já existe e não numa ação
própria de consignação. No caso de dúvida sobre a quem pagar, o devedor requer a
consignação contra os dois supostos credores, que comparecem e vão litigar sobre a
titularidade da coisa.
7.2.

Pagamento com sub-rogação
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I - do credor que paga a dívida do devedor
comum;

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno
direito, em favor:

II - do adquirente do imóvel hipotecado,
que paga a credor hipotecário, bem como do
terceiro que efetiva o pagamento para não
ser privado de direito sobre imóvel;

III - do terceiro interessado, que paga a
dívida pela qual era ou podia ser obrigado,
no todo ou em parte.

O pagamento com sub-rogação é diferenciado/especial, porque é um pagamento
efetivado por terceiro e, além disso, o terceiro se sub-roga nos direitos do credor original. O
terceiro que paga se sub-roga na posição jurídica do credor que foi pago, podendo exercitar
contra o devedor o direito de regresso, pelo valor que do pagamento feito, houve de benefício
do devedor. O terceiro que pagou, pela sub-rogação, recebe todos os direitos, ações,
preferências e privilégios que eventualmente o credor pago tinha. O pagamento feito por
terceiro juridicamente interessado (que já foi visto) é uma das hipóteses de pagamento com
sub-rogação. As demais hipóteses são:
7.2.1. Hipóteses de sub-rogação legal
São aquelas determinadas pelo art. 346.
7.2.1.1.

Inciso I – credor que paga a dívida do devedor comum.

X e Y têm um crédito contra A; sendo cada crédito isolado (quer dizer, não são solidários,
só têm em comum o mesmo devedor). Y paga X pela dívida de A (credor que paga para outro
credor dívida de um devedor comum).
Isto pode ser interessante, porque, supondo-se que X seja um credor preferencial e, se
Y tenha que entrar em concurso de credores com X, porque A não tem patrimônio suficiente
para pagar as dívidas, é certo que ele não vai conseguir satisfazer o seu crédito. Agora, com a
sub-rogação Y terá dois créditos contra A, seus créditos e os créditos de X; sendo que em
relação a um dos créditos, o sub-rogado será credor preferencial.
Neste caso, a vantagem é que Y será senhor do tempo, ou seja, ele pode esperar o
patrimônio de A valorizar, depois que abrir uma avenida ao lado de um galpão que ele é
proprietário, para executar os dois créditos.
7.2.1.2.

Inciso II – adquirente de imóvel hipotecado, para credor hipotecário.
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X está comprando um imóvel de A, pagando a prestação e este imóvel está hipotecado
para Y. Se A não pagar para Y, X poderá ficar sem o imóvel; para não correr o risco de ficar
sem o imóvel, X paga a dívida que A devia para Y.
7.2.1.3.

Inciso III – hipótese do fiador, condômino e etc., como visto anteriormente.

7.2.2. Hipóteses de sub-rogação convencional

I - quando o credor recebe o pagamento
de terceiro e expressamente lhe transfere
todos os seus direitos;
Sub-rogação convencional | Art. 347
II - quando terceira pessoa empresta ao
devedor a quantia precisa para solver a
dívida, sob a condição expressa de ficar o
mutuante sub-rogado nos direitos do
credor satisfeito.

Apesar de não haver determinação legal de sub-rogação, nada impede que ela seja
convencionada. Mas isto não seria então uma cessão de crédito? É parecido, mas é diferente,
pois na cessão de crédito não há não-pagamento, a dívida nem está vencida. Neste caso a
dívida tem que estar vencida ou ser caso de vencimento antecipado. Também é diferente da
assunção de dívida, pois aqui há pagamento e na assunção não há.
7.3.

Imputação do Pagamento

Suporte fático: A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um
só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e
vencidos (Art. 352).
Imputar é atribuir e pressupõe um pagamento à quitação de uma dentre várias dívidas
que poderiam ser pagas, de modo que é possível falar em atribuição da pertinência de um
pagamento, direcionando-o. Tendo aptidão de quitar mais de uma dívida face o mesmo
credor, é imprescindível a escolhe acerca de qual será, então, a dívida a ser quitada com aquele
pagamento. Em escolhendo, fala-se em imputação de pagamento. Portanto, para que haja
imputação de pagamento, é preciso que haja uma dúvida sobre qual o dívida recai o
pagamento, ou seja:
(a)
É preciso que nestas várias dívidas, credor e devedor sejam os mesmos;
(b)
É preciso que as dívidas sejam fungíveis entre si.
Exemplificando: João e José têm entre si várias relações obrigacionais, sendo que João
deve para José a dívida “A”, pecuniária de 10 mil e, pela dívida “B”, entrega de coisa, um barco.

48

INTRODUÇÃO AO DIREITO CIVIL: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES | Murillo Gutier

Neste caso, não haverá dúvida, pois as dívidas não são fungíveis. Imagine-se, porém, que João
vá ao banco e toma 10 mil reais pela manhã, para pagar daqui a 30 dias. Volta para o banco à
tarde e toma mais 10 mil reais, para pagar também daqui a 30 dias, com a mesma cláusula de
juros e com a mesma cláusula penal. Passados 30 dias, João volta ao banco e só tem dinheiro
para pagar uma dívida de 10 mil reais com os respectivos encargos. O gerente do banco não
pode se recusar a receber sob o argumento de que a dívida é de 20. Entretanto, alguém precisa
imputar este pagamento à quitação do primeiro ou do segundo empréstimo.
E, como se está diante de uma escolha, em regra, se o título nada determinar, quem a
faz é o devedor (o mesmo ocorre com a obrigação de dar coisa incerta e na obrigação
alternativa, o devedor escolhe, se o título não disser nada). Se o devedor não fizer a escolha,
esta passa para o credor.
Por fim, se nenhum deles fizer a escolha, para as obrigações de dar coisa incerta ou
obrigações alternativas, azar do credor, pois um dia a obrigação prescreve, mas aqui não há a
mesma consequência; a lei vai imputar. É o que se chama de critérios legais de imputação do
pagamento (art. 355).92
Ou seja, a imputação se fará naquela que é líquida (se as outras não forem) ou na que
venceu primeiro e, se venceram juntas, na que for mais onerosa. Nenhum destes critérios
resolve o problema acima colocado como exemplo. Assim, ainda há um último critério que
não vem da lei, mas sim da doutrina. Trata-se de imputar a dívida mais antiga (não a que
venceu primeiro).
Ocorre que, mesmo se utilizando deste critério, não há como resolver o problema acima
colocado. Assim, qual seria a solução? A única solução é proporcionalizar aquele pagamento
à quitação daquelas dívidas, ou seja, daqueles 10 mil, 5 mil foram imputados ao pagamento
de uma das dívidas de 10 mil e 5 mil para a outra.
Em face desta questão, os examinadores de concurso costumam fazer a seguinte
pergunta: Existe algum caso no direito obrigacional em que o credor possa ser obrigado a
receber valor menor do que o seu crédito? Em tese, não. Mas para o examinador que quer
ouvir sim, deve ouvir que “sim, no caso da imputação de pagamento, quando falham todos os
critérios de escolha”. Ressalte-se, no entanto, que o banco aqui não é obrigado a receber valor
menor do que o devido para a quitação, a obrigação é para a quitação parcial do valor devido
e, ainda, porque não imputou.

7.4.

Dação em pagamento (CC, art. 356 e ss.).

Esta é a quarta forma de extinção da obrigação mediante um pagamento que foge o
padrão. No caso da dação em pagamento, ela é diferenciada, porque o que se paga é uma
prestação diferente da devida. Assim, é necessária a concordância do credor, já que ele não
pode ser compelido a receber coisa diferente do que lhe é devida.
Aqui, pouco importa qual é o tipo da obrigação. Quer dizer, pode ser devido um dar e,
dar em pagamento um fazer, dar em pagamento algo diferente etc. A única restrição que se
fazia no CC velho era da impossibilidade da dação em pagamento em dinheiro, o que era
Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas
dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a
imputação far-se-á na mais onerosa.
92
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possível era dever dinheiro e dar em pagamento outra coisa, mas o inverso nunca se admitiu.
O argumento para negar esta possibilidade é que dinheiro é substitutivo de todos os bens.
Assim, se alguém estava dando dinheiro, não estava dando em pagamento, mas sim
indenizando.
No entanto, este entendimento está superado, o Código Civil possibilita a dação em
pagamento em dinheiro. Até porque nem todo pagamento em dinheiro constitui-se
indenização. Ademais, a indenização pressupõe o inadimplemento, que não ocorre na dação
em pagamento. Por outro lado, é possível dar em pagamento valor em dinheiro que não
constitua nem mesmo o valor total da obrigação devida.
No que diz respeito à forma, não houve alteração da previsão no Código Civil, ou seja,
se a dação em pagamento envolver transferência de direito real imobiliário, é necessária
escritura pública, outorga uxória e etc. Por fim, cumpre ressaltar o art. 359, que cuida de uma
verdadeira repristinação da obrigação extinta pela dação em pagamento.93
O que acontece é a evicção da coisa imóvel. Exemplificando: João entrega a José um
imóvel em dação em pagamento. E, José perde o imóvel para quem por sentença foi
reconhecido ter melhor e anterior direito. Aquela obrigação que estava extinta por força da
dação em pagamento sofre repristinação, ou seja, José volta a ter o crédito contra João.
8. FORMAS DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO SEM PAGAMENTO: meios indiretos de extinção
da obrigação

Novação;

Sem pagamento:

Compensação;

4 formas

Confusão;

Extinção da obrigação

Remissão.

