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CONTRATOS 
 
Os contratos estão previstos no Código Civil de 2002:  
No Livro I da Parte Especial – Do Direito das Obrigações  
Título V – Dos Contratos em Geral – arts. 421 a 480,CC  
Título VI – Das Várias Espécies de Contratos – arts. 481 a 853, CC  
 

1. As obrigações e os  contratos: 
 

Conceito: Em sentido amplo é um dever que pode estar ligado a uma acepção MORAL ou JURÍDICA. 
 Obrigação MORAL: Fruto da cultura. 
 Obrigação JURÍDICA: Fruto de um dever jurídico, que deriva da lei. 
  COM valor Pecuniário: Apenas este tipo de obrigação que pertence ao Direito das Obrigações. 

Ex: Contratos. 
  SEM valor pecuniário: Estas obrigações não pertencem ao Direito das Obrigações. Ex: 

Obrigação de votar.  
 
à Relações Sociais X Relações Jurídicas - São necessárias para vida em sociedade. 
 
à Importância do Direito das Obrigações - Suporte econômico da sociedade capitalista (Circulação das 

Riquezas). 
 

2. Contrato (Art. 421/853 CC): 
 

2.1. Conceito (Art. 421 c/c 104 CC):  
Negócio Jurídico (com valor pecuniário) por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos 

princípios da função social e da boa fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem 
atingir, segundo a autonomia das próprias vontades. 

 
O que é Negócio Jurídico? 
R: lembre-se quando estudamos o FATO JURÍDICO. Este se dividia entre FATO NATURAL ou FATO 

HUMANO (ou ATO). O Negócio Jurídico é um Fato Jurídico Humano ou um Ato Humano, já que decorre do 
acordo de duas ou mais vontades. 

 
OBS: Negócio jurídico pode ser unilateral ou bilateral. O negócio jurídico unilateral é o que depende, 

para a sua formação, de apenas uma vontade (ex: renúncia, testamento, etc.). Já o negócio jurídico bilateral é 
o que necessita, para a sua formação, de um encontro de vontades (ex: contrato).  

 
Ideia Clássica sobre Contrato: Sendo a liberdade contratual pensada isoladamente, sem se considerar a igual 
liberdade do outro, o sistema despreza qualquer limite à liberdade daquele que detém o poder contratual, sem 
que se atue qualquer valor a ela contrastante. A única qualidade do sujeito que importa é a sua capacidade para 
a prática do negócio jurídico – A autonomia de vontade era ASBOLUTA. 

Antes de 2002, a autonomia da vontade encontrava poucos 

Ideia Moderna sobre Contrato: uma relação jurídica subjetiva, nucleada pela solidariedade constitucional, 
destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares da relação, como 
também perante terceiros”. O contrato, passa a ser compreendido como complexo de atos econômicos e sociais 
que geram efeitos não só entre as partes contratantes, mas também geram reflexos no meio social.  
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Contrato sob a perspectiva civil-constitucional: contrato passa a ser pensado a partir das noções de função 
social e boa-fé; de dignidade da pessoa humana (art. 1o., III, CF); de solidariedade (art. 3o., I, CF) o que 
exige não apenas a análise da vontade exteriorizada, mas também dos impactos dessa manifestação no meio 
social e com relação a terceiros. 

 

Funções do Contrato: 

ECONÔMICA: Considerado o contrato com substrato na patrimonialidade/economicidade, é ele instrumento 
de circulação de riquezas e transmissão de bens, portanto, propulsor da ordem econômica.  

REGULATÓRIA: Instituto jurídico que se destina a disciplinar relações de natureza econômica/patrimonial. 
Trata-se de materialização da autonomia privada, resultando em direitos e obrigações que as partes 
reciprocamente assumem.  

SOCIAL: Visa a harmonização de interesses individuais e coletivos, revelando-se a função social por meio de 
sua eficácia interna (entre os contratantes) e externa (meio social), o que implicará na mitigação da 
vinculatividade dos contratos; na proteção da parte vulnerável; na vedação da onerosidade excessiva e do venire 
contra factum proprio; pelo incentivo à conservação contratual; pela nulidade de cláusulas abusivas e pelo 
reconhecimento dos efeitos também no meio social ou com relação a terceiros.  

AMBIENTAL: Os fatores ambientais informam dispositivos legais cuja observância constitui causa 
justificativa do exercício da liberdade contratual, pois contidos em normas de ordem pública (cogentes), não 
sendo possível a autorregulamentação da vontade pelas partes derrogá-los  

Atentar para diferenças entre BOA FÉ OBJETIVA x SUBJETIVA: 
  -BF OBJETIVA: conduta esperada, proba, da qual, havendo um descumprimento, há o dever de 

indenizar 
  -BF SUBJETIVA: previsibilidade de conduta, há fatores internos que norteiam esta conduta, 

caso seja descumprida, também há o dever de indenizar. 
 

2.2. Teorias sobre a Natureza Jurídica do Contrato: 
  
 A) OBJETIVAS: 
Teoria Normativa: Acordo de vontades que possui função criadora do Direito. 
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Teoria Preceptiva: As cláusulas contratuais têm natureza de preceito jurídico. 
 
 B) SUBJETIVA: 
Voluntarista: A vontade é o fundamento dos contratos. 
Declarativas: A vontade declarada por ambas as partes é o fundamento dos contratos (vontade é apenas 

um elemento psicológico, só quando externada pode produzir efeitos). 
 

2.3. Condição de Validade dos contratos (Art. 104 CC): 
Os contratos, enquanto NJ, desdobram-se em três planos distintos: 

  EXISTÊNCIA: Agente, Vontade, Objeto, Forma (sem adjetivos!) 

  VALIDADE: Agente capaz, Vontade livre, Objeto lícito , Forma prescrita ou naão defesa em 
lei. Vide Art. 2025, CC 

  EFICÁCIA: relacionam-se às consequências desejadas pelas partes contratantes e variam de 
acordo com cada espécie contratual. 
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(*Art. 2025, CC) – Condições de aplicabilidade do CC de 2002. 
 

Art. 2.035, CC: A validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em 
vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, CC, 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  
 à Nos contratos celebrados antes do Código Civil de 2002. 
  Quanto a validade do contrato: Avalia-se a norma vigente no momento da celebração do 
contrato. 
  Quanto a seus efeitos: subordinam-se às regras do CC/02, salvo houver sido prevista no 
contrato estipulação diversa. 

 
Exemplos: 
1. Contrato inexistente: ex.: contrato firmado com a utilização de documentos furtados por terceiro. Em 

face daquele que teve os documentos furta- dos, evidencia-se a ausência de vontade e, portanto, um contrato 
inexistente.  

2. Contrato existente, inválido e eficaz: ex.: contrato de compra e venda de um lanche na cantina, 
realizado por um menor de dezesseis anos, desacompanhado de sua mãe. Tecnicamente o negócio jurídico é 
nulo, mas gerou o efeito pretendido pelas partes que era a aquisição e o consumo do lanche.  

3. Contrato existente, válido e ineficaz: ex.: contrato de compra e venda de bem imóvel com valor 
superior a trinta salários mínimos, realizado por escritura pública firmada entre pessoas capazes, mas não 
levado a registro. O negócio jurídico só gerará o efeito de transmissão da propriedade se a escritura for levada a 
registro; enquanto isso não for feito, a propriedade não se transmite.  

4. Contrato existente, inválido e ineficaz: ex.: contrato de doação de bem imóvel em que o devedor 
transmite ao seu irmão a propriedade, mas mantém- se possuidor (como usufrutuário) do bem. O negócio além 
de ser anulável por fraude contra credores, em face desses não produzirá nenhum efeito.  

5. Contrato existente, válido e eficaz: ex.: contrato de compra e venda de um carro, feito pelo pai 
(casado no regime de comunhão universal de bens), a um dos seus filhos, com autorização do cônjuge e dos 
demais filhos. 
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2.4. Terminologia Contratual:  
 
 Contrato: Negócio Jurídico formado pela convergência de vontades contrapostas (consentimento) 
  * Autocontrato (Art. 117, CC) 
 Instrumento Contratual: Consiste na documentação do negócio. É a sua expressão escrita, composta 

por cláusulas contratuais e por eventos anexos. 
 

2.5. Instrumento do Contrato:  
Compõem-se de duas partes. 
  Preâmbulo: Parte introdutória. Contém qualificação das partes e descrição do objeto (Art. 104, 

II, CC) 
  Contexto: Disposições do contrato. Cláusulas contratuais (contrato escrito). 
 

2.6. Forma contratual:  
Em regra é livre (Art. 107, CC) – SOLENE ou NÃO SOLENE. 
 

2.7. Princípios: 

 
2.7.1. PRINCÍPIOS CLÁSSICOS: 

 
A) Princípios da Liberdade Contratual (Art. 421 CC) 
Antes da CC 2002 a liberdade contratual era ampla. Com a constitucionalização do direito civil, houve a 

limitações à liberdade contratual – Boa fé objetiva e função social do contrato. 
A autonomia da vontade decorre da manifestação de liberdade individual; já a autonomia privada é o 

poder de criar, nos limites da lei, normas contratuais. Dessa forma, a expressão autonomia da vontade tem 
conotação subjetiva, psicológica; enquanto a autonomia privada marca o poder da vontade no Direito de um 
modo objetivo e concreto.  



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 118	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

 

 
B) Princípios da Obrigatoriedade dos efeitos do contrato 
O contrato faz lei entre as partes – pact sunt servanta. 

“pacta sunt servanda’: “o contrato faz lei entre as partes”. tratava-se de atribuir ampla vinculatividade ao 
ajuste pela simples manifestação volitiva das partes contratantes, o que lhe garantia um certo caráter absoluto. 
A partir da adoção da função social dos contratos houve  um redimensionamento deste brocardo a fim de 
garantir a justiça contratual, preocupando-se na conciliação do útil (interesse econômico das partes) e do justo 
(preocupação com a repercussão social das relações contratuais).  

C) Intangibilidade dos contratos:  
Reconhecido que o contrato era mero instrumento de satisfação de interesses particulares das partes 
contratantes, o princípio da intangibilidade (intimamente associado ao da obrigatoriedade) impedia qualquer 
intervenção (inclusive estatal) sobre o conteúdo das avenças.  

Exceção: Art 317, CC (Princípio da Revisão dos Contratos ou da Onerosidade Excessiva) – em algumas 
situações os contratos poderão ser revistos. 

 
D) Princípio da Relatividade dos efeitos do contrato 

Princípio que reconhecia que os contratos apenas geravam efeitos entre as partes contratantes. Relativizado pela 
eficácia da função social dos contratos. 

Exceções: Promessa de fato de terceiro (arts. 439 e 440, CC) e estipulação em favor de terceiro (arts. 436 
a 438, CC). Como também reconhece-se eficácia externa ao se estipular a função social dos con- tratos como 
princípio orientador da prática contratual (art. 421, CC).  
 

