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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 
O Direito das Obrigações é o ramo do Direito Civil destinado a regulamentar relações jurídicas que têm por 
objeto uma prestação (dar, fazer e não fazer) de natureza patrimonial que deve ser cumprida por um sujeito 
(devedor) a outro (credor). Esse dever de prestação pode decorrer: 
 1) da VONTADE dos sujeitos envolvidos (Ex: como em um contrato de compra e venda),  
 2) da própria LEI (Ex:como a obrigação de pagar alimentos) 
 3) de um ATO ILÍCITO (Ex: dever de reparar ou ressarcir os danos causados a outrem)  
 

1. OBRIGAÇÕES: 
 
Obrigação é uma relação jurídica transitória em que o devedor (sujeito passivo/solvens) tem o dever de realizar 
uma prestação de natureza econômica, consistente em um dar, fazer ou não fazer (objeto) em favor do credor 
(sujeito ativo/accipiens), sob pena de o seu patrimônio responder pelo descumprimento (garantia)  
 
OBS: As relações poderão ser jurídicas ou não. Havendo direitos e deveres para algumas das partes então 
estamos falando de uma relação jurídica. Nem tudo na vida terá caráter patrimonial, logo não serão obrigações 
e sim um dever.  
 
Tecnicamente: Quando falamos em OBRIGAÇÃO estamos falando de um tipo de relação jurídica na qual se 
relacionam o credor e o devedor em torno de uma dívida ou dever PATRIMONIAL. 
 
OBS: Distinção DIREITOS REAIS x DIREITOS PESSOAIS (OBRIGACIONAL) 
Direitos reais: são aqueles que representam uma relação de sujeição de uma coisa a um bem. O direito real é 
aquele que afeta a coisa direta e imediatamente, sob todos ou sob certos respeitos, e a segue em poder de quem 
quer que a detenha. têm eficácia absoluta (oponibilidade erga omnes) e correspondem à sujeição de uma coisa 
ao poder do titular do direito. 

Direitos obrigacionais, pessoais ou de crédito: são aqueles que consistem no dever de prestar algo a alguém. 
Vinculam condutas humanas consistentes em um dar, fazer ou não fazer, de maneira que descumprido o dever 
de prestação, há consequências legais . A relação obrigacional somente produza efeito entre as partes 
(eficácia relative – propter personam) e, consequentemente, o credor possa exigir a prestação apenas do 
devedor e o devedor deva prestá-la apenas ao credor, isso não significa que terceiros possam prejudicar o 
desenvolvi- mento da obrigação e frustrar o interesse do credor. 

Obrigações in rem, ob rem ou propter rem: existem obrigações, em sentido estrito, que decorrem de um direito 
real sobre determinada coisa, aderindo a essa e, por isso, acompanhando-a nas modificações do seu titular.  
 
Patrimônio é um conjunto de todos os bens que uma pessoa tem e que podem ser avaliados em dinheiro. Cada 
pessoa só tem 1 (um) patrimônio. caso o devedor não cumpra o seu dever de prestação, sofrerá as 
consequências impostas pela legislação. No âmbito obrigacional, essas consequências têm caráter patrimonial: 
o patrimônio do devedor responderá pelos prejuízos sofridos pelo credor (art. 391, CC), tanto de ordem 
patrimonial quanto extrapatrimonial. MAS EXISTEM EXCEÇÕES PREVISTAS  (Art. 790 e 883 CPC). 
 
 
Obrigações POSITIVAS:  
 
à DAR (obligatio ad dandum): significa entregar algo a título gratuito ou oneroso, definitivo ou temporário. 
Sempre que a obrigação for de entregar algo, seja dinheiro, bem móvel ou imóvel, logo esta será uma obrigação 
de dar. 
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à FAZER: todas as outras atividades humanas que não representem entregas de objetos, que são avaliados 
em dinheiro, serão obrigações de fazer. Atentar que algumas obrigações de fazer são infungíveis. 
 
Obrigações NEGATIVAS:  
 
à NÃO FAZER: é uma obrigação na qual o credor exige do devedor que assuma um compromisso de caráter 
patrimonial de NÃO assumir determinada postura.  
 Ex1: Professora que é paga para não dar aula para concorrência. 
 Ex2: Restaurante que assume o compromisso de não vender produto da coca-cola (contratos de 
exclusividade) 
 Ex3: Serviço de seguranças em festas de ricaços, onde os seguranças não podem vazar as informações. 
 
- O que é o PAGAMENTO? 
R: É o ato onde o devedor cumpre sua obrigação com o credor, seja ela uma obrigação de DAR, FAZER ou 
NÃO FAZER. 
 
- Importância de se identificar o tipo de bem ou direito (Móvel e Imóvel), pois influenciará a TRADIÇÃO. 
Ex:  Art 79 – Direito a sucessão aberta é Bem IMÓVEL, exigem solenidade para tradição. 
 Art 32 – Bem suscetíveis de movimento próprio é Bem MÓVEL, não exige solenidade para a tradição. 
 Art 83 – Energias (Elétrica, Sinal de TV, Sinal de Celular) são Bens MÓVEIS. 
 Art. 83, III – Bens pessoais de caráter patrimonial – DÍVIDAS e CRÉDITOS são Bens MÓVEIS. 
 
- Importante diferençar a obrigação de DAR com o ato de DOAR. 
DAR: para o direito civil é entregar um bem ou um valor de forma onerosa, exige uma contrapartida. 
DOAR: para o direito civil é entregar um bem ou coisa de forma gratuita. 
 
1.1. Relação Obrigacional: 
 
A Relação Obrigacional no direito é um tipo de Relação Jurídica que depende de dois sujeitos (Credor e 
Devedor) em torno de um Objeto e nasce a partir de um Fato Gerador, que nasce por meio da lei ou por meio 
da vontade (que é sua fonte). 
 
 
RELAÇÃO OBRIGACIONAL (Elementos): 
 

SUJEITO 
ATIVO OBJETO SUJEITO 

PASSIVO 
VÍNCULO 
JURÍDICO 

Titular do direito Bem protegido pelo 
direito 

Titular do 
dever 

Elemento ideal 

CREDOR 
Accipiens 

OBRIGAÇÃO de: 
Dar 
Fazer 
Deixar de fazer 

DEVEDOR 
Solvens 

RELAÇÃO 
patrimonial 
entre Credor e 
Devedor 

 
+ FATO GERADOR (Lei , Vontade Humana ou Ato ilícito) – São FONTES da Obrigação 
 
Elementos da Relação Obrigacional: 
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- Objeto IMEDIATO: é sempre um verbo - DAR, FAZER e NÃO FAZER 
- Objeto MEDIATO: Aquilo que se dá, aquilo que se faz, aquilo que se deixa de fazer. Bem jurídico tutelado 
ou o próprio bem da vida posto em circulação. 
 
 Ex: Em uma relação de compra e venda de um computador 
  Objeto Imediato: Obrigação de dar 
  Objeto de Mediato: Computador 
 

Dever X Obrigação X Ônus X Estado de Sujeição: 
Dever jurídico: situação passiva que se caracteriza pela necessidade do devedor observar um certo 
comportamento, compatível com o interesse do titular do direito subjetivo; 
Obrigação: em correspondência a este dever jurídico de prestar (do devedor), estará o direito subjetivo à 
prestação (do credor), direito este que, se violado – se ocorrer a inadimplência por parte do devedor –, admitirá, 
ao seu titular (o credor), buscar no patrimônio do responsável pela inexecução (o devedor) o necessário à 
satisfação compulsória do seu crédito, ou à reparação do dano causado, se este for o caso. O direito das 
obrigações cuida apenas de uma das espécies do dever jurídico, isto é, daqueles que provocam um vínculo 
especial entre pessoas determinadas, dando a uma delas o poder de exigir da outra uma prestação de natureza 
patrimonial; 
Ônus jurídico: consiste na necessidade de observar determinado comportamento para a obtenção ou 
conservação de uma vantagem para o próprio sujeito e não para a satisfação de interesses alheios”; e 
Estado de sujeição: direito potestativo é o poder que a pessoa tem de influir na esfera jurídica de outrem, sem 
que este possa fazer algo que não se sujeitar.  
 
1.2. Vínculo Obrigacional: 
 
A palavra obrigação se origina da palavra “ligação”. O vínculo dá ideia de que em algum momento esta 
relação irá desaparecer e que o vínculo irá se extinguir. No direito brasileiro não existem vínculos eternos. 
>Teoria Monista das Obrigações: Débito e Responsabilidade são elementos indissociáveis.  
>Teoria Dualista das Obrigações: O vínculo obrigacional é composto por dois níveis – primário e 
secundário. 
Nível Primário: Débito (= Schuld) 
Nível Secundário: Responsabilidade (= Haftung) 
 
O nível primário é a dívida em si. Se “A” deve a “B” R$ 100,00, este valor é o nível primário do vínculo.  
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No nível secundário o patrimônio de “A” também poderá responder pela dívida com “B” e está comprometido 
em relação à dívida. Vale o brocardo jurídico “patrimônio do devedor é a garantia do credor” 
 
Ex: Art. 392, CC – pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
Neste caso responder se refere à responsabilidade. 
 
Obrigação (debitum): corresponde, em sentido estrito, ao dever do sujeito passivo de satisfazer a prestação 
positiva ou negativa em benefício do credor e  
 
Responsabilidade (obligatio): autorização, dada pela lei, ao credor que não foi satisfeito, de acionar o devedor, 
alcançando seu patrimônio, que responderá pela prestação. A responsabilidade traz o dever de responder com 
seu próprio patrimônio para solver o débito. 
 
Lei 8009/90 – Impenhorabilidade do bem de família – lista em que se pode perder o Bem de Família. 

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista 
ou de outra natureza, salvo se movido: 

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no 
limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; 

III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o 
devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;        

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; 

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; 

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a 
ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. 

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.       

O normal de uma dívida é que a pessoa que tem a dívida também terá a responsabilidade por esta dívida, sendo 
seu patrimônio responsável pelo pagamento da dívida, de acordo com o art. 392, CC. No entanto, poderá haver 
situações nas quais uma pessoa será a responsável pela dívida, sem ser o próprio devedor. Havendo o 
pagamento pelo responsável da dívida, haverá o direito de regresso contra o devedor original. 
 
No caso de prescrição, a dívida permanece, sendo extinta apenas a responsabilidade (que é a pretensão). 
 
Art. 876, CC – Repetição de Indébito. Repetição = pedir de volta, Indébito = pagamento indevido. Quem 
recebe aquilo que não é seu, deverá restituir.  
Art. 882, CC – Não se pode pedir de volta o que se pagou para quitar dívida prescrita ou obrigação 
judicialmente inexigível (= obrigação natural). 
 

