


 

Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e 
do Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual 
Civil, Direito Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar a "Sinopse Jurídica Completa". 
Elaborado com muito carinho e cuidado por nós, você terá uma visão ampla dos temas mais 
relevantes do mundo jurídico. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, no início do próximo ano, haverá uma grande 
oportunidade para que você se torne aluno do curso que mais aprova em Carreiras Jurídicas e 
esteja mais perto de alcançar o seu sonho.  

Anote na agenda: 10/01/2022, às 10h. 

Para ficar por dentro de tudo, participe dos Canais abaixo: 

                                                                                           

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

  

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://www.instagram.com/estrategiacarreirajuridica/
https://t.me/estrategiacarreirasjuridicas
https://www.youtube.com/c/EstratégiaCarreiraJurídica
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TEORIA GERAL 

I. PESSOAS  

1. Pessoa natural 

A personalidade representa a possibilidade de alguém participar de relações jurídicas decorrente 
de uma qualidade inerente ao ser humano, que o torna titular de direitos e deveres. 

É inata ao ser humano e não admite graduação, ou seja, tem personalidade e ponto. 

Já a capacidade é a medida da personalidade. Por isso, admite graduação, de modo que é possível 
ter mais ou menos capacidade. 

A doutrina a classifica em capacidade de direito, a qual representa a aptidão genérica, que todos 
possuem, e em capacidade de fato, aptidão de exercício, que depende da pessoa. 

De acordo com o art. 3º do Código Civil de 2002, são absolutamente incapazes somente os menos 
de 16 anos, sem exceção! Eles estão sujeitos à representação. 

Por outro lado, são relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios 
habituais, viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade, e os pródigos. E eles estão sujeitos a assistência. 

Vale ressaltar que as pessoas com deficiência são plenamente capazes; não são nem 
absolutamente nem relativamente capazes. Apenas de modo excepcional se sujeitam à curatela. 

Assim, a deficiência ou a curatela não afetam a capacidade para: casar-se e constituir união estável; 
exercer direitos sexuais e reprodutivos; exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de 
ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; conservar sua 
fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; exercer o direito à família e à convivência 
familiar e comunitária; exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante 
ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

Todavia, é possível a aquisição da plena capacidade antes dos 18 anos, através da emancipação. 

A emancipação pode ser voluntária, pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, 
mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou judicial, por 
sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Pode ainda se dar pelo 
casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino 
superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, desde que, em função dele, o menor com 16 
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anos completos tenha economia própria, pela existência de relação de emprego, desde que, em 
função dela, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. 

Com relação à presunção de morte, não há confirmação, mas é provável a morte de quem estava 
em perigo de vida (casos de acidentes aéreos no mar, desaparecido durante uma nevasca numa 
expedição de montanhismo, um jornalista em uma zona de distúrbio civil etc.); bem como, se 
alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após 
o término da guerra. 

Além disso, há presunção de morte no caso de pessoas desaparecidas entre 02/09/1961 a 
05/10/1988 (Regime Militar de exceção vigente no país), sem notícias delas, detidas por agentes 
públicos, envolvidas em atividades políticas ou acusadas de participar dessas atividades, e quando 
da abertura da sucessão definitiva na ausência. 

Na ausência, não se pode presumir a morte, diretamente, pois não é nenhuma das situações 
anteriores. Necessário chegar à sucessão definitiva para presumir a morte, até lá, é ausente. 

Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado 
representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens. Também se declarará a 
ausência quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar 
o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. 

O procedimento inicia com o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério 
Público, declarando a ausência, e nomeando curador. Em seguida, haverá arrecadação dos bens 
e publicação de editais por 1 ano. Se não reaparece, abre-se a sucessão provisória. 

Posteriormente: citação dos herdeiros e do curador, habilitação dos herdeiros, sentença 
determinando a abertura da sucessão provisória (6 meses depois). Se ninguém requisitar em 30 
dias a abertura do Inventário, vira herança jacente (bens vagos). 

Converte-se a sucessão provisória em definitiva (presunção de morte) após 10 anos da abertura 
da sucessão provisória ou se o ausente for maior de 80 anos e passados 5 anos do sumiço. 

Se regressa nos 10 anos seguintes, retoma os bens no estado em que se encontram. Se não 
regressa, termina a sucessão definitiva e não pode mais reclamar nada, ainda que retorne. 

Prosseguindo, entende-se por comoriência a presunção de morte simultânea de pessoas 
reciprocamente herdeiras. 

No tocante ao domicílio, é requisito objetivo a residência e, subjetivo, o ânimo definitivo. São 
princípios relacionados ao domicílio, o da Necessidade, pelo qual todos têm domicílio, ainda que 
residência não tenham (sem-teto ou os errantes), o da Fixidez, segundo o qual domicílio é fixo, 
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apesar de se permitir mutabilidade, e o da Unidade, que afirma que toda pessoa tem apenas um 
domicílio. O Direito brasileiro admite pluralidade de domicílios, excepcionalmente. 

O domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, será o lugar onde for 
encontrada. 

Por seu turno, têm domicílio necessário/legal: o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo 
e o preso. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, 
o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da 
Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; 
o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem 
designar onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no 
último ponto do território brasileiro onde o teve. 

2. Pessoa jurídica 

As pessoas jurídicas classificam-se em Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno, que são a 
União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios, Autarquias, Associações e Consórcios 
públicos; e em Pessoas Jurídicas de Direito Público Externo, que são os Estados da comunidade 
internacional e demais pessoas regidas pelo Direito Internacional Público. 

Já as Pessoas Jurídicas de Direito Privado são as Associações, formadas para fins não econômicos, 
também podendo ser públicas; as Sociedades, constituídas pela reunião de pessoas e bens ou 
serviços com objetivo econômico e partilha de resultados, ou seja, têm natureza eminentemente 
lucrativa; as Fundações, que formam um complexo de bens sem quaisquer pessoas físicas/naturais 
em sua composição, podendo também ser públicas, chamadas de autarquias fundacionais.  

São também Pessoas Jurídicas de Direito Privado as Organizações religiosas, que têm por objetivo 
a união de leigos para o culto religioso, assistência ou caridade, não podendo ter fim econômico, 
cuja criação, organização e funcionamento não podem sofrer intervenção estatal; os Partidos 
políticos, associações com ideologia política, cujos membros se organizam para alcançar o poder 
e satisfazer os interesses de seus membros, e regem-se pela legislação eleitoral específica; as 
Empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI; e os Sindicatos, associações de defesa 
e coordenação dos interesses econômicos e profissionais de empregados, empregadores e 
trabalhadores autônomos. 

As pessoas jurídicas de direito público interno que tiverem estrutura de direito privado serão 
regidas pelas regras do Direito Privado. 
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Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: da União, o Distrito Federal; dos Estados e Territórios, 
as respectivas capitais; do Município, o lugar onde funcione a administração municipal; das demais 
pessoas jurídicas o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde 
elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. 

Ademais, se tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será 
considerado domicílio para os atos nele praticados. Se a administração, ou diretoria, tiver a sede 
no estrangeiro, será domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada 
uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, no Brasil. 

Vale ressaltar, quanto às associações, que elas podem ter meios lucrativos, mas não fins, nem 
distribuir lucros. Além disso, nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função, 
de modo que a exclusão do associado, assim, só é admissível se houver justa causa, assim 
reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso. 

No tocante às fundações, estabelece o Código Civil que as fundações somente poderão constituir-
se para fins de: assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, 
educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da 
democracia e dos direitos humanos, e atividades religiosas. 

Quando forem insuficientes os fundos para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, 
se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a 
fim igual ou semelhante. 

Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, o CC/2002 adota a Teoria Maior, aplicável 
à generalidade das situações, pela qual são requisitos: o abuso de personalidade, caracterizado 
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, com benefício direto ou indireto a 
sócios/administradores. Assim, a mera insolvência é insuficiente; mera falta de pagamento é 
insuficiente; mera dissolução irregular é insuficiente. 

Em contraponto à esta teoria, tem-se a Teoria Menor, adotada pelo CDC, pelo Direito do Trabalho 
e pelo Direito Tributário, segundo a qual o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica ainda 
que não tenha havido confusão patrimonial ou desvio de finalidade, bastando, para tanto, o 
inadimplemento das obrigações consumeristas, trabalhistas ou tributárias. 

3. Direitos da Personalidade 

Os direitos da personalidade são: indisponíveis, ou seja, insuscetíveis de alienação, não podendo 
ser “comercializados”; irrenunciáveis, isto é, insuscetíveis de renúncia ou limite; imprescritíveis, 
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não havendo prazo para que sejam utilizados e não deixando de existir pelo simples decurso do 
tempo; extrapatrimoniais, por não serem avaliáveis em dinheiro; e inatos, uma vez que nascem 
com a pessoa e morrem com ela. 

Ressalte-se que, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a proteção prevista o 
cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 

II. BENS 

Os bens podem ser móveis ou imóveis, na forma do quadro abaixo: 

O solo e tudo quanto se lhe incorporar natural 
ou artificialmente 

Os bens suscetíveis de movimento próprio, ou 
de remoção por força alheia, sem alteração da 
substância ou da destinação econômico-social 

Os direitos reais sobre imóveis e as ações que 
os asseguram 

Os direitos reais sobre objetos móveis e as 
ações correspondentes 

O direito à sucessão aberta As energias que tenham valor econômico 
Os direitos pessoais de caráter patrimonial e 
respectivas ações 

As edificações que, separadas do solo, mas 
conservando a sua unidade, forem removidas 
para outro local 

Os materiais destinados a alguma construção, 
enquanto não forem empregados, conservam 
sua qualidade de móveis 

Os materiais provisoriamente separados de um 
prédio, para nele se reempregarem 

Os materiais provenientes da demolição de 
algum prédio 

Quanto à fungibilidade, podem ser fungíveis, quando os bens móveis substituem-se por outros da 
mesma espécie, qualidade e quantidade, ou seja, são substituíveis. Lado outro, são infungíveis 
quando insubstituíveis. 

São consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, 
sendo também considerados tais os destinados à alienação. 

São divisíveis os bens que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição 
considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Os bens naturalmente divisíveis 
podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. 

São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos 
demais (árvore frutífera ou garrafa de refrigerante). Por sua vez, são coletivos os bens singulares, 
iguais ou diferentes, reunidos em um todo. Passa-se a considerar o todo, ainda que não 
desapareça a peculiaridade individual de cada um (pomar de árvores frutíferas ou um 
carregamento de garrafas de refrigerante). 
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A Universalidade pode ser de fato ou de direito. A universalidade de fato representa a pluralidade 
de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária (biblioteca), já a 
universalidade de direito não constitui uma totalidade na prática, mas, para efeitos do Direito, 
constitui um complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico, uma 
unitariedade (herança ou patrimônio). 

Classificam-se ainda os bens em principais e acessórios. Principal é o bem que existe sobre si, 
abstrata ou concretamente (o solo ou um veículo automotor). Acessório é aquele cuja existência 
pressupõe a existência do principal (a casa que se liga ao solo ou os pneus do carro). 

Os acessórios se subdividem em: frutos, que são bens que se derivam periodicamente do bem 
principal, sem que ele se destrua, ainda que parcialmente (as frutas de uma árvore ou o aluguel 
de um imóvel.); produtos, pelos quais, ao contrário dos frutos, sua obtenção significa redução do 
valor do bem, pois não são produzidos periodicamente (a madeira da árvore ou o petróleo de um 
campo); e benfeitorias, que são acréscimos realizados num bem preexistente, com diversas 
finalidades.  

As benfeitorias, por seu turno, podem ser: voluptuárias, representando as de mero deleite ou 
recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam 
de elevado valor (piscina, bancadas de mármore); úteis, que são as que aumentam ou facilitam o 
uso do bem (calçada, inclusão de um novo cômodo); ou necessárias, que têm por fim conservar o 
bem ou evitar que se deteriore (recolocação de uma viga deteriorada pela chuva ou a reconstrução 
de um muro de arrimo). 

São ainda bens acessórios as acessões, as quais, diferentemente das benfeitorias, não agregam 
alguma coisa a algo preexistente, elas são criações naturais ou artificiais de bens (edificação de 
uma casa num terreno baldio), as pertenças, que constituem bens que, não constituindo partes 
integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro 
(piano numa casa, aparelhos de adaptação veicular para pessoa deficiente), e as partes integrante, 
que são bens acessórios que se ligam de tal modo ao principal, que sua remoção tornaria o bem 
principal incompleto (portas da casa ou das rodas e pneus de um veículo). 

As partes integrantes seguem a coisa principal, mas o negócio estipulado entre as partes não 
abrange as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das 
circunstâncias do caso. 

Por fim, os bens dividem-se em públicos e privados. Públicos são os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, que se subdividem em: bens de uso 
comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças, bens de uso especial, tais como 
edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, e bens dominicais, que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de 



 

 

 

 

 

12 
99 

cada uma dessas entidades, bem como os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público a que se tenha dado estrutura de direito privado, salvo disposição em contrário. 

Lado outro, por exclusão, todos os demais bens são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 

Vale lembrar que os bens públicos em geral não estão sujeitos a usucapião, mas os dominicais são 
alienáveis (os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem tal qualificação). 

III. FATO JURÍDICO 

1. Nulidade e Anulabilidade 

A nulidade não convalesce pelo decurso do tempo (prescrição e decadência), nem o juiz nem as 
partes podem suprir, devem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, e podem ser alegadas por 
qualquer interessado e pelo MP. 

Causam nulidade: a menoridade (menores de 16 anos), má-fé iniquidade, simulação (vício social), 
motivo determinante ilícito, objetivo ilícito, impossível ou indeterminado, ausência de forma 
determinada em lei ou seguimento de forma proibida. 

Enquanto isso, a anulabilidade convalesce pelo decurso do tempo. Pode pleitear a anulação do 
negócio jurídico, no prazo decadencial de 4 anos, contado, no caso de coação, do dia em que ela 
cessar, no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se 
realizou o negócio jurídico, e no caso de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 

Contudo, quando lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para 
pleitear-se a anulação, será o prazo de 2 anos, a contar da data da conclusão. 

Ademais, as anulabilidades podem ser supridas, não podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, 
e não podem ser alegadas por qualquer interessado, apenas pelas próprias partes. 

Causam anulabilidade: falta de assistência (relativamente incapazes), os maiores de 16 e menores 
de 18 anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico; aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade; os pródigos. Também geram anulabilidade os 
vícios de consentimento, quais sejam, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. 

2. Vícios de consentimento 

O erro consubstancia-se na falsa representação psicológica da realidade. Haverá erro quando: 
interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a 
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ele essenciais; é relativo à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a 
declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; sendo de direito e não 
implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico; não puder 
ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio; ou for razão 
determinante do negócio. 

No caso de erro de cálculo, será feita mera correção do valor, não anulando o negócio. Do mesmo 
modo, no caso de erro de indicação da pessoa ou coisa, se pelo contexto eu consigo identificar o 
correto, não anula. 

E ainda pode-se afastar a anulação se o outro consentir em cumprir de acordo com o que se 
pensara. 

Já o dolo significa induzir alguém em erro.  

O dolo por terceiro anula o negócio desde que o outro negociante saiba ou devesse saber que 
aquilo não correspondia à realidade. Se o outro não sabia, não anula, e o agente responde por 
perdas e danos. 

O dolo incidental/acidental também não anula o negócio, apenas se indeniza o negociante 
prejudicado pelas perdas e danos. Igualmente, o dolo recíproco não causa anulação. 

Na coação, há medo de dano a si, à família, a outrem ou aos bens. Se for contra terceiro, não 
pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decide se houve coação. 

Salienta-se que a ameaça do exercício normal de um direito e simples temor reverencial não é 
coação. 

A coação por terceiro anula o negócio desde que o outro negociante saiba ou devesse saber da 
coação. Se o outro não sabia, não anula, e o coator responde por perdas e danos. 

Por seu turno, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-
se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 
excessivamente onerosa. Se for realizado contra terceiro, não pertencente à família do paciente, 
o juiz, com base nas circunstâncias, decide se houve estado de perigo. 

Vale destacar que é necessário que a contraparte saiba do estado de perigo, e aja dolosamente, 
ao contrário do que ocorre na lesão. Na lesão, é desnecessário que a contraparte saiba da lesão, 
ou seja, não é preciso demonstrar o dolo. 

Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a 
prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Aprecia-se a 
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desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o 
negócio jurídico. 

Ressalte-se que não se anula o negócio se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 
favorecida concordar com a redução do proveito. 

3. Vícios sociais 

Na simulação, faz-se uma coisa, mas no fundo fez outra, acobertando o real propósito (pai doa 
uma casa para um laranja que doa para o filho desse pai, de modo que a doação não conste na 
partilha quando do falecimento, para favorecer um filho em detrimento do outro).  

Ocorre simulação quando os negócios aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas 
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem (compra e venda de imóvel por 
“laranja”), contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (confesso dívida 
que não existe para não pagar o credor), ou os instrumentos particulares forem antedatados, ou 
pós-datados (faço um recibo pós-datado, para usar como prova, ou pagar menos tributos). 

Repisa-se que é nulo o negócio jurídico simulado, mas mantém o que se dissimulou, se válido for 
na substância e na forma. 

Haverá fraude contra credores em todo o ato de disposição e oneração de bens, créditos e 
direitos, a título gratuito ou oneroso, praticado por devedor insolvente, ou por ele tornado 
insolvente, que acarrete redução de seu patrimônio, em prejuízo de credor preexistente. 

A fraude é presumida nos atos gratuitos (doação, remissão de dívida), na garantia de dívida dada 
durante a insolvência, nos atos onerosos em situação de insolvência notória. 

Pela Ação Pauliana dá-se a prova da fraude na própria ação anulatória, trazendo o bem/valor de 
volta ao patrimônio do devedor, para pagamento do credor quirografário. 

De qualquer modo, protegem-se os terceiros adquirentes de boa-fé. 

4. Elementos acidentais 

São elementos acidentais dos negócios jurídicos a condição, o termo e o encargo.  

A condição (SE) é cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o 
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.  

São condições proibidas (cláusula inválida) as que privam de todo efeito o negócio jurídico e as 
que sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes. Por outro lado, invalidam o negócio (negócio 
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inválido) as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, as condições 
ilícitas, ou de fazer coisa ilícita, e as condições incompreensíveis ou contraditórias. 

A condição resolutiva põe fim ao negócio; a parte adquire o direito desde já e permite-se que o 
titular do direito ainda eventual pratique os atos destinados a conservar tal direito. Já a condição 
suspensiva dá início ao negócio; a parte não adquire o direito e permite-se que o titular do direito 
ainda eventual pratique os atos destinados a conservar tal direito. 

O termo (QUANDO) é chamado correntemente de “prazo”.  

O termo inicial dá início ao evento, suspende o exercício, mas não a aquisição do direito e é 
semelhante à condição suspensiva (diferença: é certo), ao passo que o termo final põe fim ao 
evento e é semelhante à condição resolutiva (diferença: é certo). 