2.7.2. PRINCÍPIOS CONTEMPORÂNEOS: 
Diante das novas e dinâmicas relações contratuais do final do século XX, foi necessário remodelar as 

bases principiológicas contratuais, somando-se aos princípios clássicos, princípios de natureza solidarística.  
 
 A) Princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) 
É a regra para as relações contratuais que deriva do princípio da eticidade. 

A BOA FÉ OBJETIVA: consiste num dever de conduta contratual ativo, a ambos os contratantes, obrigando-
os à colaboração e à cooperação mútua, levando-se em consideração os interesses um do outro, com vistas a 
alcançar o efeito prático que justifica a existência jurídica do contrato celebrado. O princípio da boa-fé objetiva 
versa sobre um conjunto de deveres exigidos nos negócios jurídicos, mais explicitamente, nos contratos, 
destinado a pautar a conduta dos contratantes, num silogismo de honradez, honestidade, probidade e boa-
fé.  Está na objetividade emprestada a boa-fé, aí se incorpora o dever de lealdade ou confiança socialmente 
reconhecido. 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 119	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

 
A BOA FÉ SUBJETIVA: refere-se ao estado psicológico da pessoa, consistente na justiça, ou, na licitude de 
seus atos, ou na ignorância de sua antijuricidade. Alípio Silveira a chamou de boa-fé crença, conforme já citado 
e Fábio Ulhoa Coelho definiu como “a virtude de dizer o que acredita e acreditar no que diz”. Assim, 
aquele que se encontra em uma situação real, e imagina estar em uma situação jurídica, age com boa-fé 
subjetiva. Enquanto estado psicológico, emerge da teoria da aparência, quer dizer, agia de boa-fé́ aquele que 
acreditava que estava agindo conforme o Direito.  
 
 

VIOLAÇÃO POSITIVA DA OBRIGAÇÃO: A boa-fé objetiva enseja, também, a caracterização de 
inadimplemento mesmo quando não haja mora ou inadimplemento absoluto do contrato. É o que a doutrina 
chama de violação positiva da obrigação ou do contrato. Ex: deixar de cumprir um dos deveres anexos ou 
secundários: dever de esclarecimento, de proteção, de conservação, de lealdade, de cooperação..., bastante 
comum em contratos que decorrem de relações de consumo.  

DEVERES ANEXOS: são deveres diretamente decorrentes do princípio da boa fé-objetiva que se 
destinam ao bom desempenho da relação contratual. Ex: venda de aparelho elétrico que se queima em pouco 
prazo; ou de mecanismo que se estraga por falta de instruções acerca de seu manuseio cor- reto; a recusa de 
assistência e orientação quando o aparelho novo ainda apresenta falhas ou defeitos; o emprego, no conserto de 
automóvel de peças recondicionadas sem esclarecimento ao proprietário etc.  

 B) Princípio da Probidade (Art. 422, CC) 
A probidade traz consigo a noção de justiça, de equilíbrio e comutatividade das prestações avençadas. Resulta, 
portanto, do confronto entre o comportamento do contratante e o padrão de homem médio leal e honesto e, por 
isso, só pode ser verificada na análise do caso concreto.  

 C) Princípio da Função Social do Contrato (Art. 421, CC) 
 Reconhece que a liberdade negocial não pode ser absoluta, devendo ser exercida de acordo com o bem-
estar social e os valores éticos e jurídicos reconhecidos pela legislação. A função social do contrato serve não 
apenas de garantia individual aos contratantes, mas também impõe o atendimento a interesses sociais. É critério 
limitativo e finalístico do contrato. 

 D) Dirigismo Contratual: 
 O dirigismo contratual é, portanto, uma resposta do Estado às injustiças decorrentes de relações 
contratuais, limitando-se a autonomia privada a partir dos preceitos de igualdade formal e justiça social. 
Conjunto de normas visa garantir a igualdade substancial entre as partes contrantes, impedindo a estipulação de 
prestações desequilibradas, excessivamente onerosas, contrárias à lei ou à moral.  

 E) Princípio do Equilíbrio Econômico 
O contrato não poderá ter um ônus excessivo, o contrato deve ser bom para os envolvidos e para toda a 

sociedade. este princípio o justo equilíbrio contratual. Não se visa proibir lucros, mas sim, de se estabelecer 
proporcionalidade entre prestação e contraprestação, vedando-se vantagens excessivas  

 
2.8. Formação do Contrato (Art. 427, CC): 

Se refere ao Iter Contractus. 
Qual é o momento efetivo do nascimento do contrato? 
 
1o FASE: NEGOCIAÇÃO PRELIMINAR ou PUNTUAÇÃO (Acordo Preparatório – INTENÇÃO): 
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É o momento de negociação, que ocorre de forma anterior à formação do contrato. Deve ser observada a 
boa fé objetiva. Em regra, nesta fase NÃO há responsabilidade civil. Mas devido aos princípios da boa-fé e 
função social poderá ensejar na responsabilidade civil pré-contratual (Art. 186, 187 e 927, CC).  
 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 
EXCEÇÃO: as negociações preliminares podem ensejar responsabilidade civil pré-contratual 

(aquiliana) em virtude da violação dos deveres anexos de conduta e da legítima expectativa criada em uma das 
partes contratantes. O que significa afirmar que embora não haja um dever subjetivo de contratar decorrente das 
puntuações, há dever de manter a boa-fé e a probidade, intrínsecas a qualquer relação contratual.  

 
Enunciado 24, I Jornada de Direito Civil – Art. 422: em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 
422 do novo CC, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de 
culpa.  

Enunciado 25, I Jornada de Direito Civil – Art. 422: o art. 422 do CC não inviabiliza a aplicação pelo 
julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.  

Enunciado 170, II Jornada de Direito Civil – Art. 422: A boa-fé objetiva deve ser observada pela partes na 
fase das negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do 
contrato.  

OBS: É DIFERENTE do Contrato Preliminar (compromisso de venda) – Neste caso, o desrespeito ao 
contrato Preliminar incidirá em responsabilidade para as partes. 

 
Contrato Preliminar (Contrato-Promessa): É aquele por meio do qual as partes se comprometem a celebrar 
mais tarde outro contrato, denominado principal ou definitivo. Os Contratantes ainda não querem realizar o 
negócio, mas querem garantir o contrato definitivo, logo o objeto do contrato preliminar é o contrato 
definitivo. 
- Deve ser registrado, presumindo-se irretratável. 
- Quanto à forma, não há obrigatoriedade de ser observada a mesma que figurará no contrato definitivo. 
Ex: Compromisso irretratável de compra e venda. A promessa de compra e venda de um imóvel pode ter a 
forma de instrumento particular. Mas o contrato definitivo somente poderá ser feito através de um instrumento 
público. 

 
defende a doutrina que também nesta fase é obrigatória a observância dos princípios da boa-fé e 

probidade estampados no art. 422, CC, podendo haver responsabilidade civil (extracontratual) caso sejam 
desrespeitados. Aliás, neste sentido é o Enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil do STJ: “O art. 422 do 
Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual”.  

 
 
2o FASE: PROPOSTA, OFERTA, POLICITAÇÃO ou OBLAÇÃO (Art. 427, CC):  
 
Fase em que é feita a oferta por parte do proponente para que o solicitado emita seu consentimento. O 

descumprimento da proposta pode ensejar em responsabilidade civil. É nesta fase que a vontade de 
contratar é manifestada já com a intenção de aderir às condições oferecidas pela outra parte contratante. A 
proposta é um negócio jurídico unilateral que contém uma declaração receptícia de vontade dirigida à outra 
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parte contratante com a intenção manifesta de se vincular ao contrato, por isso, gera o dever de celebrar o 
contrato definitivo.  

 
Policitante (ofertante, oferente, proponente, solicitante) – aquele que realiza a proposta.  
Oblato (aceitante, policitado, solicitado) – aquele que recebe a proposta.  
 
à Proposta pode ser (Art. 428)  
 
a) Quanto a presença dos contratantes (entre presentes, entre ausentes) 
A diferença está na presença jurídica, ou seja, possibilidade da resposta imediata. 
*Presença Jurídica (Art. 428) ≠ Presença Física 
*Contratos Eletrônicos podem ser entre presentes ou ausentes. 

  
b) Quanto à validade (com prazo – Art. 427, CC; sem prazo) 
*Oferta ao público (Art. 429) 
 
3o FASE: CONCLUSÃO do Contrato:  
CONTRATO à ACEITAÇÃO. A aceitação é o momento de formação do contrato. A aceitação faz com 

que a vontade contratual seja formada. 
 
*REGRA GERAL: Teoria da Agnição ou Declaração – O contrato e formado no momento em que 

a vontade é expedida. 
 

 • Entre presentes: No momento da ACEITAÇÃO da proposta. Não sendo imediatamente aceita, há 
um prazo razoável na doutrina que diz que é de 24 horas. 
 • Entre ausentes: No momento em que a aceitação é EXPEDIDA. 
 
GRAVE: O Brasil adotou a TEORIA DA EXPEDIÇÃO DA ACEITAÇÃO, ou seja, o momento em que a 
aceitação é colocada no correio, real ou virtual (“e-mail”). 

 
4o FASE: Lugar da Formação do Contrato  

REGRA GERAL: onde ele é realizado/celebrado. Como regra dispositiva (e não impositiva), o negócio 
jurídico reputa-se celebrado no lugar em que foi proposto. É dispositivo porque as partes podem acordarem 
outro lugar. 

 
(Art. 113, CC) Interpretação do Contrato: Contrato deve ser interpretado na literalidade, com exceção 

de uma cláusula onerosamente excessiva, que deverá ser interpretado com a boa fé objetiva. 
 
2. Classificação dos Contratos: 
 
1) Unilaterais ou Bilaterais 
 • Unilateral: Quando apenas um dos contratantes assume obrigações em face do outro. A obrigação 
principal está a cargo de apenas uma das partes. Apesar de exigirem duas vontades, colocam só uma delas na 
posição de devedora. Não há uma contraprestação da outra parte. 
Ex: doação pura e simples, mútuo, comodato 
Atenção! O contrato é sempre um negócio jurídico bilateral (afinal, sempre há duas manifestações de vontade), 
no entanto o contrato em si pode ser classificado como unilateral (ou seja, apenas uma parte assume a 
obrigação, apesar de sabermos que necessita da vontade da outra parte para se concretizar o contrato). 
Esquema: 
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 • Bilateral (ou Sinalagmático): Quando os contratantes são simultânea e reciprocamente credores e 
devedores uns dos outros, produzindo direitos e obrigações para ambos. 
Ex: compra e venda 
 
2) Onerosos ou Gratuitos 
 • Onerosos: São aqueles que trazem vantagens para ambos os contratantes, pois estes sofrem um 
sacrifício patrimonial, correspondente a um proveito desejado. Ambas as partes assumem ônus e obrigações 
recíprocas. 
Ex: Contrato de Aluguel 
 
 • Gratuitos (ou Benéficos): São aqueles que oneram somente uma das partes, proporcionando à outra 
uma vantagem, sem qualquer contraprestação. 
Ex: doação pura e simples, depósito, comodato 
 
 
3) Comutativos ou Aleatórios 
 •  Comutativo (ou Pré-Estimados): Quando as prestações de ambas as partes são conhecidas e 
guardam relação de equivalência. 
Ex: Compra e Venda → A coisa entregue por uma das partes e o preço pago pela outra geralmente são 
conhecidos no momento da realização do contrato e guardam certa relação de equivalência. 
 