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que 
incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. 

 
Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação 

judicialmente inexigível. 
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Obrigação Natural (obligatio sem debitum) é uma obrigação que nasce sem o vínculo secundário da 
responsabilidade. Ela existe como dívida mas não existe a necessidade de pagamento, pois não existe a 
responsabilidade. O Credor não poderá exigir o pagamento do Devedor recorrendo ao Poder Judiciário, pois as 
obrigações naturais são inexigíveis. Da mesma forma que s 

Exemplo de obrigação natural: Dívida de jogo, aposta, pretensões prescritas. 
Art. 814, CC - As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a 

quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. 
 - Jogo = de alguma forma eu interfiro no resultado. Ex: jogo de poker. 
 - Aposta = o resultado não depende de mim. Ex: corrida de cavalos. 

Da mesma forma não se pode repetir (solicitar devolução) das obrigações naturais pagas de forma errada. 
Já que não são exigíveis. Art. 882, CC. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou 
cumprir obrigação judicialmente inexigível.  

Não cabe Repetição de Indébito: 

 
 
1.3. CLASSIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VÍNCULO OBRIGACIONAL 
 
Perfeitas: são as que o vínculo obrigacional apresenta tanto débito quanto responsabilidade. Ex: a obrigação do 
Estado em garantir a saúde de seus cidadãos.  
Imperfeitas: são aquelas em que falta ao vínculo jurídico o débito ou a responsabilidade. Ex: as obrigações 
naturais que são imperfeitas porque, embora a dívida exista, o credor não pode exigir o comportamento do 
devedor, muito menos executar seu patrimônio.  
Naturais: aquelas em que o direito de crédito, embora existente, não é dotado de exigibilidade. Ex: A dívida 
prescrita, por exemplo, é obrigação natural.  
Civis: são as obrigações em que o credor pode exigir a prestação do deve- dor, sob pena de responsabilidade 
patrimonial deste. Ex: obrigação de reparar os danos decorrentes de um ato ilícito. 
Morais: atinentes a regras de convivência, trato social, religiosas e outras que não correspondem a 
comportamentos selecionados pelo ordenamento jurídico. Essas obrigações não integram o objeto de estudo do 
direito obrigacional. Ex: obrigação de dar presente de aniversário a parentes e amigos.  
  

1.4. CLASSIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUANTO A NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES 
 

1.4.1. Obrigações DE DAR: (Obligatio dandi) 
 
Art. 313, CC  - O Credor não está obrigado a aceitar outra prestação, ainda que mais valiosa. 
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Aliud pro alio invito creditori solvi non potest – Uma coisa por outra contra a vontade não paga a obrigação 
(Ainda que o pagamento seja mais valioso) 

 
Art. 233, CC - A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios (salvo deliberação diversa) 

Accessorium sequitur principale  

 -DAR Coisas Certas: A entrega de objeto diverso do prometido importa em modificação da obrigação, 
que somente é possível com a anuência de ambas as partes. poderão ser bens fungíveis ou infungíveis. Se 
ocorre o perecimento de coisa fungível (antes da tradição), basta a entrega da mesma coisa. Havendo o 
perecimento de coisa infungível, haverá tratamento diferenciado. OBS: Imóvel é sempre infungível. 

 -DAR Coisas Incertas: O objeto é indicado apenas de forma genérica no início da obrigação. No 
entanto o objeto deve ser indicado, ao menos pelo gênero e quantidade, faltando determinar a qualidade, 
mediante um ato de escolha na ocasião do cumprimento da obrigação. Coisa incerta não quer dizer qualquer 
coisa. A indeterminação é RELATIVA. Não se admite a indeterminação absoluta (torna o contrato NULO). 
 -Bem Principal – existe per se. (existe sobre si) 
 -Bem Acessório – sua existência depende do principal. 
  
  

Art. 234, CC - Culpa no Direito Civil significa a Culpa lato sensu (Culpa – negligência, imprudência ou 
imperícia - e Dolo) 

 
1.4.1.1. Obrigações de DAR COISA CERTA (Art 233 a 242, CC): 

 
Conceito: Obrigação de dar coisa certa, também chamada de obrigação específica, é aquela em que o 

objeto da prestação é certo e determinado, individualizado, apresenta peculiaridades próprias que o distingue 
dos demais do mesmo gênero e espécie.  

 
Art 233, CC - Consagra a princípio da gravitação jurídica – o acessório segue o principal 

(accessorium sequetur principale), salvo as pertenças (Art. 94, CC). 
 
– os frutos, produtos e benfeitorias devem ser entregues/transferidos ao credor junto com o bem 

principal, a não ser que as partes tenham pactuado em sentido contrário ou que as circunstâncias do caso não 
permitam (o que deve ser interpretado conforme os usos e costumes do local onde foi celebrado o negócio). Por 
exemplo, se A adquiriu todo o rebanho de B, estão incluídas as fêmeas prenhas, ainda que as partes não tenham 
estabelecido isso expressamente.  

– as pertenças não devem ser entregues/transferidas junto com o bem principal, salvo se a lei, as 
partes ou as circunstâncias do caso estabelecerem em sentido diverso.  

 
(LINK) Veja BENS ACESSÓRIOS 
  

“RES PERIT DOMINO” 
(A coisa perece para o dono) 
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Art 234 a 237, CC: 
Obrigação de DAR (coisa certa) - Se a coisa PERECE totalmente: 

 
 
Obrigação de DAR (coisa certa) - se a coisa PERECE parcialmente: 
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Art 238 a 242, CC  - Obrigação de RESTITUIR coisa certa: 
 
- Coisa perece ou deteriora SEM CULPA do devedor: Subsiste a regra de que a coisa perece para 

o dono (credor), que suportará o prejuízo, sem direito a indenização, considerando-se a ausência de culpa do 
devedor.  

OBS: O Código Civil, não obstante houvesse imposto as consequências do prejuízo ao credor, 
ressalvou os seus direitos até o dia da perda. Assim, se a coisa depositada gerou frutos até a sua perda, sem 
atuação ou despesa do depositário, que inclusive tinha ciência de que as utilidades pertenceriam ao credor, este 
terá direito sobre elas até o momento da destruição fortuita da coisa principal.  

 
Art 240, CC - Em caso de simples deterioração, recebê-lo-á o credor, tal qual se ache, sem direito a 

indenização (art. 240 do CC/2002). 
 
- Coisa se perece ou deteriora POR CULPA do devedor:  Por óbvio, se a coisa se perde por culpa 

do devedor, que não poderá mais restituí-la ao credor, deverá responder pelo equivalente (valor do objeto), mais 
perdas e danos (art. 239 do CC/2002).  
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- Se o devedor teve despesa ou agregou valor ao bem (a ser restituído) com o seu trabalho: 

 

Art. 241, CC - Se os melhoramentos e acréscimos ocorreram sem qualquer interferência do devedor  - o 
credor terá direito a receber a coisa no estado em que se encontra, sem qualquer ressarcimento ao devedor.  

Art. 242, CC - Frutos Percebidos: 

Os frutos colhidos até o momento da tradição são do devedor, ao passo que os frutos pendentes pertencerão 
ao credor (art. 237, parágrafo único, CC). Também pertencerão ao devedor os frutos percipiendos, estantes e 
consumidos. Já os frutos colhidos com antecipação deverão ser restituídos ao credor (art. 1.214, parágrafo 
único, CC).  

 
Art. 399, CC – MORA DO DEVEDOR + CASO FORTUITO. Deve ser ressalvado que, em determinadas 
situações, a lei determina que, mesmo tendo havido caso fortuito ou força maior, hipóteses mais comuns de 
perda ou deterioração da coisa sem culpa do devedor, este ainda assim responderá pelos prejuízos. 

Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou 
de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a 
obrigação fosse oportunamente desempenhada. 
 

1.4.1.2. Obrigações de dar COISA INCERTA (Art. 243 a 246, CC): 
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Conceito: É aquela em que a coisa objeto da prestação de dar é indeterminada (porém sempre determinável), 
genérica, definida apenas pelo gênero e pela quantidade (art. 243, CC ). Vale ressaltar que o que é incerto 
(determinável) é a coisa (objeto mediato da obrigação) e não a prestação (objeto imediato da obrigação).  

Escolha: a escolha da coisa a ser entregue é feita pelo DEVEDOR da coisa, SDC. 

 

“Genus nunquan perit”***  
(O gênero nunca perece) 

 
 

***Significa dizer que, enquanto durar o período de incerteza (ou seja, enquanto o credor não houver sido 
notificado da concentração), a obrigação tem que ser cumprida, mesmo tendo ocorrido perda ou deterioração 
da coisa, culposa ou não culposa.  

Dívidas de Gênero 
Gênero Limitado – 1 cãozinho dentre os 4 que nasceram. 
Gênero Ilimitado – uma saca de café dentre todo o café colhido  ou dinheiro. 
 
Art. 245, CC - Declaração Receptícia de Vontade (Para gênero limitado): é uma declaração unilateral, 

mas só irá produzir efeitos a partir do momento que a pessoa tem ciência da declaração (O CC adotou a 
TEORIA DA ESCOLHA – a obrigação deixa de ser incerta, a partir do momento em que o credor é cientificado 
da escola). A partir deste momento a obrigação de dar coisa INCERTA passa a ser de dar coisa CERTA (este 
ato se chama de CONCENTRAÇÃO). 

 
Enquanto não houver a concentração, a obrigação ainda é incerta. Todavia, uma vez procedida a escolha 

e cientificado o credor desta, a obrigação passa a ser de dar coisa certa (art. 245, CC) e será regida pelas regras 
constantes dos artigos 233 a 242, CC. 

 
 
Após a CONCENTRAÇÃO: 
 
Perecendo por Força Maior (sem culpa do devedor) = extingue-se o contrato 
Perecendo por culpa do devedor = devolve-se o valor pago + perdas e danos. 
 
 

1.4.2. Obrigações FAZER (Art 247 a 249, CC): (Obligatio ad faciendum) 
É relação jurídica na qual o devedor precisa prestar um serviço, um fato, ao devedor.  

 
Obrigação de FAZER PERSONALÍSSIMA (Art. 247 e 248): 
Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele 

exeqüível. 
Prestação a ele só imposta = obrigação personalíssima. 
 
Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, 

responderá por perdas e danos. 
Se tinha que fazer e não fez? R: Analise o motivo e veja se houve culpa ou não do devedor. 
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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. 

§único é um caso de autotutela. O uso desta ferramenta deve ser feito com extrema cautela. 
 