Por fim, o encargo (COMO/DESDE QUE) impõe ao beneficiário de uma liberalidade uma dada 
obrigação, não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Caso se estabeleça encargo ilícito 
ou impossível, ele será simplesmente considerado não escrito, salvo se for o motivo determinante 
da liberalidade, caso em que invalida o negócio jurídico. 

5. Prescrição e decadência 

A prescrição extingue, encobre a pretensão. A prescrição poder ser interrompida, quando para e 
recomeça desde o início, suspensa, quando para e recomeça de onde parou, e ainda renunciada 
expressa ou tacitamente, depois de consumado o prazo. Contudo, é vedada a alteração do prazo 
prescricional. 

A prescrição pode ser alegada somente pela parte, em qualquer grau de jurisdição, e ser 
conhecida de ofício pelo juiz. 

Se suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a 
obrigação for indivisível.  

Suspende-se a prescrição: entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; entre 
ascendentes e descendentes, durante o poder familiar; entre tutelados ou curatelados e seus 
tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela; contra os absolutamente incapazes (art. 3º); 
contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito 
Federal ou dos Territórios; contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de 
guerra; pendendo condição suspensiva; não estando vencido o prazo; pendendo ação de evicção; 
ou quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a 
prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 
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Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou 
representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente. 

A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 

Lado outro, a interrupção da prescrição, que só pode ocorrer uma única vez, é causada: por 
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no 
prazo e na forma da lei processual; por protesto, nas condições do inciso antecedente; por 
protesto cambial; pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso 
de credores; por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; por qualquer ato 
inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. 

Prescrevem em 1 ano: a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a 
consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos; a 
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo; para o 
segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à 
ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a 
anuência do segurador; quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão; a 
pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela 
percepção de emolumentos, custas e honorários; a pretensão contra os peritos, pela avaliação dos 
bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da 
ata da assembleia que aprovar o laudo; a pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou 
acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação 
da sociedade. 

Prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se 
vencerem. 

Adiante, prescreve em 3 anos: a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; a 
pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias; a pretensão para 
haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores 
de um ano, com capitalização ou sem ela; a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 
causa; a pretensão de reparação civil; a pretensão de restituição dos lucros ou dividendos 
recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição; a pretensão 
contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo, para 
os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima, para os 
administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que 
a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar 
conhecimento, para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação; a 
pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as 
disposições de lei especial; e a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro 
prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. 
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Em 4 anos prescreve a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. 

Já em 5 anos prescreve a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 
público ou particular, a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, 
curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da 
cessação dos respectivos contratos ou mandato e a pretensão do vencedor para haver do vencido 
o que despendeu em juízo. 

Por fim, se não houver a lei fixado prazo menor (REGRA GERAL!), a prescrição se dará em 10 anos. 

A decadência, por sua vez, extingue o direito e não pode ser interrompida, suspensa, salvo em 
favor dos absolutamente incapazes, ou renunciada, ressalvada a decadência convencionada entre 
as partes. 

Contudo, as partes podem alterar o prazo decadencial. 

A decadência pode ser alegada por qualquer um, incluindo o MP, e deve ser conhecida de ofício 
pelo juiz, com exceção da decadência convencionada entre as partes em ambos os casos. 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

1. Direitos pessoais 

Primeiramente, distingue-se o direito das obrigações (direitos pessoais) e o direito das cosias 
(direitos reais) do seguinte modo: 

 DIREITOS OBRIGACIONAIS DIREITO DAS COISAS 

Objeto Prestação Coisa 
Duração Temporal (extinção) Caráter duradouro 

Quantidade Numerus apertus Numerus clausus (taxativos) 
Formação Vontade Lei 
Eficácia Relativa (inter partes) Absoluta (erga omnes) 

Exercício 
Indireto 

(depende do outro) 
Direto 

(sobre a coisa) 
Sujeito passivo Determinado(ável) Indeterminado 

As obrigações reais são híbridos de um direito real e direito obrigacional (exemplo: obrigação de 
murar o terreno é uma obrigação, mas tem elementos característicos do direito das coisas, como 
a formação, o exercício e o sujeito passivo). 
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2. Classificação das obrigações 

A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, ainda que não mencionados, salvo se 
o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso (cuidado com as pertenças!). 

Pela Teoria do Risco, res perit domino, isto é, os riscos da coisa ficam por conta do dono. 

Se, antes da tradição, houver deterioração, ou seja, perda parcial da coisa, com culpa do devedor, 
o credor escolhe resolve a obrigação ou a aceita no estado em que se encontra, com abatimento 
do preço. Já se ocorrer sem culpa do devedor, o credor resolve a obrigação ou a aceita, com 
abatimento do preço. 

Se houver perecimento, isto é, a perda integral da coisa, sua “destruição”, com culpa do devedor, 
paga-se o equivalente, mais perdas e danos. Já se ocorrer o perecimento sem culpa do devedor, 
extingue a obrigação, sem indenização para ninguém. 

Caso haja, contudo, acréscimo, que se dá com o melhoramento da coisa, o credor aceita a coisa, 
pagando proporcional pelo aumento, ou resolve a obrigação. 

Na obrigação de restituir coisa certa, o credor é dono da coisa, entrega a outrem e tem o direito 
de, posteriormente, recebê-la de volta, como na locação ou no comodato. 

Igualmente, pela Teoria do Risco, res perit domino, de modo que os riscos da coisa correm por 
conta do dono. 

Se antes da tradição, houver deterioração, perda parcial da coisa, com culpa do devedor, o 
devedor arca com o prejuízo, mais perdas e danos. Já se ocorrer sem culpa do devedor, o credor 
recebe a coisa no estado em que se encontra, sem indenização. 

No caso de perecimento, perda integral da coisa, “destruição”, com culpa do devedor, ele paga 
o equivalente, mais perdas e danos. Se se der sem culpa do devedor, sofre o credor a perda, sem 
indenização. 

Caso haja acréscimo, melhoramento da coisa, sem trabalho/dispêndio do devedor, o credor ganha 
o acréscimo; se for com trabalho/dispêndio do devedor, é necessário observar as regras das 
benfeitorias (boa ou má-fé). 

Com relação à obrigação de dar coisa incerta, incialmente, tem-se que coisa incerta é algo que 
não está perfeitamente considerado em sua individualidade, é indicada, ao menos, pelo gênero e 
pela quantidade. A sua escolha, em regra, é feita pelo devedor. 
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De mesmo modo, pela Teoria do Risco, res perit domino. Assim, antes da entrega, os riscos correm 
todos pelo devedor; no caso de deterioração ou perecimento, ele deve arranjar outra coisa 
idêntica; já no caso de acréscimo, o devedor fica com o melhoramento.  

Dessa forma, o que ocorre com a coisa, antes da tradição, é irrelevante, pois o devedor tem de 
entregar coisa igual ao credor. Todavia, o que ocorre com a coisa, depois da tradição, segue as 
mesmas regras da obrigação de dar coisa certa. 

Nas obrigações de fazer, se o devedor recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele 
exequível, tem de indenizar por perdas e danos; se a prestação do fato se torna impossível sem 
culpa do devedor, a obrigação se resolve; se a prestação do fato se torna impossível por culpa 
dele, responde por perdas e danos. 

Se o fato puder ser executado por terceiro, o credor fica livre para mandá-lo executar à custa do 
devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Em caso de 
urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar 
executar o fato, sendo depois ressarcido. 

Nas obrigações de não fazer, extingue-se a obrigação, desde que, sem culpa do devedor, não 
tenha como ele se abster da prática.  

Praticado o ato pelo devedor, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer 
à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Em caso de urgência, pode o credor, 
independentemente de autorização judicial, desfazer ou mandar desfazer, sendo depois 
ressarcido. 

3. Modalidades obrigacionais 

As obrigações puras e impuras relacionam-se com a eficácia. A presunção é de que a obrigação é 
pura, sem termo, condição ou encargo, de modo que, se a obrigação é pura, necessário que o 
credor constitua o devedor em mora (mora ex persona). 

As obrigações alternativas relacionam-se com o objeto. A presunção é de que a escolha cabe ao 
devedor, devendo ela ser integral (ou A, ou B), não podendo obrigar a escolher parte de A e de 
B. Se for escolha periódica, escolhe a cada período. 

Se uma das obrigações se torna impossível e a escolha compete ao credor, na situação de haver 
culpa do devedor, o credor escolhe a subsistente ou a equivalente da outra, mais perdas e danos, 
ao passo que se não houver culpa do devedor, concentra na subsistente. 

No entanto, se a escolha compete ao devedor, havendo ou não culpa sua, concentra na 
subsistente. 
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Já no caso de ambas as obrigações se tornarem impossíveis e a escolha competir ao credor, 
havendo culpa do devedor, o credor escolhe o equivalente por uma delas, mais perdas e danos, 
e não possuindo o devedor culpa, extingue a obrigação. 

Por outro lado, se a escolhe compete ao devedor e houve culpa sua, deve-se o equivalente pela 
que por último se impossibilitou, mais perdas e danos, e se não houve culpa do devedor, extingue 
a obrigação. 

Importante ressaltar que essas alternativas caem com frequência na OAB, já que é fácil confundir. 
Assim, deve-se entender a lógica e a razão para cada uma das consequências. 

As obrigações divisíveis e indivisíveis relacionam-se com o objeto (divisível ou não), e não com o 
sujeito. A presunção é de que a obrigação é divisível, de maneira que, se três devedores devem 
90 a um credor, presume-se que cada um tem de pagar 30, e o credor só pode cobrar 30 de cada 
um; se é um devedor que deve 90 a três credores, qualquer um deles pode cobrar os 90. 

A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis 
de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante do 
negócio jurídico. Se houver dois ou mais devedores, cada um fica obrigado pela dívida toda; se a 
pluralidade for dos credores, pode cada um destes exigir a dívida inteira e os devedores se 
desobrigam, pagando, a todos os credores conjuntamente, ou a um, dando este caução de 
ratificação dos demais. 

Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

4. Solidariedade 

A solidariedade relaciona-se com os sujeitos, não com os objetos. Ademais, a solidariedade não 
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes 

A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores, e 
condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para o outro.  

Se a obrigação solidária se converte em perdas e danos, subsiste a solidariedade, ao contrário da 
obrigação indivisível, que perde o caráter de indivisibilidade, se convertida em perdas e danos. 

A solidariedade ativa deve ser analisada sob dois prismas. Na perspectiva da relação devedor-
cocredores, cada um dos credores, individualmente, pode exigir o cumprimento da integralidade 
da prestação. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, ele 
pode pagar a qualquer; depois de proposta a ação, deve ele pagar somente para quem o cobrou. 
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O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi 
pago. 

O devedor não pode opor exceção pessoal aos demais credores quando só a tem em relação a 
algum deles; se a exceção for geral, pode. 

Se um credor falecer, seus herdeiros só poderão exigir sua quota-parte, salvo na obrigação 
indivisível, uma vez que a solidariedade se relaciona com os sujeitos; a morte de um cocredor 
extingue a solidariedade em relação aos sucessores. Se o objeto é indivisível, porém, não adianta 
“quebrar” a solidariedade. 

Já na relação cocredor que recebeu a dívida com os demais cocredores, temos que o credor que 
tiver perdoado a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes 
caiba. 

Igualmente, a solidariedade passiva deve ser estudada sob as duas perspectivas. Na relação 
credor-codevedores, o credor escolhe quais devedores podem ser compelidos a cumprir a 
integralidade da obrigação. Isso não exonera os demais, nem o próprio cumpridor. Não importa 
renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. 

O pagamento parcial feito por um dos devedores aproveita aos demais. 

O credor tem também o poder de renunciar à solidariedade ou de perdoar a dívida em relação a 
um ou alguns dos codevedores. 

Exceções gerais aproveitam aos demais codevedores e as exceções pessoais não aproveitam aos 
demais codevedores. 

Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar 
senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, 
pois a solidariedade se relaciona com os sujeitos; a morte de um codevedor extingue a 
solidariedade em relação aos sucessores. Se o objeto é indivisível, porém, não adianta “quebrar” 
a solidariedade. 

Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários 
e o credor, não pode agravar a posição dos demais sem consentimento. 

Se a obrigação for impossível, todos respondem pela dívida e o causador da impossibilidade 
responde sozinho pelas perdas e danos. 

Caso a obrigação esteja em atraso, todos respondem pelos juros, mesmo que não tenham sido 
cobrados e o causador do atraso responde sozinho perante os demais, posteriormente. 
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Por seu turno, na relação codevedor pagante com os demais codevedores, há pretensão de 
nivelamento, de modo que quem paga regressa contra os demais codevedores solidários, e 
pretensão de ressarcimento, de modo que a parte de um codevedor insolvente é rateada entre 
todos, incluindo os exonerados da solidariedade. 

Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responde ele por toda a dívida 
perante o codevedor pagador. 

5. Transmissão das obrigações 

A cessão de crédito corresponde ao negócio jurídico pelo qual o titular de um crédito, chamado 
cedente, transfere esse crédito para um terceiro, chamado de cessionário, perante o devedor, 
chamado de cedido. A relação jurídica continua a mesma, altera-se apenas o titular do crédito. 

A cessão pode ser onerosa ou gratuita.  

Há vedações à cessão quando a Lei veda a cessão de crédito, quando a vontade das partes não 
permite ou a natureza do crédito não permitir a livre cedibilidade. 

O devedor não precisa concordar, deve ser meramente notificado para tomar conhecimento da 
cessão. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros, não pode 
opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. 

Caso não seja notificado, o pagamento feito por ele ao cedente é válido, não podendo o 
cessionário, posteriormente, alegar falta de pagamento. Se a cessão lhe não tiver sido notificada, 
poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. 

O cedente, em regra, responde pela existência do crédito perante o cedido, mas não responde 
pela solvência do devedor-cedido. 

Há presunção relativa de que o objeto inclui os acessórios do crédito 

No caso de pluralidade irregular de cessões, prevalece a cessão na qual o título foi entregue. Se 
não houver a tradição do título em nenhuma cessão, prevalece a que primeiro foi notificada ao 
devedor cedido. 

O crédito, se for penhorado, não pode mais ser cedido pelo credor que tiver conhecimento da 
penhora. Se o devedor pagar ao devedor originário, não tendo sido notificado da cessão, fica 
exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. 

ASSUNÇÃO DE DÍVIDA 



 

 

 

 

 

23 
99 

Na assunção de dívida, tem-se uma relação jurídica obrigacional entre credor e devedor, na qual 
este transmite sua dívida a um assuntor, mediante expressa anuência do credor. A anuência do 
credor deve ser expressa, de modo que o silêncio será interpretado como recusa, salvo se o 
adquirente de imóvel hipotecado assume o pagamento do crédito garantido, se o credor, 
notificado, não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o 
assentimento. 

O devedor original responde pela solvência do assuntor, se o assuntor, ao tempo da assunção, era 
insolvente e o credor o ignorava. Irrelevante que o devedor não tenha agido de má-fé, pois mesmo 
de boa-fé, e desconhecendo a insolvência do assuntor, responderá perante do credor. 

O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor 
primitivo. 

Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas as suas garantias 
entre as partes. 

6. Adimplemento 

Sobre quem deve pagar, temos que o terceiro pode se apresentar de três modos distintos. 
Primeiramente, em nome e por conta do devedor, que, de modo genérico, será uma 
representação do devedor; interessado, em nome próprio, podendo ser que o terceiro, a despeito 
de alheio, tenha interesse jurídico nela (fiador), sub-rogando-se na posição do credor na relação 
jurídica obrigacional, tendo, portanto, todos os privilégios que o credor original tinha em relação 
ao credor, exceto os pessoais; e desinteressado, em nome próprio, quando não detém interesse 
jurídico no cumprimento da prestação, mas possui um interesse outro, moral, provavelmente (pai 
que paga pelo prejuízo causado pelo filho), tendo direito, apenas e tão somente, àquilo que 
pagou, ou seja, ele não se sub-roga na posição do credor e perde os privilégios do credor 
originário. 

Nos dois primeiros casos, o credor não pode negar-se a receber, sob pena de incorrer em mora. 
Em quaisquer casos, porém, se o terceiro paga sem o conhecimento do devedor ou contra a 
vontade deste e ele tinha meios para não pagar a dívida, tal adimplemento não se mostra útil ao 
devedor, que não terá o dever de ressarcir o terceiro. 

Com relação a quem se deve pagar, não se pode pagar a quem se sabe incapaz de dar quitação, 
sob pena de ineficácia, salvo se o devedor conseguir provar que o incapaz efetivamente recebeu 
o benefício pelo pagamento. Em se tratando de relativamente incapaz, não poderá alegar 
incapacidade se ocultou sua idade, fazendo o devedor crê-lo capaz. 

O credor putativo é aquele que detém todas as características do credor, embora não o seja, 
como, por exemplo, o pagamento da taxa de condomínio a síndico que foi eleito em assembleia 
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nula por vício de forma e posteriormente é retirado do cargo. Nesses casos, o pagamento é válido 
e eficaz, mesmo depois se provar que não era ele o credor. 

Quanto ao objeto de pagamento, tem-se o Princípio da Exatidão da prestação, pelo qual o credor 
não é obrigado a receber coisa diversa da devida, ainda que esta seja mais valiosa. Não obstante 
o objeto da prestação ser divisível, o credor não pode ser compelido a receber em partes, 
parcelas, aquilo que não foi convencionado em diferentes prestações. 

Tem-se também o Princípio do Nominalismo, segundo o qual, se há dever de prestar determinada 
quantia em dinheiro, esse dever corresponde a quanto ali está nominalmente escrito ou o valor 
correspondente àquela quantia indicada, ressalvados os casos de quando se convenciona correção 
monetária pelas partes ou quando por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta 
entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. 

Por fim, há o Princípio do Curso obrigatório da moeda nacional, que afirma que são nulas as 
obrigações que estabelecem obrigação de pagar em ouro ou moeda estrangeira, ou ainda a 
indexação do valor a pagar em moeda estrangeira ou ouro, salvo disposição legal em contrário. 

No tocante ao lugar do pagamento, presume-se que o pagamento deve ser feito no domicílio do 
devedor. Se o pagamento puder ser feito em dois ou mais lugares, presume-se que o credor pode 
efetuar a escolha. Se o pagamento for relativo a coisa imóvel ou à prestação relativa a coisa imóvel, 
presume-se que o pagamento deve ser feito no local onde se encontra o bem imóvel. 

A regra é a fixidez. Excepcionalmente, o devedor pode pagar em local diverso do convencionado, 
por motivo grave e alheio a ele, quando sem prejuízo ao credor. Além disso, quando o pagamento 
reiteradamente for feito em local diverso do convencionado faz presumir renúncia do credor em 
relação ao local de pagamento. 