 • Aleatórios: É aquele em que a PRESTAÇÃO (ou seja, se há prestação é porque é contrato 
ONEROSO) de uma das partes (ou de ambas) não é conhecida com exatidão no momento da celebração do 
contrato e depende de um RISCO FUTURO e INCERTO. Depende de uma álea (sorte ou azar, incerteza, 
risco, perigo) que é um fator desconhecido. O risco de perder ou ganhar pode sujeitar um ou ambos os 
contratantes. Será sempre oneroso e bilateral. Não existe certeza de ganho. O que está submetido ao 
FUTURO é a incerteza. O risco de perda ou ganho. 
 
Ex: Rifa, bilhete de loteria, contrato de garimpo, venda de colheita futura, seguro de um veículo, contrato de 
pesca de peixe. 

 
 
!!!Atenção a diferença entre Aleatório e Condicional. 
 
OBS: Contrato Condicional: a realização do contrato depende de EVENTO FUTURO e INCERTO 
*Contrato condicional ambas as partes poderão ter lucro, sem que o ganho represente perda do outro. 
*Aleatório o evento poderá ser pretérito desde que desconhecido o resultado pelas partes (risco fica no 

futuro). 
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O contrato condicional tem uma condição, cláusula que prevê um acontecimento futuro e incerto. Nos 
aleatórios o contrato é perfeito desde logo, surgindo apenas um risco de a prestação de um das partes ser maior 
ou menor, ou mesmo não ser nenhuma.  

Ex: Aleatório - Comprar todos os peixes quer vierem na rede por um preço fixo – posso pagar por muitos 
peixeis, poucos ou, até mesmo, nenhum. 

 
Nada impede que um contrato comutativo, as partes, ao celebrarem um contrato, fixem uma condição, 

mas o contrato não vai deixar de ser comutativo por conta disso. Essencialidade da álea para a existência do 
contrato: no contrato aleatório, a alea é essencial para a existência do contrato. Se tirar a alea, o contrato deixa 
de ser aleatório. Não tem como manter um contrato aleatório sem a alea. O risco no contrato aleatório é da sua 
essência. Já no contrato comutativo condicional, para tirar a condição é só tirar a cláusula, não há nenhuma 
modificação. O contrato continua. 

 
Ex: Vou doar meu apartamento para minha filha se ela passar no faculdade. É uma condição. Se tiro a 

condição a frase fica: vou doar o apartamento para minha filha – contrato continua existindo. 
 
 
Compra-se os peixes que vierem na rede. Pouco, muito ou nada, paga-se o preço combinado desde que o 

pescador não tenha incorrido em culpa. 
Contratos aleatórios (Versam sobre coisa existente)  
O Objeto é coisa que existe mas esta submetido a risco de se perder, danificar ou depreciar. O adquirente 

assume o risco e o vendedor recebe o preço integral independente do sinistro (Exceção art. 461, CC) 
 

4) Contratos Partários e Por Adesao: 
 

Paritários: As partes em igualdade dissentem o contrato. 
Por Adesão: Um dos contraentes (o oblato) limita-se a aceitar as cláusulas previamente redigidas pelo 

outro (o policlitante), aderindo a uma situação contratual definida. 
 

5) Quanto as momento do cumprimento os contratos podem ser: 
 
A) De execução imediata (instantâneos): Vencimento ocorre concomitantemente com o 

aperfeiçoamento. 
Ex: Compra de um jantar em um restaurante. 
 
B) De execução diferida: Deverão ser adimplidos em sua totalidade na data do vencimento ajustado. O 

aperfeiçoamento do contato ocorre no momento do pacto (assinatura ou acerto) mas a sua extinção ocorre em 
um momento futuro e único, com um único ATO. 

Ex: Compra de uma TV para entrega futura. 
 
C) De execução continuada (sucessiva ou trato sucessivo): execução será de forma periódica. 
Ex: Uma compra parcelada para entrega de uma maercadoria. 
 
13.13) Estipulação em favor de terceiros (Art. 436/438 CC): 
A estipulação em favor de terceiro é o negócio jurídico por meio do qual de ajusta uma vantagem 

pecuniária em prol da pessoa que não o celebra mas restringe-se a colher seus benefícios (devendo haver sua 
concordância). Um dos princípios do contrato é que ele não pode prejudicar nem beneficiar a terceiros, 
atingindo apenas as partes que nele intervieram (princípio da relatividade). No entanto esse princípio não é 
absoluto, podendo favorecer terceiros (nunca criando obrigações ou prejudicando).  

Ex.: A (estipulante) compra uma casa de B (promitente ou devedor) para que este a entregue para C 
(beneficiário). Importante notar que C não é parte do contrato, no entanto é o favorecido pelo mesmo. Outro 
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exemplo é o seguro de vida, em que o segurado convenciona com a seguradora uma vantagem a ser paga a um 
terceiro (beneficiário).  

Ex2: Na separação um dos cônjuges convenciona doar parte de seu quinhão na partilha ao único filho do 
casal 

 
Há sempre três sujeitos: dois certos e um condicional.  
a) Estipulante: o que cria o direito a favor do terceiro.  
b) Promitente (devedor): o que se obriga perante o estipulante a realizar a prestação em favor de terceiro.  
c) Beneficiário (terceiro): pessoa determinada ou determinável, em favor de quem a prestação deve ser 

executada.  
 
 
O terceiro pode aceitar ou recusar o benefício que recebe uma vez aceitando, deve submeter se as 

regras contratuais. 
 

 
 DOIS MOMENTOS (revogação): 
 
ANTES da aceitação do beneficiário: o estipulante pode revogar a qualquer tempo o benefício. 
 
DEPOIS da aceitação do beneficiário: o estipulante NÃO pode revogar o benefício. 
 
13.14) Promessa de FATO DE TERCEIRO (Art. 439/440, CC) 
É uma fonte de uma obrigação de fazer com que uma pessoa. Faz com que uma pessoa integre a RJ com 

outra: 
 
à Momento do adimplemento da obrigação: Ocorre com a formação da RJ entre o terceiro e o credor. 

Motivo pelo qual o devedor (quem prometeu) não se compromete com o cumprimento do negócio celebrado 
com o terceiro. Porém responde por perdas e danos quando o terceiro não executar (Art. 439, CC) 

  Exceção: Art. 439, CC, §único. 
3. Garantias Contratuais Legais: 

 
3.1 Vícios Rebiditórios (Art. 441/446, CC) 

São falhas ou defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, que a tornam 
imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se 
realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente direito para redibir (devolver a coisa 
defeituosa) (Ação Redibitória ou Edilícia), ou para obter abatimento no preço (Ação Estimatória). 

Ex: Comprei um cavalo puro sangue. No entanto, eu não sabia que o mesmo era portador de uma doença. 
O cavalo vem a morrer poucos dias depois da conclusão do negócio. Se eu, comprador do cavalo, soubesse do 
defeito oculto (doença), evidentemente não teria realizado o negócio. → É uma garantia ao comprador, sendo 
mais um dos efeitos dos contratos. 

 
O alienante é SEMPRE o responsável (conhecendo ou não o defeito, ou seja, Responsabilidade Objetiva 

do Alienante), exceto se o contrário estiver previsto no contrato. 
 ● Alienante sabia do defeito e tentou mascará-lo: Restitui o valor + Despesas do Contrato + Perdas e 

Danos 
 ● Alienante não sabia do defeito: Não há perdas e danos. 
 
NÃO HÁ responsabilidade do alienante: 
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 1) Se o adquirente sabia que a coisa era defeituosa e mesmo assim quis recebê-la (OU sendo o defeito 
APARARENTE ou de FÁCIL CONSTATAÇÃO); 

 2) Se o vício surgiu por causa posterior à entrega; e 
 3) Se a coisa pereceu por culpa do comprador ou em virtude de Caso Fortuito ou Força Maior (Res 

Perit Domino) 
 

Prazo Decadencial (Art. 445, CC) 
Ação Edilícia 
Ação Estimatória 
 
 

3.2 Evicção (Art. 447/457, CC):  
É a perda da propriedade de uma coisa alienada para alguém, em razão de ato jurídico anterior e em 

virtude de uma SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, que as atribui a uma terceira 
pessoa, reconhecendo que o alienante não era titular legítimo do direito que transferiu. 

- A evicção supõe a perda total ou parcial da coisa, em mão do adquirente, por ordem do Juiz, que a 
defere a outrem. 

- É o alienante, nos contratos onerosos que responde pelos riscos da evicção, ainda que se tenha 
adquirido o bem em hasta pública. 

- A responsabilidade pela evicção não precisa estar expressa no contrato, pois ela decorre da lei, ou 
seja, sempre vai existir (ou seja, se o alienante colocar no contrato um item em que simplesmente ele não 
responde pela evicção, mesmo assim ele responderá pela evicção, sendo que esta cláusula não terá validade). 
Mas o contrato pode trazer de forma expressa, atenuando ou agravando seus efeitos. 

 
Sujeitos da Evicção: 
Alienantes – Sujeito que transfere a coisa; 
Evicto ou Evencido – Adquirente da coisa 
Evictor ou Evencente – Sujeito que alega direito anterior ao do alienante. 
 
Ex: A (alienante) vende para B (evicto, adquirente ou evencido)uma fazenda. Quando B toma posse do 

imóvel percebe que uma terceira pessoa C (evictor ou evencente) já detém a posse daquele imóvel há muitos 
anos. B Tenta tirar C do imóvel. Mas este além de não sair ainda ingressa com uma ação de usucapião. Caso C 
obtenha a sentença judicial de usucapião, B perderá o imóvel. Vejam: B pagou pelo imóvel e o perdeu em uma 
ação judicial. Isto é a evicção. Na hipótese concreta, A fica obrigado a indenizar B. 

 

EVICÇÃO 
GRAVE: 

 
● Cláusula expressa de exclusão da garantia + ciência específica do risco pelo adquirente + assunção integral 
do risco pelo adquirente = Isenção do alienante de toda responsabilidade. 

 
● Cláusula expressa de exclusão da garantia + NÃO tem ciência do risco pelo adquirente OU NÃO assumiu 
o risco = Responsabilidade do alienante apenas pelo preço pago pela coisa evicta. 

 
● Omissão da cláusula (comprovando-se a má fé do alienante) = Responsabilidade total do alienante + perdas 
e danos. 
 

 
à Dever do Alienante: 
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 Garantir o adquirente dos riscos da evicção e indenizá-lo no caso da perda do bem por força de sentença 
judicial. 