OBS: Não há ação no mundo que possa obrigar uma pessoa física a fazer algo, se ela não quiser. No 

entanto, a pessoa que não faz algo arcará com as consequências. 
 
Obrigação de MEIO: é uma obrigação de fazer que só exige esmero daquele que faz.  
 Ex: O serviço prestado por um advogado; o serviço prestado por um cirurgião plástico. 
Obrigação de RESULTADO: a obrigação de fazer exige, efetivamente um resultado. 
 Ex: Quando chamamos um taxi o resultado é exigido, que é chegar no ponto desejado; o serviço de 

pintura. 
 

1.4.3. Obrigações de  NÃO FAZER: (Art 250 a 251) (Obligatio ad non faciendum) 
A obrigação de não fazer (obligatio ad non faciendum) é aquela em que a prestação consiste em uma omissão 
do devedor, que se abstém da prática de determinada conduta que, não fosse o vínculo obrigacional, poderia 
praticar. Por isso, costuma-se dizer que, EM REGRA, as obrigações de não fazer são personalíssimas e 
indivisíveis. 

 

Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, que 
se obrigou a não praticar. 

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. 

 
Não há ação no mundo que possa obrigar uma pessoa física a fazer algo, se ela não quiser. No entanto, a 

pessoa que não faz algo arcará com as consequências. 
A obrigação de não fazer é quase sempre infungível, personalíssima (intuitu personae), sendo também 

predominantemente indivisível pela sua natureza. 
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No caso de descumprimento Se o credor ainda tiver interesse, poderá exigir o restabelecimento do status quo 
ante ou mesmo desfazer às expensas do devedor, mais a reparação das perdas e danos se o devedor agiu com 
culpa. Se o credor não tiver mais interesse, caberá apenas a resolução da obrigação e, caso tenha havido culpa 
do devedor, a consequente conversão em perdas e danos.  
 
2. Classificação das obrigações quanto ao objeto: 

 
Destas outras classificações o CC só traz artigos referentes à obrigação alternativa. 
 

 
 
Nestes tipos de obrigação caberia combinar qualquer tipo de obrigação. Ex: obrigação de dar com 

obrigação de fazer; obrigação de fazer com de não fazer, etc. 
 

2.1. Das Obrigações Alternativas (Art 252 ao 256): 
 
Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.  
§ 1o Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra.  
§ 2o Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período.  
§ 3o No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por 

este assinado para a deliberação.  
§ 4o 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.  

SIMPLES

Devo (A)

O devedor se 
desobriga 

prestando o que 
deve, ou seja,

(A)

CUMULATIVA

Devo (A) e 
(B)

O devedor só se 
desobriga 
cumprindo 

ambas 
obrigações.

ALTERNATIVA

Devo (A) ou
(B)

O devedor se 
desobriga 

prestando (A) ou 
(B), cabendo a 
ele à escolha 

(SDC).

FACULTATIVA

Devo apenas
(A) mas posso 
me desobrigar 
prestando (B)

A obrigação é 
simples e o 

devedor deve 
entregar (A), 
mas se quiser 
pode dar (B).
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Art. 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexeqüível, subsistirá o 
débito quanto à outra.  (CONCENTRAÇÃO AUTOMÁTICA). 

Art. 254. Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a 
escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso 
determinar.  

Art. 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o 
credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos; se, por culpa do devedor, 
ambas as prestações se tornarem inexeqüíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da 
indenização por perdas e danos. (em regra a escolha é do devedor). 

 

 

 
 

 
Art. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação.  
 
No caso da Obrigação Alternativa, havendo o perecimento de um dos objetos da obrigação alternativa se 

torna obrigação simples, havendo a Concentração Automática da obrigação. 
 
Case: 
1) Em uma obrigação alternativa de 5 objetos onde 4 deles pereceram por culpa do devedor, 

automaticamente ocorrerá a concentração no último objeto (concentração automática). Se este último objeto 
perece por força maior, extinguirar-se-á obrigação, SEM INDENIZAÇÃO, já que o perecimento dos outros 
objetivos ocorreram antes deste fato. Outra observação importante é que continuam valendo as cláusulas do res 
perit domino e genus nunquan perit. 

2) A regra é que a escolhe cabe ao DEVEDOR, SDC. 
 

2.2. Das Obrigações Facultativas (sem artigos): 
Não existem artigos no Código Civil que envolvam estas obrigações, aplica-se o artigo 425, CC. 
Neste tipo de contrato o devedor só deve o objeto (A), logo a obrigação é simples. No entanto, o devedor 

tem a faculdade de escolher dar um outro objeto (B), não cabendo ao credor refutar este objeto ou demandar 
receber este objeto. O credor aceita (A), podendo, se quiser o devedor, dar (B). 
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NÃO HÁ CONCENTRAÇÃO: Na obrigação com prestação facultativa, se a prestação principal tornar-
se inexequível, não haverá possibilidade de concentrar o débito na prestação subsidiária, cabendo apenas a 
resolução da obrigação. 

 
 

2.3. Obrigações Divisíveis e Indivisíveis (art 259, 260, 263): 
 
Uma obrigação é divisível ou indivisível de acordo com as características do objeto. 
Coisas são divisíveis ou indivisíveis! – questão OBJETIVA 
Pessoas são solidárias ou não! – questão SUBJETIVA 
 
OBS: Só há diferença prática em saber se algo é divisível ou não, quando houver a necessidade de dividir 

algo. 
(IMPORTANTE!!!) Art. 258 e 259, CC – Obrigação INDIVISÍVEL: A invisibilidade decorre da 

natureza da prestação ou em virtude da vontade das partes (NJ). Havendo CODEVEDORES todos serão 
obrigados à DIVIDA TODA, se sub-rogando nos direitos do credor para cobrar sua cota-parte. 

  
Art. 314, CC – Credor não é obrigado a receber a obrigação em partes (a menos que consinta)! A 

pagamento deve ser sempre TOTAL. 
 
Havendo a pluralidade de sujeitos, há que se falar de divisibilidade. 
Ex1: Pedro e Paulo devem R$ 1000,00 à João. (não há solidariedade presumida) 
 Pedro deve R$ 500,00 e Paulo deve R$ 500,00 – dinheiro é divisível. 
 
Ex2: Pedro deve R$ 1000,00 à Maria e João. 
 Pedro deve pagar R$ 500,00 a Maria e R$ 500,00 a João. 
 
Ex3: Pedro deve dar um cachorro à João e Maria. 
 Pedro deve entregar o cachorro à uma pessoa (O CC diz que é melhor que um fique com objeto, do que 

nenhum), por exemplo João. João deverá ressarcir Maria em dinheiro  
Caução de Ratificação: Pedro deverá exigir que João preste uma garantia de que Maria receberá em 

dinheiro o valor da sua quota-parte. Na hipótese de Joã não pagar a quantia devida a Maria, ela poderá voltar-se 
contra Pedro, que, por isso, precisará da caução (garantia) para não ter o seu patrimônio executado.  

 
 
Ressarcimento dos demais credores de obrigação indivisível: 
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Remissão de parte da obrigação indivisível: 

 
Ex: Neste caso, como A remitiu sua parte da dívida de entregar um touro, por parte de “D” . “D” ainda 
entregará o touro para B e C, mas B e C deverão ressarcir D em R$ 10.000,00. 
 
Havendo o perecimento do objeto por parte de um dos devedores de obrigação indivisível: 
“Havendo perecimento do objeto da prestação indivisível por culpa de apenas um dos devedores, todos 
respondem, de maneira divisível, pelo equivalente e só o culpado, pelas perdas e danos” (Enunciado n. 
540 do CJF/STJ). 

Obrigações líquidas: são aquelas em que há certeza quanto à existência e determinação do objeto. Ex: o 
devedor compromete-se a transferir ao credor o total de 40 sacas de açúcar.  
Obrigações ilíquidas: o objeto é incerto e depende de apuração. Exemplo: o devedor vende ao credor toda a 
sua safra futura de tomates, sem saber ao certo o quanto isso corresponderá.  
 
 3. Outras classificação das obrigações 
 
3.1. QUANTO À ESTRUTURA: 
Obrigações simples: há apenas um único credor, um único devedor e uma única prestação. Ex: compra e venda 
de um automóvel em uma concessionária.  
 
Obrigações complexas: existe pluralidade subjetiva (credores e/ou deve- dores) e/ou objetiva (mais de uma 
prestação). As obrigações solidárias (pluralidade subjetiva) e as obrigações alternativas (pluralidade objetiva), 
por exemplo, são consideradas obrigações complexas. Ex: a obrigação de o Estado, o Município e a União de 
empregar todos os meios disponíveis para garantir a saúde do indivíduo (obrigação solidária). A obrigação de o 
devedor transferir ao  
credor uma casa ou um apartamento no valor ajustado entre as partes.  
3.2. QUANTO AOS SUJEITOS: 
Obrigações fracionárias: embora haja pluralidade de credores e/ou devedores, cada credor apenas pode exigir 
a sua parte do crédito e cada devedor res- ponde apenas pela sua parte na dívida. Ex: uma obrigação em que foi 
estipulado que A e B devem pagar 500 reais a C, sendo que C somente pode cobrar 250 reais de cada devedor.  
 
Obrigações conjuntas, unitárias ou de mão comum: são obrigações unitárias em que, existindo mais de um 
credor ou mais de um devedor, a prestação somente pode ser realizada em sua integralidade. Inexiste, nas 
obrigações conjuntas, divisão de responsabilidade. Ex: se duas ou mais pessoas se obrigarem a dar, 
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conjuntamente, 10 (dez) toneladas de tomate a um determinado credor, a obrigação somente será cumprida se 
todos os devedores entregarem a prestação devida, não podendo o credor exigir a obrigação individualmente de 
qualquer devedor.  
 
Obrigações disjuntivas: há mais de um devedor, mas o credor pode escolher de qual devedor cobrará a 
prestação, exonerando os demais. Ex: A e B comprometem-se a entregar um cavalo de raça a C, sendo que C 
pode escolher de qual devedor cobrará a entrega do animal.  
 
Obrigações solidárias: há mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à 
dívida toda. Ex: Caio e Tício comprometem-se solidariamente a transferir a César 90 sacas de café; ainda que a 
obrigação seja naturalmente divisível, César pode exigir as 90 sacas tanto de Caio quanto de Tício.  
 