Com relação ao tempo do pagamento, as obrigações puras podem ser exigidas a qualquer tempo 
do devedor, para que imediatamente pague, já nas obrigações impuras sujeitas a termo, 
considera-se como momento para pagamento na ocorrência do efeito, ao passo que nas 
obrigações impuras sob condição, considera-se como momento para pagamento a data em que 
o devedor tomou ciência do adimplemento da condição. 

Pode ser exigível o pagamento antes do tempo: no caso de falência do devedor, ou de concurso 
de credores; se os bens, hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro 
credor; e se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou 
reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las. Em qualquer dessas três situações, se houver, 
no débito, solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes 

A prova do adimplemento se dá pela quitação e, na hipótese de recusa do credor a dar a quitação, 
pode inclusive o devedor reter o pagamento ou consigná-lo. 



 

 

 

 

 

25 
99 

São elementos essenciais da quitação: espécie da dívida quitada; nome do devedor, ou quem por 
este pagou; tempo e lugar do pagamento; assinatura do credor ou do seu representante. No caso 
de mero recibo, são desnecessários os requisitos anteriores. 

Considera-se presumido o pagamento: pela entrega do título; pela destruição do título; nas 
prestações periódicas, a quitação de uma parcela faz presumir a quitação das anteriores; em 
havendo quitação do capital sem reserva dos juros, presume-se que estes foram pagos juntamente 
com o capital; nas despesas com a quitação ficam a cargo do devedor, mesmo em havendo 
aumento; se o pagamento tiver que ser feito por medida ou peso, presume-se a adoção da medida 
ou peso do lugar de execução da prestação. 

7. Meios alternativos de pagamento 

Cabe a consignação em pagamento: se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber 
o pagamento, ou dar quitação na devida forma; se o credor não for, nem mandar receber a coisa 
no lugar, tempo e condição devidos; se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, 
declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; se ocorrer dúvida 
sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; se pender litígio sobre o objeto 
do pagamento. 

A consignação pode ser Extrajudicial, que só pode ser feita quando se tratar de quantia em 
espécie, ou Judicial, a qual tem aplicação para todas as obrigações e nos casos de consignação 
extrajudicial recusada pelo credor. 

Se a consignação for feita no tempo, modo e local devidos, ela é julgada procedente, com a 
liberação do devedor e a condenação do credor ao pagamento de todas as custas e despesas 
processuais. 

A improcedência faz aplicar, retroativamente, todos os ônus do inadimplemento. 

No pagamento com sub-rogação, primeiro ocorre o pagamento feito por alguém e, 
posteriormente, a sub-rogação deste no lugar do credor. 

São hipóteses de sub-rogação legal: do credor que paga a dívida do devedor comum; do 
adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que 
efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; do terceiro interessado, que 
paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. 

Lado outro, são hipóteses de sub-rogação convencional: quando o credor recebe o pagamento 
de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos; quando terceira pessoa empresta 
ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante 
sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. 
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Em todos os casos, a relação jurídica obrigacional não se extingue e permanece sendo a mesma, 
ocorrendo apenas a alteração do sujeito no polo, ou seja, ocupa a pessoa do terceiro o polo do 
credor 

A imputação ao pagamento aplica-se nas situações em que o mesmo possui várias dívidas com o 
mesmo credor.  

Cabe ao devedor a escolha de qual obrigação ele está cumprindo. Se não o fizer, seguem-se três 
regras. Primeiro, quanto ao tempo, quitam-se primeiro as dívidas mais antigas em detrimento das 
mais novas; quanto à onerosidade, se todas as dívidas forem vencidas, líquidas e exigíveis, o credor 
deve imputar o pagamento às mais onerosas; em relação a acessoriedade, primeiro imputa-se o 
pagamento dos juros para depois imputar o pagamento do principal. 

Já na dação em pagamento, o devedor oferece coisa diversa da devida e o credor aceita receber, 
para liberação total ou parcial da obrigação. 

Se for dada coisa em dação em pagamento, uma vez fixado o preço da coisa vigem as regras da 
compra e venda. Se for entregue um crédito em dação em pagamento, as regras da cessão de 
crédito passarão a viger.  

No caso de evicção, a dação é desfeita e se retorna a dívida anterior, com exceção da fiança, 
hipoteca e penhor. Nesses casos, os fiadores, os credores hipotecário e pignoratício passam a não 
mais responder pela dívida, ainda que tenha havido evicção. 

Com a novação, há nova obrigação com o condão de extinguir a anterior. Obrigações inexistentes 
ou nulas não podem ser novadas e obrigações anuláveis podem ser novadas. 

O ânimo de novar pode ser expresso ou tácito. Ambas as partes devem ter a vontade específica 
de criar uma nova obrigação com a intenção de extinguir a anterior. Do contrário, a segunda dívida 
apenas confirma a primeira. 

A novação é objetiva quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e 
substituir a anterior.  

Por seu turno, a novação é subjetiva passiva quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este 
quite com o credor. Na delegação, devedor antigo concorda com a novação, e na expromissão, o 
devedor antigo discorda ou desconhece a novação. 

Pode ainda a novação ser subjetiva ativa, quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é 
substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. 
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Caso a dívida tenha fiador, importa exoneração dele a novação feita sem seu consenso com o 
devedor principal. 

Pela compensação, se devo a alguém e alguém me deve, nada mais fácil do se permitir que 
ninguém mais deva nada ao outro. As dívidas devem ser homogêneas, líquidas e exigíveis, salvo 
no caso de dívida com prazo de favor, ou seja, naquelas que eu dou mais prazo para o devedor, 
situação em que, ainda que tenha dado mais prazo, posso compensar a dívida com dívida que eu 
tenha com ele. Além disso, a obrigação deve ser fungível. 

São obrigações que não podem ser compensadas: dívida proveniente de esbulho, furto ou roubo; 
dívida proveniente de comodato ou depósito; dívida proveniente de alimentos; dívida cujo objeto 
é impenhorável; durante processo falimentar; dívida cuja convenção proíbe. 

Não pode a compensação prejudicar terceiros. 

A confusão, por sua vez, representa a reunião das qualidades de credor e de devedor de uma 
mesma obrigação em uma mesma pessoa.  

A confusão pode ser total ou parcial, sendo que a primeira extingue a obrigação e a segunda, 
parcialmente. Se houver solidariedade numa confusão parcial, a solidariedade persiste no restante 
da dívida. 

Finalmente, há remissão no caso de acordo pelo qual o credor perdoa a dívida do devedor com 
sua aceitação. 

A remissão pode ser expressa, feita por instrumento escrito, público ou particular, ou quando o 
credor expressamente perdoa a dívida do devedor; ou tácita, quando o credor entrega a cártula 
da obrigação ao devedor, que a aceita. 

Destaca-se que a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à 
garantia real, mas não a extinção da dívida.  

Quando há uma dívida com devedores solidários, se o credor perdoa um deles, os demais 
continuam devedores solidários. 

8. Inadimplemento 

Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-
lo no tempo, lugar e forma devidos. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não 
incorre este em mora. 

Na obrigação impura, a mora é ex re (automática), de modo que o inadimplemento da obrigação, 
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Já na obrigação 
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pura, a mora é ex persona (depende de interpelação), de maneira que, não havendo termo, a 
mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 

Nas obrigações decorrentes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o ato. 

Havendo mora do devedor, surgem uma série de prestações acessórias, que vêm a se acoplar à 
obrigação principal, especialmente juros moratórios, correção monetária, honorários advocatícios 
e demais prejuízos decorrentes da mora, como a perda dos frutos e os lucros cessantes. Além 
disso, há perpetuação da obrigação, respondendo o devedor em mora pela impossibilidade da 
prestação, pela perda ou deterioração do bem, mesmo na ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, ou seja, independentemente de sua culpa, salvo se comprovar que o prejuízo ocorreria de 
qualquer modo independentemente da mora. 

Se houver mora do credor, ele se sujeita a receber a coisa pela estimação mais favorável ao 
devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação, 
subtrai do devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, e o credor em 
mora deve arcar com todos os prejuízos que o devedor teve adicionado para a conservação da 
prestação, salvo se o devedor é desidioso na conservação do bem, responde pelos danos, se age 
com dolo. 

O devedor purga a mora oferecendo a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do 
dia da oferta, enquanto que o credor purga a mora oferecendo-se a receber o pagamento e 
sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. 

Os juros moratórios são presumidos, necessitando, em prestações não monetárias, de liquidação, 
são decorrentes do inadimplemento e independem de prova do prejuízo. 

Por sua vez, a cláusula penal corresponde à prestação acessória que é devida nos casos de 
inadimplemento absoluto ou relativo ou ainda de descumprimento de alguma cláusula específica. 
Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. 

Ela é limitada ao valor da própria obrigação, mas a penalidade deve ser reduzida equitativamente 
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade 
for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 

A Cláusula penal compensatória (disjuntiva) é aplicada em caso de inadimplemento total ou 
parcial. Se for total, cabe ao credor escolher se prefere o cumprimento da obrigação principal ou 
da acessória. O credor tem apenas uma alternativa e não pode exigir ambas as obrigações, ou 
exige a obrigação principal ou a indenização substitutiva. 

Por outro lado, a Cláusula penal moratória (cumulativa) é a infração de uma cláusula ou mora. Pode 
o credor exigir o cumprimento da obrigação principal e a cláusula penal, conjuntamente. 
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O credor pode exigir indenização suplementar se foi convencionada. Se foi, a cláusula penal vale 
como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente; se não foi, não 
pode cobrar, ainda que prove o prejuízo a mais. 

Sendo a obrigação indivisível, todos os devedores respondem pela cláusula penal, mas ela só se 
poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua 
cota, e aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação 
da pena. Se a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor que a infringir. 

Com relação às perdas e danos, elas dividem-se em danos emergentes, um dano positivo, que 
representa uma perda patrimonial (veículo batido), e em lucros cessantes, um dano negativo, que 
representa não uma perda patrimonial direta, mas a frustração da expectativa de ganho, a perda 
de um lucro esperado (um “deixar de ganhar”). 

Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o 
juiz conceder ao credor indenização suplementar. 

Já as arras podem ser confirmatórias, que consistem na entrega de uma quantia ou coisa para a 
garantia de que o pacto será cumprido, servindo também como adiantamento do pagamento, e 
não permitem direito de arrependimento, mas permitem indenização suplementar. E podem ainda 
ser arras penitenciais, as quais possuem natureza meramente indenizatória, e permitem direito de 
arrependimento, mas não permitem indenização suplementar. 

DIREITO DOS CONTRATOS 

I. TEORIA GERAL 

1. Princípios 

O princípio da autonomia privada e liberdade de contratar tem como consequência que, em geral, 
a lei tem caráter supletivo nos contratos, mas pode-se pactuar fora dos esquemas pré-
determinados pela lei. São os contratos atípicos. 

Segundo o princípio da força obrigatória dos contratos (pata sunt servanda), há irretratabilidade, 
ou seja, o contrato não pode ser alterado unilateralmente, e intangibilidade, isto é, impossibilidade 
de revisão judicial, exceto para resolver o contrato ou declarar nulidade. 

Pelo princípio do consensualismo, há liberdade de formas. 

O princípio da relatividade dos efeitos pode ser visto sob dois aspectos. Quanto aos sujeitos, há 
impossibilidade de eficácia para quem não contratou, quanto ao objeto, há impossibilidade de 
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eficácia para o que não se contratou. Uma outra consequência é a proibição de contrato que tenha 
por objeto a herança de pessoa viva. 

De acordo com o princípio da relatividade contratual, deve haver proporcionalidade entre a 
prestação e a contraprestação. 

O princípio da boa-fé objetiva é o standard de conduta, dita o modelo de conduta aos 
contratantes. Ele possui uma função hermenêutica de probidade, lealdade, honestidade, e cria 
deveres laterais de conduta.  

Além disso, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-
se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 

Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente 
a direito resultante da natureza do negócio. 

Por fim, o princípio da função social dos contratos representa a eficácia coletiva dos contratos, 
possuindo um viés axiológico. 

2. Classificação 

Os contratos podem ser unilaterais ou bilaterais. Ressalte-se que essa classificação não é relativa 
ao número de contratantes (negócio jurídico).  

Nos unilaterais há obrigações somente para um dos contratantes (doação pura, mútuo, 
comodato), enquanto que nos bilaterais, cada contratante é credor e devedor ao mesmo tempo 
em vetores contrários (compra e venda, locação, seguro). 

Como consequência temos que a exceção de contrato não-cumprido não se aplica aos contratos 
unilaterais (salvo os unilaterais que têm parecem bilaterais, como o mútuo). 

Os contratos podem ser gratuitos (benéficos) ou onerosos. Nesses, à vantagem equivale um 
sacrifício, seja para a parte seja para um terceiro (permuta, compra e venda, locação), naqueles, 
só uma parte tem proveito (comodato, doação, mesmo que remuneratória ou com encargo). 

Podem ser também comutativos ou aleatórios. Contudo, essa classificação que só vale para os 
contratos onerosos. 

Nos contratos comutativos, a vantagem e o sacrifício são equivalentes (locação, comodato, 
compra e venda). Nos contratos aleatórios, há alternativa de ganho ou perda, havendo incerteza 
na contraprestação ou em sua duração (loteria, previdência privada com renda vitalícia, compra e 
venda de safra, mercado de ações). 
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Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a 
existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi 
prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado 
venha a existir. 

Podem ser principais ou acessórios. Os contratos acessórios não têm existência autônoma, 
própria, independente, mas têm por função garantir o cumprimento das obrigações contraídas no 
contrato principal (penhor, anticrese, hipoteca, fiança, caução, todos os contratos de garantia; 
outros contratos também podem ser acessórios, como o seguro, quando ligado a um 
financiamento imobiliário). O contrato acessório segue a sorte do principal. 

Ha contratos instantâneos ou de duração. Nos instantâneos, as prestações podem ser realizadas 
em um único instante, nos de duração (contrato de trato sucessivo, de execução continuada, de 
débito permanente, de duração), as prestações não podem ser realizadas em um único instante. 

Os contratos instantâneos subdividem-se em instantâneos de execução imediata ou de execução 
diferida. Contratos instantâneos de execução imediata são os que a execução é feita 
imediatamente após a formação (compra e venda com pagamento imediato) e contratos de 
duração de execução diferida são os que a execução se alarga no tempo, por conveniência das 
partes, em virtude de existência de termo (compra e venda com parcelamento). 

Quanto ao tempo, os contratos são por tempo indeterminado, puros, não se subordinando a 
cláusula especial alguma ou por tempo determinado, impuros, se submetendo à condição ou ao 
termo. O contrato por tempo indeterminado pode ser extinto a qualquer tempo, por iniciativa de 
uma ou de ambas as partes ou por força maior. 

Há ainda os contratos consensuais ou formais (solenes), pelo que nos contratos formais/solenes 
há prescrição legal exigindo formalidade específica, ou seja, exige-se que o consentimento seja 
expresso de determinada forma. 

E, por fim, tem-se os contratos nominados e inominados ou típicos ou atípicos. Típicos ou 
nominados referem-se a contratos esquematizados em lei, com previsão legal mínima, ao passo 
que os Atípicos ou inominados não têm previsão legal. 

3. Formação dos contratos 

As tratativas preliminares não têm força vinculante. Poderá haver responsabilidade extracontratual 
quando uma parte cria expectativa (derivada da quebra da boa-fé objetiva). 

Por sua vez, a proposta é obrigatória, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do 
negócio, ou das circunstâncias do caso. 
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Contudo, a proposta a ausente não é obrigatória em três situações, quais sejam: sem prazo, se 
houve tempo suficiente para a resposta retornar; com prazo, quando a aceitação foi expedida 
depois de o prazo expirar; ou segue retratação, ou seja, se a retratação chega antes do 
recebimento da proposta. 

Já a proposta a presente não é obrigatória em duas situações: com prazo, se a aceitação nele não 
foi feita; sem prazo, em que não foi imediatamente aceita. 

A oferta ao público vincula o proponente do mesmo jeito que a oferta, desde que traga em si os 
elementos necessários. 

Em geral, quando a aceitação não é costumeira ou o proponente a dispensa, o contrato se conclui 
mesmo em não havendo aceitação expressa. Porém, essa regra não vale para o CDC. 

A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou modificações, importará nova proposta. 

A aceitação deixa de ser obrigatória em duas situações: chega tarde ao conhecimento do 
proponente, caso em que o proponente deve comunicar imediatamente o aceitante que sua 
aceitação foi tardia; ou se segue retratação. 

O contrato se aperfeiçoa entre presentes com a aceitação e, entre ausentes, por aplicação da 
Teoria da Expedição, desde quando se envia a aceitação. 

O lugar da celebração do contrato é o local onde foi feita a proposta. Contudo, para o CDC é 
irrelevante, já que vale o domicílio do consumidor. 

Com relação ao contrato preliminar, ele deve conter todos os requisitos essenciais do contrato 
definitivo, exceto a forma. 

No caso de inadimplemento, o lesado pode requerer o cumprimento forçado, caso em que há até 
mesmo o suprimento da vontade pela decisão judicia, se a natureza do contrato não a opuser, ou 
pleitear pelas perdas e danos, se a obrigação é personalíssima ou se não mais interessar à parte. 

4. Transmissão 

É possível que seja cedida a posição contratual. Para que a cessão se constitua, devem cedente, 
cedido e cessionário acordarem com a cessão para a formação do contrato.  

O assentimento do cedido não necessariamente deve ser simultâneo ao dos demais, mas pode 
ser prévio ou posterior. A vontade do cedido, portanto, é imprescindível à formação do contrato 
e, em regra, é ela quem determina o momento de sua formação. 
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Pode haver estipulação em favor de terceiro, isto é, o contrato por via do qual uma das partes se 
obriga a atribuir vantagem patrimonial gratuita a pessoa estranha à formação do vínculo 
contratual. 

O beneficiário pode exigir o cumprimento da obrigação do promitente, tanto quanto o pode o 
estipulante e o estipulante pode, por ato entre vivos ou por disposição de última vontade, 
substituir o beneficiário. 

Pode ser realizado também contrato com pessoa a declarar, caso em que, no momento da 
conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve 
adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrente. O prazo é convencional, mas, no 
silêncio das partes, será de 5 dias. 

O contrato será eficaz em relação aos contratantes originários Se não houver indicação de pessoa, 
ou se o nomeado se recusar a aceitar ou se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o 
desconhecia no momento da indicação. 

Por fim, é possível a promessa de fato de terceiro, em que a obrigação é assumida por uma parte 
no contrato, de obter a prestação de terceiro, no interesse da outra e da consecução do fim 
contratual. Se o terceiro já se comprometeu a executar, a responsabilidade passa a ser dele. 

5. Garantias 

Com relação aos vícios redibitórios, eles valem para todos os contratos comutativos e onerosos, 
ressalvada a doação onerosa ou doação em transação. 

Eles representam defeitos ocultos que desvalorizam a coisa ou tornam-na imprestável para o uso 
proposto, e que temam se originado antes da tradição.  

Não importa se o alienante sabia ou não do vício, sua responsabilidade subsiste, mas, se sabia, 
responderá também por perdas e danos. 