 
à Requisitos da Evicção: 
I – Onerosidade na aquisição do bem; 
II – Perda TOTAL ou PARCIAL da PROPRIEDADE ou POSSE da coisa alienada; 
III – Sentença Judicial com Trânsito em Julgado (Reconhecendo a Evicção) 
 

OBS1: Bens adquiridos em hasta pública não se pode redibir o contrato, nem pedir abatimento de preço, exceto 
se for obra de arte ou exposição de animais. 
 
OBS2: Não caberá nenhuma reclamação se as partes pactuarem que o alienante não responde por eventuais 
vícios ocultos. Portanto é possível a renúncia à garantia pelos vícios redibitórios. Esta pode ser expressa 
(cláusula expressa no contrato) ou tácita (quando o adquirente prefere realizar, por sua própria conta, as 
reformas ou consertos necessários para corrigir os defeitos constatados). 
 
OBS3: Prazo para entrar com as ações citadas, contado da entrega efetiva do bem: 
 ● 30 dias → bens móveis. 
 ● 01 ano → bens imóveis. 
 - Se o comprador já estava na posse da coisa quando foi realizada a venda o prazo é reduzido pela 
metade (15 dias para móveis e 6 meses para imóveis). 
 - As partes podem estabelecer outros prazos 
 
OBS4: No CDC o Vício Redibitório é chamado de Vícios do Produto, e nele considera-se como vícios tanto os 
defeitos ocultos na coisa como também os aparentes ou de fácil constatação. 
 

 
 
 

BIZU! É comum o aluno confundir os Vícios Contratuais (redibitório e do produto), com os Defeitos do 
Negócio Jurídico (erro, dolo). Os vícios contratuais dizem respeito à coisa que está sendo adquirida; já os 
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defeitos do negócio jurídico atingem a vontade. Para bem distingui-los, a doutrina costuma usar o exemplo dos 
chamados “Carros de Aventura”. Se eu compro um carro pensando que ele encara qualquer tipo de terreno, 
mas isso não acontece na prática... eu errei (Trata-se do erro). Se eu compro o carro porque a propaganda 
afirmou estas qualidades, mas isso não ocorre na prática, ocorreu o dolo (Eu fui enganado). Mas se eu compro o 
veículo e o mesmo realmente possui estas qualidades, mas mas apresenta um defeito no motor ou na tração, 
teve um problema exclusivamente relativo à coisa (Trata-se do vício contratual). 

 
4. Extinção do Contrato (Art. 472, CC): 

 
O contrato pode ser extinto: 
 
1. POR VIAS NORMAIS: Quando o contrato atinge sua razão de ser e as partes cumprem suas 

obrigações. É a forma normal de extinção. 
 
O devedor executa a prestação e o credor atesta o cumprimento através da quitação.  
 
A QUITAÇÃO é a prova efetiva de que houve o pagamento; é um documento pelo qual o credor 

reconhece que recebeu o pagamento e exonera o devedor da obrigação. Trata-se do que conhecemos por recibo.  
Se a quitação não lhe for entregue ou se lhe for oferecida de forma irregular, o devedor poderá reter o 

pagamento (sem que se configure a mora) ou efetuar a consignação em pagamento.  
 
A EXECUÇÃO (cumprimento, adimplemento ou satisfação obrigacional) do contrato é o modo normal 

de extinção de uma relação contratual.  
 
A execução pode ser:  
  a) instantânea (esgota-se em um só momento);  
  b) diferida (realizada após a celebração, em momento futuro);  
  c) continuada ou de trato sucessivo (prolongam-se no tempo: compra e venda à prazo, locação, 

fornecimento de mercadorias).  
 
2. POR FATOS ANTERIORES À FORMAÇÃO DO CONTRATO: O Art. 104, CC traz os requisitos 

de validade do NJ. Quando há o descumprimento de algum destes requisitos, logo o contrato será NULO de 
pleno direito e por fatos anteriores a formação do contrato. 

Abrange a nulidade absoluta (contrato nulo) e a nulidade relativa ou anulabilidade (contrato 
anulável) – Trata-se da não-observância de normas jurídicas atinentes a seus requisitos subjetivos, objetivos e 
formais (capacidade, objeto, consentimento, forma, etc.).  

Ex: se uma pessoa menor de 16 anos realiza um contrato, ou este tem por objeto algo ilícito, temos a 
nulidade do contrato (arts. 166 e 167, CC). Se a pessoa tem 17 anos ou se houve o dolo essencial, teremos a 
anulabilidade do contrato (art. 171, CC).  

  
 - NULIDADE ABSOLUTA (NULO): Art. 166, 170, CC 
 - NULIDADE RELATIVA (ANULABILIDADE): Art. 171, 179, CC 
 
3. POR FATOS POSTERIORES À FORMAÇÃO DO CONTRATO: Contrato já foi formado e 

ocorre algum evento posterior. 
 
  A) RESOLUÇÃO: EM regra há o descumprimento. o contrato será extinto por VONTADE 

de ambas as partes ou apenas uma das partes quando ocorrer ALGUM FATO (I, II e III) que prevê esta 
resolução ou rescisão. Poderá haver uma resolução amigável, por vontade das partes, acertando-se os termos da 
resolução, ainda que ocorra algumas das causas descritas abaixo. 
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   I - Pelo descumprimento (voluntário ou involuntário): 
Ex: Se no contrato de compra e venda uma das partes não paga, esta parte descumpriu o contrato, e 

poderá haver a resolução do contrato ou as partes chegam a um acordo.  
 
   II - Por onerosidade excessiva (Art. 478, CC): o que se espera é a razoabilidade das 

obrigações. A partir do momento em que as obrigações são oneradas em relação ao TODO e não em relação à 
parte.  

 
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 
retroagirão à data da citação. 

 
Ex: Uma pessoa que perde o emprego, não poderá pedir a resolução por onerosidade. 
   
   III - Por cláusula resolutiva (Art. 474, CC): As próprias partes podem prever alguma 

situação no contrato que prevê a resolução. O art. 474, CC prevê que constando no contrato uma cláusula 
resolutiva expressa, a extinção se opera de pleno direito.  

 
Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. 
 
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-

lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 
 
 
Ex1: as partes pactuam que não sendo pago o preço, ou não sendo entregue a coisa até uma data 

determinada, o contrato será extinto.  
Ex2: Direito de Arrependimento – É o previsto no próprio contrato, quando os contraentes estipulam 

que o contrato será rescindido, mediante declaração unilateral de vontade, se qualquer deles se arrepender 
(neste caso decorre de autonomia privada). Em algumas hipóteses esse direito pode estar previsto na lei. 
Exemplo: o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor a desistência do contrato, 
dentro de sete dias  

 
  B) RESILIÇÃO: EM regra há o acordo entre as partes. o contrato será extinto por 

VONTADE de ambas as partes ou apenas uma das partes. Poderá haver uma resolução amigável, por 
vontade das partes. 

 
- UNILATERAL: decorre da vontade de apenas uma das partes, ou seja, decorre de um Direito 

Potestativo. Ex: Revogação de um mandato. 
 
- BILATERAL: decorre da vontade de ambas as partes. É a Resilição em comum acordo, também 

chamado de DISTRATO. Deverá ser feito pelo mesmo modo em que o contrato foi realizado.  
Ex: Se o contrato foi feito por telefone o distrato deverá ser feito por telefone. 
 

4. PELA MORTE: como regra, morrendo um dos contratantes, a obrigação se transmite aos seus 
herdeiros, até o limite das forças da herança.  
Exceção: Nas obrigações personalíssimas (intuitu personae) a morte é causa extintiva do vínculo.  
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Ex1: Contrato de leasing de carro no qual o devedor morre. A financeira deverá se habilitar no espólio e o 
contrato não estará resolvido.  
Ex2: Digamos que eu tenha  contratado uma pessoa famosa para pintar um mural. Morrendo esta pessoa, a 
obrigação não se transmite a seus herdeiros. Neste caso, o contrato se extingue de pleno direito. 
Ex3: Contrato de fiança. Morrendo o fiador, o contrato de fiança estará extinto. 
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5. CONTRATOS EM ESPÉCIE 
 
5.1. Compra e Venda (Art. 481, CC): 

 
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa 
coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 
 
1) Conceito: É aquele pelo qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e 
o outro lhe pagar o preço em dinheiro. 
 
2) Momento da Transferência da Propriedade 
 Coisa Móvel – Pela TRADIÇÃO 
 Coisa Imóvel – Pelo REGISTRO do título aquisitivo no Cartório competente. 
 
3) ELEMENTOS constitutivos essenciais à existência: 

 a) Coisa (ou Objeto): é o objeto da compra e venda, devendo ser corpórea (móveis ou imóveis), afinal 
os bens incorpóreos (direitos de invenção, de propriedade literária, científica ou artística) somente poderiam ser 
objeto de contrato de cessão de direitos. 
 
 b) Preço: A lei diz que deve ser pago em dinheiro. Se constituir numa coisa por outra, não haverá 
Contrato de Compra e Venda, mas sim um Contrato de Troca ou Permuta. É permitido que o preço seja 
arbitrado por terceiro, mas não é possível deixar a arbítrio de uma das partes (As partes não estarão em 
equilíbrio). 
 
 - O preço deve ser certo e fixado, de comum acordo pelas partes. 
Art. 489. NULO é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a 
fixação do preço. 
 
 c) Consentimento: É o acordo de vontade entre os contratantes sobre a coisa, o preço e as demais 
condições do negócio. 
 
OBS: Para os contratos de Compra e Venda de IMÓVEL, há uma FORMA ESPECÍFICA – Registro no RGI. 

 
4) Algumas restrições legais à liberdade de contratar: 
 - Ascendentes (Art. 496, CC) 
A lei proíbe que os ascendentes vendam aos descendentes quaisquer bens, sem que haja o consentimento 
dos outros descendentes e o cônjuge do alienante, salvo se casado sob o regime de separação obrigatória, 
sob pena de anulação do ato. Essa venda poderia simular uma doação em prejuízo dos demais herdeiros.  
 
 -Servidores Públicos (Art. 497, II, CC) 
 -Juízes Secretários de Tribunais (Art. 497, III, CC) 
 
5) Cláusulas Especiais à Compra e Venda (Art. 505/532, CC) 
 
I) Retrovenda (Art. 505, CC): Vendedor de Bem Imóvel reserva o direito de reaver o bem no prazo 
máximo de três anos. 
 
Art. 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de 
decadência de três anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive 
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as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de 
benfeitorias necessárias. 
 
É o direito que tem o vendedor de readquirir o imóvel que vendeu, dentro de certo prazo, restituindo ao 
comprador o preço recebido, mais as despesas feitas pelo comprador, inclusive as que, durante o período de 
resgate, se efetuaram com a autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. 
-Prazo decadencial máximo de 3 anos (podendo ser estipulado outro em contrato), e é contrato de 
Condição Resolutiva. 
-Na hipótese de se estipular prazo maior, este será considerado não escrito e ficam valendo os 3 anos. 
Vencido o prazo e não exercido o direito, a venda se torna irretratável. 
 