No CC velho verificava-se 6 formas de extinção indireta da obrigação; vale dizer, além
destas 4, também a transação e o compromisso (arbitrário). A transação e compromisso, no
entanto, passaram a ser disciplinadas no capítulo dos contratos, junto com a fiança. Isto
significa que o Código Civil tomou uma posição teórica sobre a natureza da transação e do
compromisso, adotando a tese contratualista destes dois institutos, ou seja, entendeu-se que
estes dois institutos são contratos.
De fato, nenhum dos dois são formas necessariamente extintivas da obrigação. A
transação trata de concessões recíprocas de direitos disponíveis para aclarar uma dúvida
obrigacional, para superar uma incerteza obrigacional; normalmente, para que aquela
Art. 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem
efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros.
93
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obrigação prossiga. No que diz respeito ao compromisso, ele é um negócio jurídico bilateral
efetuado, a rigor, para disciplinar como se dará a solução de uma mesma incerteza
obrigacional. Ou seja, ele tem a mesma finalidade da transação; as partes disciplinam no
compromisso como se dará a incerteza da sua relação. A única diferença é que incerteza será
resolvida por um árbitro, sendo o compromisso o regulamento da arbitragem. Por isso, o
compromisso não é necessariamente uma forma de extinção de obrigação.
Não se confunda compromisso com cláusula compromissória; esta é uma cláusula
contratual pela qual as partes se obrigam a fazer o compromisso se surgir uma dúvida
contratual.
8.1. Novação

I - quando o devedor contrai com o credor
nova dívida para extinguir e substituir a
anterior;
Hipóteses
II - quando novo devedor sucede ao antigo,
ficando este quite com o credor;

Novação:
Art. 360

III - quando, em virtude de obrigação nova,
outro credor é substituído ao antigo,
ficando o devedor quite com este.

A novação é a substituição de uma obrigação antiga por uma obrigação nova, ou seja,
uma nova obrigação que se constitui com o propósito deliberado de extinguir a anterior.
Ressalte-se, no entanto, que é possível que, entre as mesmas partes, haja uma sequência de
obrigações, sem que haja novação. Para que aconteça a novação, são pressupostos básicos:
Manifestação de vontade

Pressupostos

Existência de uma obrigação
antiga.

Novação
Existência de uma nova
obrigação

Animus novandi

8.1.1. Pressupostos para a Novação
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Vejamos, então, um a um acerca dos pressupostos básicos da novação no Código Civil
de 2002:
8.1.1.1.

Manifestação de vontade

Na novação as partes, voluntariamente, dão nascimento a uma obrigação nova, com a
finalidade de extinguir a anterior. A novação nunca é decorrente de lei, mas sempre de
manifestação de vontade.
8.1.1.2.

Existência de uma obrigação antiga

Para haver novação a obrigação antiga precisa ser válida, perfeita? Uma obrigação
antiga nula, anulável ou natural/imperfeita, pode ser novada por uma obrigação válida e
perfeita? No que diz respeito à obrigação nula, ela não pode ser novada por uma obrigação
válida. Isto, porque o nulo não pode ser de nenhum modo convalidado, nos termos da parte
geral do CC. O mesmo não ocorre com a obrigação anulável: ela pode ser novada.
Por fim, no que tange á obrigação natural/imperfeita, há quem sustente que ela não
pode ser novada, porque seria uma forma de dar exigibilidade a algo que não tem. Para outros,
no entanto, se uma obrigação natural pode ser paga (e bem paga), ela pode ser novada. Este
é o entendimento do Prof. Cláudio Godoi.
8.1.1.3.

Existência de uma nova obrigação

Questão: a obrigação nova precisa ser válida? Diferentemente do que ocorre com a
obrigação antiga, é necessário que a obrigação nova seja válida, ou seja, não pode ser nula,
nem anulável, porque o anulável só produz efeitos até a anulação.
Há, no entanto, uma exceção, em que se admite a anulabilidade. A obrigação nova
anulável terá efeito de novação para evitar que o credor se prevaleça da sua própria torpeza.
Exemplificando: Cláudio é credor de X e, coage o devedor a firmar uma nova obrigação com
o deliberado propósito de extinguir a anterior. Para que faça isto, é claro que Cláudio supõe
que a nova obrigação é melhor para ele. No entanto, Cláudio, posteriormente, verifica que a
obrigação velha era melhor para ele do que a nova. Neste caso, se a obrigação nova é anulável,
mesmo assim o sistema vai aceitar a novação. Assim, se a obrigação nova for nula, não haverá
novação. Se for anulável, também não, salvo a exceção acima exposta. Questão: a obrigação
nova precisa ser perfeita? Não há consenso na doutrina e jurisprudência, mas tende a
prevalecer o entendimento de que para novar, a obrigação nova precisa ser perfeita sim.
8.1.1.4.

Animus novandi

Para haver novação é necessária a existência de vontade de novar, querer extinguir a
obrigação anterior. Não é raro que as partes, mesmo sendo as mesmas, acabem tendo entre
si uma sucessão de obrigações. Exemplificando: Y vai ao banco, toma um empréstimo e
quando chega o momento de pagar, não tem dinheiro; assim faz uma renegociação. Esta
renegociação extingue ou não a obrigação anterior?
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Para responder a esta pergunta é necessário saber se as partes quiseram novar ou
apenas re-parcelar, fazer uma moratória e etc. O que mudou é que o animus novandi, no velho
CC, precisava ser expresso. Hoje, embora continue sendo exigido o animus novandi, ele não
precisa mais ser expresso, pode ser tácito, nos termos do art. 361.94 Portanto, por intermédio
deste dispositivo fica claro que se não houver este animus novandi, a segunda obrigação
simplesmente confirmará a primeira.
8.1.2. Novação subjetiva e objetiva
Os elementos de qualquer direito subjetivo são: sujeito, objeto e relação jurídica. E, há
uma classificação de novação, que a distingue em: novação subjetiva e objetiva.
A novação subjetiva ocorre quando se alteram os sujeitos. Qual a diferença entre a
novação subjetiva e a assunção de dívida? C pode ir ao banco e pagar a dívida de A
(subsunção). Pode ainda assumir a dívida (assunção) e, pode ir ao banco e firmar uma nova
obrigação (novação). Na assunção de dívida, a dívida continua sendo a mesma e, na novação,
é uma nova dívida.
Se a dívida é a mesma, todas as suas circunstâncias são as mesmas; por outro lado, se
há uma nova obrigação, tudo tem que ser previsto novamente. A novação objetiva ocorre
quanto o objeto é diferente do ponto de vista quantitativo ou qualitativo.

Nova dívida
Subjetiva
Em que se alteram os sujeitos

Objetiva

8.2.

Objeto é diferente do ponto
de vista

Quantitativo ou
Qualitativo

Compensação

Suporte fático: Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra,
as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (Art. 368).
É um encontro de dívidas recíprocas que se extinguem até quanto se encontram, porque
a compensação pode ser total ou parcial. Sendo assim, os elementos necessários são:
8.2.1. Pressupostos para a novação

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma
simplesmente a primeira.
94
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Pressupostos para a
novação

Mesmas partes, mas em
polos invertidos

8.2.1.1.

As dívidas devem ser
fungíveis entre si

Dívidas exigíveis, líquidas e
certas.

Mesmas partes, mas em polos invertidos

Credor e devedor devem sê-lo reciprocamente. Ou seja, ninguém pode alegar crédito
que não é seu em compensação. Quer dizer, só se pode alegar perante o credor, crédito que
o próprio devedor tenha contra o credor e, não credito que um parente do devedor ou
qualquer terceiro tenha contra o credor. Há, no entanto, uma exceção: o fiador; ele pode
alegar o crédito do afiançado conta o credor, em compensação.
8.2.1.2.

As dívidas devem ser fungíveis entre si

O objeto tem que ser da mesma espécie. Para fazer a compensação de bananas, por
exemplo, é necessário que elas sejam da mesma espécie. É possível compensar banana maçã,
com banana maçã, mas não é possível a compensação entre banana maça e banana nanica.
Neste sentido, pergunta-se, cabe compensação fora do âmbito de obrigação de dar, por
Exemplificando, no caso de obrigação de fazer? Normalmente, a resposta que se encontra é
negativa. De qualquer forma, o Prof. Cláudio discorda desta resposta tão peremptória;
segundo o seu entendimento é possível afirmar que, de fato, é difícil que haja obrigações de
fazer fungíveis entre si. Mesmo que se cite como Exemplificando a obrigação de pintar uma
casa, as dívidas não serão fungíveis entre si, pois pintar uma casa é diferente de pintar outra
casa.
8.2.1.3.

Dívidas exigíveis, líquidas e certas.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas
e de coisas fungíveis.