Recebida a coisa com vícios, pode-se optar por uma das ações, inacumuláveis e irrevogáveis, quais 
sejam, ação redibitória ou ação estimatória. A redibitória é um meio para enjeitar a coisa pelos 
vícios, que tem como efeito a resolução do contrato, gerando direito à restituição do preço pago 
e ao reembolso das despesas pelo contrato. Por outro lado, a estimatória (quanti minoris) é meio 
para obter abatimento do preço, que tem como efeito, então, a redução do preço (não tem por 
efeito a resolução). 

O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta 
dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Todavia, se o 
sujeito já estava na posse do bem o prazo cai pela metade, contado da conclusão do negócio e, 
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quando o vício se conhece posteriormente, começa a contar o prazo de seu conhecimento, 
limitando-se o prazo total a 180 dias (bens móveis) ou 1 ano (bens imóveis).  

Além disso, os semoventes têm regulamentação própria, e não corre o prazo na constância de 
cláusula de garantia, caso em que o adquirente deve denunciar o defeito em 30 dias, tomando 
conhecimento, sob pena de decadência 

Ademais, não há proteção ao adquirente em relação aos vícios redibitórios caso o bem seja 
adquirido em hasta pública. 

Por sua vez, a evicção é a perda judicial da coisa, em virtude de sentença judicial, por quem a 
possuía como sua, em favor de terceiro, detentor de direito anterior sobre ela. A indenização deve 
considerar a restituição integral do preço, os frutos, as despesas e prejuízos e as custas e 
honorários. 

Pode ser estabelecida cláusula de evicção em contrário. Não obstante a cláusula que exclui a 
garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela 
coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 

Há proteção ao adquirente em relação à evicção caso o bem seja adquirido em hasta pública. 

6. Extinção dos contratos 

A resolução é cabível no caso de inadimplemento. O lesado pode exigir perdas e danos, ou pode 
exigir a execução coativa do contrato, também cabendo, neste caso, indenização.  

Haverá aplicação da cláusula penal. 

Ela extingue o contrato com eficácia ex tunc (retroativamente). 

Pode haver a cláusula resolutiva tácita, a qual autoriza a parte a requerer a resolução contrato, 
mas apenas judicialmente, ou a cláusula resolutiva expressa, que independe de interpelação 
judicial. 

Lado outro, a resilição é cabível no caso de direito de arrependimento. Há dissolução do contrato 
por simples declaração de vontade de uma ou das duas partes contratantes. 

Na resilição bilateral (distrato), o conteúdo do distrato é livre, mas sua forma deve ser igual à do 
contrato, se a lei exige forma específica para ele.  

Por sua vez, na resilição unilateral (denúncia) motivada, precisa declinar seus motivos, as razões 
(na locação, se chama denúncia cheia; no contrato de trabalho, demissão com justa causa), 
enquanto que, na desmotivada, não há necessidade de apresentar razões, basta apresentar a 
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denúncia (na locação, chamada de denúncia vazia; no contrato de trabalho, demissão sem justa 
causa). 

O prazo da denúncia é geralmente estipulado em lei, ressalvados determinados negócios, em que 
o lapso temporal deve ser compatível com a natureza do negócio e o montante de investimentos 
que a outra parte realizou para que o contrato pudesse ser executado. 

Encerrando, a rescisão é usada como gênero, englobando a resilição e a rescisão. 

7. Teoria da imprevisão 

São requisitos de aplicação da Teoria da imprevisão: o evento imprevisível, as circunstâncias 
externas e radicais, o enriquecimento inesperado e injusto ao credor, a excessiva onerosidade ao 
devedor (cunho objetivo: tem de ser muito oneroso para todo contratante em semelhante 
situação) e o contrato de duração (exceção para os contratos instantâneos de execução diferida). 

Com relação aos efeitos da aplicação da teoria, temos a revisão, para que o contrato seja 
reequilibrado, e a resolução, ou seja, a extinção do contrato, para evitar mais efeitos danosos. 

II. ESPÉCIES CONTRATUAIS 

1. Compra e venda 

No 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. A tradição transfere a propriedade, salvo 
nos casos de bens sujeitos a registro. 

O preço pode ser estipulado: pelas próprias partes; por terceiro, que fixa o preço, já se fixando 
quem ele será no próprio contrato, ou estabelecendo que ele será posteriormente escolhido, e se 
o terceiro indicado não aceitar, a compra e venda será ineficaz, salvo se os contratantes indicarem 
outra pessoa; pela taxa do mercado ou da bolsa, em certo e determinado dia e local; ou por 
índices ou parâmetros, desde que possam ser determinados objetivamente. 

Pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier 
a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. 

Em regra, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador e as despesas com a 
tradição ficam sob responsabilidade do vendedor. 

Quem tem que cumprir primeiro com sua obrigação é o comprador, ou seja, primeiro cobra o 
preço para somente depois entregar a coisa e depois.  
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Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por 
conta do comprador. Contudo, os riscos com a coisa correm por conta do comprador quando a 
coisa encontra-se à disposição do comprador para que ele possa contar, marcar ou assinalar a 
coisa e, em razão de caso fortuito ou força maior, a coisa se deteriora, o comprador está em mora 
de receber a coisa posta à disposição pelo vendedor no local, tempo e modo acertado, o 
comprador solicita que a coisa seja entregue em local diverso do lugar que deveria ser entregue, 
ou haja mútuo acordo entre as partes. 

Destaca-se que há certas limitações ao contrato de compra e venda. Os tutores, curadores, 
testamenteiros e administradores não podem comprar, ainda que em hasta pública, os bens 
confiados à sua guarda ou administração. Igualmente, os servidores públicos não podem comprar, 
ainda que em hasta pública, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam 
sob sua administração, direta ou indireta.  

Do mesmo modo, os juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários 
ou auxiliares da Justiça não podem comprar, ainda que em hasta pública, os bens ou direitos sobre 
que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua 
autoridade. Essa proibição não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre 
coerdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a tais pessoas. 

Ademais, leiloeiros e seus prepostos não podem adquirir, ainda que em hasta pública, os bens de 
cuja venda estejam encarregados, e descendentes não podem adquirir bens do ascendente sem 
consentimento expresso dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, salvo no caso de 
casamento sob o regime da separação obrigatória de bens. 

Contudo, é lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. 

No tocante à venda por amostra, ela ocorre quando a venda se dá com base em amostra exibida 
ao comprador. O comprador tem direito de receber coisa igual à amostra.  

Na venda ad mensuram, as partes estão interessadas em uma determinada área. O objetivo do 
adquirente é comprar uma coisa com determinado comprimento necessário para desenvolver uma 
finalidade, muito mais do que a coisa em si. 

Na venda ad corpus, as partes estão interessadas em comprar coisa certa e determinada, 
independentemente da extensão. Neste caso, entende-se que a referência à medida do terreno 
é meramente enunciativa. 

No caso de venda ad mensuram, o comprador tem o direito de exigir que a coisa vendida tenha 
as medidas acertadas e não o tendo pode pedir a complementação da área, ou caso isso não seja 
possível, rescindir o contrato de compra e venda ou o abatimento proporcional. Ao contrário, se 
não faltar, mas exceder, o comprador completa o valor ou devolve o excesso. 



 

 

 

 

 

37 
99 

Por sua vez, nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição 
de todas. 

Na coisa indivisa, há direito de preferência na compra e venda, de modo que primeiro, ao se 
alienar um bem, oferece-se aos condôminos e depois a terceiros. Se mais de um condômino quiser 
a coisa comum, terá preferência aquele que tiver benfeitoria de maior valor; se todas as 
benfeitorias forem de igual valor, a quem tem o quinhão maior. 

Com relação às cláusulas especiais, temos a retrovenda/recobro, em que o vendedor pode 
reservar-se o direito de recobrá-la. Ela incide em bens imóveis somente, e tem prazo máximo de 
decadência de 3 anos. O valor deve ser o preço recebido e as despesas do comprador. Se 
comprador se negar a revender ao vendedor, este pode depositar o preço e haver a coisa para si, 
forçosamente. 

Tem-se ainda a preempção/preferência, pela qual o comprador tem que oferecer o bem ao 
anterior vendedor quando for vender a terceiro. Ela incide para bens móveis e imóveis e o prazo 
não pode ser superior a 180 dias se bem móvel ou 2 anos, se imóvel; se não estipulado, caducará 
em 3 dias, se bem móvel e 60 dias, se imóvel. O valor será o preço que o terceiro se propõe a 
pagar. 

Já a Venda a Contento e Sujeita a Prova ocorre nas situações em que o adquirente verificará se a 
coisa lhe traz o “contentamento” esperado. Na venda sujeita a prova, o vendedor dá prazo para 
que o comprador verifique se a coisa tem as qualidades anunciadas e seja idônea para o fim a que 
se destina, de modo que o domínio não é transferido automaticamente pela tradição da coisa 
móvel ao comprador. Por isso, o comprador se equiparará ao comodatário. 

Na venda com reserva de domínio, o domínio permanece com o vendedor até o adimplemento 
final. Ela é uma venda condicional aperfeiçoada com o pagamento. Ela restringe-se aos bens 
móveis e exige forma escrita. Se o comprador está em mora, o vendedor tem duas opções: mover 
ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o que mais lhe for devido ou reaver a 
posse da coisa vendida. 

Por último, na Venda sobre documentos, não há tradição da coisa, substituída pela entrega do seu 
título representativo. O pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos 
documentos. 

O contrato de troca ou permuta funciona como a compra e venda. Difere-se somente quanto às 
despesas, pois presume-se que ambas as despesas são divididas entre as partes, e quanto à troca 
entre ascendente a descendente, em que apenas na hipótese de valores desiguais é que se exige 
a anuência do cônjuge e dos demais herdeiros. 
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No contrato estimatório, o consignante entrega a posse da coisa ao consignatário, cedendo-lhe o 
poder de dispor da coisa, dentro de prazo determinado. O consignatário deve devolver o bem ou 
entregar ao consignante o preço previamente ajustado pela coisa e o consignante não pode dispor 
da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. 

Além disso, coisa consignada não pode ser objeto constrição judicial pelos credores do 
consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. 

No contrato de doação, o doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às 
consequências da evicção ou do vício redibitório.  

É um contrato solene, o qual exige forma escrita, ressalvados os casos que envolver bens de 
pequeno valor cuja tradição é imediata. 

A aceitação pelo donatário é elemento indispensável. Ela deve ser expressa, podendo ser tácita 
ou presumida nos seguintes casos: doador fixa prazo ao donatário, para declarar se aceita a 
liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça a declaração, entender-se-á que 
aceitou, se a doação não for sujeita a encargo; doação pura, se o donatário for absolutamente 
incapaz, dispensa-se; doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e 
determinada pessoa, ou aos filhos que, de futuro, houverem, não pode ser impugnada por falta 
de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar, valendo, igualmente, a doação 
feita ao nascituro, mas seu representante legal precisa aceitá-la. 

No tanto, há limitações ao contrato de doação. A doação de todos os bens do doador é nula, 
assim como a doação de parte que caberia à legítima, cujo valor deve ser aferido no momento da 
doação, não da morte. Porém, se o doador não tiver herdeiros necessários, ele tem ampla 
liberdade de doar os bens. 

Além disso, a doação do cônjuge adúltero a seu cúmplice é anulável pelo cônjuge e os herdeiros 
necessários. Do mesmo modo, a doação que prejudique os credores do doador é anulável pelos 
credores quirografários. 

A doação de ascendente a descendente (desde que sem invasão à legítima, ou seja, a parte 
disponível) corresponde ao adiantamento da legítima. 

Haverá resolução da doação em contemplação ao casamento, se não casar, bem como no caso 
do doador que sobrevive ao donatário, situação em que o domínio do bem volta ao patrimônio 
do doador (chamada de cláusula de reversão) e não prevalece cláusula de reversão em favor de 
terceiro. 

Lado outro, há revogação da doação quando: ocorrer o descumprimento do encargo; ou a 
ingratidão do donatário, que se dá nos casos do donatário atentar contra a vida do doador ou 
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cometer crime de homicídio doloso contra ele (sendo que, nesse último caso, a ação de revogação 
será proposta pelos herdeiros do doador assassinado), se o donatário praticar ofensa física contra 
o doador, se o beneficiado injuriou ou caluniou gravemente o doador, ou se o donatário, tendo 
condições financeiras, se negar a prestar alimentos ao doador que deles necessitar. Aplicam-se 
essas disposições se o ato se dá contra cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, ou irmão 
do doador. 

O prazo para revogação é de 1 ano, contado a partir do dia em que o ato foi praticado ou de 
quando o doador dele tenha tomado conhecimento. 

Entretanto, são doações irrevogáveis: as doações puramente remuneratórias; as doações 
oneradas com encargo já cumprido; doações que se fizerem em cumprimento de obrigação 
natural; e as doações feitas para determinado casamento. 

O único legitimado a revogar a doação por ingratidão é o próprio doador, ou seja, é direito 
intransmissível, salvo no caso de morte do doador, cuja ação poderá ser intentada pelos herdeiros, 
salvo se o doador tiver perdoado o donatário. 

2. Locações 

São características das locações em geral: contrato bilateral, oneroso, não-solene, de trato 
sucessivo ou de execução continuada e impessoal. 

Tem como objeto coisa infungível apenas. 

Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente ficará obrigado a respeitar o contrato 
apenas se for ele escrito e tiver sido registrada (títulos e documentos, se móvel, registro de 
imóveis, se imóvel). 

O pagamento do aluguel é o que diferencia a locação do comodato; infungibilidade da coisa é o 
que diferencia a locação do mútuo. 

Na locação por prazo determinado, por um lado, o locador não pode exigir a devolução da coisa 
antes do término do contrato, a não ser que pague as perdas e danos correspondentes. 

Se o locatário for notificado para restituir a coisa e não o fizer, o locador pode arbitrar aluguel-
pena. Nesse caso de mora, o locatário ainda se responsabiliza por eventuais danos causados ao 
bem, ainda que oriundos de caso fortuito. 

Com relação às normas previstas na lei de locações dos imóveis urbanos, primeiramente ressalta-
se que a lei não se aplica a: imóveis de propriedade de entes públicos, vagas autônomas de 
garagem e estacionamento, hotéis e similares, leasing. 
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Nos casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a 
locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer 
no imóvel. O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 dias, contado 
do recebimento da comunicação, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 dias 
após a notificação ao locador. 

Se morrer o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. 

No tocante às garantias locatícias, tem-se que não pode exigir mais de uma garantia ao mesmo 
tempo, salvo na locação built-to-suit. 

A Lei faculta ao proprietário o direito de exigir reforço ou a troca da garantia nas seguintes 
hipóteses: morte do fiador; ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do 
fiador, declaradas judicialmente; alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua 
mudança de residência sem comunicação ao locador; exoneração do fiador; prorrogação da 
locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; desaparecimento dos 
bens móveis; desapropriação ou alienação do imóvel; exoneração de garantia constituída por 
quotas de fundo de investimento; liquidação ou encerramento do fundo de investimento 
garantidor. 

Se o locatário não reforçar ou trocar a garantia, pode-se resolver a locação.  

Caso a locação esteja descoberta de garantias, o locador pode exigir do locatário, 
excepcionalmente, o aluguel antecipadamente. 

É possível a exigência de caução, para bens móveis ou imóveis, o qual deve ser registrado. Se for 
em dinheiro, não pode exceder 3 aluguéis. 

Quanto à fiança, tem-se que, prorrogada a locação por prazo indeterminado, pode o fiador se 
exonerar. Nesse caso, fica obrigado o fiador por todos os efeitos da fiança, durante 120 dias após 
a notificação ao locador. 

O Fiador não pode opor seu bem de família à execução locatícia. Se renunciar ao benefício de 
ordem, torna-se devedor solidário. 

Além de caução e fiança, pode o locador exigir também seguro de fiança locatícia ou cessão 
fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

No tocante ao prazo de locação, se este for superior a 10 anos, depende do consentimento do 
cônjuge. 
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Durante a vigência do contrato de locação regido pela Lei, não pode o locador reaver o imóvel 
locado. O locatário, por sua vez, somente poderá devolvê-lo mediante pagamento proporcional 
da multa estipulada no acordo. Excepcionalmente, isenta-se o locatário da multa em caso de 
transferência de emprego do locatário, mediante aviso prévio escrito de 30 dias. 

A lei prevê um direito de preferência ao locatário. Ele tem direito de adquirir o imóvel em 
condições de igualdade de condições com o terceiro, no prazo de 30 dias contados do 
conhecimento da proposta. Se o locador não respeitar a preferência do locatário, este poderá 
reclamar do alienante as perdas e danos. 

Em regra, não possui direito real. Excepcionalmente, poderá ter, desde que cumpridos os 
seguintes requisitos: contrato escrito, registro com no mínimo 30 dias de antecedência, reclamar 
em até 6 meses da data do registro da compra pelo terceiro. 

Em havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do 
locatário. 

Acerca do contrato de locação residencial, destaca-se que, no caso da Locação ter prazo igual ou 
superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorre automaticamente, findo o prazo, sem 
necessidade de notificação. Se ninguém se opor, o contrato prorroga-se, também 
automaticamente, por prazo indeterminado, se passados 30 dias.  

Após os trinta meses, o locador e o locatário podem resilir o contrato a qualquer tempo. Cabe 
“denúncia vazia”, imotivada, a qualquer tempo, e cabe o locatário desocupar o imóvel em 30 dias. 

Já na locação com prazo inferior a 30 meses, a locação prorroga-se imediatamente por prazo 
indeterminado, findo o prazo estabelecido. Nesse caso só cabe a denúncia “cheia”, motivada, nos 
casos previstos: mútuo acordo (distrato, ou resilição bilateral); em decorrência da prática de 
infração legal ou contratual; em decorrência da falta de pagamento do aluguel e encargos; para a 
realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser 
normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel; em decorrência de extinção 
do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego; 
se for pedido para uso próprio do locador, 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; se for pedido para demolição, edificação ou para a 
realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no 
mínimo, 20% ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em 50%; se a vigência 
ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. 

Em relação a locação não residencial, inicialmente ressalta-se que residência locada por pessoa 
jurídica para empregados é “não residencial”. 
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Além disso, é cabível Ação renovatória, desde que haja contrato escrito; prazos mínimos, 
desdobrados em dois: prazos dos contratos ininterruptos de 5 anos e prazos de exploração do 
comércio, no mesmo ramo, por pelo menos 3 anos. O prazo decadencial de propositura da ação 
renovatória é entre um ano e seis meses do vencimento do contrato vigente. 

3. Comodato 

O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Trata-se de contrato real, ou seja, 
exige tradição. 

A gratuidade é o que diferencia o comodato da locação; infungibilidade da coisa é o que diferencia 
o comodato do mútuo. 

Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão 
solidariamente responsáveis para com o comodante. 