Ex: Estou passando por necessidades financeiras e não desejo perder um imóvel. Desta forma eu vendo este 
imóvel para você. No entanto estabeleço uma cláusula que posteriormente você deverá revender o imóvel 
para mim pelo mesmo preço que pagou (acrescidos dos dispêndios feitos como escritura, impostos, etc.). Na 
prática ela não é usada, por trazer certa insegurança nos negócios jurídicos. 
 
II) Venda a Contento (Art. 509, CC): Caso o comprador não goste do bem pode desfazer o Negócio. É a 
venda feita sob condição suspensiva. Neste caso, a venda não se aperfeiçoa enquanto o comprador não se 
declara satisfeito, mesmo que a coisa já tenha sido entregue. 

 
Art. 512, CC. Traz o PRAZO. 

 
Art. 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a 
coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. 
 
Art. 510. Também a venda sujeita a prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as 
qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. 
 
Art. 511. Em ambos os casos, as obrigações do comprador, que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa 
comprada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. 
 
Art. 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, 
judicial ou extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável. 
 

- Enquanto o comprador não manifestar sua vontade, suas obrigações são de mero comodatário. 
 
- Pode haver uma cláusula de manifestação de aceitação tácita (Ex: se você não se manifestar em 30 dias, 
estamos entendendo que você está satisfeito e não poderá mais reclamar) 
 
III) Preempção ou Preferência (Art. 513, CC): Direito de preferência. Faculdade pessoal que se 
assegura ao vendedor para readquirir a coisa (MÓVEL OU IMÓVEL) em igualdade de condições com 
uma terceira pessoa, caso o comprador deseje vender o bem; obriga-se o comprador a oferecer ao vendedor 
a coisa caso for vendê-la, para que exerça o direito de prelação (preferência).  
 

Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que 
aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por 
tanto. 

Parágrafo único. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a cento e oitenta dias, 
se a coisa for móvel, ou a dois anos, se imóvel. 
 
- PRAZO máximo para o exercício da preempção (Art. 513, §ú, CC) 
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 a) se a coisa for MÓVEL, não poderá exceder 180 dias. 
 b) se for IMÓVEL, não poderá exceder 2 anos. 
 

Atenção! Cuidado para não confundir o Contrato de Preempção (preferência) com a Retrovenda. Na 
Retrovenda a pessoa é obrigada (num prazo de até 3 anos) revender a coisa para quem lhe vendeu inicialmente, 
sendo que o preço é o mesmo que ela pagou (mais despesas de transferência). No direito de Preempção, 
quando eu for revender a coisa (se um dia eu for revendê-la), devo oferecer primeiro ao primeiro vendedor. E o 
preço será o de mercado, ou seja, o mesmo valor que o terceiro interessado pagaria se ele fosse comprar a coisa. 
É muito parecido. Mas existem diferenças. 

 
IV) Reserva de Domínio (Art. 521, CC): Vendedor de COISA MÓVEL poderá reservar para si a 
propriedade do bem até o pagamento integral do preço. A coisa vendida funciona como uma garantia dada 
pelo comprador para o recebimento do preço. A posse é transferida para o comprador, mas a propriedade 
continua em nome do vendedor até que haja o recebimento integral do preço.  
 
Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja 
integralmente pago. 
Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio 
do comprador para valer contra terceiros. 
 
Forma: Para que a Reserva de Domínio tenha validade o Contrato deverá ser Formal por Escrito, e para 
valer contra terceiros (efeito erga omnes) deve ser registrado no Cartório de Títulos e Documentos. 
Ex: Eu vendo um carro para você em dez prestações; transfiro a posse para você. Mas a propriedade 
continua sendo minha. Quando você me pagar o preço integralmente, somente aí eu irei transferir a 
propriedade para você em definitivo. 
 
Condição: Art. 525, CC 
 
Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o 
comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. 
 
V) Venda sobre Documento (Art. 529, CC) 
A tradição é substituída pela entrega do título representativo e outros documentos exigidos pelo contrato. 
Substitui-se a tradição da coisa, pela entrega de seu título representativo ou outros documentos exigidos no 
contrato. O pagamento, como regra, deverá ser efetuado na data e local da entrega dos documentos. 
 
Art. 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título 
representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos. 
Parágrafo único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a 
pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido 
comprovado. 
Art. 530. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da 
entrega dos documentos. 
 
Ex: venda de Ações, Venda de Direito Autoral 
 

5.2. Contrato de Troca ou Permuta (Art. 533, CC) 
1) Conceito: Contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro 
 
2) Objeto: bem passível de determinação. 
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***Poderão ser permutados: móveis por imóveis, imóveis por imóveis, móveis por móveis, coisa por 
direito, direito por coisa... 
 
- Regras do Contrato de Compra e Venda se aplicam no contrato de permuta ou troca 
 EXCEÇÕES: Art. 533 I e II CC 
 
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações: 
I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o 
instrumento da troca; 
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos 
outros descendentes e do cônjuge do alienante. 

 
5.3. Contrato Estimatório (Art. 534, CC) 

1) Conceito: NJ em que alguém (Consignatário) recebe de outrem (Consignante) BEM MÓVEL, ficando 
autorizado a vende-lo em nome próprio e obrigando-se a pagar preço estimado previamente, se não restituir 
o bem consignado dentro do prazo ajustado.  
 
Art. 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica 
autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, 
restituir-lhe a coisa consignada. 
Art. 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua 
integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. 
Art. 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou seqüestro pelos credores do consignatário, 
enquanto não pago integralmente o preço. 
Art. 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a 
restituição. 
 
Alguém recebe de outrem bens móveis, ficando autorizado a vendê-los e obrigando-se a pagar um preço 
estimado previamente, se não restituir as coisas consignadas, dentro do prazo ajustado. Também conhecido 
como venda em consignação. O consignante não perde a propriedade da coisa, até que o consignatário a 
negocie com terceiros. O consignatário deve pagar as despesas de custódia e venda. A coisa consignada não 
pode ser penhorada por credores do consignatário.  
 
 
2) Consequência da impossibilidade restituição: 
O Consignatário permanece com a obrigação de passar o preço caso a restituição do bem consignado torne-
se impossível, ainda que por fato a ele não imputável (Art. 535,CC).  



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 135	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

Ex: O consignante deixa bombons na loja de Consignatário. À noite, a loja do Consignatário pega fogo. 
Ainda que o fato não seja imputável a ele, deverá arcar com o preço do valor dos bombons postos em 
consignação. 

 
EFEITOS: 
. o consignante não perderá o domínio (a propriedade) da coisa consignada, até que o consignatário a 

negocie com terceiros.   
. o consignante não poderá dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a 

restituição.   
. a coisa consignada não poderá ser objeto de penhora pelos credores do consignatário, enquanto não for 

pago integralmente o seu preço.   
. o consignatário deverá pagar as despesas de custódia e venda.   
. o consignatário não se libertará da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa consignada, em 

sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável.   
 

5.4. Contrato de Doação (Art. 538/564 CC): 
 
1) Conceito: é o contrato pelo qual uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou 
vantagens para o de outra, que os aceita. É NJ Bilateral, mas é um Contrato unilateral e gratuito: requer 
intervenção de duas partes contratantes. No entanto, apenas o doador assume a obrigação de transferir bens 
ao donatário (apenas uma é devedora), não havendo contraprestação por parte do donatário. A doação é ato 
de liberalidade. Todavia, pode ser estipulado um encargo, caso o doador vincule o donatário a determinado 
ônus. Ex.: dou-lhe um terreno, desde que você plante determinada cultura, ou construa uma casa, etc   
 
Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu 
patrimônio bens ou vantagens para o de outra. 
Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde 
que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a 
doação não for sujeita a encargo. 
 
Doador: é a pessoa que doa.   
Donatário: é a pessoa que recebe o bem objeto da doação.  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Exige-se, para tanto, dois elementos:  
 
a) subjetivo: o animus donandi, ou seja, a vontade de se fazer uma liberalidade espontânea;  
 
b) objetiva: transferência da propriedade de bens ou direitos do patrimônio de uma pessoa para outra.  
 
Da mesma forma que a compra e venda, a doação apenas gera a obrigação de transferir os bens e direitos e 
não a propriedade (esta se transmite com a tradição ou o registro).  
 
2) Objeto: Bens MÓVEIS ou IMÓVEIS, presente ou futuro. 
 
3) Cláusula de Reversão: (Art. 547) 
O doador estipula que se o donatário morrer antes dele, os bens doados retornarão ao patrimônio do doador, 
gerando, assim, uma sucessão anômala (isto porque não segue o caminho natural de uma sucessão, que seria 
rumo ao patrimônio dos sucessores do donatário). Não prevalece a cláusula de reversão em favor de 
terceiro; apenas é permitida em favor do próprio doador (art. 547 e seu parágrafo único, CC), ou seja, o 
doador não pode, por exemplo, estipular que caso João (donatário) morra este bem vá para o patrimônio de 
José. Se isso fosse admitido, ainda que de forma indireta, estaríamos diante de um caso de pacto sucessório 
(pacta corvina), expressamente proibido por nosso Direito (art. 426, CC)  
 
Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao 
donatário. 
Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. 
 
4) Forma: Escritura Pública ou Instrumento Particular. 
 
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. 
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe 
seguir incontinenti a tradição. 
 
EM REGRA, trata-se de um contrato solene, pois o art. 541, CC impõe uma forma que deverá ser 
respeitada, sob pena de não valer o contrato. É obrigatória a forma escrita, uma vez que se exige 
instrumento público ou particular. Admite-se a forma verbal (seguida de tradição) para os bens móveis 
de pequeno valor (é chamada de “doação manual” – art. 541, parágrafo único, CC). É necessária a forma de 
escritura pública para imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no País (art. 108, 
CC), sujeita à posterior transcrição no Registro Imobiliário.  
 
5) Classificação do Contrato: Unilateral e Gratuito 
 
6) Revogação: Doação é um ato de liberalidade - Não poderá revogar após aceitação. 
A doação é um contrato e, como tal, uma vez aperfeiçoado (com a aceitação do donatário), só pode ser 
rescindido pela vontade de ambas as partes ou pela presença de algum vício, gerando nulidade ou 
anulabilidade (ex.: coação, estado de perigo, não se respeitar a forma adequada, etc.). Todavia, 
excepcionalmente a doação poderá ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo 
(art. 555, CC). Vejamos.  
 
 
 EXCEÇÃO: 
  Ingratidão do donatário – Art. 555, CC / Prazo para Revogação: 1 ANO (Art. 559, CC) 
Isto ocorrerá se o donatário:  
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• atentar contra a vida do doador.  
• cometer alguma ofensa física contra o doador.  
• injuriar ou caluniar o doador.  
• recusar alimentos ao doador, desde que pudesse ministrá-los.  
 
 

5.5. Contrato de Locação ( Art. 565/578 CC + Lei 8245/91) 
 
1) Conceito: É o contrato pelo qual uma das partes (locador, senhorio) se obriga a ceder à outra (locatário, 
inquilino), por tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa (bem móvel ou imóvel) não fungível (ou 
infungível: que não pode ser substituído por  outro igual), mediante certa remuneração (art. 565, CC).  
 