Questão: uma dívida nula, anulável ou imperfeita pode ser objeto de compensação?
Não, pois elas não são certas, líquidas e exigíveis.
8.2.2. Dívidas que não podem ser objeto de compensação
Há, porém, determinadas dívidas, que mesmo preenchendo todos os requisitos, não
podem ser objeto de compensação:
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(i) Ou porque as partes assim convencionaram (art. 375) ou
(ii) Porque a lei excluiu a possibilidade de compensação, nos termos do art. 373:
Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso
de renúncia prévia de uma delas.95 A diferença de causa nas dívidas não impede a
compensação, exceto96:
(i)
Inciso I – esbulho, furto ou roubo: As dívidas resultantes deste fato devem ser
pagas e não podem ser compensadas. Estas dívidas só podem ser extintas pelo
pagamento.
(ii) Inciso II – comodato ou depósito e alimentos: O legislador, mais uma vez, diz
que estas dívidas são mais graves, porque implicam na quebra de um dever de
confiança. No caso de comodato, por se tratar de cessão gratuita e, no caso do
depósito, porque na sua essência está o dever de zelo da coisa. No que diz
respeito aos alimentos, o CC repetiu a mesma regra em dois lugares: no capítulo
da compensação, aqui examinado, e no capítulo dos alimentos, nos termos do
art. 1707.97 Quer dizer a dívida de alimentos só é extinta com o pagamento. Isto
em face da sua finalidade. Ressalte-se que alguns autores sustentavam que os
alimentos poderiam ser compensados só com alimentos (é, claro, de períodos
diversos). Para o Prof. Cláudio, nem isto pode ser possível em face do Código
Civil.
(iii) inciso III – dívida for consistente em coisa não suscetível de penhora: No art.
649 do CPC há um rol de bens impenhoráveis, incluindo: (i) os alimentos, (ii)
salário, (iii) aposentadoria e etc.98:
8.2.3. Compensação de créditos fiscais com créditos civis
Por fim, ressalte-se que o art. 374 está revogado. Ele dizia que o regramento da
compensação poderia ser utilizado para disciplinar o encontro de uma dívida civil com uma
dívida tributária.99 Esta revogação está correta; isto porque as normas gerais de direito
tributário têm que ser objeto de lei complementar e, o CC é lei ordinária.
8.2.4. Compensação de dívida prescrita
Conforme visto acima, obrigações naturais não são passíveis de compensação. Faz-se
necessário, no entanto, tomar cuidado com dívidas prescritas que, sendo dívida natural, de
fato não pode ser objeto de compensação. No entanto, ressalte-se que como ela não nasceu
imperfeita, a compensação pode ter acontecido no momento em que a dívida ainda não
tivesse prescrita.
Art. 375 do CC de 2002.
Art. 373 do CC de 2002.
97 Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo
crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.
98 NCPC, Art. 833.
99 Art. 374. A matéria da compensação, no que concerne às dívidas fiscais e parafiscais, é regida pelo disposto neste
capítulo. (Vide Medida Provisória nº 75, de 24.10.2002) (Revogado pela Lei nº 10.677, de 22.5.2003)
95
96
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Neste sentido, se quando as dívidas encontraram-se, a dívida ainda não estava prescrita,
pode-se alegar compensação. Ou seja, se ambos se tornaram devedor e credor antes de haver
a prescrição, pode ser alegada a compensação. Se, no entanto, um se tornou devedor depois
da prescrição, não há que se alegar compensação.
8.3.

Confusão

É a reunião dos dois polos de uma relação jurídica em uma mesma pessoa. Extingue-se
a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.100
Exemplificando: devedor que se torna, ao mesmo tempo, seu próprio credor. Isto só vai
acontecer muito raramente no direito sucessório ou patrimonial. X deve para Y, sendo que Y
faz um testamento dizendo que X é seu credor universal. Com a morte de Y, o devedor tornase seu próprio credor, o que não existe.
8.4.

Remissão (perdão)

O verbo aqui é “remitir”. Ressalte-se que a “remição” significa resgate, que vem do
verbo remir. A remissão está prevista no art. 385 e significa perdão da dívida: A remissão da
dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro.101

Remissão

Verbo Remitir

Perdão da dívida

Remição

Verbo Remir

Pagar a dívida

Cuidado

A única discussão é que, antes do Código Civil, discutia-se se a remissão é ato unilateral
ou bilateral. Ou seja, se a dívida considerava-se perdoada quando o perdão era concedido (ato
unilateral) ou quando era aceito (ato bilateral). Esta questão, no entanto, está superada, pois
o Código Civil claramente estabeleceu a bilateralidade no art. 385, sendo que esta aceitação
não precisa ser expressa, pode ser tácita.
Por fim, cumpre ressaltar ainda o art. 388, segundo o qual a remissão é personalíssima.
Ou seja, se houver co-devedores solidários e a remissão for dada apenas a um deles, os outros
continuam devendo, excluída a parte daquele que foi beneficiado com a remissão. A remissão
concedida a um dos co-devedores extingue a dívida na parte a ele correspondente; de modo
que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o
débito sem dedução da parte remitida.102
9.

INADIMPLEMENTO

Art. 381 do CC de 2002.
Art. 385 do CC de 2002.
102 Art. 388 do CC de 2002.
100
101
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No direito brasileiro o inadimplemento (art. 389 e seguintes do CC) é gênero que pode
significar:
(i)
Descumprimento da obrigação – inadimplemento absoluto ou,
(ii)
Mal cumprimento da obrigação – inadimplemento relativo.
Ressalte-se que nem todas as regras de inadimplemento estão neste capítulo; há regras
sobre o inadimplemento espalhadas por todo o código.
9.1.

Inadimplemento absoluto

A prestação ou obrigação não foi cumprida a tempo e hora e não pode mais ser, seja
porque:
(a)
A prestação se tornou impossível ou
(b)
Se tornou inútil ao credor.
9.2.

Inadimplemento relativo

A maior parte da doutrina e o CC chama este inadimplemento de mora. Neste caso, a
prestação também não foi cumprida a tempo e hora, mas ainda pode ser.
9.3.

Violação positiva da obrigação

Parte da doutrina identifica hoje uma terceira espécie de inadimplemento. A chamada
violação positiva da obrigação. Trata-se do descumprimento de dever anexo, seja por
omissão ou por comissão. Dever anexo ou lateral é aquele resultante da boa-fé objetiva, que
gravita em torno da obrigação principal, garantindo que ela ocorra da maneira mais leal
possível. Exemplificando: dever de informação, dever de cuidado, dever de sigilo e etc.
O que é importante e inegável é que o fenômeno ninguém nega: o descumprimento do
dever anexo representa o inadimplemento, porque hoje não importa apenas cumprir a
prestação principal, mas também como se cumpre. Assim, para aqueles que não aceitam esta
terceira espécie de inadimplemento, a colocam dentro de uma das duas primeiras.
 Exemplificando: Y contrata um advogado para defendê-lo em um processo. O advogado
faz uma defesa brilhante, mas devassa o direito de sigilo. Y é obrigado a ficar com este
advogado porque ele está cumprindo a obrigação principal? Não, porque o
descumprimento do dever anexo (sigilo) configura-se inadimplemento.
 Exemplificando: pintor contratado para pintar 10 cômodos da casa, sendo que cada
cômodo que ele pinta, quebra um objeto da casa (penteadeira, espelho e etc.). Ele está
cumprindo a obrigação principal, mas não está cumprindo a obrigação anexa de dever
de cuidado. Este descumprimento implicará no inadimplemento e, portanto, o dono da
casa terá o direito de resolver o contrato.
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Lembre-se que os deveres anexos são recíprocos; se o credor descumprir dever anexo
(mesmo que não tenha obrigação principal – caso dos contratos unilaterais) estará
configurado o inadimplemento.
9.4.

Mora

Costumeiramente chamada de inadimplemento relativo, a mora do devedor é o não
cumprimento da prestação a tempo e hora, nos termos do art. 394: Considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar
e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Que não efetuar o
pagamento
Devedor
Art. 394

No tempo, lugar e forma
que a lei ou a convenção
estabelecer.

Considera-se em
mora

Que não quiser recebê-lo

Mora

Credor
No tempo, lugar e forma
que a lei ou a convenção
estabelecer.

O dispositivo estabelece que a mora é o não cumprimento não só fora do tempo, mas
também fora da forma devida. Exatamente por isso muitos autores encaixam o
descumprimento de dever anexo nesta categoria (inadimplemento relativo). De qualquer
forma, ainda que o conceito de mora no Brasil seja alargado para albergar o não cumprimento
da forma devida, o conceito de mora tem sempre relação de tempo.
Ocorre que, o que caracteriza a mora não é só o descumprimento a tempo e hora, mas
também a possibilidade de ser cumprida fora do tempo e hora. Mora é o não cumprimento
da prestação, a tempo e hora, mas uma prestação que ainda pode ser cumprida, de maneira
tardia.
9.2.1. Requisitos da mora
Para que haja a mora do devedor é necessário:
9.2.1.1. Obrigação líquida, certa e exigível
Na verdade, há um único caso em que é possível a configuração da mora, ainda que
diante de uma obrigação ilíquida; trata-se dos ilícitos extracontratuais.
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9.2.1.2.

Responsabilidade/imputabilidade do atraso ao devedor

Este requisito diferencia a mora do simples atraso. Nos manuais em geral este requisito
vem identificado como culpa do devedor. Exemplificando: X tem que entregar para Y uma
coisa qualquer e foi convencionado que a entrega se fará no dia 19 de junho, pelo correio, só
que o correio entra em greve. Há atraso? Sim, há, mas não há mora, pois falta este elemento
de qualificação da mora.
Mora é, portanto, um atraso juridicamente qualificado, qualificado pela
responsabilidade que o devedor tem pelo atraso. Se o retardo é atribuível a um fato estranho
fora da responsabilidade do devedor, não é mora. Quer dizer, não precisa ter culpa, basta ser
possível a responsabilização do devedor. Este requisito aproxima a mora do credor e a mora
do devedor. Isto, pois a mora do credor também não necessita de culpa, quer dizer, mesmo
que ele não tenha culpa, pode estar em mora.
9.2.1.3.

Viabilidade do cumprimento tardio

É o requisito que diferencia a mora do inadimplemento absoluto. Trata do fato de a
prestação não ter se tornado inútil, nem impossível.
9.2.2.