São obrigações do comodatário: a conservação da coisa, mesmo em caso de força maior, o 
comodatário responde pelo dano, se em caso de risco, ele privilegiar a segurança de seus bens 
próprios; usar a coisa de forma adequada, e se o contrato for omisso quanto à finalidade, deve ser 
entendido que a coisa foi emprestada para ser utilizada de acordo com sua natureza; restituir a 
coisa emprestada no momento devido, e, se não houver prazo expresso, deve ser restituído no 
prazo necessário para a finalidade para a qual foi emprestado.  

O comodante não pode exigir o bem antes do termo do contrato, exceto se ele comprovar 
necessidade urgente e imprevista. O comodatário que descumprir a obrigação de devolver o bem 
no prazo fica em mora e, portanto, deve pagar aluguel. 

4. Mútuo 

O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. Trata-se de contrato real. 

Ele pode ser oneroso ou gratuito. 

A infungibilidade da coisa é o que diferencia o mútuo do comodato e da locação. Gratuidade ou 
onerosidade não o distingue do comodato ou da locação, já que ele pode ser tanto oneroso 
quanto gratuito. 

Pode ser estabelecido qualquer prazo de duração. No silêncio do contrato, será até a próxima 
colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como para semeadura, de 
30 dias, pelo menos, se for de dinheiro, ou do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for 
de qualquer outra coisa fungível. 
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O mútuo feito a menor, sem prévia autorização de seu responsável, não pode ser reavido nem do 
mutuário, nem de seus fiadores. Contudo, há exceções, quais sejam, se a pessoa, de cuja 
autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar posteriormente, se o 
menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus 
alimentos habituais, se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Mas, em tal caso, a 
execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças, ou se o empréstimo reverteu em 
benefício do menor. 

Havendo mudança notória na situação econômica do devedor, o mutuante pode exigir do 
mutuário garantia de que poderá cumprir sua obrigação de pagar o mútuo. 

5. Prestação de serviços 

A prestação de serviços é contrato bilateral, não-solene, oneroso e pessoal. Mesmo que não haja 
retribuição prevista, ela será fixada por arbitramento. 

É trabalho avulso feito por pessoa física ou jurídica e o trabalho dos profissionais liberais, não 
sujeito às normas trabalhistas. 

O prazo limite será de 4 anos; se ultrapassar, dar-se-á por findo contrato, mesmo que não 
concluído o serviço; se ultrapassar, transmuta-se em relação trabalhista. Se não houver prazo 
estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer 
das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. 

Esse aviso se dará com antecedência de 8 dias, se a retribuição se houver fixado por tempo de um 
mês, ou mais, de 4 dias, se a contraprestação se tiver ajustado por semana, ou quinzena, ou de 
véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. 

Qualquer espécie de serviço pode ser objeto do contrato. 

Se o prestador for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro 
a retribuição vencida, mais a metade pelo restante do tempo 

Extingue-se o contrato quando houver morte de uma das partes, término do prazo do serviço, 
conclusão da obra, rescisão mediante aviso prévio, inadimplemento, ou força maior. 

6. Empreitada 

A empreitada é contrato bilateral, oneroso, não solene e impessoal. 

São espécies a empreitada de lavor, pela qual o empreiteiro contribui apenas com seu trabalho e 
todos os riscos da coisa correm por conta do dono da obra, salvo aqueles em que o empreiteiro 
tem culpa, e a empreitada mista, segundo a qual o empreiteiro contribui com mão-de-obra e 
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materiais, devendo estar expressamente prevista no contrato, e todos os riscos pelos materiais 
correm por conta do empreiteiro, até a entrega da obra, com exceção do caso do dono da obra 
estar em mora, cujos riscos correr para si. 

Nessa última, o empreiteiro responde pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais 
como do solo, durante o prazo de 5 anos. O prazo para a reclamação é decadencial de 180 dias, 
após o aparecimento do vício ou defeito. 

Se houver perecimento da coisa antes da entrega, sem culpa de qualquer das partes, o empreiteiro 
de lavor perderá o direito à retribuição, salvo se provar que o perecimento ocorreu por problema 
nos materiais fornecidos pelo dono da obra. 

Se suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e 
danos. Pode suspender nos casos de: culpa do dono, ou por motivo de força maior; quando, no 
decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de 
causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada 
excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por 
ele elaborado, observados os preços; ou se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu 
vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a 
arcar com o acréscimo de preço. 

Se o empreiteiro não atende às especificações contratadas, o dono da obra tem duas alternativas, 
quais sejam, enjeitar ou receber, com abatimento do preço. 

O dono da obra tem obrigação de receber a coisa, não podendo recusar injustificadamente o seu 
recebimento. Presume-se verificado pelo dono da obra, se, em 30 dias, a contar da medição, não 
forem denunciados os vícios ou defeitos por ele ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. 

7. Depósito 

No contrato de depósito, o depositário recebe um bem móvel infungível, para guardar, até que o 
depositante o reclame. 

É chamado de depósito irregular, o depósito de bens fungíveis. 

Em regra, o contrato de depósito é gratuito, com exceção do depositário profissional e do 
depósito necessário. 

A principal diferença entre o contrato de depósito e o contrato de comodato é que o depositário 
não pode utilizar a coisa depositada, a não ser que tenha expressa autorização do depositante. 
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Constituem obrigações do depositário: guardar a coisa alheia, sendo que o depositário poderá 
devolver a coisa ou depositá-la judicialmente, se o depositante se recusar a recebê-la, quando, 
por motivo plausível, não puder continuar a guardá-la; conservar a coisa alheia, mas ele não 
responde pela deterioração ou perda do bem em caso de força maior, cabendo a ele, porém, a 
prova, sob pena de reparar o prejuízo do depositante; restituir a coisa alheia, e caso receba outra 
em seu lugar, deve esta entregar ao depositante, já se seu herdeiro alienar a coisa, de boa-fé, 
deve colaborar na ação de reivindicação movida pelo depositante em face do adquirente, inclusive 
restituindo a este o valor recebido; devolver a coisa alheia, não podendo compensar as dívidas da 
obrigação com a coisa, mas podendo reter a coisa, até que o pagamento lhe seja dado. 

Por outro lado, são obrigações do depositário: reembolsar as despesas na guarda da coisa; 
indenizar pelos prejuízos em razão do depósito; e arcar com as despesas da restituição da coisa. 

Quanto ao depósito necessário, ele pode se dar para desempenho de obrigação legal, em 
situação de calamidade, ou no caso de bagagens dos hóspedes nas hospedarias onde estiverem. 

8. Mandato 

O mandato é contrato bilateral, não-solene, gratuito. É contrato por meio do qual uma pessoa 
(mandatário) recebe poderes de outra (mandante), para, em nome e por conta desta, praticar atos 
ou administrar interesses. 

O mandato é contrato não solene, pois embora a lei determine que a procuração é o instrumento 
do mandato, é possível o mandato tácito e o verbal. Substabelecimento deve seguir a forma 
exigida pelo mandato, se houver. 

Em regra, é gratuito, ressalvado o mandato profissional (advogado). 

Os atos praticados por quem não tenha poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em 
cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. 

São obrigações do mandatário: agir em nome do mandante, de modo que o mandatário deve 
atuar dentro dos limites outorgados, e, se exceder os poderes, será considerado mero gestor de 
negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos, tendo, contudo, o direito de reter, do 
objeto da operação, quanto baste para pagamento das despesas; agir com o zelo necessário e 
diligência habitual, pois o mandatário é responsável pelos prejuízos causados ao mandante, 
quando eles resultarem de culpa, cabendo a ele provar que não houve culpa para evitar a 
responsabilização pelos prejuízos sofridos pelo mandante; prestar contas, sendo que o mandatário 
não pode compensar os prejuízos a que deu causa com os proveitos que tenha conseguido, e se 
o fizer, terá de pagar juros; prosseguir no exercício do mandato, inclusive após extinção do 
mandato por morte, interdição ou mudança de estado do mandante, para concluir negócio já 
iniciado ou até ser substituído, para impedir que o mandante sofra prejuízo. 
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Lado outro, são obrigações do mandante: cumprir os compromissos assumidos pelo mandatário, 
e se o mandatário contrariar as instruções do mandante, mas não exceder os limites do mandato, 
o mandante ficará obrigado a cumprir as obrigações perante terceiros, tendo, nesse caso, ação de 
perdas e danos contra o mandatário pela inobservância das instruções; adiantar ao mandatário os 
valores necessários; pagar ao mandatário a remuneração ajustada; indenizar o mandatário pelos 
prejuízos que venha a sofrer em cumprimento ao mandato, desde que não resultem de culpa do 
mandatário ou de excesso de poderes. 

Extingue-se o mandato pela revogação ou pela renúncia, pela morte ou interdição de uma das 
partes, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário 
para os exercer, ou pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. 

O mandato pode conter cláusula de irrevogabilidade, que, se revogada pelo mandante, originará 
indenização por perdas e danos. Contudo, é irrevogável o mandato que contenha poderes de 
cumprimento ou confirmação de negócios já realizados, aos quais ele se ache vinculado, bem 
como o mandato em causa própria. 

9. Comissão 

No contrato de comissão, o comissário adquire ou vende bens à conta do comitente, mas contrata 
em nome próprio, e não em nome da pessoa (geralmente jurídica) a que presta colaboração. 

É bilateral, consensual, comutativo, pessoal e oneroso. 

Em regra, o comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, salvo no caso 
de culpa do comissário ou cláusula del credere. 

São obrigações do comissário: ação; cuidado e diligência; indenização; e não dilatar prazos. Por 
seu turno, são obrigações do comitente: remuneração; informação; e indenização. 

10. Agência e distribuição 

Pelo contrato de agência e distribuição, o representante comercial ou agente faz da intermediação 
de negócios alheios sua profissão, não praticando a compra e venda de mercadorias do 
representado, mas apenas prestando um serviço tendente a promover a compra e venda. 

Eventualmente, o agente pode distribuir as mercadorias, mas, neste caso, ele age apenas como 
depositário. O agente não é mandatário, pois os negócios agenciados são retransmitidos ao 
proponente e são por este aceitos ou não e, se aceitos, por ele consumados, e não pelo agente. 

Todas as despesas com o contrato, salvo estipulação em contrário, ficam a cargo do agente ou 
distribuidor. 
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Em regra, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente, na mesma 
zona, com idêntica incumbência. 

O agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos 
dentro de sua zona, ainda que sem sua interferência. A remuneração é devida ao agente também 
quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente. 

Representante comercial tem direito à indenização se o proponente, sem justa causa, cessar o 
atendimento das propostas ou reduzi-lo tanto que se torna antieconômica a continuação do 
contrato.  

Se o representante comercial não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá 
direito à remuneração correspondente aos serviços realizados. 

Se a agência for estipulada por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, 
mediante aviso prévio de 90 dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o 
vulto do investimento. 

11. Corretagem 

A corretagem é atividade feita mediante aconselhamento e informação na conclusão de contrato, 
além de procurar o corretor conciliar os interesses das pessoas que aproxima. Trata-se de contrato 
não-solene, oneroso.  

A corretagem pode ser exercida ocasionalmente (diferença em relação à agência ou à 
representação). 

A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será 
arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. A remuneração é devida, inclusive, se 
o negócio não se finaliza por arrependimento de uma das partes, e mesmo quando dispensado e 
o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação. Porém, não se deve 
remuneração ao corretor se o negócio foi iniciado e concluído diretamente entre as partes, ou se, 
mesmo havendo corretagem com exclusividade, estabelecida por escrito, for comprovada sua 
inércia ou ociosidade. 

Cabe ao corretor prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento 
do negócio, além de prestar esclarecimentos sobre a segurança, o risco e quaisquer outros fatores 
que possam influenciar no resultado do negócio. 
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12. Transporte 

Inicialmente, as regras do transporte de pessoas não se aplica ao transporte gratuito, por amizade 
ou cortesia. Porém, a mera gratuidade não tem o condão de afastar o regramento do Código, 
pois não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o 
transportador auferir vantagens indiretas 

Salvo motivo de força maior, o transportador responde pelos danos causados às pessoas 
transportadas e suas bagagens. Por isso, pode transportador exigir a declaração do valor da 
bagagem a fim de fixar o limite da indenização. 

Mesmo que se interrompa a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda 
que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado 
em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade 
diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do 
usuário. 

Como as bagagens são recebidas pelo transportador a título de depósito, ele pode, uma vez 
executado o transporte, reter a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para 
garantir-se do pagamento do valor da passagem. 

Já com relação ao transporte de coisas, o dono deve caracterizar a coisa, inclusive 
detalhadamente, e entregues as mercadorias, deve a pessoa que as receber conferi-las e 
apresentar as reclamações que tiver, imediatamente. 

No caso de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a ação contra o 
transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. 

12. Seguro 

O contrato de seguro é solene, aleatório, oneroso. 

É sempre por escrito, constituindo a apólice. 

O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se 
pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará em dobro o prêmio estipulado. 

São obrigações do segurado: a veracidade, de modo que a declaração falsa ou omissão de 
informações pode levar o segurador a fixar prêmio diverso do que fixaria ou até mesmo a aceitar 
seguro que normalmente não aceitaria se tivesse acesso a todas as informações; o pagamento do 
prêmio, sendo este o valor pago pelo segurado, não a indenização, e, se estiver em mora, o 
segurado perde o direito à indenização; o não agravamento dos riscos, caso não observada essa 
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obrigação, perde a cobertura, mas a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a 
redução do prêmio estipulado, salvo disposição em contrário; a comunicação sobre qualquer fato 
que possa aumentar o risco do bem, sob pena de perder o direito à garantia, de maneira que, sob 
pena de perder o direito à indenização, o segurado deve informar o sinistro ao segurador, logo 
que o saiba, tomando providências para minorar as consequências. 

O seguro de danos pode ser total ou parcial, quando o segurador se obriga por valor inferior ao 
efetivo valor da coisa segurada; em havendo sinistro, o segurador só responde proporcionalmente 
pelo valor pelo qual se obrigou. Não pode a cobertura exceder o valor do bem. 

O segurador ainda se sub-roga nos direitos do segurado, nos casos de sinistro, contra o causador 
do dano. 

O seguro de vida prevê o pagamento de uma quantia, se verificado um evento previsto, ao próprio 
segurado ou a terceiro, de uma só vez ou em prestações periódicas, feito sobre a vida do próprio 
segurado ou sobre a vida de outrem. 

O seguro de pessoas prevê o pagamento de uma quantia, se verificado um evento previsto, ao 
próprio segurado ou a terceiro, de uma só vez ou em prestações periódicas, feito sobre a vida do 
próprio segurado ou sobre a vida de outrem. Ele constitui uma exceção à vedação de cobertura 
do risco por vários seguro, podendo o segurado fazer quantos seguros quiser, inclusive podendo 
ser feito em diferentes valores. 

O segurado pode escolher livremente o beneficiário, podendo o substituir a qualquer tempo, salvo 
se tiver renunciado a tal possibilidade. 

No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual 
o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Ademais, o beneficiário não tem direito ao 
capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do 
contrato. 

13. Constituição de renda 

O contrato de constituição de renda é solene, exigindo não apenas que seja por escrito, mas por 
escritura pública. 

Ocorre quando uma pessoa obriga-se para com outra a uma prestação periódica, a título gratuito 
ou oneroso. Ele será feito a prazo certo, ou por vida, podendo ultrapassar a vida do devedor mas 
não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro. 
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14. Jogo e aposta 

As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, 
que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. 

15. Fiança 

A fiança é contrato solene, gratuito, que exige forma escrita, e pode haver onerosidade (fiador 
cobra). 

Obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de 
incapacidade pessoal do devedor. 

Por ser acessória, a fiança não pode ser mais onerosa que a dívida principal. Se isso ocorrer, a 
fiança não será nula, apenas será reduzida até o montante da obrigação principal. 

Dívidas futuras podem ser objeto de fiança, mas o fiador será demandado apenas após a 
liquidação da obrigação. 

Há o denominado benefício de ordem. Em outras palavras, o fiador pode exigir que, até a 
contestação da lide, seja primeiramente executado o devedor. Fiador deve indicar bens do 
devedor, localizados no mesmo município e que estejam livres e desembaraçados, que sejam 
suficientes para pagar a dívida. 

Perde o benefício de ordem se renunciou expressamente, se obrigou como principal pagador, ou 
devedor solidário, ou se o devedor for insolvente ou falido. 

Há também o benefício de divisão, pelo qual o fiador pode exigir que no caso de pluralidade de 
fiadores, seja obrigado a arcar com apenas sua cota-parte da dívida. Havendo mais de um fiador, 
a presunção legal é a de que são solidariamente responsáveis pela dívida e o fiador que pagar 
integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor. 

Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador 
promover-lhe o andamento. 

Se a fiança for feita sem prazo determinado, o fiador pode exonerar-se dela a qualquer tempo, 
desde que notifique o credor, ficando responsável pelos 60 dias seguintes à notificação. Vale 
ressaltar que na fiança locatícia o prazo é de 120 dias!!! 

A obrigação do fiador transmite-se aos herdeiros, nos limites das forças da herança e no tempo 
limite até a morte do fiador. 
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A extinção da fiança ocorre quando: sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao 
devedor; por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências; ou o 
credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este 
era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. 

III. ATOS UNILATERAIS 

A promessa de recompensa é o ato pelo qual alguém unilateralmente, mediante anúncios 
públicos, promete recompensar quem preencher determinada condição ou realizar determinado 
serviço pela entrega de um prêmio. 

Ressalta-se que a revogabilidade da promessa de recompensa é possível, desde que sem termo. 
As promessas de recompensa com termo final para cumprimento devem ser mantidas até o 
advento do termo final. A revogação precisa se dar antes do cumprimento do serviço ou condição 
e com a mesma publicidade utilizada para a promessa. 

Todas as despesas àqueles que diligenciaram esforços para o cumprimento para a promessa de 
recompensa devem ser ressarcidas. O limite ao ressarcimento é o próprio valor a ser recebido pela 
promessa, vedando-se, assim, que o ressarcido busque um valor maior que o valor da promessa. 

Havendo pluralidade de cumprimento, o primeiro critério a ser observado é o temporal. Quem 
primeiro cumprir, ganha o prêmio. Se mais de um cumprir ao mesmo tempo, o prêmio será 
dividido entre os cumpridores. Já se o prêmio for indivisível, faz-se um sorteio e o que ganhar 
deve indenizar o outro. 

Nos casos de promessa de recompensa em concursos públicos promete-se recompensar serviço 
ou condição mediante avaliação julgadora. O julgamento feito pelas pessoas designadas pelo 
edital é vinculante, indiscutível e obriga os interessados. Ademais, em regra, não se transferem os 
direitos autorais patrimoniais para o promitente. 

Por seu turno, a gestão de negócios ocorre quando aquele que, sem autorização do interessado, 
intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de 
seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com que tratar. 

São obrigações do gestor de negócios: o dever de diligência e de atuar conforme vontade 
manifesta ou presumível do dono do negócio, o dever de aviso (art. 864) e o dever de 
continuidade, no caso de não conseguir contato com o dono, até a sua intimação. 