Portanto é oneroso. Se houver mais de um locador ou locatário, entende-se que são solidários, se o 
contrato não estipulou o contrário.  
 
Locação X Mútuo X Comodato 
1) Caso se referisse a bem fungível, teríamos o MÚTUO e não a locação. No entanto, em certas hipóteses, 
os bens fungíveis podem ser alugados. Isto quando o seu uso e gozo for concedido ad pompam vel 
ostentationem. Ex.: ceder ao locatário garrafas de vinho, ou cestas de frutas, para que sirvam apenas de 
ornamentação em uma festa, sendo que estes bens serão devolvidos depois da festa.  
 
2) Por outro lado, se a coisa fosse infungível, porém gratuita, teríamos não uma locação, mas sim o 
COMODATO  
 
2) Partes: 
 
à Locador (senhorio ou arrendador): é quem oferece a coisa em locação, transmitindo a posse direta ao 
locatário, reservando para si a posse indireta. Em regra o locador é o proprietário da coisa. No entanto isso 
nem sempre ocorre, pois em algumas situações o locador pode não ser o titular do domínio.  
Ex: no usufruto o nu proprietário possui o título de propriedade e o usufrutuário tem o direito de usar a 
coisa alheia (morar) ou retirar os frutos por ela produzidos, sem alterar-lhe a substância (alugar); portanto, o 
usufrutuário, embora não seja proprietário, pode ser locador. O mesmo ocorre na sublocação (desde que 
expressamente permitida no contrato) e com o inventariante, que pode alugar os bens do espólio.   
 
à Locatário (inquilino ou arrendatário): é o que recebe a coisa em locação e que por sua vez, deve pagar 
o aluguel.   
 
 
3) Elementos: 
Sendo a locação um contrato, e, portanto, um negócio jurídico, será sempre um ato jurídico bilateral. 
Portanto, seus elementos serão os mesmos previstos para um negócio jurídico em geral, acrescentando-se: a 
coisa (res), o preço (pretium) e o consenso (consensus):  
 
• COISA (objeto): como vimos, o bem a ser locado pode ser MÓVEL ou IMÓVEL, corpóreo ou 
incorpóreo, divisível ou indivisível. Por outro lado ele deve ser INFUNGÍVEL (REGRA), inconsumível e 
suscetível de gozo. Além disso, deve ser sempre lícito e possível. É conveniente ressaltar que mesmo um 
bem inalienável (Ex: bem gravado com cláusula de inalienabilidade, bem de família) pode ser locado. Se o 
contrato nada dispuser, como regra, a locação do principal abrange os acessórios (a locação de uma fazenda  
abrange as casas, as pertenças, as benfeitorias, etc.). Obs.: é possível a locação de coisa alheia, enquanto 
durar a posse do locador (Ex: um bem imóvel foi entregue a um credor para garantir uma dívida; se houver 
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previsão expressa é possível que este credor alugue a coisa do devedor, inclusive para abater o recebido da 
dívida).  
 
• PREÇO (remuneração, aluguel ou renda): é a importância que o locatário paga pelo uso da coisa. Em 
regra esse valor é periódico (prestação sucessiva). No entanto admite-se que o valor seja pago de uma só 
vez (aluguéis para temporada). O valor do aluguel pode ser estipulado livremente pelas partes, sendo 
proibida a imposição exclusiva de uma das partes. Em algumas hipóteses especiais o valor pode ser feito 
por arbitramento administrativo ou judicial ou até imposto por ato governamental. Pode também decorrer de 
concorrência pública (locações de bens da União). Ele deve ser certo, podendo ser em dinheiro ou qualquer 
outro bem. Deve também ser sério; se for irrisório será um empréstimo da coisa de forma dissimulada. 
Como vimos na aula sobre o Direito das Obrigações, é proibida qualquer forma de vinculação ao salário 
mínimo, moedas estrangeiras e metais preciosos (art. 318, CC). Os reajustes devem seguir o disposto em lei 
específica. Se o locatário não pagar o preço, sua cobrança poderá ser feita judicialmente, havendo motivo 
para rescisão contratual.  
 
• CONSENTIMENTO VÁLIDO: é o acordo de vontades, que pode ser expresso ou tácito. No entanto, 
para que o negócio seja válido o consentimento deve ser dado de forma livre, consciente e de boa-fé. Os 
incapazes só poderão alugar se forem representados (para os absolutamente incapazes) ou assistidos (para 
os relativamente incapazes) por seus representantes legais (pais, tutores ou curadores).  
 
FORMA E PRAZO: 
 
A forma do contrato de locação pode ser qualquer uma, inclusive a verbal, posto que é um contrato 
consensual.  
 
O prazo é sempre temporário. Poderá até ser vitalício, mas nunca perpétuo. O prazo pode ser determinado 
ou indeterminado, dependendo do que se pactuar no contrato. O Código Civil não estabelece um prazo 
máximo para a vigência da locação. Se não for estipulado um prazo exato, ele será indeterminado. A Lei 
do Inquilinato (LI) estabelece uma restrição para contratos celebrados com prazo igual ou superior a 10 
anos: depende de autorização ou vênia conjugal (outorga marital ou uxória), na hipótese de apenas um dos 
consortes ser o locador. Se não houver esta vênia, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo 
excedente.  
 
 
4) Classificação do Contrato de Locação: 
 
. Bilateral ou sinalagmático: cria obrigações para ambos os contratantes.   
. Oneroso: ambas as partes auferem vantagens e ônus patrimoniais de suas  prestações. Se fosse gratuito, 

seria um comodato.   
. Tipico: previsto do Código Civil.   
. Comutativo: em regra possui objeto certo com equivalência das prestações e contraprestações.   
. Consensual: o contrato de compra e venda é consensual, pois ele se aperfeiçoa com o simples consenso 

ou manifestação de vontade dos contraentes, não se exigindo a entrega da coisa pelo locador para que 
ocorre seu aperfeiçoamento.   

. Não solene: em regra a forma é livre, celebrado por escrito ou até verbalmente, no entanto a forma 
escrita é exigida em algumas situações. Em caso de alienação do bem o locatário somente estará 
protegido se o contrato for celebrado por escrito e for registrado (registro de títulos e documentos: bens 
móveis; registro de imóveis: imóveis).   

. Trato sucessivo (ou execução continuada): a execução do contrato de locação se prolonga no tempo e 
o pagamento do aluguel, em regra, corresponde a uma obrigação periódica.  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5) Principais espécies de locação: 

 
5.5.1. Locação Residencial (Art. 46/47 – Lei 8245/91): 

 
Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato 
ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.  
§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem 
oposição do locador, presumir  se  á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas 
e condições do contrato.  
§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 
trinta dias para desocupação.  

Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução (extinção) do 
contrato ocorrerá quando terminar o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Findo 
o prazo ajustado, se o locatário não desocupar o imóvel, o locador tem 30 dias para notificar o locatário e a 
partir do prazo concedido na notificação deve ingressar com AÇÃO DE DESPEJO, sob pena de perder a 
eficácia. Decorrido o prazo, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado sem oposição do locador, 
presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá pedir o imóvel para si (o que é chamado de “denunciar o 
contrato”) a qualquer tempo DENÚNCIA VAZIA, apenas concedendo o prazo de 30 dias para desocupação. 
Se houver ação de despejo e o locatário concordar em sair do imóvel, terá seis meses para a desocupação.  

 
Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo 
estabelecido, a locação prorroga  se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o 
imóvel:  
I  Nos casos do art. 9o;  
II  em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o 
seu emprego;  
III  se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou 
descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;  
IV  se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder 
Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração 
de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento;  
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V  se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.  
 

Quando ajustado verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo, a locação 
prorroga-se automaticamente, por tempo indeterminado. Neste caso o imóvel somente pode ser retomado 
(DENÚNCIA CHEIA OU MOTIVADA) nas seguintes hipóteses:  

a) por mútuo acordo; 
b) em decorrência da prática de infração legal ou contratual (arts. 22 e 23, LI);  
c) por falta de pagamento do aluguel e demais encargos;  
d) para a realização de obras urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente 
executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; 
e) em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for relacionada 
com o seu emprego (Ex: zelador do prédio);  
f) se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro (neste caso a retomada pode ser para fim 
residencial ou não), ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu 
cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio (neste caso a retomada somente pode ser feita para uso 
residencial destas pessoas);  
g) se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder 
Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, 20%, se o imóvel for destinado a exploração de hotel 
ou pensão, em 50%;  
h) se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos, ou seja, se for pactuada locação verbal ou se por 
escrito seu período for inferior a 30 meses, somente após cinco anos de vigência do contrato o locador pode 
despejar o inquilino de forma imotivada.  

 
5.5.2. Locação por Temporada (Art. 48/50 – Lei 8245/91): 

 
Art. 48. Considera  se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para prática 
de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão 
somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não mobiliado o 
imóvel.  
Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a 
descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram.  
 
Art. 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir 
qualquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 para atender as demais obrigações do contrato.  
 
Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de trinta 
dias, presumir  se  á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento 
antecipado do aluguel e dos encargos.  
Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após trinta meses de seu 
início ou nas hipóteses do art. 47.  

É a locação destinada à residência temporária do locatário, para a prática do lazer, realização de cursos, 
tratamento de saúde, feituras de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão somente de determinado 
tempo, e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Se estiver 
mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem 
como o estado em que se encontram. Nesse caso o aluguel e os encargos podem ser cobrados antecipadamente 
e de uma só vez.  
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5.5.3. Locação NÃO Residencial (Art. 51/57 – Lei 8245/91): 
 

Nesta área existem quatro hipóteses:  

√ Locação comercial ou empresarial: contrato por qualquer prazo, com prorrogação por tempo 
indeterminado, se no seu término ficarem silentes as partes por mais de 30 dias. Ocorrida a prorrogação, caberá 
denúncia imotivada (denúncia vazia), a qualquer tempo, com 30 dias para a desocupação.  

O locatário comerciante ou industrial pode obter judicialmente a renovação do aluguel, e continuar no imóvel 
desde que haja contrato escrito com prazo determinado, vigente, por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, 
estando o locatário exercendo o mesmo ramo de atividade há pelo menos 03 (três) anos ininterruptos, sendo 
proposta a ação renovatória de aluguel de 01 ano até 06 meses antes do fim do prazo contratual.  

As sociedades civis com fins lucrativos têm também direito à ação renovatória.  

A atual Lei sobre Locações revogou expressamente a antiga Lei de Luvas (Decreto n° 24.150, de 1934), 
incorporando no seu texto a matéria revogada.  

√ Locação não residencial civil: abrange locatários com atividades civis, suas sedes, escritórios, estúdios e 
consultórios. Rege-se pelos princípios da locação comercial (denúncia vazia). No entanto, nesta hipótese, o 
locatário não tem direito à ação renovatória.  