Efeitos da mora

Configurada a mora, seus efeitos estão dispostos a partir do art. 394, particularmente o
art. 395, que afirma que “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais
juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos, e honorários de advogado. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao
credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.103
(i) Perdas e danos e outros consectários legais e às vezes convencionais: Serão
examinados junto com a análise do inadimplemento absoluto.
(ii) Perpetuatio obligationis: Isto significa que quem está em mora, como regra, responde,
ainda que pelo fortuito; seja o devedor ou o credor. Como quem está em mora teve a
responsabilidade pelo atraso, responderá ainda que por um evento completamente
fortuito. Ressalte-se que não se trata de fortuito ocorrido antes do vencimento da
obrigação, mas sim depois. Exemplificando: X tem que entregar um cavalo no dia 10,
não o entrega sem qualquer justificativa e, o cavalo morre no dia 11 por causas naturais.
Como o devedor estava em mora, responderá ao equivalente indenizatório perante o
credor, não obstante o cavalo ter perecido por causas naturais.
Há uma exceção: quando a pessoa que está em mora comprova que aquele evento
(perda da prestação) teria acontecido de qualquer forma, nos termos dos arts. 399 (para o
devedor) e 400 (para o credor):

O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante

103

Parágrafo único do art. 394 do CC/2002.
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9.2.3.

o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a
obrigação fosse oportunamente desempenhada [Art. 399].
A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela
conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservála, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor
oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. [Art. 400].
Purgação da Mora

Purgar a mora é cumprir a prestação que está em retardo, apagando todos os efeitos
que a mora tiver provocado. É implícita à ideia de mora a possibilidade da purgação, que é o
cumprimento tardio. Quer dizer, para purgar a mora não basta só cumprir a obrigação; é
preciso recompor todos os prejuízos que a mora possa ter causado. Exemplificando: o
inquilino não pagou o aluguel no dia 10. Para ele purgar a mora, não basta ele pagar apenas o
aluguel; tem que pagar também todos os acréscimos, por exemplo, juros, cláusula penal,
multa, honorários e etc.
A questão que fica é: até quando alguém pode purgar a mora? A mora, enquanto for
mora, é purgável, porque pressupõe a viabilidade do cumprimento tardio; quando ela se
converter em inadimplemento absoluto, deixará de ser mora. A questão que se coloca é
quando ela se converte em inadimplemento absoluto? Quando a prestação se tornar
impossível ou quando a prestação, embora ainda possível, torna-se inútil ao credor?
Certamente, no momento em que o credor promove uma ação para dizer que quer que
se resolva a obrigação, é possível, em tese, admitir que a prestação já tenha se tornado para
ele inútil, isto é, quando o credor ajuíza uma demanda para dar por resolvida a questão, ao
argumento de que a prestação não é mais útil, é possível dizer que a prestação não é mais útil.
Ocorre que há situações em que a purgação da mora ocorre depois da propositura da ação.
Exemplificando: ação de despejo na qual o locador quer resolver o contrato: neste caso
a lei possibilita a purgação da mora até o prazo da contestação. Exemplificando 2: alienação
fiduciária em garantia de um automóvel: o devedor fiduciante não paga a prestação do
financiamento e o credor fiduciário propõe uma ação de busca e apreensão e, em face disto,
a propriedade resolúvel torna-se uma propriedade plena, sendo requerida a posse direta que
estava com o devedor fiduciante. Neste caso, a lei permite a purgação da mora (exigindo o
depósito das prestações vencidas) até o prazo da contestação.
Enfim, o problema é que às vezes a lei estende a possibilidade de o credor purgar a mora
até momento posterior àquele em que o credor já disse que não quer mais a obrigação. A
questão, porém, é que no CC não há nenhuma regra expressa sobre esta questão.
9.2.4.

Momento em que se consuma a mora

É a partir do momento que a mora se constitui, que incidem seus efeitos. Pois bem. Nos
termos do art. 397 diferenciam-se duas situações de mora para este fim104:
(i) Mora ex persona e
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
104
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(ii) Mora ex re.
9.2.4.1. Mora ex persona: quando a obrigação não tem prazo
A mora ex persona não se constitui de maneira automática, uma vez que a sua
constituição depende de um ato de cientificação que se chama de interpelação, notificação
ou protesto. Isto ocorre quando o termo final daquela obrigação não estiver previamente
definido, quando não há um prazo certo.105
(a) Interpelação é uma cientificação cumulada com uma espécie de pedido de explicação;
(b) Notificação é uma cientificação, cumulada com uma cominação (se não pagar, deverá
multa e etc.);
(c) Protesto é só uma cientificação, para marcar o tempo em que houve a exigência.
Sem a cientificação a mora não pode existir. É por isso que em alguns casos a mora só
se constitui a partir da interpelação ou da citação. Por outro lado, no caso de mora ex re, ela
se configura de forma automática; não há necessidade de nenhum ato prévio de cientificação.
Isto ocorre em 3 casos:
9.2.4.1.1. Hipóteses de obrigações negativas.
Há muitos autores que sustentam que se a obrigação é negativa, é impossível a
configuração da mora. Nestes casos, o descumprimento seria sempre um caso de
inadimplemento absoluto. Exemplificando: se X se obrigou a não construir um muro, se
começou a fazê-lo, já significa inadimplemento absoluto. No entanto, para o Prof. Godoi isto
é regra, mas há exceções.106
9.2.4.1.2. Ilícitos extracontratuais
No caso dos ilícitos extracontratuais, excepcionalmente, a mora não pressupõe a
liquidez da prestação. E, além disso, a lei diz que a mora se configura de maneira automática.
 Exemplificando: Imagine-se que neste momento o Professor dê um soco em alguém em
face de uma briga de trânsito (trata-se de ilícito penal e civil extracontratual). A partir
deste momento, o Professor estará em mora, porque, independentemente de saber
qual o tamanho do dano (por isso ilíquida), no momento em que deu o soco já está em
mora.
 Súmula: 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.
Exemplo: X contratou Y para construir uma casa, sem termo final e, portanto, pode ser exigida a qualquer tempo (no
prazo moral). Para o devedor saber o exato momento em que ele tem que cumprir é realizado um ato de cientificação.
Então, o credor cientifica o devedor de que naquele instante, ele quer receber; isto é feito por qualquer meio, basta que
se comprove que houve a cientificação. Observação:
106 Exemplo: pacto de não concorrência. X contrata com Y, se obrigando de janeiro a julho de 2010 a não vender o seu
produto na praça de Y e vice-versa. No entanto, em janeiro de 2010 X vende o produto na praça de Y. Trata-se de
inadimplemento relativo, porque ainda é possível cumprir em parte a obrigação, não vendendo de novo o produto na
praça de Y e o que continua sendo útil para Y. Portanto, é caso de mora, que se configura de maneira automática no
momento em que foi vendido o produto na praça de Y.
105
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Porque a mora se constitui a partir do ilícito? Pelo mesmo motivo do direito penal, nos
ilícitos penais, ou seja, o ideal seria que a resposta civil viesse no instante seguinte ao ato
ilícito. Como isto não é possível, pois é necessário verificar os fatos no processo, a lei
estabelece a constituição da mora a partir deste momento, porque o fato ilícito é mais grave.
9.2.4.2.

Mora ex re: quando a obrigação tem prazo

A mora é ex re quando ela tem um termo final previamente estabelecido, ou seja, tem
um prazo certo. Neste caso a mora é automática, porque desde antes o credor já disse quando
queria receber e o devedor já sabia quando deveria pagar; aqui o tempo faz as vezes da
interpelação: dies interpellat pro homine.107
Da mesma forma, no compromisso de compra e venda de imóvel com pagamento
parcelado. Neste caso, a lei também exige a notificação para comprovar a mora. Estas duas
situações ocorrem porque a lei confere para o devedor uma segunda chance, por se tratar de
situações especiais.
9.3 | Inadimplemento absoluto
No inadimplemento absoluto a prestação não foi cumprida a tempo e hora e não pode
mais ser:
(i)
Porque se tornou impossível ou
(ii)
Porque se tornou inútil ao credor.
Nos casos em que o objeto da prestação perece, não há dificuldade, pois é claro que o
inadimplemento é absoluto. O problema está, no entanto, no caso de a prestação se tornar
inútil. Como se avalia esta inutilidade? Avalia-se mediante o exame da função individual da
obrigação. Toda obrigação tem uma função social e, também uma individual: aquela prestação
destinava-se a atender a que interesse do credor? Sendo que o momento que interessa é o
momento em que a prestação nasceu e não o momento em que a prestação será cumprida.108
9.5.

Efeitos do Inadimplemento absoluto (art. 389) e relativo (art. 395)109

Não seria possível que mesmo em caso de mora ex re a lei exija a necessidade de uma interpelação? Sim. Ex.: X
financiou o carro no banco, dando o automóvel em garantia fiduciária e não pagou a prestação. O banco pode promover
a ação de busca e apreensão, mas a lei determina que ele tem que protestar o título ou notificar o devedor fiduciante,
apesar de ser um caso de mora ex re. Tanto é verdade, que a notificação, nos termos da lei, é feita para comprovar a
mora e não para constituir.
108 Exemplo.: X convida a classe inteira para almoçar e contrata uma banqueteira para levar a refeição no sábado na
hora do almoço. A banqueteira não aparece na hora do almoço, chegando às 8 da noite. A prestação é possível e está lá;
no entanto, tornou-se inútil, porque a contratação foi para a hora do almoço e não para o jantar. E, se X quiser receber
tudo, mesmo à noite? Ele pode querer. O que não é possível ao credor é de maneira injustificada dizer que não recebe
porque se tornou inútil. Mas é possível ao credor dizer que mesmo apriorísticamente inútil para o credor, para ele é útil,
pois ele tinha combinado um almoço com determinadas pessoas e um jantar com outras.
109 Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação
das perdas e danos.
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
107
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9.5.1. Perdas e danos (art. 402)
As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar, salvo as exceções expressamente previstas em lei.110
O inadimplemento absoluto e a mora podem provocar perdas e danos, sendo que o dano pode
ser material ou moral.
9.5.1.1.

Dano moral

Houve época em que se sustentou o descabimento de dano moral, quando se tratasse
de inadimplemento contratual, sendo este cabível apenas nas hipóteses de inadimplemento
extracontratual. No entanto, isto está complemente superado.
A ideia era de que o descumprimento contratual era normal na vida negocial; hoje, no
entanto, há alguns contratos que têm efeitos pessoais e não negociais. Exemplificando:
contratação com uma agência de turismo para reservar hotéis fora do Brasil que, no entanto,
não correspondem com aquilo que foi prometido.
De fato, a configuração do dano moral nas obrigações contratuais exige uma pesquisa
especial. Quer dizer, não é qualquer inadimplemento contratual que gerará dano moral. Na
verdade, o dano moral ou dano extra patrimonial examina-se por exclusão, quer dizer, ele não
é material. Ele se revela nas ocasiões em que alguém sofre violação de direito à
personalidade, não se trata de sofrimento, angústia e etc., como se dizia no passado. Vale
dizer, o dano moral não supõe discernimento (nascituro pode receber dano moral).
O dano moral é in re ipsa, ou seja, está na própria conduta de violação a um direito de
personalidade; ele é a conduta e não uma consequência da conduta, como ocorre com o dano
material. Para o arbitramento do dano moral o juiz deve compensar a vítima sem enriquecêla e, desestimular o agressor.
9.5.1.2.