Com comunicação e aprovação do dono do negócio, há uma ratificação e firma-se um contrato 
de mandato com eficácia retroativa. Ao contrário, com a comunicação e rejeição do dono do 
negócio, deve-se imediatamente cessar-se a gestão. 
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O gestor não pode passar a gestão a terceiro, sob pena de responder pelos prejuízos que este 
causar. Porém, em havendo cogestão, há responsabilidade solidária entre os cogestores. 

São obrigações do dono do negócio: o dever de indenizar o gestor caso a gestão lhe seja 
proveitosa, pelos gastos necessários, úteis e pelos prejuízos causados e o dever de cumprimento 
das obrigações assumidas pelo gestor, no caso de aceitação. 

Salienta-se que há modalidades especiais de gestão. Nos caso dos alimentos, quando alguém, na 
ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á 
reaver do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato. Nessa situação, o dono do 
negócio não pode recusar a gestão. 

Nas despesas do enterro, proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por 
terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação de alimentar a que veio a falecer, 
ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. Essa é uma exceção, nas sucessões, à regra 
segundo a qual as dívidas do morto não podem ultrapassar as forças da herança. 

Quanto ao pagamento indevido, quem recebe o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; 
quem recebe dívida condicional antes de cumprida a condição também é obrigado a restituir. 
Quem voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. 

Não haverá repetição do indevidamente pago: no caso de obrigação prescrita, em que se presume 
absolutamente, que o devedor renunciou à prescrição; de obrigação natural, pois há razões de 
ordem moral que impedem a repetição; de obrigação quitada por terceiro, pois quando o credor 
inutiliza o título, perde as garantias recebidas ou deixa a obrigação prescrever; e de obrigação 
ilícita, uma vez que não pode a lei proteger quem comete ilegalidade, ou seja, ninguém pode 
beneficiar-se de sua própria torpeza. Nesses casos, aquele que recebeu o pagamento o perderá 
em favor de instituição de beneficência. 

Por fim, havendo enriquecimento sem causa, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa 
de outrem, é obrigado a restituir o indevidamente recebido. A restituição é devida não só quando 
não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. 

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

Não cabe restituição por enriquecimento se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir 
do prejuízo sofrido. A ação é a chamada in rem verso, que é residual, portanto. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL 

I. TEORIA GERAL 

1. Princípios 

Pelo princípio da restitutio in integrum (restituição integral), o dano deve ser integralmente 
ressarcido, o que significa dizer que ele não pode ser nem ressarcido a menor nem a menor. Isso 
gera, assim, uma limitação ao ofensor e à vítima, pois aquele terá um piso a indenizar e esta terá 
um teto a receber. 

Por sua vez, pelo princípio da compensatio lucri cum damno (compensação dos danos pelos 
lucros), há o efeito inverso do ato ilícito, ou seja, o ato ilícito, que num primeiro momento gerou 
dano, acabou por posteriormente trazer benefícios. Nesse caso, os benefícios gerados pelo evento 
danoso devem ser descontados do valor a indenizar. 

2. Responsabilidade objetiva e subjetiva 

Em regra, a responsabilidade é subjetiva, necessitando-se de comprovação de culpa lato sensu. A 
exceção será a responsabilidade objetiva (independe de comprovação de culpa), que se dará nos 
casos especificados em lei, como é o caso do CDC ou da responsabilidade por fato de outrem, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. 

3. Pressupostos do dever de indenizar 

O primeiro pressuposto é a ocorrência de ato ilícito.  

O direito civil brasileiro adota o princípio da culpa, excepcionando o princípio do risco/dano. O 
homem médio e standard de comportamento do princípio da boa-fé objetiva são os balizadores 
da ilicitude. 

São fatores causadores de culpa: a negligência, conduta que o agente deveria ter tomado, mas 
não o fez. Trata-se de uma conduta positiva, ativa, comissiva, não tomada pelo agente; a 
imprudência, quando se esperava uma conduta passiva, omissiva, mas o sujeito se arriscou e 
tomou a ação para si, tratando-se de uma conduta negativa que se espera do agente, mas que 
toma uma conduta positiva, contrária ao ordenamento; e a imperícia, ou falta de perícia, ligada às 
atividades técnicas, ou seja, o sujeito que age sem a perícia necessária ao ato. 
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A culpa classifica-se em Culpa in eligendo, a falta de acerto na escolha de preposto, representante, 
empregado ou a falta de controle sobre os bens usados em uma atividade. Por exemplo, o 
empregador é responsabilizado por acidente causado pelo empregado.  

A Culpa pode ser in vigilando, quando há falta de cuidado e/ou fiscalização do responsável por 
bens ou pessoas. Por exemplo, a culpa dos pais pelos atos praticados pelos filhos.  

Pode ser a culpa in committendo, culpa pela prática ativa de um ato. Por exemplo, o acidente 
automobilístico provocado por motorista que fura preferencial. Já será in omittendo a culpa pela 
falta de iniciativa, desde que exigida a ação. Por exemplo, a responsabilidade do dono do cachorro 
que ataca um pedestre porque estava sem a focinheira. 

Por fim, a culpa será in custodiendo quando há falta de atenção e cuidado com coisas sob custódia. 
Por exemplo, o acidente em estrada causado por uma vaca leiteira que fugiu da fazenda, por falta 
de cerca. 

Fala-se ainda em culpa contratual ou extracontratual. A contratual representa a infração de normas 
estabelecidas em contrato, em que se aplicam as penalidades do contrato e/ou as perdas e danos, 
ao passo que a extracontratual é a infração de deveres legais, aplicando-se as regras do ato ilícito. 

Apesar de não ser possível estabelecer a indenização a partir do grau de culpa, pode o juiz reduzir 
o montante indenizatório se mínima a culpa, havendo desproporção entre o grau de culpa e o 
dano (culpa levíssima e dano enorme). 

No caso de culpa grave, há inobservância crassa e imperdoável das regras comuns exigidas nas 
atividades. Avizinha-se ao dolo, como, por exemplo, o acidente causado por motorista 
embriagado, já na culpa leve, há falta evitável com a atenção comum e normal esperada. Ocorre, 
por exemplo, no caso de um acidente causado por motorista desatento que mexe no retrovisor 
enquanto dirige. Por fim, será caso de culpa levíssima, se evitável o erro apenas com uma atenção 
especial ou habilidade incomum. Exemplo disso é o acidente no qual o motorista não desvia de 
um objeto. 

Com relação ao dano, primeiramente, temos que, se o dano for atual, ele é chamado de dano 
emergente, ou seja, é o dano que emerge do ato; ao contrário, se forem danos futuros, eles são 
chamados de lucros cessantes, ou seja, danos que cessam os lucros futuros 

O dano reparável é o dano certo, ainda que seja futuro, o que não se repara é dano eventual.  

O dano patrimonial/material é quantificável economicamente e exige prova da redução 
patrimonial, ao passo que o dano extrapatrimonial/moral é gênero que engloba dano moral, 
estético, existencial etc. De qualquer forma, pode-se cumular dano patrimonial e extrapatrimonial 
(e danos extrapatrimoniais entre si, como o dano moral e o estético). 
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Quanto ao nexo de causalidade, deve-se analisar o vínculo de causalidade entre a conduta e os 
danos. Deve haver um vínculo de causalidade entre ambos (nexo de causalidade), ou seja, a 
conduta deve desempenhar papel suficientemente decisivo na consumação daquele dano em 
específico. 

Adota-se a Teoria do Dano Direto e Imediato, segundo a qual interessa o dano que é efeito 
imediato e direto do fato causador. 

No caso de culpa concorrente, ou seja, se a vítima do dano concorrer com o agente no dano, cada 
um arcará equitativamente com o prejuízo, na proporção de suas culpas. Por sua vez, no caso de 
culpa exclusiva da vítima, haverá quebra o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. 

Se houver pluralidade de causadores, os causadores do dano respondem solidariamente pela 
indenização. 

Vale ressaltar ainda a Teoria da Perda de uma Chance, pela qual se indeniza a vítima pelas 
situações em que, havendo uma oportunidade potencial, ela é perdida pelo dano causado. A 
chance deve ser efetiva, real, probabilisticamente razoável, com grau de probabilidade alto. 

4. Indenização 

A ação de reparação de danos prescreve em 3 anos, contados da data do evento. 

Com relação ao valor, quando a responsabilidade é contratual, podem os contratantes prefixar no 
próprio contrato, em uma cláusula penal, os valores de ressarcimento. 

O ordenamento jurídico brasileiro veda que as vítimas sejam indenizadas em duplicidade pelo 
mesmo evento danoso, salvo no caso de seguro de vida. 

De toda forma, devem-se observar parâmetros, tais como o que perdeu (dano emergente) e o 
que deixou de ganhar (lucro cessante). 

Merecem destaque alguns casos específicos. Primeiramente, o credor que demandar o devedor 
antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo 
que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a 
pagar as custas em dobro. 

Por sua vez, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as 
quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir 

No caso de homicídio, a indenização consiste, no pagamento das despesas com o tratamento da 
vítima, seu funeral e o luto da família e na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os 
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devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Não exclui outras reparações, 
como o dano moral. 

Havendo dano à incolumidade física, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento 
e dos lucros cessantes até ao fim do tratamento, além de eventuais outros prejuízos sofridos. 

Se a ofensa resultar em defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, 
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e 
lucros cessantes, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. 
O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. 

5. Excludentes de responsabilidade 

No tocante a legítima defesa, vale dizer que não é necessário o prévio julgamento no juízo criminal 
para ficar comprovada, pois há independência dos juízos. 

Na verdade, são requisitos para sua caracterização a agressão atual ou iminente e injusta (sem 
provocação), a preservação de direito próprio ou alheio e o emprego moderado dos meios. 

A legítima defesa que ofende a honra não exclui a indenização. 

Se o resultado da legítima defesa ofende a pessoa estranha à agressão, a responsabilidade de 
indenizar subsiste em relação ao terceiro. 

A legítima defesa putativa – em que há erro de fato sobre a situação de legítima defesa – não 
exclui a ilicitude, nem o dever de indenizar. 

Quanto ao exercício regular do direito, ele não pode ir além de um justo limite e deve atender à 
satisfação de um interesse sério e legítimo. 

A prova do exercício regular é de quem causa o dano e não de quem o sofreu. 

Se o exercício do direito não é regular, está configurado o abuso de direito, considerado ato ilícito. 
O abuso de direito se analisa objetivamente. 

No tocante ao estado de necessidade, tem-se que deve haver deterioração/destruição de coisa 
alheia para remover perigo iminente, restringindo-se aos casos absolutamente necessários, e 
desde que não haja excesso. 

Se o dono da coisa ou a pessoa lesada não forem culpados por causar o perigo, fica-lhes garantido 
o direito à indenização pelos danos a ser pago por quem os causou. Há direito de regresso do 
autor do dano contra quem causou o perigo a ser evitado. 
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Em relação ao caso fortuito ou força maior, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes 
deles se não se houver responsabilizado expressamente. 

Por sua vez, a culpa exclusiva da vítima é excludente de nexo de causalidade, já a culpa 
concorrente não exclui a responsabilidade, apenas minora a indenização. 

Destaca-se ainda que o estrito cumprimento do dever legal, mesmo que reconhecido no juízo 
penal, não obsta seu conhecimento também no juízo cível, a fim de aferir a extensão da conduta 
lesiva e o grau de culpa. É excludente de ilicitude, mas não do dever de indenizar. 

A absolvição criminal não impede a responsabilização civil se não houve sido reconhecida a 
inexistência material do fato. 

II. RESPONSABILIDADE POR FATO IMPRÓPRIO 

Vê-se aqui a possibilidade de não causar dano a outrem e, ainda assim, ser responsabilizado. 

A responsabilidade do responsável é objetiva. Isso significa que a responsabilidade do causador 
do dano é objetiva? NÃO!!! Assim, se meu filho causou dano, eu respondo objetivamente, mas a 
vítima tem de provar a culpa de meu filho. MUITO CUIDADO!!! 

Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por 
quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. 

A responsabilidade entre o causador do dano e o responsável é solidária, ressalvados os casos 
dos filhos menores, em que a responsabilidade dos menores é subsidiária. Porém, se os 
responsáveis legais não tiverem a obrigação de indenizar ou quando estes não possuírem meios 
para adimplir com a indenização, os próprios incapazes responderão, subsidiariamente. 

Respondem os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. 
Porém, deve-se ter atenção em relação às expressões “sob sua autoridade” e “em sua 
companhia”. A autoridade liga-se ao poder familiar; se um ou ambos ou genitores não detém 
poder familiar sobre o menor, não responde pelo dano. A companhia não remete apenas à 
companhia momentânea, mas duradoura, ou seja, se o menor sai, à noite, e causa um dano, os 
pais são responsáveis. 

A emancipação voluntária mantém a responsabilidade dos pais, segundo o STJ; nos demais casos, 
não. 

Responde também tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas 
condições, devendo-se ter cuidado com as alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
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Responde o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício 
do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Essa responsabilização ocorre, em regra, apenas 
durante a execução da atividade subordinada, ou seja, durante o “expediente”. Por aplicação da 
Teoria da Aparência, há exceções, eis que aquele que sofre o dano “acredita” que o causador do 
dano o fez em razão do emprego e, por isso, deve ser indenizado. 

Respondem os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por 
dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Essa 
responsabilidade abrange os danos causados pelos hóspedes a terceiros e pelo estabelecimento 
aos hóspedes. Cláusulas que atenuam ou isentam a responsabilidade do estabelecimento são 
nulas, mesmo que existam avisos ostensivos, segundo o CDC. 

Respondem os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a 
concorrente quantia. Isso não se confunde com a coautoria, uma vez que na coautoria o sujeito 
participa do evento, aqui, apenas recebe o produto do crime (o que, em realidade, configura o 
tipo de receptação do art. 180 do CP). Na receptação responde apenas pelo dano até o valor que 
recebeu, na coautoria, responde integralmente pelo dano. 

1. Responsabilidade por fato de coisa 

A responsabilidade por fato de coisa abrange tanto o proprietário quanto aquele que exerce sua 
guarda (detentor). Essa responsabilidade é objetiva (não há que se falar em responsabilidade 
objetiva ou subjetiva da “coisa”, logicamente). 

A responsabilidade por fato da coisa diferencia-se das demais espécies porque não requer uma 
conduta direta do autor do dano com a coisa em relação ao dano. Basta a posse, propriedade ou 
detenção da coisa e o dano para configurar-se a responsabilidade. 

Cabível também a responsabilidade pela ruína de edifício, de maneira que o dono do edifício ou 
construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, 
cuja necessidade fosse manifesta.  

A responsabilidade do dono da obra é objetiva, pois se entende que não agiu com o devido 
cuidado, seja falta de reparos, seja por falha construtiva. O único modo de afastar a 
responsabilização é comprovar a ocorrência de um caso fortuito ou de culpa exclusiva da vítima. 

Possível ainda a responsabilização pela queda ou lançamento de objetos. Aquele que habitar 
prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem 
lançadas em lugar indevido. 
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A responsabilidade do dono da obra é objetiva, pois se entende que não agiu com o devido 
cuidado ao deixar que coisas fossem lançadas ou caíssem do edifício. Não importa quem lançou 
o objeto para a vítima, acionando-se todos os proprietários. 

No caso de condomínio edilício, se possível saber a unidade condominial que atirou o objeto, 
responde o lançador; se não, responde o condomínio que, se posteriormente descobrir, tem 
direito a ação regressiva; 

2. Responsabilidade por fato de animais 

A responsabilidade por fato de animais é objetiva. Exclui a responsabilidade apenas nos casos de 
culpa exclusiva da vítima ou de força maior e o excludente de culpa exclusiva da vítima limita-se à 
culpa exclusiva; se a vítima concorre com o dano, responde o dono. 

Os animais selvagens ou sem dono não geram dever de indenizar a ninguém, eis que não há 
“alguém” propriamente dito para responsabilizar. 

III. RESPONSABILIDADE CIVIL-PENAL 

As instâncias são independentes, mas não se pode discutir mais a autoria e existência do fato 
quando já há decisão na esfera criminal. 

Ainda que exista uma sentença criminal absolutória, pode-se ingressar com uma ação cível 
indenizatória, por: falta de provas e atipicidade de conduta. 

Por fim, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a 
prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 

DIREITO DAS COISAS 

I. POSSE 

1. Noções gerais 

A detenção constitui uma ordem de outrem em manter uma "posse", mas sem animus de mantê-
la, atos de mera tolerância do proprietário ou uma situação de posse violenta ou clandestina. 

A composse significa o domínio sobre uma coisa comum a mais de uma pessoa, de modo pro 
indiviso, exigindo que todos possam utilizar a coisa diretamente, sem excluir os demais. 
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A posse pode ser dividida em espécies. Quanto ao vício objetivo, a posse pode ser justa, se for 
adquirida por meios legalmente admitidos, a ou seja, posse conforme o Direito, não maculada 
pela violência, clandestinidade ou precariedade, ou pode ser injusta, ao contrário, aquela 
adquirida de modo violento, clandestino ou precário.  

A posse violenta é aquela adquirida por força, mediante a prática de atos irresistíveis, a posse 
clandestina é aquela obtida às escondidas, usando de artifícios para enganar o possuidor, e a 
posse precária, por sua vez, se obtém por abuso de confiança, sem que fosse restituída a coisa 
devida. 

Quanto ao vício subjetivo, há a posse de boa-fé, em que o possuidor ignora o obstáculo que 
impede a aquisição da coisa. Pode a posse de boa-fé ainda ser real, quando apoiada em elementos 
evidentes que não deixam dúvida, ou presumida, quando possui justo título. Há também a posse 
de má-fé, em que, mesmo conhecendo o vício, possui. O estado de dúvida não induz, 
necessariamente, a má-fé. 

Quanto ao desdobramento, a posse pode ser direta, de modo que aquele que detém o domínio, 
detém a posse direta. Em geral, o proprietário é também possuidor direto, mas nem sempre. O 
possuidor indireto pode defender autonomamente sua posse, mesmo contra o possuidor direto, 
se for turbando na posse. 

Pode ainda ser indireta, em que o proprietário, ainda que limitadamente, detém a posse indireta 
da coisa, mesmo que não a detenha, não a tenha consigo ou não a utilize. É o caso do locador, 
que não detém a posse direta, mas, por causa do direito de propriedade, detém posse indireto. 

Em relação a aquisição, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, 
em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.  

A posse pode ser adquirida pelo próprio sujeito, por representante ou procurador, ou por terceiro 
sem procuração, mas tendo de ratificar, obrigatoriamente. 

Por sua vez, a posse será transmitida por sucessão universal, quando os herdeiros continuam na 
posse dos bens herdados, sendo a transmissão da posse obrigatória, ou por união, havendo 
sucessão singular quando alguém transfere, por uma relação jurídica, a posse a outrem, pelo que 
suas posses se unem, sendo a transmissão facultativa. 