√ Locação não residencial especial: abrange escolas, hospitais e asilos. Rege-se por sistemática própria, que 
exclui a denúncia vazia e prevê prazo de desocupação de 06 meses até 01 ano.  

√ Locação de benefício ou vantagem profissional indireta: ocorre quando o locatário é pessoa jurídica e o 
imóvel é destinado ao uso de seus dirigentes ou empregados. Segue, como regra, a locação comercial: denúncia 
vazia.  

5.5.4. Locação de vaga na garagem ou espaço para estacionamento: 
5.5.5. Locação de espaço para publicidade: 
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5.5.6. Benfeitorias – Art. 35 (Lei de Locação): 
 
Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo 
locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão 
indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção*. 
Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda 
a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. 
 

BENFEITORIAS 
 

*Benfeitorias Necessárias (mesmo se não autorizadas) – serão indenizáveis (cabe retenção pelo locatário) 
 
*Benfeitorias Úteis (se forem autorizadas) – serão indenizáveis (cabe retenção pelo locatário) 
 
*Benfeitorias Voluptuárias (ainda que autorizadas) – não serão indenizáveis, poderão ser levantadas pelo 
locatário. 
 
 
*Direito de Retenção: É a permissão concedida pela norma ao credor de conservar em seu poder coisa 
alheia, já que detém legitimamente, além do momento em que deveria restituir, até o pagamento do que lhe 
é devido. 
- Esse direito está assegurado a todo possuidor de boa-fé que tem direito à indenização por benfeitorias 
necessárias ou úteis. 
 

5.6.7. Direitos e Deveres das Partes 
 
A) LOCADOR (Art. 566 CC c/c Art. 22 da Lei Locação) 
 



  www.estudodireito.com  
                                                                                              
 

	 143	Leonardo Ervatti 
Coach de Concursos 

Direitos do locador   
• Receber pagamento do aluguel.   
• Exigir algumas garantias do locatário, como a fiança. 
• Mover ação de despejo nos casos em que a lei permitir.   
• Autorizar (ou não) a sublocação ou a cessão de locação. 
• Pedir revisão judicial do aluguel.  

 
Obrigações do locador (arts. 566 a 568, CC)  

• Entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de  servir ao uso a que se 
destina.   

• Manter a coisa alugada neste estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa.   
• Garantir ao locatário o uso pacífico da coisa, durante o prazo do contrato.   
• Resguardar o locatário dos embaraços e turbações de terceiros (tanto o locador, como o locatário 

possuem legitimidade para ingressar com as ações possessórias), bem como responder pelos seus 
vícios ou defeitos anteriores à locação.   

• Indenizar benfeitorias úteis e necessárias feitas pelo locatário de boa-fé   
• Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir 

redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se 
destinava.   

 
B) LOCATÁRIO (Art. 569 CC c/c Art. 23 da Lei Locação) 
 
Direitos do locatário  

• Exigir a entrega da coisa e recibo de aluguel.   
• Reter o bem no caso de benfeitorias necessárias ou úteis feitas com o consentimento por escrito do 

locador enquanto não receba indenização relativa a elas.   
• Preferência na aquisição no caso de alienação do imóvel locado.   
• Purgar a mora. Trata-se do ato que repara ou corrige a falta cometida. No caso é o pagamento da 

dívida, ou seja, os eventuais aluguéis vencidos, para evitar a rescisão do contrato.   
 
Obrigações do locatário (arts. 569 a 570, CC)   

• Servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e 
as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Se o locatário 
empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso 
do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos.   

• Pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do 
lugar.   

• Levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, que se pretendam fundadas em direito. 
  

• Restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvo as deteriorações naturais ao uso 
regular.  

 
C) GARANTIAS LOCATÍCIAS (Art. 37 CC Lei Locação) 
 
O locador pode exigir uma das seguintes modalidades de garantia (art. 37, LI):   
 
a) Caução: O termo vem do latim cautio, que, de modo geral, significa a cautela que se tem ou que se toma 
como garantia ou segurança do cumprimento da obrigação. Pode se referir a bens (caução real) móveis ou 
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imóveis. Ex: se o locatário for proprietário de um imóvel em outro Estado, pode caucioná-lo por meio de 
uma averbação no Registro de Imóveis, deixando-o como garantia da locação. No entanto, na prática esta 
garantia é em dinheiro, não podendo exceder a três meses de aluguel, efetuada mediante depósito em 
caderneta de poupança (art. 38, LI), em nome do locador e do locatário (conta conjunta), pelo prazo de 
duração da locação. As correções monetárias e os juros revertem em favor do inquilino quando levantados 
no término da locação.   
b) Garantia fidejussória: trata-se da fiança, que poderá ser pessoal ou bancária. É a preferida pelo 
locador, pois possibilita avaliar a capacidade econômica do fiador para garantir eventual inadimplemento do 
locatário. 

c) Seguro de fiança locatícia: é o pagamento de uma taxa correspondente a um prêmio anual ou mensal ao 
locador. Garante-se, mediante prêmio, o pagamento de indenização dos prejuízos sofridos como o 
inadimplemento do locatário. É comum nas locações comerciais.  

d) Cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (art. 37, IV, LI, acrescido pela Lei n° 
11.196/05): o locatário (devedor) cede, até que se dê a liquidação total da dívida ao locador (credor), os seus 
direitos creditórios, representados em quotas emitidas por entidade financeira, originárias de operações nos 
segmentos financeiro, comercial, industrial, arrendamento mercantil, prestação de serviços, sistema de 
distribuição de valores mobiliários destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários (construção de 
imóveis, aquisição de imóveis prontos ou investimentos em projetos, visando viabilizar o acesso à habitação 
e serviços, inclusive em áreas rurais para posterior alienação, locação ou arrendamento).  

OBS: O locador não pode exigir, sob pena de nulidade da cláusula contratual, mais de uma das 
modalidades de garantia no mesmo contrato de locação (art. 37, parágrafo único, LI).  

5.6.8. AVAL x FIANÇA: 
 
O AVAL submete-se ao regime cambiário, pois é uma garantia aposta em relações oriundas de títulos 
de crédito e obedecem, pois, os seus três princípios básicos: cartularidade, pois é necessária a posse do 
título avalizado; literalidade, pois precisa estar expresso na cártula, seja com a mera assinatura do avalista 
no anverso, seja de outra forma, desde que esteja expresso que se trata de aval com o nome também 
do avalizado; e autonomia, pois o avalista não está sujeito a quaisquer vícios oriundos das relações 
jurídicas do avalizado. 
O aval garante maior segurança ao portador do título, pois este, caso não consiga encontrar algum devedor, 
poderá cobrar diretamente do seu avalista ou, se for o caso, executá-lo. Logo, a obrigação do avalista é a 
mesma do avalizado, inclusive no que se refere à desnecessidade de o credor protestar o título quando o 
cobrar do avalista do sacado. 
 
A FIANÇA submete-se ao regime civil, pois é um contrato. Ocorre quando uma parte (o fiador) obriga-
se adimplir obrigação de outro contrato (contrato principal) do qual a outra parte (afiançado) é também 
parte, caso esta não cumpra o ajustado. Assim, vê-se que se trata de um contrato acessório, pois depende da 
existência do primeiro contrato, submetendo-se aos “humores” deste. 
Por exemplo, se o contrato principal se extinguir, a fiança também é desfeita. Além disso, há o benefício de 
ordem. O fiador só cumpre com sua obrigação se o afiançado não cumprir o que prometera no contrato 
principal, podendo o credor deste acionar o fiador apenas depois de acionar o afiançado. Ou seja: a 
responsabilidade do fiador é subsidiária à do afiançado. 
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Em suma, como principais diferenças, o aval é autônomo, cria uma obrigação idêntica entre avalista e 
avalizado (o credor poderá cobrar qualquer um desses, conforme sua própria vontade) e deve estar expresso 
no título. A fiança é um contrato acessório, cria uma obrigação subsidiária devido ao benefício de ordem e 
pode constar em documento diferente do contrato principal. 
 
Como semelhança, ambos os institutos são garantias pessoais, visto que se originam de relações 
obrigacionais. Apesar de não possuírem as características das garantias reais (ambulatoriedade, 
oponibilidade erga omnes, publicidade, perpetuidade…), em muitas situações da prática comercial o aval e 
a fiança são escolhidos em detrimento destas garantias, por garantirem maior segurança ao credor. 
 

FIANÇA AVAL 
contrato  ato unilateral de vontade  
secundária e subordinada    principal e independente  
obrigação de dois devedores  duas obrigações autônomas com dois devedores  
obrigação do fiador é acessória  obrigação do avalista é principal  
o fiador pode invocar o benefício de ordem  o avalista nada pode invocar  
o credor pode pleitear a substituição do fiador  nada pode pleitear o avalista  
o fiador fica obrigado enquanto subsiste a 
obrigação principal  

o avalista fica livre se observado no título a falta de 
elemento essencial  

tem que ter outorga do cônjuge  não precisa de outorga, basta a assinatura do cônjuge  
 

5.6.9. Extinção da Locação (Art. 571 c/c Art. 4º Lei de Locação) 
 
A locação das coisas, de uma forma geral, CESSARÁ se houver:  

. Distrato ou resilição bilateral (mútuo acordo).  

. Retomada do bem locado. 

.  Implemento de condição resolutiva. 

.  Perda ou destruição da coisa.  

. Vencimento do prazo sem prorrogação ou renovação.   

. Desapropriação.   

. Morte do locatário sem sucessores.   

. Resilição unilateral por inexecução contratual ou infração à lei. A resilição por parte do locador 
também é denominada de denúncia, que se consuma com a sentença de despejo.   

. Extinção do usufruto, tratando-se de contrato ajustado pelo usufrutuário (salvo se com ele anuiu, 
por escrito, o nu proprietário).   

 
5.6.10. Hipóteses de Recisão na Lei de Locação: 
 
Art. 9º A locação também poderá ser DESFEITA:  
I  por mútuo acordo;  
II  em decorrência da prática de infração legal ou contratual;  
III  em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;  
IV  para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser 
normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti  las.  
 
MULTA RECISÓRIA: 
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(CC Art. 571). Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o 
locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o 
locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato. 

Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido. 
 
(Lei de Locação, Art. 4º) Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador 

reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54A, o locatário, todavia, poderá 
devolvêlo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a 
que for judicialmente estipulada.  

 
5.6.11. Direito de preferência: (arts. 27 a 34, da Lei n° 8.245/91):  
 
No caso de alienação do imóvel, o LOCATÁRIO tem preferência para adquirir o bem locado, em igualdade 
de condições com terceiros (e em especial no preço), devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio 
mediante: notificação judicial, ou notificação extrajudicial, ou qualquer outro meio de ciência inequívoca.  
O locatário deve se manifestar no prazo de 30 dias, sob pena de caducar o direito. Ocorrendo a aceitação da 
proposta e posterior desistência por parte do locador, este deve responder pelos prejuízos causados (danos 
emergentes e lucros cessantes).  
O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos. Poderá 
alternativamente, depositar o preço e demais despesas do ato de transferência e haver para si o imóvel locado. 
Mas isso se o requerer no prazo de seis meses a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o 
contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação, junto à matrícula do imóvel.  