Obrigações conexas: não se trata propriamente de obrigações subjetivamente complexas. Há várias obrigações 
que, por possuírem uma causa comum, os devedores têm que cumprir prestações distintas ao mesmo credor. 
Ex: se contrato pintor e pedreiro para reformar minha casa, só poderei exigir a prestação do pintor depois de 
exigir a do pedreiro. Uma está vinculada à outra, apesar de serem individuadas.  
3.3. QUANTO AO MODO DE EXECUÇÃO: 
 
Obrigações instantâneas: o pagamento é feito de maneira integral, imediatamente após o surgimento da 
obrigação. Ex: se você compra um lanche na cantina da faculdade, deve imediatamente pagar o preço e a 
cantina imediatamente deve entregar-lhe o lanche  
 
Obrigações periódicas (execução continuada ou trato sucessivo): o pagamento é feito em prestações 
periódicas ao longo de um período determinado de tempo. Ex: o sujeito celebra contrato de promessa de 
compra e venda do imóvel cujas prestações são parceladas em 10 (dez) vezes.  
 
Obrigações diferidas: o pagamento é feito integralmente em um único ato, porém postergado no tempo. Ex: 
num contrato de comodato, o devedor é obrigado a restituir o bem após quatro meses.  
 
3.4. QUANTO AO CONTEÚDO: 
Obrigações de meio: o devedor obriga-se a utilizar todos os meios disponíveis ao cumprimento da obrigação, 
sempre com diligência, prudência e perícia, sem, contudo, assegurar um resultado específico. Ex: cirurgia 
plástica reparadora.  
 Na obrigação de meio, a responsabilidade civil do devedor é subjetiva, cabendo ao credor provar a 
culpa do devedor.  

 
Obrigações de resultado: o devedor assegura ao credor o atingimento de um resultado específico e apenas se 
desonera da obrigação se atingi-lo. Ex: cirurgia plástica estética.  
 Na obrigação de resultado o STJ posiciona-se favorável à responsabilidade subjetiva do devedor com 
presunção relativa de culpa e inversão do ônus da prova (em favor do credor – quem tem que provar é o 
devedor), conforme depreendido de vários julgados  

3.5. QUANTO AOS ELEMENTOS ACIDENTAIS: 
Obrigações condicionais: sujeitas à condição suspensiva ou resolutiva (evento futuro e incerto). Exemplo: 
um pai compromete-se a dar um carro à filha desde que esta conclua sua graduação.  
 
Obrigações a termo: sujeitas a evento futuro e certo, ainda que o tempo seja indeterminado. Exemplo: 
obrigações cujo pagamento ficou ajustado para 30 (trinta dias após a celebração do negócio).  
 
Obrigações com encargo (modais): sujeitas a encargo. Exemplo: Caio doa a Tício um imóvel, desde que Tício 
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comprometa-se a cuidar do doador enquanto este estiver vivo. 
  
4. Obrigações Solidárias 
 
A Solidariedade ocorre entre pessoas. Pessoas serão ou não serão solidárias entre si. 
  
Classificação quanto aos elementos obrigacionais: 

 
Art. 264. 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. 
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 

Enunciado n. 347, da IV Jornada de Direito Civil do CJF: a solidariedade admite outras disposições de conteúdo 
particular além do rol previsto no art. 266 do Código Civil.  

 
 
Não se presume a SOLIDARIEDADE! 
(ela decorre da lei ou da vontade das partes, sempre!) 
 
 
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, 

caso este não a cumpra. (Responsabilidade Subsidiária) 
Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam 

primeiro executados os bens do devedor. (Benefício de Ordem) 
Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador: 
I - se ele o renunciou expressamente; 
II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário; 
III - se o devedor for insolvente, ou falido. 
 
A solidariedade é tão grave que nem no contrato de fiança ela se presume. No contrato de fiança a 

responsabilidade do fiador é subsidiária, apenas se tornando solidário se assumir expressamente. 
 
Havendo a Solidariedade todos os devedores solidários serão responsáveis pela dívida. 
 

Intransmissibilidade da solidariedade: falecendo um cocredor ou um codevedor, os herdeiros não ingressarão 
na solidariedade e somente poderão cobrar (solidariedade ativa) ou pagar (solidariedade passiva) o 
correspondente ao seu quinhão, a não ser que a obrigação seja indivisível. É o que a doutrina costuma 
denominar, respectivamente, de refração do crédito (art. 270, CC) e refração do débito (art. 276, CC)  

 
 
 
Solidariedade ATIVA(Art. 267, 269 e 282): É a solidariedade entre credores (É menos comum). 
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Não importa o tipo de objeto (indivisível ou divisível). A indivisibilidade é uma característica OBJETIVA 
(se refere ao objeto), enquanto que a Solidariedade é uma característica SUBJETIVA (se refere às pessoas). 

 
Ex1: João deve a Maria, Leila e Pedro R$ 9000,00 
 Como a solidariedade não se presume, João deve R$ 3000,00 para cada um dos credores. 
 
Ex2: João deve a Maria, Leila e Pedro R$ 9000,00 (que são solidários) 
 João poderá pagar R$ 9000,00 a qualquer um deles. A partir do momento em que o devedor paga a sua 

obrigação extingue-se sua dívida e o credor que recebe deverá pagar a sua quantia ao outros credores. 
 
EXCEÇÃO – IMPORTANTE!!! à Lei 8245/91 (Lei de Locação de Imóveis): É um 

contrato onde a solidariedade é presumida por força da lei. 
O artigo 2º traz uma hipótese muito comum de Solidariedade, que decorre da vontade da lei 
Art. 2º Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende - se que são solidários se o contrário não se 

estipulou.  
Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem - se locatários ou sublocatários.  
 
Em um contrato de locação, por força da lei, os vários proprietários ou vários locatários, presumem-se 

solidários, exceto se o próprio contrato trouxer que “fica afastado o Art. 2º da lei 8245/91”. 
 
OBS: Na solidariedade ativa, a SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO em favor de um dos credores solidários, só 
aproveitam os outros se a obrigação for indivisível.  
 
Art. 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. 

 
 
Solidariedade PASSIVA(Art. 275, 283): É a solidariedade entre devedores. 
 
É extremamente vantajoso para o credor, pois ele terá maior chances de receber. 
 
Ex1: Maria, Leila e Pedro devem a João R$ 9000,00 (são solidários). 
 

Devedor Débito  
(quanto cada um deve) 

Responsabilidade 
(por quanto são 
responsáveis) 

Maria R$ 4000 R$ 12000 
Leila R$ 4000 R$ 12000 
Pedro R$ 4000 R$ 12000 

 
Caso de Solidariedade Passiva decorrente de Lei 
Obrigação de reparação do dano (Art. 927): no caso de ato ilícito de mais de uma pessoa, todos terão o dever 
de reparar (de forma solidária). 
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a 
ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
 
Diferença da Solidariedade e Obrigação Indivisível: 
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A Obrigação Solidária (PASSIVA/ATIVA) é SUBJETIVA, ligada à pessoa, e continua existindo ainda que 
convertida em perdas e danos. A Ob. Solidária Passiva existe para garantir o pagamento do Credor e é muito 
mais profunda do que a obrigação indivisível. 
A Obrigação Indivisível é OBJETIVA, ligado ao objeto, e deixa de existir se o objeto deixa de ser indivisível. 
Convertida em perdas e danos, apenas o responsável responderá. 
 
Exoneração da Solidariedade x Remissão da Dívida: Não se pode confundir exoneração da solidariedade 
passiva com remissão da dívida. Na exoneração da solidariedade, o devedor que dela se beneficia deixa de 
responder pela dívida inteira, porém permanece obrigado ao pagamento de sua parte na dívida. Já na remissão, 
ocorre extinção parcial da obrigação - o devedor beneficiário tem a sua parte na dívida per- doada e vínculo 
dele com o credor desaparece.  

 
Caso Concreto: 
 
Exemplo: 
D1, D2, D3 e D4 devem R$ 20.000,00 ao credor.  
D1 paga R$ 5.000,00 
D2 paga R$ 5.000,00 
D3 paga R$ 5.000,00 
D4 não paga pois é insolvente. 
Os R$ 5.000,00 restantes serão divididos entre D1, D2 e D3. Quem pagar o remanescente terá o direito de 
REGRESSO contra os devedores. 
A partir do momento em que o credor é satisfeito, extingue-se a solidariedade, já que ele existe para garantir o 
direito do credor em receber. 
Caso todos sejam insolventes e só D1 pague = Sibi imputat. Deverá arcar. 
*Sibi Imputat = Culpe a si mesmo (“problema é seu”). 
 
A indenização e a obrigação solidária (Art. 927 e 942, CC): 
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Como o objetivo da solidariedade é sempre proteger o credor, no caso de dívida advinda de reparação de dano 
por ofensa de mais uma pessoa, presume-se, neste caso, de forma absoluta (sem a possibilidade de afastamento) 
a solidariedade.  
 
Contrato de Fiança (Art 818, CC): 

 
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, 

caso este não a cumpra. 
 
Benefício de Ordem (Art. 827 e Art. 828, CC): Existe uma ordem, existe uma responsabilidade 

subsidiária. Primeiro, buscam-se os bens do devedor. Caso não existam, buscam-se os bens do FIADOR. Mas 
se o Fiador quiser, poderá ser tornar solidário (Art. 828, CC). 

 
OBS: Lei 8009/90 (Lei do bem de família) 
Art. 3º - Lista os casos em que o indivíduo pode perder a casa para uma dívida, um deles é o fiador 

locatício. 
 

5. Transmissão das Obrigações (Art. 286, CC): 
É valido dizer que existem dois tipos de transmissão de direitos/bens: por cessão (bem móvel), por 

registro (bem imóvel). 
 
Ex:  Cessão de Direitos Hereditários – Transmissão de Bem imóvel, por registro. 
  Cessão de crédito – Transmissão de Direito Pessoal de caráter patrimonial (Bem Móvel), por 

tradição. 
 
Via de regra o credor poderá ceder seu crédito (BEM MÓVEL), se a natureza da obrigação, a lei ou a 

convenção com o devedor permitirem. 

 
Cessão de crédito: é a transmissão, gratuita ou onerosa, de um direito de crédito a outrem, que, 
ingressando na relação originária, poderá exigir do devedor a prestação. É necessária a notificação do 
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devedor, mas não a sua anuência. 

Cessão de débito: consiste em um negócio jurídico por meio do qual o de- vedor, com expresso 
consentimento do credor, transmite a um terceiro a sua obrigação. Cuida-se de uma transferência 
debitória, com mudança subjetiva na relação obrigacional . 

Cessão de contrato: não tem previsão expressa no Código Civil. Isso não significa, porém, que esse 
fenômeno não seja admitido pela legislação: além de no Direito Privado valer a regra segundo a qual 
tudo que não está proi- bido está permitido; a cessão de posição contratual nada mais é do que um con- 
trato atípico, cuja permissão genérica encontra fundamento no art. 425, CC, que reúne tanto a cessão 
de crédito quanto a assunção de débito (Assume-se os direitos e deveres). 