Dano material

É o prejuízo que o sujeito experimentou em virtude do inadimplemento. O artigo 186
ressalta que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O dano
pode ser apreciado como dano evento ou dano prejuízo, sendo que o que interessa é o dano
prejuízo.111 O que importa, portanto, é o dano/ prejuízo, que pode se revelar de duas formas:
(i) Dano emergente: é uma diminuição patrimonial causada pelo inadimplemento.
(ii) Lucro cessante: é um acréscimo patrimonial que se deixa de ter por conta do
inadimplemento.112

Art. 402 do CC/2002/2002.
Exemplo: Pedro contrata um sujeito para demolir o muro da sua casa. No entanto, antes que ele comece, vem um
caminhão, bate no muro e derruba totalmente o muro. Houve dano? Houve um dano evento, mas não um dano prejuízo.
112 Exemplificando: taxista bateu o carro, quebrou o braço e amassou o carro, razão pela qual ficou sem trabalhar. O
dano emergente é o braço e o valor para o conserto da porta e, lucros cessantes são os valores que o taxista deixará de
ganhar enquanto não trabalhar.
110
111
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A dificuldade é saber quanto é o valor do lucro cessante. Uma das características sempre
citadas no dano, é a certeza; mas quando se trata de lucro cessante, joga-se com juízo de
probabilidade. É por isso que o art. 402 diz que abrangerá o que “razoavelmente deixou de
lucrar”.
Portanto, no caso de lucro cessante, a certeza do dano é a exclusão do dano remoto, do
dano hipotético, ou seja, aquele improvável, que foge do padrão básico da razoabilidade.113
9.5.2. Atualização monetária
Não havia, mas agora há uma lei civil genérica prevendo a correção monetária, o Código
Civil. No passado, a lei 6.899 previa a correção monetária para débitos judiciais, a partir da
data do ajuizamento. No entanto, os juízes fixavam a correção monetária a partir do
inadimplemento, em face do princípio da vedação do enriquecimento sem causa, porque a
correção monetária é a atualização real do valor de determinada obrigação; vale dizer, a
correção monetária, não é um plus, por intermédio dela evita-se um minus.
O Código Civil de 2002, por sua vez, prevê a correção monetária a partir do
inadimplemento. Tratando-se então de uma atualização que incide por causa e a partir do
inadimplemento, é certo dizer que ela não depende de qualquer pedido ou previsão das
partes, pois está prevista em lei, nos termos dos arts. 389 e 395.114 Vê-se que os referidos
dispositivos não determinaram nenhum índice específico, mas sim o índice especial naquele
momento vigente.
9.5.3. Honorários advocatícios
Os arts. 389 e 395 falam também expressamente em honorários advocatícios. É claro
que é necessária a atuação de um advogado. Mas a pergunta que se faz é se isto se aplica
apenas para o caso de atuação judicial ou também para casos de atuação extrajudicial.
Para muitos, os honorários referidos pela lei civil são exatamente os honorários da
sucumbência. Por outro lado, boa parte da doutrina sustenta que não seria assim, pois os
honorários da sucumbência já estão previstos do CPC e no Estatuto da Advocacia, ou seja,
para eles estes honorários não seriam resultantes da sucumbência. Neste sentido, os referidos
dispositivos legais poderiam estar se referindo a duas situações distintas:
(i) Honorários resultantes da atuação extrajudicial do advogado ou
(ii) Honorários resultantes da atuação judicial do advogado, mas em relação ao que ele
contrata com seu cliente, ou seja, além da sucumbência.
No que diz respeito à segunda hipótese, como é sabido, o advogado requer, além da
sucumbência, um percentual sobre o valor da dívida a ser cobrada judicialmente ou um valor
fixo, a depender do tipo de ação ou da forma de cobrança. Neste sentido, parte da doutrina
entende que tais valores fariam parte do prejuízo e, portanto, poderiam ser cobrados do
Exemplificando: não é possível pedir lucro cessante de todos os vencimentos que uma pessoa que foi atropelada (e
não conseguiu fazer a prova da magistratura) receberia se tivesse ido fazer a prova.
114 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Art. 395. Responde o devedor pelos
prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
113
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devedor, sendo necessário, para tanto, é claro, comprovar a despesa que estaria sujeita ao
crivo do juiz.
Da mesma forma, no caso de verba referente aos honorários extrajudiciais do advogado,
também se trata de um prejuízo do credor e, para serem devidos pelo devedor, tem que ser
provado o contrato com o advogado que também fica sujeito ao crivo do juiz.
Ressalte-se que em ambos os casos trata-se de uma verba que pertence à parte e não
ao advogado. Pois bem, como visto estes honorários podem ter o seu valor controlado pelo
juiz; no entanto, a questão que se coloca é se eles podem ser arbitrados pelo juiz. Vale
questionar: é possível cobrar o devedor exatamente o que o credor pagou ao advogado ou o
juiz que determinará o valor? A questão encontra-se em aberto. Entretanto, a maior parte da
doutrina entende que, em princípio, o credor pode cobrar do devedor exatamente o valor que
foi contratado, desde que o valor seja razoável, o que significa a incidência do princípio da
boa-fé objetiva e pode ser controlado pelo Poder Judiciário.
9.5.4. Juros
Antes de tudo, faz-se necessário diferenciar os juros legais dos convencionais e, os juros
moratórios dos compensatórios/remuneratórios.
9.5.4.1.

Juros legais vs. juros convencionais

Quando se fala em juros legais, a classificação é juros legais vs. juros convencionais. O
critério de classificação é a origem da previsão; se previsto em lei, será legal e, se advir de
convenção das partes, convencional.
9.5.4.2.

Juros moratórios vs. juros compensatórios

Por outro lado, quando se fala em juros moratórios, a classificação é outra; aos juros
moratórios se opõe os juros compensatórios/remuneratórios. O critério de classificação é a
finalidade. Os juros compensatórios servem para compensar a privação do capital pelo credor
e, podem ou não estar previstos em lei.115 Por sua vez, os juros moratórios têm como
finalidade dar a resposta de recomposição de natureza indenizatória ao inadimplemento da
obrigação
Ressalte-se que há no Brasil uma história de legislação interventiva em matéria de juros,
em face da preocupação com juros abusivos. Neste sentido, a legislação limita a taxa de juros,
ora de forma genérica e ora de forma específica.116
No entanto, permanecem as limitações infraconstitucionais; por exemplo, a Lei da
Usura, que proibiu em mútuos a contração de juros superiores à taxa de 1% ao mês. Esta
legislação refere-se aos juros compensatórios/remuneratórios das operações de mútuo e,
desde a edição da súmula 596 o STF pacificou o entendimento de que esta limitação não se
Exemplificando, os juros previstos na desapropriação são juros compensatórios legais, previstos em lei.
Exemplificando, quando foi editada a CF de 88 havia uma limitação de juros que, a rigor, aplicava-se a quaisquer
espécies juros (12% ao ano). Como é sabido, este artigo foi extirpado da CF pela EC 40, porque o STF já havia entendido
que este parágrafo dependia de regulamentação, uma vez que estava inserido no capítulo destinado a tratar do sistema
financeiro e o caput pedia lei de regulamentação.
115
116

65

INTRODUÇÃO AO DIREITO CIVIL: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES | Murillo Gutier

aplica às instituições financeiras, porque os recursos mutuados pelos bancos são originados
de captação que o banco faz de dinheiro e que requer juros maiores do que 1%:
Súmula nº 596 do STF: As disposições do decreto 22.626/1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional.
9.5.4.2.1. Juros moratórios legais (art. 406)
O art. 406 do Código Civil trata dos juros moratórios legais. Textualmente, descreve que
quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou
quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
O CC antigo previa que incidissem juros legais pelo inadimplemento à taxa de 0,5% ao
mês (art. 1062 do CC velho). Porém era permitido que a taxa fosse elevada por acordo das
partes, para até 1% ao mês. O Código Civil, por sua vez, no art. 406 diz que quando os juros
moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada ou provierem por
determinação da lei serão fixados de acordo com a taxa para pagamento de tributos em atraso
para a Fazenda Nacional.
O que o Código Civil quis fazer foi, novamente, estabelecer um limite para os juros legais
moratórios. Ocorre que ele começou com uma ressalva. Em face disto, a primeira questão é:
se forem convencionados, os juros poderão sê-lo em uma taxa superior àquela cobrada pela
Fazenda Pública em face da Dívida Ativa?
A redação ali presente não é das melhores, mas o que o CC/2002 quis dizer é que as
partes podem convencionar até o limite do que cobra a Fazenda Pública. Caso contrário, estarse-ia admitindo a possibilidade de se estabelecer juros moratórios sem limite (o que não é
permitido nem no caso dos juros compensatórios, conforme visto acima no caso do mútuo).
Visto isto, a questão que se coloca é qual é o limite? O art. 406 é uma norma civil em
branco que remete ao direito tributário. Qual é a taxa cobrada a título de juros moratórios
pelo não pagamento de tributo? É a SELIC.
No entanto, na composição da taxa SELIC não há apenas juros, mas também correção
monetária. Em face disto, foi estabelecida a utilização dos juros previstos pelo CTN, em seu
art. 161, ou seja, 1% ao mês.117
Portanto, hoje, os juros moratórios legais são de no máximo 1% ao mês. Vale ressaltar
uma regra importante e nova, que é a do parágrafo único do art. 404.118

CTN, Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
118 Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo
da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena
convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.
117

66

INTRODUÇÃO AO DIREITO CIVIL: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES | Murillo Gutier

Como visto acima, os juros moratórios têm como finalidade dar resposta de
recomposição de natureza indenizatória ao inadimplemento da obrigação, ou seja, o prejuízo
que o inadimplemento determina recompõe-se pelos juros.
Ocorre que o parágrafo único do art. 404 determina que é possível ao credor provar que
o inadimplemento tenha provocado um prejuízo maior. Por Exemplificando, no caso de ter
feito um empréstimo com juros maiores. Frise-se que os juros moratórios incidem
independentemente de qualquer pedido ou ajuste, nos termos do art. 407.119
Neste sentido, considerando que o juiz deixe de determinar a sua aplicação, bem como
que a parte não embargue ou apele neste sentido e, ainda, que o Tribunal também não trate
desta questão, ainda assim estes juros podem ser aplicados na fase de execução.
10.