 
Dúvidas: 
1) Elementos a senhora acrescentou o tempo de 30 meses. A Professora mencionou um prazo de 30 meses? 
Que prazo é esse, seria para Locação de Imóvel. 
2) Poderia explicar a denúncia vazia e cheia e Ação de Despejo. 
3) poderia explicar o Art. 54-A da Lei de Locação. 
 

5.7. Contratos de EMPRÉSTIMO ( Art. 579/585 CC) 
 

Empréstimo é o contrato pelo qual alguém entrega uma coisa para outrem, gratuitamente, obrigando-se este a 
devolver a mesma coisa ou a devolver outra da mesma espécie e quantidade. O contrato de empréstimo poderá 
se materializar em um COMODATO ou em um MÚTUO.  

Ambos, em regra, são contratos: benéficos (gratuitos), temporários (com prazo determinado ou determinável), 
unilaterais (havendo obrigação apenas para uma das partes) e reais (exigem a entregado bem para que se 
reputem perfeitos). Portanto, são suas espécies:  

5.8. Comodato ( Art. 579/585 CC) 
1) Conceito: Empréstimo GRATUITO de coisa INFUNGÍVEL. 
 
Comodato é empréstimo de uso em que o bem é emprestado para ser usado e depois deverá ser restituído, 
não podendo ser fungível ou consumível. Também é chamado de empréstimo civil de uso. Ex.: empresto a 
você minha casa na praia.  
 
2) Partes: 
Comodante: o que empresta a coisa, gratuitamente. 
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Comodatário: o que toma a coisa emprestada e tem o dever de devolvê-la posteriormente, quando do 
término do contrato.  
 
3) Características: 
 
Gratuito 
Bem NÃO FUNGÍVEL 
Temporário 
 
4) Prazo: 
O Prazo é o convencionado pelas partes OU presumido (Necessário para o uso daquele bem). 
Ex: Se empresto um trator para que fulano use em sua plantação sem determinar o prazo, presume-se um 
tempo razoável para fulano usar o objeto do contrato em sua plantação. 

Violação do Prazo: Pagamento de MORA até a restituição do bem (+) ALUGUEL da coisa. 
 
Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o 
comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de 
findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. 
 

5) Revogação: 
REGRA: NÃO pode ocorrer 
EXCEÇÃO: Necessidade imprevista e urgente (pela via judicial) 
Ex: Empréstimo de cadeira de rodas. Emprestei a cadeira de rodas para meu vizinho por 3 meses. 1 dia 
depois de emprestar, quebrei minha perna e precisei da cadeira. Não havendo acordo com o Comodatário, 
posso ingressar na via judicial com uma ação de reintegração de posse. 
 
6) Riscos e Despesas (Art. 582 e 583, CC): 
à Despesas Ordinárias: Responsabilidade do COMODATÁRIO 
Ex: Empréstimo de Trator – por a gasolina para o trator funcionar 
à Despesas Extraordinárias: Responsabilidade do COMODANTE 
Ex: Empréstimo do Trator – trocar uma pastilha de freio 
 Neste caso, se o Comodatário arcar com a Despesa Extraordinária, poderá pedir restituição. 
à Riscos do Contrato: 
 1) Comodante sabe do defeito: Responsabilidade INTEGRAL do Comodante 
 2) Comodante deixou EXPRESSO no Contrato os defeitos: Responsabildade INTEGRAL do 
Comodatário. (OS DEFEITOS DEVEM SER EXPRESSOS NO CONTRATO) 
 
7) Deveres do Comodante: 
- Arcar com as Despesas Extraordinárias 
 
8) Deveres do Comodatário: 
- Conservar a coisa emprestada; 
- Usar a coisa nos termos do contrato (Ex: o comodatário não poderá locar para outra pessoa); 
- Devolver exatamente a coisa, objeto do contrato (o bem é infungível); e 
- Arcar com as Despesas Ordinárias. 

5.9. Mútuo (Art. 586/592 CC) 
1) Conceito: Empréstimo GRATUITO ou ONEROSO de coisa FUNGÍVEL. 
 
A REGRA é ser gratuito, mas poderá ser ONEROSO (Mútuo Feneratício – DINHEIRO, haverá o 
pagamento de Juros) 
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Mútuo: empréstimo de consumo em que o bem usado sendo fungível ou consumível não poderá ser 
devolvido e a restituição será no seu equivalente, por outra coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 
Também é chamado de empréstimo civil de consumo. Ex: empréstimo de 1 kg de feijão, carioquinha, tipo 
01; empréstimo de dinheiro, etc.  
 
Mútuo é o contrato pelo qual alguém transfere a propriedade de bem fungível a outrem, que se obriga a lhe 
restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586, CC). Ex: empréstimo de sacas de arroz 
para consumo, devolvendo-se outras da mesma qualidade e quantidade.   
 
2) Partes   
Mutuante: é a pessoa que dá por empréstimo.   
Mutuário: é a pessoa que toma emprestado.  
 
3) Características: 
 
Gratuito (Exceção Oneroso – Mútuo Feneratício) 
Bem FUNGÍVEL 
Temporário 
 
4) Riscos e Despesas (Art. 587, CC): 
à Despesas Ordinárias e Extraordinárias: Responsabilidade do MUTUÁRIO 
à Riscos do Contrato: desde a tradição correm por conta do MUTUÁRIO. 
 

6. Exercícios: 
 
CASO CONCRETO:  

 
a) As condições de validade estão elencadas no art. 104 do CC, são elas: Objeto LÍCITO, POSSÍVEL, 

DETERMINADO ou DETERMINÁVEL, Agente CAPAZ, Forma PRESCRITA ou NÃO DEFESA e Vontade 
LIVRE DE VÍCIOS. 

b) A Autonomia da Vontade é o princípio clássico que regia as relações contratuais e que possibilitava 
que as partes negociassem tudo aquilo que bem entendessem. Esta autonomia foi transformada na Autonomia 
Privada, onde as partes podem pactuar tudo aquilo que quiserem nos limites da lei. 
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c) O Contrato deverá respeitar os limites da socialidade. No momento em que as partes contratam algo, 
além de suas próprias vontades, deverá dirigir esta relação os interesses sociais, valores éticos e imorais que, de 
certa forma, limitam a liberdade contratual. 

 
CASO CONCRETO:  
Manoel, prestador de serviços em Curitiba, após troca de e-mails com informações sobre o serviço (via 

Internet) com Maria (residente em Colombo, região metropolitana de Curitiba) apresenta-lhe on-line (também 
via Internet/Messenger) proposta para realizar pintura de sua residência, indicando o preço que cobraria pela 
empreitada e o material necessário. Responda as questões abaixo: 

 i. Pode-se afirmar que houve negociação preliminar? Se afirmativa a resposta, de que forma? 
 ii. A proposta feita on-line por Manoel vincula? Justifique sua resposta e destaque, em caso afirmativo, o 

que significaria a obrigatoriedade da oferta. 
 iii. Qual o prazo de validade da oferta feita por Manoel? 
 iv. Em que momento poderia ser considerada aceita a proposta e formado finalmente o contrato? 
 v. Identifique o lugar da celebração do contrato. 
 
i) Sim houve negociação preliminar, com a troca de e-mails. A negociação preliminar, em regra, não 

vincula as partes. Mas também houve proposta online, por meio do Messenger, já estando a negociação na fase 
da PROPOSTA. 

ii e iii) Apesar de ser feita entre presentes, como foi utilizado o Messenger, considera-se IMEDIATA. Se 
fosse por e-mail, a doutrina considera o prazo razoável de 24 horas. A partir do momento em que a oferta é 
aceita (em regra) ela passa a vincular as duas partes, o Policitante deverá manter os termos da propostas 
remetidas, sem alterá-los, e o Oblato deverá cumprir o que prometeu. 

iv) No caso, presume-se a contrato celebrado entre presentes, estando o contrato formado a partir da 
aceitação do oblato, utilizando-se a Teoria da Agnição. 

v) O lugar de celebração do contrato é em regra o local onde foi proposto. 
 
CASO CONCRETO: 

 
a) Promessa de  fato  de  terceiro. Trata-se de obrigação de fazer  e  de resultado (Art.  439,  CC).  
b) SIM .  Nos  termos  do  Art.  439.  Aquele  que  tiver  prometido  fato  de  terceiro  responderá  
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por  perdas  e  danos, quando  este o  não executar.  Parágrafo  ú nico.   Tal  responsabilidade não existirá  se o  
terceiro for cônjuge  do  promitente,  dependendo  da  sua  anuência  o  ato  a  ser  praticado,   e  desde  que,  
pelo  regime  do casamento, a indenização, de algum  modo, venha a recair  sobre  os seus bens.  
 
c) Suponha  que  por  intermédio  de  Lúcia,  a  representante  da  cantora  entrou  em   contato  c om   o  
Presidente  da Comissão  e,  anuindo  com   a  indicação  do  promitente,  combina  que  a  cantora  cantará  na  
festa  no  dia  e  horários marcados.  No  entanto,  no  dia do  evento  a cantora é  convidada  a  receber um  
prêmio e  não com parece ao  evento. Quem responderá pelos prejuízos causados por essa ausência? 
Fundamente sua resposta.  
 Responderá  a  cantora  por  perdas  e  danos  conforme  Art.   440,  CC.   
Art.  440.  Nenhum a  obrigação haverá par a quem  se comprometer por outrem, se este , depois  de se te r 
obrigado,  faltar  à prestação. 
 
 

CASO CONCRETO: 

 
O pré-requisito da evicção é a sentença transitada em julgado. No caso, não houve a sentença transitada 
em julgada. A ação será julgada improcedente, pois não existe sentença transitada em julgado que é 
requisito da evicção. 
 

 
Objetiva: Letra B 
 
CASO CONCRETO: 

 
Decorre da vontade de ambas as partes. É a Resilição em comum acordo, também chamado de 

DISTRATO. Deverá ser feito pelo mesmo modo em que o contrato foi realizado. Ex: Se o contrato foi feito 
por telefone o distrato deverá ser feito por telefone. Em razão ao Distrato não assiste razão a operadora de 
serviço. 
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Objetiva: Letra C 
 

CASO CONCRETO: 

 
Só consegue anular se provar que houve um vício social ou vício de consentimento. 
 
 

 
Objetiva: Letra E 

 
CASO CONCRETO: 
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a) Deriva de um Negócio Jurídico Bilateral, mas se configura como um Contrato Unilateral e Gratuito, 
convergindo as vontades de Minotauro e Aquiles, mas sem nenhum ônus para aquiles, que deverá apenas 
aceitar ou não a doação. 

b) Se a doação sem encargo, prevalece o quem cala consente. Se houver encargo e não for aceita no 
prazo, presume-se não aceita. 

 

 
Objetiva: Letra  D. 
 

  