6. Extinção das Obrigações (Art. 304, CC): 
As relações obrigacionais é uma relação do tipo temporária. O ideal é que o contrato seja cumprido e que se 
extinga, se extinguindo também as relações entre credor e devedor. 
 
6.1. Pagamento: 

Se eu tenho que cumprir uma obrigação de: 
 >> FAZER – eu cumpro minha obrigação fazendo algo. 
 >> NÃO FAZER – eu cumpro minha obrigação permanecendo inerte 
 >> DAR – eu cumpro minha obrigação entregando o objeto da obrigação. 
O pagamento é a extinção natural da obrigação. Não se restringe à entrega de um valor financeiro, 

qualquer cumprimento de uma obrigação de FAZER, NÃO FAZER OU DAR consiste em um PAGAMENTO. 
O pagamento traz uma ideia de cooperação. O DEVEDOR não só deve pagar, mas tem o direito de 

pagar. 
 

 
REGRAS PARA O PAGAMENTO CORRETO: 
 

A) QUEM pode fazer o pagamento da dívida? 
1 – Devedor (ou representante); (art. 304, CC) 
2 – Terceiro interessado; e (art. 304, CC) 
3 – Terceiro não interessado. (art. 305, CC) 
 
Art. 304 e 305, CC: 
 
> Terceiro interessado: tem o interesse PATRIMONIAL na obrigação, caso a obrigação não seja 

extinta, terá seu próprio patrimônio afetado para que tal dívida seja extinta. Não basta o interesse AFETIVO. 
 
> Terceiro não interessado: tem o interesse diferente do interesse PATRIMONIAL, poderá ser afetivo, 

ajuda, etc... 
 
Pagamento em CONSIGNAÇÃO: 
 
1) O Devedor e o Terceiro Interessado: Tem o direito de pagar em consignação (em juízo) caso o credor 

não aceite. 
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2) O Terceiro NÃO Interessado: Não tem o direito de pagar em consignação (em juízo). Só pagará se o 
credor aceitar. 

 
Quando o credor não colabora em receber o pagamento o devedor poderá se utilizar da consignação para 

quitar sua obrigação. 
Art. 334, 335, CC. 
Art. 336, CC – Todos os requisitos do pagamento são exigidos também da consignação. (pagamento certo, 

no tempo certo, no local certo. 
Ex: Não poderá haver consignação parcial por força do Art. 313, CC. 
 
OBS: qualquer pessoa (ainda que não interessado) poderá pagar as dívidas não pagas de outras, 

podendo buscar o que pagou em ação de regresso.  
 
Possibilidade de SUB-ROGAÇÃO: (Art. 346, III e 349, CC): 
 
1) Terceiro Interessado: sub-roga-se nos direitos do credor. O terceiro interessado quando paga, assume 

o lugar do CREDOR na relação obrigacional com o devedor. 
 
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à 

dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 
 
2) Terceiro NÃO Interessado: poderá exigir o reembolso simples (NÃO há sub-rogação dos direitos do 

credor). 
 
 
 

B) A QUEM se deve pagar? 
1 – Credor (art. 308, CC) 
2 - EXCEÇÃO Credor PUTATIVO (art. 309, CC) 
 
A quem se deve pagar? 
Art. 308, CC – O pagamento deverá ser feito à pessoa correta! 
 
à Única EXCEÇÃO ao pagamento à pessoa correta é o Art. 309, CC: 
 
(Art. 309, CC) Credor Putativo (Aparente): é alguém que aparenta ser o credor mas não é. O 

pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que demonstrado que não era o credor correto. 
Ex: fraude que ocorreu dentro do BANERJ feito por meio do caixa frio que por dias recebeu pagamentos 

das pessoas. 
 
ATENÇÃO!! Só se considera a existência do  credor putativo quando houver uma situação em que 

qualquer pessoa no, lugar do devedor, cometeria o mesmo erro e pagaria ao credor putativo.  
O Credor deverá buscar seu pagamento em razão de outra pessoa, mas não do devedor. 
 
à No entanto, DIFERENTE é o caso do pagamento feito a uma pessoa errada, que não pode ser imputado 

como pagamento correto ao credor (sib imputat). Quem paga errado paga duas vezes. Quem pagou errado 
poderá reaver o que pagou por força do artigo (art. 876, CC). 
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C) COMO se deve pagar? (OBJETO de Pagamento) 
1 – O credor não está obrigado a receber prestação diversa. (art. 313, CC) 
2 – Ainda que seja obrigação divisível, o credor não está obrigado a 

receber por partes. (art. 314, CC) 
 
REAL e o CURSO FORÇADO: 
 
Todos as formas de pagamentos, COM EXCEÇÃO DE DINHEIRO, poderão ser recusadas. 
NUNCA PODERÁ HAVER O AVISO: “NÃO ACEITAMOS DINHEIRO” 
 
Art. 315 e 318, CC) São artigos que tratam especificamente de dinheiro. 
“O real tem curso forçado em território nacional.” 
(único dinheiro que vale interna e oficialmente é o REAL) 
 
 
Direito do Devedor de ter a QUITAÇÃO REGULAR: 
O Recibo deverá ter as funções descriminadas. Local de pagamento, valor, quem, etc. 
 
Art. 319, CC) O devedor tem o direito à quitação regular (receber comprovante), e poderá reter o 

pagamento até receber a quitação. No entanto, a pessoa não fica dispensada de pagar, deverá realizar o 
pagamento em consignação, por força do art. 335, III, parte final 

 
Art. 320, CC) Forma da quitação. 
Art. 324, CC) A entrega do título de crédito firma a presunção do pagamento. 
 Ex: Entrega de um cheque pré-datado, nota promissória, etc. 
 

D) Qual deve ser o LUGAR do Pagamento? 
Obrigação QUESÍVEL (REGRA) – Figura do cobrador (credor) batendo de porta em porta, 

indo ao domicílio do devedor receber o pagamento (art. 327, CC), SDC. Ex: do Seu Barriga que vai buscar o 
aluguel – “pague o que me deve”. 

Obrigação PORTÁVEL (EXCEÇÃO) – o devedor deverá procurar o credor, em seu 
domicílio, para realizar o pagamento. 

 
(Art. 328, CC) A Tradição de um imóvel (Entrega das Chaves) deverá ser feita no local do imóvel, se 

não houver outro lugar combinado. 
 
(Art. 329, CC) Motivo Grave que impede o pagamento no local combinado poderá ser feito em outro 

lugar, caso não houvesse prejuízo para o credor.  
 
(Art. 330, CC) O comportamento reiterado das partes prevalece sobre aquilo que está escrito. O que 

deve prevalecer é a boa-fé. Este artigo se aplica ao LUGAR do pagamento, mas pode ser aplicado a todos os 
outros aspectos do contrato. 

Ex: Contrato feito há 20 anos e que hoje é cumprido de outra forma. Como ele é feito hoje, prevalece 
sobre o que previa há 20 anos atrás. 
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E) Qual deve ser o TEMPO do Pagamento?(art. 939, CC) 
 
Art. 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita (Art. 333, CC) , 

ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a 
pagar as custas em dobro. 

 
Art. 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo 

imediatamente. 
 
Art. 134. Os negócios jurídicos entre vivos (inter vivos), sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser 

feita em lugar diverso ou depender de tempo. 
Um contrato que não está sujeito a prazo significa que deverá ser cumprido À VISTA. 
 
Art. 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que 

deste teve ciência o devedor. 
Quando o contrato estiver submetido a um evento futuro e incerto – condição – (Ex: te dou um carro 

quando você se formar em direito), o pagamento só será efetuado quando houver o implemento da condição. 
 
à Possibilidade do VENCIMENTO ANTECIPADO DAS OBRIGAÇÕES(Art. 333, CC): 
Estão ligados diretamente ao esgotamento das garantias do devedor. 
 
Art. 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste 

Código: 
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  
Ex: Peguei um empréstimo e dei em garantia meu carro. Bati com meu carro e houve perda total. O 

banco poderá cobra antecipadamente a dívida, já que houve esvaziamento da garantia. 
 
NJ INTER VIVOS: são os contratos, feitos entre pessoas vivas e geralmente executados no tempo em 

que estão vivas. 
NJ CAUSA MORTIS: podemos ter como exemplo o testamento, que terá efeitos após a pessoa morrer. 
 
Elementos Acidentais dos Contratos: TERMO, CONDIÇÃO e ENCARGO. 
TERMO: evento futuro certo (marco inicial ou marco final) 
PRAZO: intervalo entre prazo inicial e final. (elemento acidental do contrato 
 

6.2. Outras formas de Extinção das Obrigações:  
Algumas vezes não é possível que se cumpra a obrigação da forma acordada/contratada, ou seja, com o 

pagamento. 
 

6.2.1. Dação em Pagamento (Art. 356 a 359, CC): 
Dação: Ato de entregar um objeto para cumprir uma obrigação. É uma modo satisfativo de cumprimento 

das obrigações, não fica nenhuma pendência em torno da dívida.  
O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa, mas poderá consentir em recebê-la, independente do 

valor do objeto, quando ele faz isso, o credor está aceitando a DAÇÃO EM PAGAMENTO. Aplica-se à 
Dação em Pagamento, em analogia, as regras do contrato de compra e venda, tanto para bem móvel, quanto 
para bem imóvel. 

 
(Art. 358, CC) Sendo Título de Crédito, a transferência importará em cessão de crédito, ou seja, além de 

quitar a dívida o credor passará a ter direito sobre o crédito do cedente. 
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(Art. 359, CC) Evicção: comprar uma coisa e não se tornar dono por má-fé daquele que deu a coisa em 
pagamento. Neste caso, restabelece-se a dívida inicial, sendo ressalvado os direitos de terceiros. 

Ex: Eu recebi um terreno em dação achando que um dívida foi paga, em virtude do valor do terreno. No 
entanto, o terreno não pertencia ao devedor e, logo, fui evicto do terreno que achei que seria meu. A dívida 
original se restabelece com o devedor. 

 
6.2.2. Novação (Art. 360 a 367, CC): 

Novação: consiste em uma nova obrigação. A obrigação antiga é extinta e surge uma nova obrigação 
com características próprias. Uma dívida antiga é substituída por uma nova.  

 
Regra para Interpretação da Novação:  
 
Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a 

primeira. 
 
Ex: Marcelo, que já deve a Sebastião à R$ 1000,00, assume hoje uma dívida de R$ 1.200,00. Neste caso 

não há NOVAÇÃO apenas a confirmação da dívida antiga. Para que haja a Novação deve haver menção 
expressa à substituição. 