CLÁUSULA PENAL

Está prevista no art. 408 e seguintes do CC que estabelece que incorre de pleno direito
o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se
constitua em mora. A cláusula penal é impropriamente chamada de multa civil.
Impropriamente, porque a cláusula penal pode ter outras finalidades; quer dizer, pode ter:
(a) natureza ou finalidade moratória,
(b) natureza ou finalidade compensatória.
De qualquer forma, nos dois casos, ela decorre sempre de um ajuste, que tem natureza
acessória a uma obrigação, normalmente uma obrigação contratual, mas não
necessariamente.120
Pois bem. A cláusula penal surgiu com uma função sancionatória do inadimplemento.
Todavia, mesmo na função moratória, hoje, a cláusula penal pode servir tanto para punir,
quanto para assegurar o cumprimento de uma cláusula específica do todo obrigacional.
Exemplificando: cláusula penal estabelecida para assegurar a cláusula X do contrato.
Portanto, a cláusula penal moratória serve:
(i) Para assegurar a mora ou
(ii) Para assegurar o cumprimento de uma cláusula específica.
No entanto, ela tem ainda uma (i) função compensatória. Ela serve como uma préfixação de perdas e danos devidos em razão do inadimplemento absoluto do contrato (e
não da mora). Em outras palavras, quando as partes forem pactuar um contrato, combina-se
que se no futuro uma das partes inadimplir, a indenização já está determinada. Antes de tudo,
a questão é se a cláusula penal tem limites e, se tiver qual é, bem como este limite é um só
para a sua função moratória e compensatória?
Historicamente a cláusula penal tem limite e era geral (para a cláusula penal moratória
e compensatória). O art. 920 do CC velho dizia que nenhuma cláusula penal poderia superar
o valor da obrigação a que ela se referia. Ou seja, o seu limite era 100% da obrigação a que se
referia.

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas
em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença
judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.
120 Exemplificando: testamento pode ter cláusula penal ao testamenteiro. Como tem natureza acessória, ela segue a
sorte da obrigação principal (o que é a regra).
119
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Ocorre que inúmeras e sucessivas legislações especiais passaram a estabelecer inúmeras
e diferentes limitações, ora para a cláusula penal moratória, ora para a cláusula penal
compensatória.121 Também havia uma lei especial para o limite de cláusula penal moratória
em face do não pagamento de condomínio. O limite era de 20%, que foi alterado pelo Código
Civil, para o montante de 2%. Observação: o STJ pacificou o entendimento de que mesmo
condomínios constituídos antes do Código Civil só podem cobrar 2%, se o inadimplemento
ocorreu depois do Código Civil.
Por outro lado, no que diz respeito à cláusula penal compensatória, também há limites.
O CDC é um caso concreto. O art. 53 prevê que nas compras à prestação é abusiva a cláusula
que preveja para o caso de inadimplemento, a perda completa do que foi pago. Este é um
limite para a cláusula penal compensatória, ou seja, as perdas e danos não podem ser fixados
no correspondente ao pagamento já efetuado pelo consumidor.122
Desde o CC velho havia limites para a cláusula penal compensatória e moratória,
inclusive em leis especiais. No Código Civil, nos termos do art. 412, o valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.123
Frise-se que este é um limite genérico, que não afasta, portanto, os limites especiais
previstos para situações especiais (como no caso do CDC e outros acima citados). E, se a
cláusula for fixada acima do limite? O juiz reduz ao limite. Ressalte-se ainda que o juiz já podia
e, continua podendo, nos termos do art. 413, primeira parte, proporcionalizar o valor da
cláusula penal: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
Isto significa adequar a incidência daquele valor previsto pelas partes, ao tanto da
obrigação cumprida. Ou seja, quando há cumprimento parcial da obrigação, a cláusula penal
deve ser aplicada de forma proporcional. A questão que se coloca é se o juiz pode
proporcionalizar de ofício ou se depende de pedido da parte. Trata-se de uma discussão em
aberto, mas, em caso de relações de consumo, por serem matérias de ordem pública, é
possível o controle de ofício.124
Outra questão é se o juiz pode alterar (e não proporcionalizar) a cláusula penal
estabelecida dentro dos limites. Para o CC velho isto não era possível; no entanto, o que se
passou a perceber é que nem sempre as partes são iguais do ponto de vista material e, com
isto, algumas legislações passaram a permitir a interferência do juiz na relação das partes. É o
que ocorre, por exemplo, no art. 6º, V do CDC:
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
Exemplificando: a Lei da Usura dizia que a cláusula penal moratória não poderia ser maior do que 10%. Este limite
ainda vigora para os mútuos civis, excluindo-se o mútuo financeiro e o mútuo regido pelo CDC (hoje, esta é de até
2%).
122 Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas
alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das
prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a
retomada do produto alienado. § 1° (Vetado). § 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem
econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo. § 3° Os contratos de
que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.
123 Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.
124 Inclusive o NCPC prevê expressamente.
121
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V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
O Código Civil, por sua vez, que se preocupa mais com a igualdade material e não
formal, objetivando a inexistência de desequilíbrio excessivo, também permitiu ao juiz, no
art. 413, segunda parte, reduzir o valor da cláusula penal.125
Isto é um exemplo típico de cláusula abusiva com previsão no CC, ou seja, as cláusulas
abusivas não estão apenas nas relações de consumidor. A CF/88, no art. 3º, inciso I
estabeleceu que é objetivo da República a construção de uma sociedade justa e solidária126,
o que só se faz se houver relações também jurídicas, justas e solidárias. Relações justas não
podem ser relações desequilibradas. Ressalte-se que o que não se quer é o desequilíbrio
manifestamente excessivo, medidos não pela lei, mas sim no caso concreto.
Pergunta-se: o juiz pode reduzir de ofício? Quem defende esta possibilidade, o faz com
fundamento no art. 2.035 do CC que estabelece a nulidade de qualquer cláusula contratual
que mal trate a função social do contrato.127
Ressalte-se que não seria caso de nulidade da cláusula, mas sim de sua aplicação de
forma reduzida; mas sem dúvida trata-se de uma questão interessante. É perfeitamente
possível que haja, concomitantemente, cláusula penal compensatória e cláusula penal
moratória; todavia, elas não podem ser aplicadas sobre o mesmo fenômeno, é claro, sob pena
de bis in idem.
Como se identifica qual é a função da cláusula penal? É comum dizer que um critério
para diferenciá-las é o valor. Mas isto não é critério, é apenas uma pista para distingui-las; se
é uma pré-fixação de perdas e danos é comum que ela tenha um valor maior do que o da
cláusula moratória. Todavia, tanto isto não é verdade, que o limite de ambas na lei geral civil
é o mesmo.
Na verdade, para diferenciá-las, será necessário fazer uma interpretação da vontade das
partes; o que elas objetivaram com cada cláusula. Vale ainda frisar que quando a cláusula
penal é moratória, ela pode ser exigida junto com a obrigação principal, nos termos do art.
411 do Código Civil128-129
Por outro lado, se a cláusula penal for compensatória, não há possibilidade de
cobrança conjunta. Na verdade haverá uma exigência alternativa, nos termos do art. 410 do
Código Civil.130
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do
negócio.
126 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa
e solidária;
127 Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código,
obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste
Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução.
Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os
estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.
128 Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula
determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da
obrigação principal.
129 Ex.: sujeito não pagou o aluguel; é possível cobrar o aluguel + o valor da cláusula penal moratória.
130 Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-seá em alternativa a benefício do credor.
125

69

INTRODUÇÃO AO DIREITO CIVIL: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES | Murillo Gutier

Em outras palavras, se o caso for de inadimplemento absoluto, o credor tem uma
alternativa; a questão é, alternativa entre o que? Há duas teses que procuram responder esta
pergunta. A primeira entende que ocorrido o inadimplemento absoluto, o credor pode exigir
a cláusula penal compensatória ou o efetivo prejuízo que estiver experimentado e, que pode
ser maior do que a cláusula penal. Diante do inadimplemento do devedor, o credor pode:
(i) Se o credor optar por exigir o valor da cláusula penal, basta demonstrar o
inadimplemento; não precisa comprovar o prejuízo.
(ii) Se optar pela indenização: tem que provar o inadimplemento + prejuízo.
Para esta primeira tese não é possível cobrar a cláusula penal e o cumprimento da
obrigação, pois houve o inadimplemento absoluto. Para o Professor esta primeira tese tem
um problema, porque na realidade, o inadimplemento absoluto não significa apenas
impossibilidade de cumprimento, pode significar tanto a impossibilidade de cumprimento da
obrigação como, por exemplo, o fato de ela ficar inútil ao credor.
Por outro lado, outro problema seria o fato de que quando as partes combinam um valor
a título de cláusula penal, o fazem como um risco. Quer dizer, mesmo que o prejuízo tenha
sido menor ou não haja prejuízo, o fato de haver o inadimplemento é suficiente para
determinar que a cláusula seja obrigatória, tem que ser paga.
Neste sentido, se há um valor de cláusula penal compensatória escolhido pelas partes,
o valor da indenização já está fixado. Se mesmo não havendo prejuízo pode ser cobrada a
cláusula penal, quando o prejuízo for maior, também não há que se falar em cobrar valor
maior do que o da cláusula penal.
Então, na realidade, o que o art. 410 quer dizer é que a alternativa do credor é ou exigir
a cláusula penal ou a prestação se ainda for possível cumpri-la (ou seja, no caso de o
inadimplemento absoluto advir do fato de ser inútil).131 O art. 416 do Código Civil reforça esta
segunda tese.132

Como se vê, nos termos do caput do artigo, para a exigência da cláusula penal pouca
importa se houve ou qual o tamanho do prejuízo. E, o parágrafo determina que havendo
prejuízo maior do que a cláusula penal, o credor só pode exigir a título indenizatório o valor
da cláusula penal, a não ser que tenha sido pactuada coisa diversa.133
11.