A posse se perde desde o momento em que cessa o poder do possuidor sobre a coisa, ainda que 
contra sua vontade. Porém, se exige que o possuidor saiba da perda; se não presenciou a perda, 
só se considera perdida a posse quando, tendo notícia dela, se abstém o possuidor de retornar a 
coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. 
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O constituto possessório ocorre quando o possuidor passa a exercer a posse em nome alheio. 
Esse é um modo especial de tradição da coisa, em que o sujeito deixa de possuir a coisa em nome 
próprio para o fazer em nome alheio, transferindo-lhe a posse indireta (a tradição da coisa é 
meramente ficta). 

2. Proteção possessória 

O direito aos interditos representa o direito a proteger sua posse independentemente da 
qualidade dela. A proteção possessória é geralmente feita por instrumentos chamados interditos. 
Excepcionalmente há tutela para a autodefesa da posse, em casos de agressão à posse que exija 
ação pronta, enérgica e imediata (desforço possessório). 

Quanto à percepção de frutos, pertencem os frutos ao possuidor de boa-fé, desde que a 
percepção ocorra antes de sua cessação. Ao possuidor de má-fé, restituem-se apenas as despesas 
de produção e custeio dos frutos percebidos, mas os produtos devem ser restituídos. 

Já as benfeitorias necessárias devem ser ressarcidas ao possuidor a qualquer título, as benfeitorias 
úteis são indenizadas somente ao possuidor de boa-fé e as benfeitorias voluptuárias comportam 
apenas o levantamento, se puderem ser retiradas sem destruição do bem principal. 

As benfeitorias compensam-se com os danos, e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da 
evicção ainda existirem. O reivindicante tem o direito de optar entre o valor atual e o seu custo ao 
possuidor de má-fé; ao possuidor de boa-fé indeniza pelo valor atual. 

Além disso, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção da coisa principal até que lhe seja pago 
o valor das benfeitorias necessárias e úteis, enquanto que o possuidor de má-fé não tem esse 
direito. Também o possuidor de boa-fé tem direito de retenção das benfeitorias voluptuárias, no 
caso de o proprietário não lhe pagar, desde que sua retirada não implique em destruição do bem 
principal. 

No tocante à indenização pelos prejuízos, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou 
deterioração da coisa a que não der causa. O possuidor de má-fé responde pela perda ou 
deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que mesmo que a coisa estivesse na 
posse do reivindicante teria ocorrido a perda ou deterioração. 

3. Ações possessórias 

As ações possessórias não se limitam a discutir posse, mas também indenização e multa, mesmo 
sob rito especial.  

Elas tem caráter dúplice, pois decidem de quem é a posse, e não a mera procedência do pedido, 
e possuem rito especial, em que tendo prazo de ano e dia (posse nova), o rito será mais célere. 
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Ademais, há fungibilidade entra elas, de modo que se estiverem presentes os requisitos de um 
pedido, o juiz deve acatá-lo, ainda que, na verdade, o pedido seja outro 

Com relação à imissão na posse, a doutrina se divide quanto ao seu caráter possessório, eis que 
quando o possuidor não pode exercer a posse porque terceiro nega-se a efetivar a tradição cabe, 
em verdade, ação de reintegração de posse. 

O Interdito possessório representa ação de caráter preventivo (turbação ou esbulho), que exige o 
justo receio da turbação ou do esbulho, mas não animus turbandi do eventual transgressor. 

A manutenção da posse serve ao possuidor no caso de turbação, entendido esse como o ato que 
embaraça, dificulta, atrapalha o livre exercício da posse.  

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do 
mandado liminar de manutenção ou de reintegração. 

Já a reintegração de posse é cabível nos casos de esbulho (perda), para o fim de recuperar a coisa 
privada por violência, clandestinidade ou precariedade, seja diretamente contra quem praticou o 
esbulho ou terceiro que a recebeu, sabendo que era esbulhada 

4. Usucapião Imobiliária 

A usucapião ordinária pode ser rural e urbana, ocorre no prazo de 10 anos e exige boa-fé, com 
justo título. 

Já a usucapião extraordinária pode ser rural e urbana, ocorre no prazo de 15 anos, podendo 
ocorrer com 10 anos se o possuidor houver estabelecido sua moradia ou realizado obras ou 
serviços de caráter produtivo, e exige requisitos comuns (não exige boa-fé nem justo título). 

Constitucionalmente, tem-se a usucapião rural e urbana, no prazo de 5 anos. São requisitos da 
usucapião urbana (especial, pro moradia): área de até 250 m², sem oposição, moradia sua ou de 
família, não ser proprietário de outro imóvel, e não pode usucapir deste modo mais de uma vez. 
Por seu turno, constituem requisitos para usucapião rural (especial, pro labore): área de até 50 ha, 
sem oposição, tornar produtiva e ter moradia, e não ser proprietário de outro imóvel. 

A usucapião coletiva é somente urbana, e ocorre no prazo de 5 anos. Os demais requisitos são: 
área superior a 250 m², ocupada por população de baixa renda, para fins de moradia, sem 
oposição, e impossibilidade de identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. 

A sentença de procedência da usucapião coletiva constitui um condomínio entre os possuidores, 
sendo que a sentença deve atribuir igual fração ideal de terreno para cada um dos possuidores. 
Esse é o caso de um condomínio especial, pois dotado de indivisibilidade, sendo somente divisível 



 

 

 

 

 

63 
99 

se por decisão favorável de dois terços dos condôminos, desde que na hipótese de uma 
urbanização posterior à constituição do condomínio. 

A usucapião familiar também é somente urbana, e se dá no prazo de 2 anos. São seus requisitos: 
área de até 250m², para fins de moradia, sem oposição, seja o único imóvel, e haja abandono do 
lar conjugal pelo cônjuge/companheiro. 

5. Usucapião Mobiliária 

A usucapião mobiliária ordinária possui o prazo de 3 anos e exige ainda boa-fé e justo título, e 
que não haja oposição, enquanto que a usucapião mobiliária extraordinária ocorre no prazo de 5 
anos e exige apenas os requisitos comuns (não exige boa-fé nem justo título). 

II. PROPRIEDADE 

1. Noções gerais 

Há dois modos de aquisição da propriedade. A originária se dá quando a aquisição não guarda 
relação com situações jurídicas que lhe antecedem (ex.: usucapião), ao passo que na derivada há 
relação com uma situação jurídica anterior (ex.: compra e venda). 

A propriedade imobiliária pode ser adquirida por usucapião, conforme já visto. Adquire-se 
também pelo registro, que representa a regra. Este representa instrumento público e gera uma 
presunção relativa da propriedade. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel. Ele é eficaz desde o momento em que se apresentar 
o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo. 

Outra forma de aquisição é a acessão, que representa a formação de ilhas, ou seja, ocorre quando 
em um rio forma-se uma ilha. A ilha no meio do rio pertence aos proprietários ribeirinhos 
igualmente, segundo a testada das terras, já a ilha entre o meio e uma margem pertence ao 
proprietário mais próximo. 

Já a aluvião é o acréscimo paulatino de terras do rio na propriedade ribeirinha (“assoreamento”). 
Esse aumento tem de ser lento, sucessivo, paulatino e imperceptível. Ao contrário, a avulsão 
ocorre por força violenta da natureza, uma porção de terras desloca-se de uma propriedade para 
outra, sem intervenção humana. Se em um ano o proprietário que perdeu terras não contatar 
aquele que teve terras acrescidas, perde o direito de propriedade sobre a área (prazo 
decadencial). 
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O álveo abandonado ocorre quando um rio ou lago dividia duas propriedades para de correr, seca 
ou é desviado. Traça-se uma linha imaginária ao meio do leito do rio e divide-se a propriedade 
entre os ribeirinhos. 

É possível também a aquisição por meio de construções e plantações, de modo que tudo aquilo 
que se constrói num imóvel pertence, presumivelmente, ao proprietário, sob o princípio do 
superficie solo cedit. 

No caso de terreno próprio com material alheio, adquire a propriedade do que foi construído, 
devendo ressarcir o valor dos materiais ao seu dono. Se o proprietário agiu de má-fé, deve 
indenizar também perdas e danos. Na hipótese de material próprio em terreno alheio, perde a 
propriedade sobre o material, pois a acessão ocorrerá em favor do proprietário. Se a pessoa agiu 
de boa-fé tem direito à indenização, exceto quando a construção ou plantação em terreno alheio 
exceder consideravelmente o valor do terreno no qual foi construído. Se ambos estavam de má-
fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das 
acessões. 

Em relação à propriedade imobiliária, ela pode ser adquirida por usucapião, como já visto. Pode 
ainda ser adquirida pela tradição, que representa a regra, salvo no caso de bens sujeitos a registro 
(ex.: automóveis). 

A ocupação é modo de aquisição de coisa móvel abandonada. A coisa móvel sem dono pode ser 
ocupada. 

Contudo, a coisa perdida, res derelicta, não é perdida. Por isso, a descoberta não é forma de 
aquisição. Assim, quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo 
possuidor. Tem direito a recompensa de 5% do valor, mais indenização pelos gastos. 

Outra forma de aquisição é o achado de tesouro. Pode-se adquirir a propriedade da coisa desde 
que não seja possível a determinação de sua titularidade, ou seja, sendo coisa imemorial. Quando 
a pessoa for contratada para buscar tesouro, o proprietário é dono de todo o achado. Nos casos 
de tesouros arqueológicos ou encontrados em águas sob a jurisdição nacional aplica-se legislação 
específica. 

A acessão pode ocorrer de várias formas. A especificação ocorre quando alguém trabalha em 
matéria-prima alheia. Se for possível restituir a forma anterior, esta deve ser a solução. Se não for 
possível, o especificador adquire a propriedade da obra, devendo indenizar o dono da matéria-
prima. Se o especificador agiu de má-fé, adquire a propriedade o proprietário da matéria-prima, 
salvo na situação em que o valor agregado pelo especificador supere em muito o valor da matéria-
prima. 
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Já a confusão é a mistura de coisas líquidas. Se for possível separar as coisas, separam-se. Se 
houver boa-fé, não sendo possível observar qual das duas coisas era mais valiosa, estabelece-se 
um condomínio entre os proprietários, ficando cada um titular de uma fração ideal. Se uma das 
coisas puder ser vista como a principal, o proprietário desta adquire a propriedade como um todo, 
indenizando os demais. Se houver má-fé, o prejudicado pode escolher entre adquirir a 
propriedade, ressarcindo o valor do que não é seu, ou renunciar à propriedade, recebendo o 
ressarcimento. 

A comissão ou comistão é a mistura de coisas sólidas. Se for possível separar as coisas, separam-
se. Se houver boa-fé, não sendo possível observar qual das duas coisas era mais valiosa, 
estabelece-se um condomínio entre os proprietários, ficando cada um titular de uma fração ideal. 
Se uma das coisas puder ser vista como a principal, o proprietário desta adquire a propriedade 
como um todo, indenizando os demais. Se houver má-fé, o prejudicado pode escolher entre 
adquirir a propriedade, ressarcindo o valor do que não é seu, ou renunciar à propriedade, 
recebendo o ressarcimento. 

Por último, a adjunção é a justaposição de bens. Se for possível separar as coisas, separam-se. Se 
houver boa-fé, não sendo possível observar qual das duas coisas era mais valiosa, estabelece-se 
um condomínio entre os proprietários, ficando cada um titular de uma fração ideal. Se uma das 
coisas puder ser vista como a principal, o proprietário desta adquire a propriedade como um todo, 
indenizando os demais. Se houver má-fé, o prejudicado pode escolher entre adquirir a 
propriedade, ressarcindo o valor do que não é seu, ou renunciar à propriedade, recebendo o 
ressarcimento. 

A perda da propriedade pode ocorrer por alienação, caso em que, se for bem imóvel, deve o 
adquirente registrar. Pode também se dar por renúncia, ato unilateral de declaração explícita de 
vontade de despojar-se do bem, situação em que, se for bem imóvel, deve o renunciante efetuar 
a transcrição no Registro de Imóveis para que tenha eficácia. 

E ainda pode se dar a perda por abandono. O sujeito se desfaz da coisa que detém domínio, 
intencionalmente, tornando a coisa res derelicta. O imóvel que o proprietário abandonar, com a 
intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, 
poderá ser arrecadado como bem vago, e passar, três anos depois, à propriedade do Município 
(se urbano) ou à União (se rural). 

2. Propriedade resolúvel 

A propriedade resolúvel é aquela que, pela Lei ou pela vontade, resolve-se, retornando ao bem 
ao proprietário anterior. Se a resolução é superveniente à transferência, os terceiros não são 
atingidos, sendo que o proprietário resolúvel terá de acionar o alienante. 
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Os casos mais comuns são retrovenda, preempção ou preferência, compra e venda com reserva 
de domínio, compromisso de compra e venda, alienação de fração ideal condominial, preferência 
do locatário, e preferência do arrendatário/parceiro rural. 

3. Propriedade fiduciária 

Nesse caso, o credor fica com a propriedade resolúvel e a posse indireta sobre o bem enquanto 
o devedor fica com a posse direta e o direito à propriedade após o pagamento do preço. Ao 
devedor, cumprindo a obrigação, torna-se proprietário, pois a lei lhe confere direito real. 

Trata-se de figura típica do direito real, mas sua utilização é atípica, para garantia. 

Exige que o contrato seja celebrado por instrumento público ou particular registrado no Registro 
de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, junto ao 
DETRAN competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 

São requisitos do contrato: total da dívida, ou sua estimativa; prazo, ou a época do pagamento; 
taxa de juros, se houver; e descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos 
indispensáveis à sua identificação. 

Consubstancia-se em exceção à regra do res perit domino, uma vez que o devedor pode usar a 
coisa, correndo o risco por ela, devendo entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no 
vencimento. Nesse caso, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a 
terceiros, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. 

Em se tratando de bem imóvel, a alienação do bem objeto da alienação fiduciária deve ser feita 
por leilão público. Caso não se alcance o preço venal no primeiro leilão, deve-se realizar um 
segundo, 15 dias após, no qual se aceitará o maior lance, ainda que inferior ao valor de mercado, 
desde que ele cubra todas as despesas do contrato. 

Nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se 
a dívida não for paga no vencimento. 

Se o terceiro, interessado ou não, pagar a dívida, se sub-rogará no crédito e na propriedade 
fiduciária. Essa regra merece especial atenção, pois aqui há uma diferença bastante importante 
com a regra geral do Direito das Obrigações de que o terceiro juridicamente desinteressado não 
se sub-roga na posição do credor. 

Vale diferenciar a alienação fiduciária da venda com reserva de domínio. Esta se restringe a bens 
móveis, enquanto a alienação pode ser aplicada também para a venda de imóveis. Na venda com 
reserva há uma venda sob condição suspensiva (evento futuro e incerto do pagamento), embora 
a posse direta do bem já seja transferida; na alienação há uma venda para uma entidade financeira 
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com condição resolutiva, ou seja, o pagamento da dívida consolida a propriedade no possuidor 
direto. 

O comum entre os dois institutos é a transferência da posse direta do bem para o sujeito que 
pretende obter seu domínio. 

4. Direitos de vizinhança 

Os vizinhos não se limitam aos confinantes, mas abrangem todos os que se localizam nas 
proximidades. 

No caso de imóveis em ruínas, o proprietário ou possuidor tem direito de exigir do dono do prédio 
vizinho a demolição ou reparação dele quando ameace ruína, bem como garantias sobre os 
eventuais danos causados. 

Com relação às árvores limítrofes, a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se 
pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Se as raízes e os ramos de árvores 
ultrapassarem a estrema do prédio vizinho poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, 
pelo proprietário do terreno invadido. Quanto aos frutos caídos de árvore do terreno vizinho, 
pertencerão ao dono do solo onde caíram. 

Outro direito previsto é o da passagem forçada, pelo qual o dono do prédio que não tiver acesso 
à via pública poderá, mediante pagamento de indenização, reclamar passagem. O vizinho que 
deverá dar a passagem será aquele que tem mais facilidade para tanto. 

Em casos envolvendo canos e tubulações, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através 
de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade 
pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou 
excessivamente onerosa. Pode ele exigir que a passagem se dê do meio menos gravoso. 

No tocante às águas, o dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que 
correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo.  

Quando as águas, artificialmente levadas ao prédio superior, ou aí colhidas, correrem dele para o 
inferior, poderá o dono deste reclamar que se desviem, ou lhe indenize o prejuízo que sofrer. Pode 
ele exigir que a passagem se dê do meio menos gravoso. 

O proprietário de nascente, ou do solo onde caem águas pluviais, tem direito de construir 
barragens, açudes, ou outras obras para represamento de água em seu prédio para satisfazer as 
necessidades de seu consumo. Porém, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas 
remanescentes pelos prédios inferiores, nem as poluir. 
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Quanto à tapagem, o proprietário pode cercar, murar ou tapar seu prédio. Sendo os muros 
divisórios em comum, ambos os proprietários deveram repartir as despesas. A construção de 
tapumes especiais para impedir a passagem de animais de pequeno porte pode ser exigida de 
quem provocou a necessidade deles, pelo proprietário, que não está obrigado a concorrer para 
as despesas. 

Se forem confusos os limites, se determinarão eles de conformidade com a posse justa; e, não se 
achando ela provada, o terreno contestado se dividirá por partes iguais entre os prédios, ou, não 
sendo possível a divisão cômoda, se adjudicará a um deles, mediante indenização ao outro. 

Em relação ao direito de construir, devem ser observados alguns limites, como aberturas próximas 
ao terreno vizinho, edificações em terreno rural, limite de “invasão” do terreno alheio com o muro, 
uso do muro divisório, necessidade de muro de arrimo nas obras, e uso temporário do imóvel 
alheio para reparos. 

5. Condomínio 

O condomínio em geral verifica-se quando um objeto é titularizado por mais de um sujeito, 
havendo divisão dos sujeitos, mas indivisão do objeto. Só tem parte comum. 

Em regra, tudo o que ocorre num condomínio deve ser partilhado entre os condôminos, tanto em 
relação a despesas, quanto aos ganhos, sempre na proporção dos quinhões. Presumem-se iguais 
as partes ideais dos condôminos, se nada tiver sido estipulado. 

A maioria delibera sobre a administração da coisa comum, escolhendo o administrador, que pode, 
inclusive, ser estranho ao condomínio, funcionando na qualidade de representante comum. 

São espécies, o condomínio pro diviso, tendente à divisão, e o oro indiviso, tendente à indivisão. 

No condomínio edilício, há edificação ou conjunto de edificações com um ou vários pavimentos, 
construídos sob forma isolada entre si, tendo partes exclusivas e comuns. As partes comuns não 
podem ser alienadas ou separadas (fração ideal), salvo o terraço, que pode constituir parte 
exclusiva, mas depende de constituição específica, competindo ao proprietário do terraço 
conservá-lo. 

As partes exclusivas podem ser livremente alienadas, locadas ou gravadas, ressalvadas as vagas 
de garagem, que não podem ser alienadas ou locadas a terceiros, não incluídos no condomínio 
edilício, salvo se a Convenção assim o permitir. 