 
Art. 364. A NOVAÇÃO extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não 

aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro 
que não foi parte na novação. 

 
Art. 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. 
 
O contrato novo que surge da Novação não possui nenhum acessório ou garantia. As garantias antigas 

não se sobrepõem ao novo contrato, devendo ser novamente acordadas.  
 

6.2.3. Compensação (Art. 368 a 380, CC): 
Compensação: Havendo credores e devedores recíprocos, as obrigações se extinguem. 
 
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde 

se compensarem. 
 
(Art. 373, CC) Não pode haver compensação quando uma das obrigações deriva de: 
1 - Esbulho (coisa imóvel), Furto (coisa móvel) ou Roubo; 
2 - Comodato, depósito ou alimentos (ex: salário); 
3 - Se uma das coisas for NÃO suscetível de penhora. 
 

6.2.4. Confusão (Art. 381 a 384, CC): 
Confusão: Havendo o credor e devedor na mesma pessoa. 

 
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. 
 

7. Inadimplemento e suas conseguências: 
 
Quanto aos efeitos, o inadimplemento pode ser absoluto ou relativo, dependendo da possibilidade de 
realização tardia da prestação. Se a prestação não puder mais ser executada, seja porque ela se tornou 
impossível, seja porque o credor não tem mais interesse, o inadimplemento é absoluto. Se, por outro 
lado, a prestação ainda puder ser realizada, mesmo que tardiamente, o inadim- plemento será relativo.  
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O INDADIMPLEMENTO ABSOLUTO converte-se em Perdas e Danos. 
Diante do inadimplemento absoluto, há que ser analisado se o devedor agiu com culpa. Se não houve 
culpa, a obrigação será resolvida e as partes retornam ao status quo ante (a não ser, obviamente, que se 
trate de hipótese de respon- sabilidade contratual objetiva, que, como já mencionado, pode acontecer 
em algumas espécies contratuais). Se houve culpa do devedor, além da resolução do contrato, ele 
deverá indenizar, com correção monetária, todo o prejuízo so- frido pelo credor (o que inclui as 
despesas com advogado), acrescido dos juros e eventual multa.  

O inadimplemento relativo, portanto, apresenta duas características: a) descumprimento da prestação; 
b) possibilidade, tanto pelo aspecto fático quanto pelo de direito, de cumpri -la tardiamente.  

 
 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. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além 
do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
 
 
MORA: A caracterização da mora como o descumprimento pontual da prestação não quer dizer 
necessariamente que ela é sempre imputável ao devedor.  

 
A MORA gera o pagamento de juros. 
A mora pode ser gerada tanto pelo credor, quanto pelo devedor.  
 
Art 401, CC – Purgar a Mora. Muitas vezes o CC associa a dívida à ideia de pecado. Estar no purgatório 
significa estar em pecado, quando o pecador purga a mora, ele quita sua dívida e arca com as consequências de 
seu atos.  
 O Devedor paga com juros. 
 O Credor recebe e restitui os prejuízos causados. 
 

Art. 401. PURGA-se a mora: 
I - por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da 

oferta; 
II - por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a 

mesma data. 
 
Cláusula Penal (ou Multa Contratual ou Pena Convencional) é a penalidade imposta expressamente no 
contrato pela inexecução culposa, parcial ou total da obrigação (infração contratual), ou pela mora (atraso ou 
demora) no cumprimento da obrigação. É pactuada pelas partes no caso de violação do contrato. 
- Pode ser classificada em: 

  1) Compensatória: Estipulada para a hipótese de total inadimplemento (inexecução) da 
obrigação. O limite da cláusula penal compensatória é o valor da obrigação principal. 

  2) Moratória: Estipulada para evitar o retardamento culposo no cumprimento da obrigação ou 
em segurança especial de outra cláusula determinada. 
 

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a 
obrigação ou se constitua em mora. 
 
- Pode ser estipulada no próprio contrato ou em ato posterior. 
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- Para se exigir a pena não é necessário que o credor alegue prejuízo; ela decorre do próprio descumprimento do 
contrato. 
- Por ser acessória, no caso de nulidade do contrato principal, ela também será considerada nula 
- Referindo-se à obrigação indivisível, e existindo mais de um devedor, incorrendo um devedor em falta, todos 
incorrerão na cláusula penal. 
Ex: Dois locatários do mesmo imóvel; se um deles transgredir o contrato, os dois serão penalizados, sendo que 
a pessoa que não for culpada terá direito de ação regressiva contra o que deu causa à aplicação da pena. 
 
- Difere das Perdas e Danos porque na Cláusula Penal o valor é antecipadamente pactuado pelos próprios 
contratantes. Nas perdas e danos o valor será fixado pelo Juiz com base nos prejuízos alegados e provados 
(danos emergentes e/ou lucros cessantes). 
- Difere das Arras (Sinal) pois este é pago por antecipação, servindo para garantir o cumprimento do contrato, 
além de ser pactuado livremente pelas partes e não poder ser reduzido pelo Juiz. 
 

 
Sinal ou Arras: É um valor entregue antecipadamente para garantir o adimplemento.  
 - Caso o Devedor descumpra o contrato ou desista ele perde totalmente as Arras (Perda de 100%) 
 - Caso o Credor descumpra o contrato ou desista ele deve entregar as Arras em dobro (Perda de 100%) 

 

8. Exercícios: 
 
CASO CONCRETO: 
 
a) É correto afirmar que as normas de Direito Obrigacional são hoje as que mais se aplicam com frequência? 
Explique sua resposta.  
 R: Sim. De acordo com Tartuce sim. Mas a professora discorda em tudo, já que a maioria das relações 
estão previstas no CDC. 
  
b) Os princípios da eticidade e da socialidade se aplicam ao direito obrigacional? Ao responder, explique os 
princípios.  
 R: Sim. Art. 421 - Socialidade e Art. 422 - Eticidade, CC. 

d. Eticidade: busca superar o formalismo, priorizando a boa-fé, justa causa e equidade com foco 
na proteção da pessoa humana. O contrato deve ser cumprido de forma  “correta”, o que determina a ação das 
partes é a boa-fé objetiva (pois se exterioriza por meio de ação). 

e. Socialidade: Predomínio dos valores coletivos, com o foco na função social e não apenas nos 
valores individuais. O contrato não deve ser “bom” apenas para as partes, deve ser bom para as demais pessoas 
envolvidas (caso da PJ que alugou 1 apartamento para 60 pessoas). 
 
c) Há diferença entre obrigação, dever, responsabilidade, ônus e estado de sujeição? Explique sua resposta e dê 
um exemplo de cada situação 
 R: 
 Obrigação: É nome da relação entre credor e devedor que envolve um objeto através de um vínculo. 
É um dever jurídico patrimonial (DAR, FAZER ou NÃO FAZER). 
 Dever Jurídico: pode ser de cunho patrimonial ou extrapatrimonial. No caso das obrigações, é o 
primeiro nível da relação jurídica entre credor e devedor, representando o débito (Schuld). 
 Responsabilidade: É o segundo nível da relação jurídica obrigacional, representada aquele que tem o 
dever saldar o débito. 
 Sujeição: é a obrigação de sujeitar-se ao direito potestativo. Vem de “potestas”que significa poder. 

Ônus: é um dever jurídico do sujeito passivo em benefício dele próprio. Se o interessado não cumpre o 
ônus o prejudicado é o próprio sujeito. 
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CASO CONCRETO 
Miguel Ângelo, cantor de música sertaneja universitária, firmou um contrato pelo qual tem o direito de receber 
de Vitor Mariano, seu empresário, um carro, no valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) ou a quantia 
correspondente em espécie. Ocorre que a carreta que levava o carro foi roubada quando trafegava na rodovia 
Pres. Dutra em direção ao Rio de Janeiro, proveniente de São Paulo, uma semana  
antes do cumprimento da obrigação. Pergunta-se:  
 
a)Quanto ao objeto, à liquidez e modo de execução, qual a classificação da obrigação firmada entre Miguel e 
Vitor?  
Trata-se de obrigação alternativa de dar. 
b) Quais os efeitos jurídicos do triste incidente ocorrido na estrada?  
 (Art. 253, CC) A obrigação se concentrou no objeto que subsistiu.  
 
OBJETIVA 
A obrigação natural é judicialmente: 

a) inexigível, mas se for paga, não comporta repetição. 

b) exigível, exceto se o devedor for incapaz. 

 c) exigível e só comporta repetição se for paga por erro.  

d) exigível e em nenhuma hipótese comporta repetição.  

e) inexigível e se for paga comporta repetição, independentemente de comprovação de erro no pagamento.  

 
CASO CONCRETO 
 
Caso Concreto Ana Maria, produtora rural do oeste de São Paulo, firmou com Pedro Augusto a obrigação de 
entregar dez sacas de café Catauí, tipo exportação que estavam armazenadas em seu galpão ao final do mês de 
abril. Para tanto, Pedro adiantou a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais). Ocorre que antes do termo fixado, 
uma chuva torrencial destruiu o galpão com as sacas destinadas ao credor. Sem saber o que fazer, Pedro que é 
novo no ramo do comércio de café, procura você, seu (sua) sobrinho(a), estudante de Direito da Estácio de Sá e 
pergunta:  
 
a) Que tipo de negócio jurídico fizera com Ana Maria?  
R: Um contrato de compra e venda que abarca uma obrigação de dar coisa incerta por parte de Maria. 
 
b) Nesse caso, existe alguma maneira de ele reaver o prejuízo sofrido? Qual a base jurídica disso?  
 Não. Este caso é regido pelos CC, nos artigos 234 a 237. RES PERIT DOMINO, ou seja, a coisa perece para 
seu dono. ANTES DA TRADIÇÃO, havendo o perecimento da coisa, sem culpa do devedor e não havendo a 
concentração o devedor suportará o ônus da perda, resolve-se a obrigação e as partes retornam ao estado inicial. 
Havendo o dever de Ana Marina de restituir o valor adiantado por Pedro. 
 
OBJETIVA 
Na obrigação de dar coisa certa,  

a) s e, antes da tradição, a cois a s e perder s em culp a do devedor, es te res ponderá pelo equivalente m ais 
perdas e danos.  
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b) até a ocorrência da tradição, a coisa pertence ao devedor, com seus melhoramentos, pelos quais poderá exigir 
aumento no preço.  

c) os acessórios não estão abrangidos por ela, salvo se o contrário resultar do título ou das  

circunstâncias do caso.  

d) seestasedeteriorar,aocredor nãoé dadorecebê-la no estadoem queseencontra,com abatimento do preço.  

e) se, depois da tradição, a coisa se perder sem culpa do devedor, este responderá pelo equivalente mais perdas 
e danos.  