ARRAS OU SINAL

A matéria está regulamentada no Código Civil a partir do art. 417. As arras nasceram
com uma função muito clara e típica, a função de demonstrar, sinalizar, comprovar a
existência de um compromisso; surgiram com uma função confirmatória. A existência do
Exemplificando: caso de contratação de um bufê para o almoço que chega na hora do jantar, mas coincidentemente
o credor ainda quer, pois também dará um jantar naquele dia.
132 CC, Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda
que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi
convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo
excedente.
133 Exemplificando, as partes podem estabelecer que a cláusula penal seja o mínimo de indenização; sendo o prejuízo
maior e comprovado, poderá haver a cobrança de indenização maior em face do inadimplemento.
131
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compromisso era comprovada pela entrega da posse de uma coisa móvel de uma parte à
outra.134
Além desta função confirmatória, as arras passaram ao longo do tempo a terem a função
penitencial. Estas também são representadas por uma coisa entregue por uma parte à outra,
mas neste caso como uma contrapartida pelo exercício do direito de arrependimento.
11.1. Arras confirmatórias
As arras confirmatórias, por isso também chamadas de sinal, até o Código Civil
revelavam um compromisso e, hoje, já evidenciam não só o compromisso ao contrato, mas
também o próprio contrato, quer dizer, estas arras tiveram a função alargada. Isto, como
regra, porque, se o contrato for formal, não bastará a entrega das arras, será necessário
também que seja cumprido o requisito formal.
De qualquer forma, nos casos regra (nos quais não há o aspecto formal) as arras já
significam a existência do contrato. Nos termos do art. 417 as arras são entregues na
conclusão do contrato. Assim está disposto o artigo: “se, por ocasião da conclusão do contrato,
uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em
caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero
da principal”.
As arras são coisas móveis, porque quando o contrato se executa, em regra, as arras são
devolvidas. Portanto, o que se transmite é a posse. E, quando o que se entrega em arras tiver
a mesma natureza da prestação, as arras são imputadas ao pagamento da prestação.135 A
questão que se coloca é o que acontece com as arras confirmatórias quando o contrato é
descumprido? Se quem inadimpliu foi quem deu as arras, perdê-las-á; se quem inadimpliu,
por outro lado, foi quem recebeu as arras, o CC velho não dizia, mas o Código Civil estabeleceu
a regra no art. 418: Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo
por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu
haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de
advogado.
Isto significa que terá que devolvê-las em dobro, como ocorre nas arras penitenciais
abaixo. Há, no entanto, uma grande diferença. No caso das arras penitenciais, o sistema do
perde ou devolve em dobro esgota a pretensão da parte que não pode pedir mais indenização.
Por outro lado, no caso das arras confirmatórias, havido o inadimplemento, pode haver, além
da perda e devolução dobrada das arras, o pedido de indenização, desde que é claro seja
provado prejuízo maior.
11.2. Arras penitenciais
Quando há o arrependimento (há contratos em que não é possível o arrependimento.136
Se o arrependimento foi de quem deu as arras, ele perderá as arras e, se o arrependimento
Exemplificando: de arras no direito de família: jantar de noivado onde o noivo dava para a noiva o anel de noivado.
O anel de noivado trata-se de arras.
135 Exemplificando: sinal para pagamento de um imóvel em contrato de compra e venda.
136 Exemplificando, o contrato de compromisso de compra e venda de imóveis loteados.
134
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foi da parte que recebeu as arras, deve devolvê-la em dobro. O art. 420, determina que “se
no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou
sinal terão função unicamente indenizatória”. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em
benefício da outra parte; e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os
casos não haverá direito a indenização suplementar.
12.

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A prestação pecuniária, já antes do CC obedecia a um dentre vários princípios que
continua em vigor: princípio do nominalismo. Por este princípio, quem deve uma certa soma
em dinheiro, mesmo que tenha que pagar muito tempo depois, vai ter que pagar a exata
mesma soma numérica. Ou seja, se hoje é devido 1000 reais que deverá ser pago daqui a um
ano, daqui a um ano, terá que ser pago a mesma expressão numérica, ou seja, 1000 reais.
Ocorre que pode ser que estes 1000 não signifiquem mais 1000 reais daqui um ano. E,
por isso, a este princípio do nominalismo se opõe o princípio do valor real da moeda que busca
a assegurar o poder de compra da moeda. No entanto, no Código Civil o que prevalece é o
princípio do nominalismo. Então, como regra, o que deverá ser pago depois de um ano são os
mesmos 1000 reais. A manutenção do valor real da moeda não é a regra, mas pode acontecer
em dois casos:
(i) Quando as partes pactuam e,
(ii) Quando a lei assim determina.
12.1. Cláusulas de escala móvel
Quando as partes pactuam, o fazem por intermédio de cláusulas de escala móvel. Esta
sempre foi a forma de se defender da correção da moeda. No art. 318 o Código Civil assim
dispõe que são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem
como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os
casos previstos na legislação especial.
No CC velho estas cláusulas de escala móvel eram livres. No entanto, seguidas leis foram
editadas limitando a liberdade de escolha das partes. A primeira grande limitação foi proibir
cláusulas de escalas móveis representadas por paridade cambial (moeda estrangeira) e
paridade com o ouro. No caso da moeda estrangeira, sempre com ressalvas, por exemplo, no
caso de operação de exportação e importação, operação de câmbio, contratos com pessoas
jurídicas sediadas no exterior e etc.
A lei 10.192/01 confirmou esta regra com as mesmas ressalvas, mas com um acréscimo
importante. Quer dizer, proíbe que as obrigações sejam expressas em moeda estrangeira ou
paridade com ouro ou outro metal precioso. No entanto, esta lei disse que também não seria
possível vincular a moeda nacional à variação da moeda estrangeira, como regra. O STJ, em
certa época, antes desta lei, passou a admitir em alguns julgados que as partes pactuassem
em moeda nacional, mas dizendo que aquele valor equivalia a X dólares e que o que se pagaria
daqui a 1 ano, o correspondente a estes X dólares.
Portanto, esta lei disse, na verdade, que não só é proibido que o valor venha expresso
em moeda estrangeira, bem como expressar em moeda nacional, mas utilizando a moeda
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estrangeira como comparativo. Ressalte-se que há exceções como, por exemplo, o caso de
empréstimos efetuados no Brasil que são feitos com dinheiro tomado emprestado por Bancos
brasileiros no exterior. De qualquer forma, o histórico foi previsto no Código Civil.
Portanto, cláusulas de escala móvel não podem abranger ouro, qualquer outro metal e
moeda estrangeira. Ressalte-se, por outro lado, que há outras limitações para as cláusulas de
escala móvel.137 Depois de muita discussão, a jurisprudência entendeu que este índice setorial
só poderia ser utilizado se o imóvel ainda estivesse em construção, caso contrário, não há
sentido na utilização destes índices.
12.2. Teoria da Imprevisão no direito obrigacional
Há ainda um segundo meio de defesa contra a corrosão da moeda que, no entanto,
decorre de lei e não de manifestação de vontade. Trata-se do art. 317 do CC, que estabelece
que quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da
prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte,
de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.
Este dispositivo adotou a teoria da imprevisão. Quer dizer, as partes as vezes podem
não ter pactuado cláusulas de escala móvel. Neste caso, a lei determina que no caso de o valor
ter se deteriorado de forma significativa e imprevisível, o valor deve ser corrigido.

Da execução e o
Excessiva
desproporção
Requisitos

Entre o valores
Da prestação

Imprevisibilidade.

Portanto, se não houver cláusula de escala móvel e nem espaço para a aplicação da
teoria da imprevisão, prevalecerá o princípio do nominalismo e, o valor devido na data
avençada será o mesmo pactuado há um ano. Ressalte-se, no entanto, que se não houver o
pagamento no dia, a partir do dia do descumprimento, a atualização monetária decorre de
lei, nos termos do art. 389 e 395, conforme já analisado:


Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e
honorários de advogado | Art. 389



Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros,
atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos, e honorários de advogado | Art. 395



Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e
exigir a satisfação das perdas e danos | Parágrafo único do art. 395

Exemplificando: SINDUSCON é um índice que mede quanto varia os insumos da construção civil. Foi muito comum e
ainda é a utilização deste índice como cláusula de escala móvel para a compra de imóveis.
137
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13.