Letra b) Art. 237 
 
CASO CONCRETO 
 
Pedro compromete-se com a confecção Radial, em razão de um contrato de publicidade, a só aparecer em 
publico utilizando as roupas pela empresa fornecidas. O contrato foi firmado pelo período de um ano e com 
remuneração mensal fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com relação à cláusula proibitiva contida com 
remuneração mensal fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com relação à cláusula proibitiva contida no 
contrato, identifique:  
 
a. Accipiens e Solvens; Objeto Imediato e Objeto Mediato.  
Accipiens: Credor 
Solvens: Devedor 
O. Imediato: Obrigação de Dar 
O. Mediato: remuneração mensal de R$ 5.000 
 
b. Imagine que no primeiro dia de vigência do contrato a empresa Radial não encaminhou as roupas a Pedro 
que, necessitando ir à farmácia, aparece em público com roupa não pertencente à empresa contratante. Pedro foi 
fotografado por importante revista de moda. Pode, nesse caso, a empresa contratante resolver o contrato 
alegando inadimplemento e ainda pedir perdas e danos? Justifique sua resposta.  
R: A obrigação de não fazer de Pedro foi cumprida? Não. (Art. 250) No entanto, ele só descumpriu sua 
obrigação pois a empresa descumpriu o dever de enviar as roupas, logo não houve CULPA de Pedro e não 
haverá o dever de indenização.  
 
CASO CONCRETO 
Na legislação brasileira não há previsão sobre a distinção das obrigações de meio e de resultado e na doutrina 
há muita controvérsiasobreaquestão,principalmentenoquedizrespeitoaoônus da prova para comprovação da 
responsabilidade. Diante desse contexto, é de extrema importância avaliar o atual posicionamento 
jurisprudencial frente ao tema. O CDC tem previsão expressa acerca da responsabilidade do profissional liberal, 
no parágrafo 4o do artigo 14, com a seguinte redação: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais 
será apurada mediante a verificação de culpa". Ou seja, a responsabilidade é subjetiva, depende da prova da 
culpa do profissional.Amaioriadas atividades exercidas por profissionais liberais no Brasil são consideradas 
como obrigações de meio, ou seja, não há uma garantia do resultado a ser alcançado. Contudo, caso o 
consumidornãofiquesatisfeitocom otrabalhorealizado,caberáa estecomprovara culpado profissional. 
Assim,omédico,porexemplo,não tem comoprometerosucessodeum tratamentoparaumadoença de 
seupaciente,assimcomooadvogadoqueatuanoprocessonãotem odeverdegarantiroresultadoda demanda ao seu 
cliente. Faça uma pesquisa junto aos Tribunais Superiores e veja qual tem sido a tendência das decisões a esse 
respeito.  
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As obrigações contratuais dos profissionais liberais é tema sobre o qual o STJ se debruça 
constantemente. No Brasil, a maioria das obrigações contratuais dos profissionais liberais é considerada de 
meio. Ou seja, o resultado esperado pelo consumidor não é necessariamente alcançado, embora deva ser 
buscado. 

De acordo com o STJ, “a obrigação de meio limita-se a um dever de desempenho, isto é, há o compromisso 
de agir com desvelo, empregando a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim, mas sem se 
obrigar à efetivação do resultado”. 
 
No entanto, achei interessante o que a doutrina diz a respeito da cirurgia plástica, a qual afirma que  o 
cirurgião plástico que realiza procedimento estético compromete-se com o resultado esperado por quem se 
submeteu à sua atuação. O STJ tem entendido que, nessa espécie, há presunção de culpa do profissional, 
com inversão do ônus da prova. Em outras palavras, cabe a ele demonstrar que o eventual insucesso não 
resultou de sua ação ou omissão, mas de culpa exclusiva do contratante, ou de situação que fugiu do seu 
controle. 
 

Questão Objetiva  

Nas obrigações alternativas, é correto afirmar-se que (TJSC/2002):  

a) a escolha cabe sempre ao credor;  

b) podem as partes convencionar que a escolha caiba ao credor;  

c) inexeqüíveis ambas as obrigações, o credor poderá reclamar o valor de ambas; 

d) tornadas impossíveis as prestações, ainda que inexistente culpa do credor, a obrigaçãodecumpri-las 
nãoseextingue;  

e) em se tratando de prestações anuais, a opção, uma vez feita, é obrigatória para todas as prestações.  

 
CASO CONCRETO 
Caso Concreto Antônio, Bernardo e Carlos vendem a Diego o quadro "X" de Rafael, que deverá ser entregue 
dentro de 6 meses. Foi estipulado que, em caso de inadimplemento da obrigação, deveria ser paga multa de R$ 
90.000,00. Por ocasião do adimplemento da obrigação, Bernardo verificou que o quadro fora destruído 
juntamente com alguns objetos antigos, por descuido de Antônio. Diego ingressou em juízo,parapleitear seus 
direitos,em face de Antônio, Bernardo e Carlos para receber a multa de R$ 90.000,00. Os amigos devedores 
rebelaram-se contra isso e procuraram um excelente advogado, que fizera seu curso de Direito na Universidade 
Estácio de Sá. Pergunta-se: Qual a defesa apresentada por este advogado?  

A obrigação de entregar o quadro é indivisível e não é solidária, já que a solidariedade não se presume. No 
entanto, houve o descumprimento do contrato e os devedores Antônio, Bernardo e Carlos deverão pagar a multa 
a Diego, já que o contrato não foi cumprido. Cada um deverá pagar o valor de R$ 30.000,00 reais, já que a 
multa é um obrigação divisível. Após o pagamento da multa  a Diego, Bernardo e Carlos poderão 
ingressar com uma ação de regresso contra Antônio, já que este causou o perdimento da coisa, gerando a 
impossibilidade de se entregar o quadro a Diego. 
 
 
CASO CONCRETO 
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A Universidade quando financia o curso de um estudante, geralmente exige um fiador ou um avalista (art. 897), 
de modo que se o devedor não pagar a dívida no vencimento, o credor irá processar o devedor, o fiador ou o 
avalista.  
 
a) Como pode ser classificada esse tipo de obrigação assumida?  
Obrigação subsidiária. 
b) Quais as consequências legais desse tipo de obrigação assumida?  
Haverá o benefício de ordem, buscando-se, primeiramente o patrimônio do devedor e depois o do fiador. 
c) Como deve proceder o credor em caso de ter que recorrer à justiça para ressarcir-se de um prejuízo por 
dívida de obrigação solidária passiva?  
O fiador só será solidário se houver uma cláusula neste sentido ou consentimento expresso deste. Se isso 
ocorresse, todos responderiam pela dívida com seus respectivos patrimônios. 
 
Questões Objetivas: 
 
Assinale a alternativa correta:  
a) A obrigação solidária não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. 
 b) Quando a cominação decorrer de cláusula penal, o seu valor poderá exceder o da obrigação principal.  
c) Credor que propõe ação contra um dos devedores solidários fica impedido de fazê-lo contra os outros.  
d) Todas as alternativas estão incorretas.  
 
As obrigações solidárias passivas caracterizam-se por:  
a) Sua indivisibilidade;  
b) Serem exigíveis total ou parcialmente de qualquer dos devedores; 
 c) Serem exigíveis totalmente, apenas, de um dos devedores;  
d) Sua  indivisibilidade e possibilidade de exigência conjunta ou individualmente, total ou parcialmente, de 
qualquer dos devedores. 
   
CASO CONCRETO 
 
Em palestra proferida para a comunidade jurídica gaúcha, o professor Flávio Tartuce afirmou: “A cessão 
de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, 
pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição 
na relação obrigacional. ” 
No entanto, o emérito professor alertou os presentes a respeito de algumas impossibilidades de cessão 
de crédito. 
Forneça, pelo menos, três dessas impossibilidades: 
A resposta está no artigo 286, que traz 3 casos de impossibilidade de cessão de crédito: 
1) se a proibição advier da lei 
2) se decorrer da natureza da obrogação 
3) se convencionar com o devedor a impossibilidade. 
 
Questão Objetiva:  
Estará o devedor livre da obrigação quando:  
a) houver sido notificado de mais de uma cessão e pagar ao cessionário que lhe apresenta, com o título de 
cessão, o da obrigação cedida.  
b) não tiver sido notificado da cessão e pagar ao credor primitivo.  
c) o crédito constar de escritura pública, hipótese em que prevalecerá a prioridade da notificação.  
d) em todas as alternativas anteriores. 
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CASO CONCRETO 
Caso Concreto João deve R$ 1.000,00 a Pedro que recebe esse valor, por depósito em sua conta bancária, após 
o vencimento da dívida, conforme prometera João. Acreditando haver recebido a dívida, Pedro remeteu o título 
a João, dando-lhe quitação da dívida e, em seguida, recebeu uma cobrança de seu sócio José que alega haver 
depositado a importância em conta errada e por engano. O que deve fazer José para reaver seu dinheiro? 
José tem o direito de solicitar o valor a Pedro, que tem o dever de restituí-lo. Caso João não o faça, José poderá 
recorrer ao Judiciário por meio de uma Ação de Repetição de indébito, provando que realizou o pagamento 
indevido. Por outro lado, João tem o direito de exigir a dívida à João, ainda que tenha remetido o título de 
quitação a João, bastando comprovar que, na verdade, o depósito realizado fora de outra pessoa, ou seja, João 
não adimpliu com sua obrigação, permanecendo o dever pagar sua dívida. 
 
Questões Objetivas  
 
1. Considerando o lugar do pagamento, não dispondo de forma expressa a convenção entre as partes, pode-se 
dizer que pelo direito brasileiro:  
a) A presunção é que o pagamento seja quesível, devendo o devedor ser procurado pelo credor;  
b) A presunção é que o devedor ofereça o pagamento ao credor no domicílio deste; c) O devedor sempre pagará 
onde o credor indicar, podendo mudar constantemente; d) A opção do lugar de pagamento sempre caberá 
somente ao devedor;  
 
2. “A” é devedor de “B”. “C” que não tem nenhum interesse na obrigação, paga a dívida. Assinale a alternativa 
correta (60º Exame de ordem /MS):  
a) Se “C” pagou em nome do devedor não terá direito a receber o que pagou.  
b) Se “C” pagou em seu próprio nome sub-roga-se nos direitos do credor.  
c) “B” não está obrigado a dar quitação sem a anuência de “A”.  
d) Se “C” pagou em seu próprio nome tem direito a se reembolsar, mas só se sub-roga nos direitos do credor se 
este autorizar. 
 
 
CASO CONCRETO  
 
Caso Concreto Roberto adquire um imóvel no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pagável em dez 
parcelas iguais e mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Roberto efetua o pagamento regular de nove 
parcelas. Em decorrência de fatores alheios à sua vontade, torna-se inadimplente em relação à última parcela. 
No intuito de honrar o compromisso e liquidar o seu débito, ele oferece ao credor um veículo avaliado em R$ 
50.000,00. Após avaliar o bem, o credor aceita o veículo e dá quitação da parcela vencida. Qual a forma 
utilizada pelas partes para liquidação da última parcela? Fundamente sua resposta.  
A forma utilizada é a dação em pagamento. O credor não é obrigado a receber prestação diversa (ainda que 
mais valiosa) da que a pactuada em contrato. No entanto, o CC permite que o credor aceite outra forma de 
pagamento, como por exemplo a dação. 
 
Questões Objetivas  
 
1. Em favor de quem empresta ao devedor o equivalente à dívida, solvida esta, perante o credor, fica 
estabelecida (OAB PI II 2001):  
a) Novação; b) Dação; c) Sub-rogação; d) Compensação.  
 
2. Marque a alternativa incorreta:  
a) O pagamento com sub-rogação pressupõe pagamento, satisfação do credor originário.  
b) Devem ser interpretadas de forma restrita as hipóteses de sub-rogação legal, pois são taxativas.  
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c) No caso de sub-rogação legal, podem as partes convencionar diminuição de privilégios dados ao credor 
originário.  
d) São efeitos da sub-rogação: liberatório e translativo. 
 
CASO CONCRETO 
 
Caso Concreto (Juiz Substituto MG 2004/2005) João compra de Mário determinado bem, sendo o preço fixado 
para pagamento a prazo. Vencido o prazo, João pediu prorrogação, mas Mário dele exigiu nota promissória, 
com o mesmo valor, com nova data de pagamento, mas sem qualquer ressalva. Não sendo pago o título na data 
aprazada, Mário pediu a rescisão do contrato, com a devolução do bem, apresentando a nota promissória nos 
autos. Qual seria a decisão CORRETA do Juiz. Justifique a sua resposta.  
 
Deve decretar a rescisão do contrato, pois não substituição, apenas confirmação da dívida anterior.  
 
Questão Objetiva  
 
1 (Assinale a alternativa verdadeira:  
a) Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia posterior 
de uma delas.  
b) Se duas dívidas são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas.  
c) Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as 
regras estabelecidas quanto à novação objetiva.  
d) Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro.  
 
2 Assinale a alternativa correta:  
a) A novação não pode ocorrer por meio de procurador, sob pena de haver prejuízo para o credor.  
b) Na novação subjetiva passiva o novo devedor assume a dívida, permanecendo o mesmo vínculo 
obrigacional.  
c) A novação subjetiva passiva por extromissão ocorre quando o devedor indica terceira pessoa que assumirá o 
débito com a aquiescência do credor.  
d) Na novação objetiva a primeira obrigação é quitada e substituída pela nova obrigação. 
 
CASO CONCRETO 12 
 
José assumiu com João a obrigação de confeccionar em seu atelier de costura, 150 (cento e cinquenta) 
uniformes para os empregados deste num prazo 90 (noventa) dias. Como José estava descapitalizado para 
comprar o material necessário (tecidos, linhas, botões e outros aviamentos) resolveu pedir um empréstimo a seu 
amigo Fernando, no valor de R$10.000,00, para pagar em 100 dias. Ocorre que a costureira de José adoeceu e a 
confecção dos uniformes atrasou por 20 dias. João só recebeu a encomenda 30 dias depois do combinado. Com 
isso José atrasou o pagamento do empréstimo constituindo-se em mora. Mas ficou tranquilo porque ouviu dizer 
que em caso de inadimplemento pelo devedor da obrigação assumida no contrato, este pode purgar a mora 
oferecendo ao credor as prestações vencidas, acrescidas da indenização dos danos causados ao credor pelo 
mora. Assim, se o devedor purgar a mora, não poderá o credor rejeitar a prestação, transformando a mora em 
inadimplemento definitivo e pleitear a resolução do contrato. José está certo ou errado? Responda 
justificadamente.  
José está correto, de acordo com o artigo 401, CC ele poderá purgar a mora com Fernando oferecendo a 
prestação corrigida desde o dia da oferta e eventuais perdas e danos. Desta forma, Fernando não poderá recusar 
receber o pagamento e deverá  quitar a dívida de José. No entanto, se Fernando comprovasse que, devido a 
mora, a prestação tornou-se inútil para ele, poderá enjeitá-la e exigir ressarcimento por perdas e danos. 
 
Questão Objetiva  
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"Purgação da mora é um ato espontâneo do contratante moroso, que visa remediar a situação a que deu causa, 
evitando os efeitos dela decorrentes, reconduzindo a obrigação à normalidade". A propósito da mora, é 
incorreto afirmar que: (MP/MG 1999)  
a) Se a mora é do credor, este pode purgá-la, dispondo-se a receber o pagamento, acrescido da importância dos 
prejuízos que sofreu até o dia da quitação;  
b) Se a obrigação é positiva e líquida, contraída a termo certo, a mora decorrerá do simples vencimento do 
prazo;  
c) Se a obrigação é positiva e líquida, contraída sem prazo determinado, a mora só se verificará após decorrido 
o prazo fixado através de notificação, interpelação ou protesto;  
d) Se a obrigação é negativa, o devedor estará em mora desde o dia em que executar o ato a cuja abstenção se 
obrigara;  
e) Se a obrigação foi contraída por devedores solidários, todos eles são responsáveis pelos juros de mora, 
mesmo que a ação tenha sido proposta apenas contra um deles. 
 
 
CASO CONCRETO  
 
Caso Concreto Antônio e Maria contrataram a prestação de serviço de um laboratório particular para coletar 
células-tronco embrionárias do cordão umbilical de seu filho que iria nascer, pagando previamente pelo serviço 
de coleta. Por ocasião do parto, o laboratório foi avisado pelo casal, mas nenhum representante compareceu, 
deixando de coletar o material genético que poderia ser usado, no futuro, em eventual tratamento da saúde do 
nascituro. Proposta ação indenizatória pelos pais e a criança, aponte a decisão que melhor soluciona a questão. 
Fundamente sua resposta.  
Houve um inadimplemento absoluto por parte do laboratório. 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. 
 
 
CASO CONCRETO  
Caso Concreto Fabrício celebrou contrato de promessa de compra e venda de um terreno com Milena. O 
contrato foi pactuado por escritura pública e o pagamento foi convencionado em trinta e seis parcelas mensais, 
com uma entrada no ato da escritura a título de arras, sem previsão do direito de arrependimento. Após o 
pagamento da sétima parcela, Fabrício restou inadimplente durante oito meses, o que fez com que Milena 
pleiteasse a rescisão do contrato. Considerando que não houve qualquer referência à natureza das arras, qual é o 
direito de Milena nesse contrato? Fundamente sua resposta.  
Não previsto o direito de arrependimento as arras serão confirmatórias, cabendo a indenização suplementar se 
Milena comprovar o dano sofrido com o inadimplemento de Fabrício. 
 
CASO CONCRETO 
 
Caso Concreto Gumercindo, um jovem agricultor, da cidade de Vale Feliz, encontrou um carneiro perdido 
depois de provavelmente se evadir do cercado. Procurou as autoridades locais que se recusaram a abrigá-lo 
alegando não dispor de local adequado para o caprino. Assim, Gumercindo passou a alimentá-lo e dele cuidar.  
 
Passados seis meses, o dono, descobrindo seu paradeiro, foi buscá-lo, sendo-lhe imediatamente entregue, porém 
cobrado das despesas comprovadamente realizadas, por Gumercindo quem o encontrara. Nesse caso, como 
deve proceder o dono do carneiro? Fundamente sua resposta.  

Art. 1.233. Quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. 
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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. 

OBJETIVAS: 
 
1. Sobre a obrigação de dar coisa certa é correto afirmar que (72º exame OAB/MS):  
a) Seu objeto é constituído por um corpo certo e determinado;  
b) O credor poderá ser obrigado a receber outra coisa ou outro objeto, desde que mais valioso;  
c) Ocorrendo deterioração do objeto da obrigação por culpa do devedor, poderá o credor exigir o equivalente 
mais perdas e danos, ou aceitar a coisa, no estado em que se acha, podendo também neste caso reclamar perdas 
e danos;  
d) Todas as alternativas são verdadeiras.  
 
2. O credor da coisa certa:  
a) Pode ser obrigado a receber outra, ainda que mais valiosa;  
b) Pode aceitar outra coisa, desde que haja abatimento do preço;  
c) Pode aceitar receber outro bem, mas sempre que estiver de acordo com as condições pré-estabelecidas no 
negócio jurídico;  
d) Não pode ser obrigado a receber outra, ainda que mais valiosa.  
 
3. Um palhaço foi contratado para animar uma festa de aniversário e, no dia do evento, foi vítima de sequestro. 
Assim:  
a) A obrigação se extingue por caso fortuito, sem dever de indenizar pelo palhaço.  
b) A obrigação se extingue por caso fortuito, com dever de indenizar pelo palhaço.  
c) A obrigação não se extingue e o palhaço deve animar outra festa indicada pelo contratante.  
d) A obrigação não se extingue e o palhaço deve pagar outro palhaço que lhe substituiu na animação da festa.  
 
4. Natália, dona de uma loja de produtos de beleza, promete que os futuros adquirentes da loja manterão o 
direito de exclusividade concedido ao fornecedor. Ocorre que Augusta comprou a loja de Natália e não firmou 
este compromisso com ela, nem tem intenção de cumpri-lo. Diante desta situação é correto dizer:  
a) Resolve-se a obrigação entre o fornecedor e Natália, devido a impossibilidade de seu cumprimento.  
b) Converte-se a obrigação de fazer em obrigação de dar.  
c) O fornecedor poderá obter a execução direta da obrigação, pois esta não é intuitu personae.  
d) Natália não pode ser obrigada a indenizar, pois o adimplemento da obrigação agora depende de Augusta.  
 
5. Quanto às obrigações é falso afirmar que:  
a) Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á, tal qual se ache, o credor, sem direito a 
indenização;  
b) A coisa incerta será indicada, sempre, pelo gênero, quantidade e qualidade;  
c) Na obrigação de fazer, o credor não é obrigado a aceitar de terceiro a prestação, quando for convencionado 
que o devedor o faça pessoalmente;  
d) Se, havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda.  
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