ATOS UNILATERAIS
Esta matéria está prevista a partir do art. 854 do Código Civil. Os atos unilaterais são:

Atos unilaterais

Promessa de
recompensa

Gestão de
negócios

Pagamento
Indevido

Enriquecimento
sem causa

Lembrando que estes atos unilaterais são fontes unilaterais de obrigações, obrigações
que nascem não de um contrato, que é bilateral, e nem da prática de um ato ilícito. É uma
obrigação que nasce de modo unilateral.
13.1. Promessa
O estudo do tema requer a análise da “recompensa”, figura que se encontra prevista no
ramo do Direito das Coisas no artigo 1233 e seguintes do CC 2002138. A recompensa pressupõe
uma descoberta, posto que é a contrapartida devida àquele que acha e devolve coisa alheia
móvel perdida (essa anteriormente denominada “achádego” no português castiço). Nos
termos do artigo 1233 do CC 2002 aquele que acha coisa alheia perdida tem o dever de
restituí-la a seu dono ou legítimo possuidor, devendo entregá-la a autoridade competente
(policial ou judicial), caso não saiba quem é seu dono.139 Importante notar que a promessa de

Art. 1.233. Quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Parágrafo
único. Não o conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, e, se não o encontrar, entregará a coisa achada à
autoridade competente. Art. 1.234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito
a uma recompensa não inferior a cinco por cento do seu valor, e à indenização pelas despesas que houver feito com
a conservação e transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Parágrafo único. Na determinação do
montante da recompensa, considerar-se-á o esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono, ou o legítimo
possuidor, as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. Art. 1.235. O
descobridor responde pelos prejuízos causados ao proprietário ou possuidor legítimo, quando tiver procedido com
dolo. Art. 1.236. A autoridade competente dará conhecimento da descoberta através da imprensa e outros meios de
informação, somente expedindo editais se o seu valor os comportar. Art. 1.237. Decorridos sessenta dias da divulgação
da notícia pela imprensa, ou do edital, não se apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta
vendida em hasta pública e, deduzidas do preço as despesas, mais a recompensa do descobridor, pertencerá o
remanescente ao Município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. Parágrafo único. Sendo de diminuto
valor, poderá o Município abandonar a coisa em favor de quem a achou.
139 Exemplificando o instituto da recompensa pode ser citada a situação da pessoa que, tendo perdido seu animal de
estimação, promete uma recompensa àquele que o encontrar.
138
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recompensa provém de uma declaração unilateral de vontade e difere dos demais institutos
por não possuir um caráter restitutório.
A promessa é uma declaração unilateral de vontade, enquanto os demais atos são
restitutórios, ou seja, alguém pratica uma conduta que cria uma obrigação de restituir para
outro. Quem perde coisa móvel pode prometer uma recompensa para quem encontrar. O art.
1233 regulamenta o instituto da descoberta, determinando, por outro lado, que quem
encontra coisa alheia tem a obrigação de devolver com uma recompensa. Mas nada impede
que o dono estabeleça previamente o valor e, em face disto terá que cumprir com a promessa.
A discussão casuística que há aqui é se é possível prometer recompensa a quem tem
obrigação legal de encontrar.140 Tem-se entendido que não é possível.
13.2. Gestão de negócio
A gestão de negócios é a administração oficiosa de interesse alheio. Bem exemplifica
tal instituto a situação em que durante a ausência do proprietário, para evitar a ruína do
imóvel, o vizinho realiza um conserto as suas próprias expensas. Esse reparo cria a obrigação
do proprietário beneficiado restituir a quantia desembolsada pelo vizinho, sob pena de haver
enriquecimento sem causa. A gestão de negócios provém do Direito Romano e não é uma
novidade trazida pelo CC 2002, uma vez que já se encontrava prevista no CC 1916,
equivocadamente inserida no Capítulo do mandato, pois enquanto esse decorre de uma
obrigação convencionada (por ser uma modalidade de contrato), a gestão de negócios surge
espontaneamente, independentemente de convenção de vontades.
Apenas relembrando o que é, trata-se de administração oficiosa de interesse alheio.141
Trata-se de conduta unilateral que gera obrigação de restituir.
13.3. Pagamento indevido
O pagamento indevido é aquele feito sem a existência de uma causa. É aquele ao qual
não corresponde uma obrigação precedente. Aquele que recebe o pagamento indevido tem
obrigação de restituí-lo a quem o fez, sob pena de enriquecimento ilícito. A repetição de
indébito é a devolução do valor pago indevidamente. O pagamento é a forma natural pela
qual a obrigação se extingue. Porém, o pagamento indevido ao invés de extinguir uma
obrigação, faz nascer uma nova, qual seja, a do terceiro devolver os valores recebidos
indevidamente. Tal como mencionado para a gestão de negócios, o pagamento indevido
também já era tratado pelo CC 1916 (no capítulo do pagamento). Tal tratamento era, porém,
uma contradição, pois como mencionado, o pagamento indevido não extingue a obrigação,
mas sim faz nascer uma nova obrigação.
A disciplina é dos arts. 876 a 883. Pagamento indevido é o pagamento sem causa
obrigacional, ou seja, paga-se aquilo que não é devido. Quem paga o que não deve está
propiciando a quem recebeu um benefício sem causa. Portanto, quem recebe um pagamento
indevido, no fundo, está experimentando um pagamento sem causa e, diante disso, quem
recebe o pagamento indevido tem dever de devolver.
140
141

Exemplificando: prometer recompensa para a polícia localizar o carro.
Exemplificando: vizinho que está viajando, a sua casa ameaça ruir e alguém vai lá e conserta.
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A obrigação nasce por força de uma conduta unilateral, por força daquele que pagou
indevidamente. Esta matéria que estava tratada no CC no capítulo do pagamento, hoje está
tratada na parte dos atos unilaterais. O Código Civil repetiu um artigo do CC anterior que cria
um requisito para que haja a devolução. Textualmente, temos que àquele que
voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro (Art. 877).
Por esta disposição, a pessoa que paga o indevido só tem o direito de exigir a devolução,
se demonstrar que pagou o indevido por erro, ou seja, supondo que houvesse uma obrigação
a quitar. A pergunta que sempre se colocou foi: se o pagamento foi feito de forma indevida,
que outra causa pode ter sido se não o erro? Apenas no caso de liberalidade (doação), mas a
liberalidade não se presume. Com isto, em princípio o pagamento foi por erro.
De qualquer forma, começaram as mitigações. No que diz respeito ao direito tributário,
não é necessário provar o erro para pedir a repetição de indébito, porque o tributo não se
paga voluntariamente. No entanto, na verdade não se paga espontaneamente, mas sim
voluntariamente (não há como pagar involuntariamente).
A doutrina dizia que no que diz respeito ao indébito civil, presume-se o erro e, invertiase o ônus probatório, ou seja, quem recebeu teria que provar que foi pago por outro motivo,
como, por exemplo, a liberalidade.
Para o Prof. Godoy teria sido mais fácil abolir o dispositivo, mas o Código Civil o
transcreveu e, portanto, continuarão sendo discutidos os mesmos pontos. Por outro lado,
cite-se o art. 883:
 Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito,
imoral, ou proibido por lei. | Art. 883. No caso deste artigo, o que se deu reverterá
em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz | Parágrafo
único.
Nos termos deste dispositivo, retira-se a possibilidade de repetição para aquele que
pagou para a obtenção de uma finalidade ilícita qualquer.142 E, o seu parágrafo único
determina que quem recebeu não poderá embolsar, sob pena de enriquecimento sem causa.
O que se deu será revertido a estabelecimento de beneficência, a critério do juiz.
Para o Prof. Godoy a previsão é ótima (abertura para valores serem obrigatoriamente
destinados a entidades altruísticas, como já ocorre com o direito penal143, mas está no lugar
errado, pois aqui dificilmente se chegará a este ponto.
Quer dizer, quem vai entrar com ação para a restituição de valores pagos em face de
objetivos ilícitos se sabe que não vai ficar com o dinheiro? As instituições beneficentes
poderiam propor a ação, mas como elas saberiam da existência destes valores? Por fim, ainda
poderia promover a ação o MP, mas da mesma forma, dificilmente ele ficará sabendo dos
valores.
Por isso, na verdade, é uma novidade ótima, mas no lugar errado. Se tivesse sido
colocada em outro local, resolveria um problema insolúvel, que é o do dano moral. Quer dizer,
o arbitramento do dano moral é um problema no sistema, não obstante haver os critérios
(compensar a vítima sem enriquecê-la e ao mesmo tempo, um valor que desestimule o
ofensor).
142
143

Exemplificando: dívida de jogo proibido e não tolerado.
Exemplificando, no caso das cestas básicas.

76

INTRODUÇÃO AO DIREITO CIVIL: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES | Murillo Gutier

Assim, para o professor, por exemplo, no caso de uma indenização a ser paga pelo Banco
Itaú para uma pessoa simples, a fim de cumprir com os dois critérios, 70% poderia ser
revertido a uma instituição beneficente e 30% para a vítima.
13.4. Enriquecimento sem causa
Além de ser um princípio, o enriquecimento sem causa é atualmente uma regra
positivada pelos artigos 884, 885 e 886 do CC 2002144. É um princípio de justiça comutativa,
aristotélica. As regras do enriquecimento sem causa devem ser aplicadas subsidiariamente,
ou seja, quando não houver regras próprias a respeito das demais espécies de atos
unilaterais.145 O enriquecimento sem causa sempre foi um princípio no sistema. No Código
Civil, no entanto, ele não é apenas princípio, mas também regra, nos termos do arts. 884 a
886:


Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir
o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. | Art. 884.



Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na
época em que foi exigido | Art. 884, Parágrafo único.



A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o
enriquecimento, mas também se esta deixou de existir | Art. 885.



Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios
para se ressarcir do prejuízo sofrido | Art. 886.

Nos termos do art. 886, se o caso é de enriquecimento sem causa e a lei conferir ao
lesado um instrumento próprio, não se aplicam estas regras. Quer dizer, estas regras são
aplicadas subsidiariamente.146 Na verdade, este dispositivo abre novas hipóteses de ação de
cobrança, dirigidas contra pessoas que antes não se imaginava pudesse figurar no polo passivo
da demanda.
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