Deve ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis, por ato entre vivos ou testamento 
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A convenção deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e 
torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos 
sobre elas tenham posse ou detenção. Também deve ser registrada, para valer contra terceiros, 
valendo contra os condôminos mesmo sem registro. Registrada, vale contra aqueles que apenas 
temporariamente transitam no edifício. 

São exigências mínimas da Convenção: a discriminação e individualização das unidades de 
propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns; a determinação da fração 
ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns; o fim a que as unidades 
se destinam; individuação das partes exclusivas e comuns; a quota proporcional e o modo de 
pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e 
extraordinárias do condomínio; sua forma de administração; a competência das assembléias, 
forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações; as sanções a que estão sujeitos 
os condôminos, ou possuidores; e o regimento interno. 

Com relação aos direitos dos condôminos, eles têm os mesmos direitos, em geral, que o 
proprietário comum. Em resumo, o uso do condômino não pode embaraçar o uso dos demais, na 
parte comum.  

Se uma parte for de uso comum, mas apenas um condômino tiver acesso a ela, com exclusividade, 
não se pode falar em embaraço ao uso dos demais, como um pátio. Nesse caso, as despesas 
relativas a essas partes comuns de uso exclusivo serão arcadas pelo condômino que delas se serve. 

Por sua vez, são deveres dos condôminos: contribuir para as despesas do condomínio na 
proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; não realizar obras 
que comprometam a segurança da edificação; não alterar a forma e a cor da fachada, das partes 
e esquadrias externas; e dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as 
utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons 
costumes. 

Quanto às obras e mudanças, depende de aprovação da unanimidade dos condôminos o 
acréscimo de pavimento ou de novo edifício no solo comum ou mudança da destinação do edifício 
ou de uma unidade; depende aprovação de 2/3 dos condôminos, as benfeitorias voluptuárias e 
obras de acréscimo ou mudança na Convenção; depende de aprovação por maioria simples, as 
benfeitorias úteis.  

Contudo, é desnecessária a autorização dos condôminos para as benfeitorias necessárias. Se de 
elevado valor, deve o síndico convocar assembleia para cientificar os condôminos. 

É obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou 
parcial. 
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No tocante à administração, a assembleia é o órgão deliberativo que reúne os condôminos é a 
assembleia geral, sempre convocada por edital. No edital deve constar dia, hora, local e assunto, 
e ser feita com no mínimo 10 dias de antecedência. 

A assembleia ordinária é obrigatória, pelo menos uma vez por ano, e deve ser convocada pelo 
síndico, na qual todos os condôminos devem ser convocados. Se não convocada, podem ¼ dos 
condôminos fazê-lo. 

Nela, delibera-se as verbas, eleição e prestação de contas do síndico e eleição sobre conselho 
consultivo e fiscal (esse composto por três membros de mandato máximo bienal.  

Em regra, o quórum de aprovação é pela maioria absoluta, se em primeira convocação, ou simples, 
na segunda convocação, salvo se a matéria exigir os quóruns qualificados que mencionei acima. 
Em regra, a contagem dos votos é feita a partir da fração ideal 

Por outro lado, a assembleia extraordinária pode ser convocada por qualquer condômino ou 
mesmo por terceiro, para atos não deliberados na ordinária, por urgência ou necessidade. 

Eleito o síndico, ele exercerá a administração cotidiana do condomínio, com mandato de no 
máximo 2 anos, permitida reeleição indefinidamente. É o representante legal e mandatário do 
condomínio. 

Ele pode transferir a terceiros, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções 
administrativas, mediante aprovação da assembleia. 

São atribuições do síndico: convocar a assembleia dos condôminos; representar, ativa e 
passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos 
interesses comuns; dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento 
judicial ou administrativo, de interesse do condomínio; cumprir e fazer cumprir a convenção, o 
regimento interno e as determinações da assembleia; diligenciar a conservação e a guarda das 
partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores; elaborar o 
orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; cobrar dos condôminos as suas 
contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas; prestar contas à assembléia, 
anualmente e quando exigidas; realizar o seguro da edificação. 

Adiante, temos que o condomínio pode constituir-se em multipropriedade. Esta representa um 
regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma 
fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade 
do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. 

Não se extingue automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo 
multiproprietário. 
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Inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo. 

Cada fração de tempo é indivisível. O período correspondente a cada fração de tempo será de, 
no mínimo, 7 (sete) dias, seguidos ou intercalados, e poderá ser fixo e determinado, flutuante ou 
misto. 

A instituição da multipropriedade se dá por ato entre vivos ou testamento, registrado no Registro 
de Imóveis. 

A convenção estabelecerá: os poderes e deveres dos multiproprietários; o número máximo de 
pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel; as regras de acesso do administrador 
condominial ao imóvel; a criação de fundo de reserva; o regime aplicável em caso de perda ou 
destruição parcial ou total do imóvel; e as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de 
descumprimento. 

O multiproprietário está sujeito a: multa simples, no caso de descumprimento de qualquer de seus 
deveres; e multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período 
correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres. 

A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel é de todos os 
multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural, ou exclusivamente 
do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes 
de uso anormal. 

A transferência não depende de anuência ou cientificação dos demais multiproprietários e não há 
direito de preferência na alienação de fração de tempo. 

A administração é de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na 
convenção. Na falta de indicação, cabe a administração a pessoa escolhida em assembleia geral. 
No condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade terá 
necessariamente um administrador profissional. 

O administrador pode modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente 
operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. 

Em caso de inadimplemento, é cabível a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo 
correspondente. Se estiver em sistema de locação das frações de tempo, pode-se prever que:  o 
inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida; a fração de 
tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora; ou a administradora utilize os 
valores a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, até sua integral 
quitação. 



 

 

 

 

 

72 
99 

III. DIREITOS REAIS SOBRE COISA ALHEIA 

O CC/2002 proibiu a constituição de novas enfiteuses, subordinando as existentes à aplicação do 
regramento do CC/1916.  

O foreiro pode usar, fruir, dispor, ceder, transferir, ou seja, possui ele quase a plenitude dos 
poderes proprietários. Restam ao senhorio apenas dois poderes, quais sejam, a cobrança da taxa 
anual, o foro, cânon ou pensão, e o direito de preferência na alienação para resgatar a enfiteuse. 

Por sua vez, o direito de superfície dá ao credor superficiário o direito de construir ou de plantar 
em seu terreno, por tempo determinado, onerosa ou gratuitamente. Todavia, ele não autoriza 
obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. 

Não pode o superficiário dar ao bem destinação diversa daquela para que foi concedida. 

Exige-se que seja feita a superfície por escritura pública devidamente registrada no Registro de 
Imóveis. 

Superficiário fica responsável pelo pagamento das despesas relativas a encargos e tributos que 
oneram o bem. 

O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus 
herdeiros. O concedente não pode receber qualquer pagamento pela transferência, sendo nula 
cláusula nesse sentido. 

O superficiário tem direito de preferência, em caso de alienação do imóvel. 

Quando a superfície se extinguir, o superficiário perde o direito ao que construiu ou plantou, se 
as partes não houverem estipulado o contrário. Se houver desapropriação, porém, a indenização 
cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. 

Em relação à servidão, ela diferencia-se do direito de vizinhança, pois na servidão delimita-se um 
prédio como dominante o qual desfruta da prerrogativa sobre o prédio serviente, enquanto que 
no direito de vizinhança existe uma reciprocidade que cria igualmente direitos e obrigações. O 
direito de vizinhança é criado por lei, enquanto que a servidão decorre da manifestação de 
vontade das partes. Além disso, as limitações de vizinhança dispensam registro para constituição, 
ao passo que a servidão é criada mediante vontade devidamente registrada no Registro de 
Imóveis. 

Excepcionalmente, há uma espécie de “usucapião” de servidão, que independe de acordo prévio, 
no prazo de 10 anos, podendo ser de 20 anos, se sem justo título, exigindo ainda uso contínuo e 
pacífico da área, com justo título, e após decisão judicial. 
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A servidão é indivisível e perpétua, com duração indefinida, prendendo-se ao bem imóvel. 

Em regra, como o proprietário do imóvel dominante (que necessita da servidão) tem de exercer a 
servidão causando o menor prejuízo, cumpre a ele arcar com suas despesas. O proprietário do 
imóvel serviente, então, não pode atrapalhar o uso da servidão, mas pode removê-la, se isso não 
causar dano ao dominante. 

Adquire-se servidão por meio de sentença judicial, em duas ações, quais sejam, Ação confessória 
e Ação de divisão. 

Extingue-se a servidão pela desapropriação, ou pelo cancelamento, quando o titular houver 
renunciado a sua servidão, quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a 
comodidade, que determinou a constituição da servidão, quando o dono do prédio serviente 
resgatar a servidão, pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, pela supressão 
das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso; pelo não uso, durante 
10 anos contínuos. 

A servidão de aqueduto é espécie imprópria de servidão, porque tratada dentro dos direitos de 
vizinhança, numa espécie um tanto híbrida, já que conjuga algumas características de servidão 
(imóvel dominante e imóvel serviente) com outras de direito de vizinhança (desnecessidade de 
registro). 

Mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, pode-se construir canalização através 
de seus prédios para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras 
necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo considerável aos proprietários, bem como 
para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos. 

Ao proprietário prejudicado assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe 
advenham da infiltração das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a canalizá-
las. O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa 
áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais, bem como da maneira que cause o menor 
prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, a quem incumbem 
também as despesas de conservação. 

Aplica-se ao direito de aqueduto o regramento da disciplina a passagem forçada de cabos e 
tubulações. 

Outro direito real sobre coisa alheia é o usufruto, o qual recai em bens móveis ou imóveis, 
abrangendo, no todo ou em parte, os frutos e utilidades, inclusive os acessórios, e necessita de 
registro. 

O usufruto não se transfere, mas seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. 
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São direitos do usufrutuário: possuir, usar, administrar e perceber os frutos; perceber os frutos e 
cobrar as dívidas, quando o usufruto recai em títulos de crédito; perceber os frutos naturais, 
pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção, por outro 
lado, os frutos naturais, pendentes ao tempo em que cessa o usufruto, pertencem ao dono, 
também sem compensação das despesas; perceber os frutos civis vencidos na data em que cessa 
o usufruto, já os frutos civis, vencidos na data inicial do usufruto, pertencem ao proprietário; e 
usufruir da coisa em pessoa, ou mediante arrendamento. 

São deveres do usufrutuário: não mudar a destinação econômica do bem, sem expressa 
autorização do proprietário; inventariar os bens recebidos e prestar garantia, caso exija o 
proprietário, e, se quem receber o usufruto for o doador do próprio bem, não precisa dar garantia; 
velar pela conservação dos bens, e entregá-los findo o usufruto; pagar pelas deteriorações 
resultantes do exercício irregular do usufruto; pagar pelas despesas ordinárias de conservação dos 
bens e pelas prestações e tributos devidos pela posse ou rendimento; pagar pelas reparações que 
lhe competir, cobrando do proprietário a importância despendida; informar o dono sobre 
qualquer lesão produzida contra a posse da coisa, ou os direitos deste; e pagar pelo seguro, se a 
coisa estiver segurada, de modo que o valor do seguro pertence, porém, ao segurador, salvo no 
caso de prejuízo do usufrutuário, que se sub-roga no valor da indenização. 

Extingue-se o usufruto, cancelando-se o registro: pela renúncia ou morte do usufrutuário; pelo 
termo de sua duração; pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi 
constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; 
pela cessação do motivo de que se origina; pela destruição da coisa; pela consolidação; por culpa 
do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os 
reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias 
recebidas a aplicação prevista em lei; ou pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto 
recai. 

No caso de destruição da coisa dada em usufruto, sem culpa do proprietário, ele não será 
obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá, se o proprietário reconstruir à sua custa 
o prédio. No entanto, se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, 
restabelecer-se-á o usufruto. 

No caso de usufruto em favor de mais de uma pessoa, ele se extingue parcialmente em relação a 
cada uma das que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão desses couber ao 
sobrevivente. 

Aplica-se, quanto ao uso, as disposições do usufruto. A distinção fica por conta de que o uso tem 
extensão menor do que o usufruto, limitado às necessidades suas e de sua família. 
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Encerrando os direitos reais sobre coisa alheia, a habitação é muito semelhante ao uso, mas ainda 
mais limitada: à moradia gratuita da família do habitante, não podendo ele dar outra destinação 
ao imóvel. No mais, se aplica, quanto à habitação, as disposições do usufruto. 

IV. DIREITOS REAIS DE GARANTIA 

Primeiramente, vale destacar as características dos direitos reais de garantia. 

Eles possuem eficácia erga omnes e apresentam uma preferência especial, bem como pelo 
chamado poder de sequela, o que quer dizer que o titular pode vender o bem, mas a garantia o 
grava e o acompanha, podendo o credor buscar a coisa nas mãos de quem quer que ela venha a 
estar. 

Outra marca é a indivisibilidade da garantia, isto é, a garantia estabelece-se sobre a integralidade 
da dívida e sobre todo o bem dado em garantia. Há exceções, como, por exemplo, a S. 308 do 
STJ, que estabelece que a hipoteca entre agente financeiro e construtor não tem eficácia sobre o 
promitente comprador. 

Ressalta-se ainda a proibição do pacto comissório. A garantia real garante aquele determinado 
bem para ser levado à venda em hasta pública, proibindo-se que o próprio credor fique com o 
bem dado em garantia, automaticamente. No entanto, o devedor pignoratício, anticrético ou 
hipotecário pode ficar com o bem, se o receber por meio de dação em pagamento. 

Em relação às regras gerais, tem-se que só pode empenhar, hipotecar e dar em anticrese quem 
pode igualmente alienar a coisa, ou seja, deve o sujeito ter capacidade de disposição. No caso de 
tutelados ou curatelados, os tutores ou curadores só podem instituir direito real de garantia sobre 
a coisa com autorização judicial e o cônjuge só pode gravar a coisa comum mediante assentimento 
do outro. Todavia, essa última regra não se aplica ao companheiro. 

São requisitos eficaciais: valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo; prazo fixado para 
pagamento; taxa dos juros, se houver; bem dado em garantia com as suas especificações. 

Somente os bens alienáveis podem ser dados em hipoteca, penhor ou anticrese, ou seja, apenas 
as coisas sujeitas ao comércio. Quando a coisa é comum, ou seja, instituída em condomínio, 
somente quando todos os proprietários anuem com o direito real é que o bem todo pode ser 
dado em garantia, mas nada impede que cada proprietário institua garantia real sobre sua parte 
ideal. 

Mesmo que se deem diversos bens em garantia, todos eles (inclusive os acessórios) continuam 
garantindo o credor, ainda que haja pagamento parcial, seja a coisa indivisível, seja divisível. 
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Alguns termos merecem destaque. A excussão refere-se à possibilidade de tomar o bem dado em 
garantia real, para aliená-lo em hasta pública ou privada, conforme o caso, sendo o produto da 
arrematação destinado à satisfação do credor. Se o montante não for suficiente, continua o 
devedor obrigado pelo restante na ação executória, mas aí como credor quirografário. 

A prelação significa a situação de preferência do credor de poder atingir a coisa dada em garantia 
real para satisfação do seu crédito com predominância em relação aos demais credores. 

A remição corresponde ao poder do terceiro que adquire um bem gravado por garantia real, do 
cônjuge e dos herdeiros de pagar a dívida para resgatar o bem. Ela não se confunde com 
remiSSão, pois esta é ligada ao verbo remitir, perdoar, ou seja, é o acordo pelo qual o credor 
oferta o perdão da dívida. Já a remição, por sua vez, é o resgate de objeto dado em garantia real 
pelo pagamento da dívida 

Haverá o vencimento antecipado: se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em 
segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir; se o devedor 
cair em insolvência ou falir; se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste 
modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação 
atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata; se perecer o bem dado 
em garantia, e não for substituído, e, se a coisa tiver seguro, o credor se sub-roga nos direitos do 
segurado; e se se desapropriar o bem dado em garantia, hipótese na qual se depositará a parte 
do preço que for necessária para o pagamento integral do credor. 

Acerca do penhor, tem-se que ele ocorre quando o devedor entrega a posse efetiva da coisa ao 
credor, para a garantia de seu débito. Só pode ser empenhada coisa móvel. Como em regra o 
bem fica na posse do credor, terá ele direito aos frutos. 

Constituem requisitos para a constituição do penhor: valor do crédito, sua estimação, ou valor 
máximo; prazo fixado para pagamento; taxa dos juros, se houver; bem dado em garantia com as 
suas especificações. 

Pode ser feito por instrumento público ou particular, já que a publicidade do ato se dá pela 
transmissão da posse, em regra. Para que anteceda eventuais outros penhores, deve ser registrado 
junto ao Cartório de Títulos e Documentos. 

São direitos do credor pignoratício: posse da coisa empenhada; retenção dela, até que o 
indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver feito, não sendo ocasionadas por 
culpa sua; ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada; promover 
a execução judicial, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe 
autorizar o devedor mediante procuração; apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se 
encontra em seu poder; promover a venda antecipada, mediante prévia autorização judicial, 
sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o 
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preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, 
substituindo-a, ou oferecendo outra garantia real idônea. 

Por sua vez, são obrigações do credor pignoratício: custódia da coisa, como depositário, e a 
ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida, 
até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade; defesa da posse da coisa 
empenhada e a dar ciência, ao dono dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício 
de ação possessória; imputar o valor dos frutos, de que se apropriar nas despesas de guarda e 
conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente; restituí-la, com os 
respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida; entregar o que sobeje do preço, quando a 
dívida for paga. 

Extingue-se o penhor (rol exemplificativo): extinguindo-se a obrigação; perecendo a coisa; 
renunciando o credor; confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da 
coisa; dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo 
credor ou por ele autorizada. 

Sobre o penhor rural, ele será constituído mediante instrumento público ou particular, registrado 
no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas 
empenhadas. Não necessita de transmissão da posse e não pode ser convencionado por prazos 
superiores aos das obrigações garantidas. 

O devedor hipotecário pode estabelecer penhor sem consultar o credor hipotecário. 

O penhor rural pode ser agrícola, em que há prorrogação compulsória do penhor para a safra 
subsequente. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo 
penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre 
o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. 

Pode ainda ser pecuário, em que o devedor não pode alienar os animais empenhados sem prévio 
consentimento do credor. Caso algum dos animais morra e o devedor adquira outros, na mesma 
espécie, sub-rogam-se estes no penhor. O credor pode realizar a venda antecipada do bem, caso 
sua perda ou deterioração lhe parecem iminente. 

Sobre o penhor industrial ou mercantil, merecem destaque algumas peculiaridades. Ele deve ser 
registrado no Registro de Imóveis, e não necessita da transmissão da posse.  

O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas 
ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas 
empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza. 
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O penhor de direitos e títulos de crédito é constituído mediante instrumento público ou particular, 
registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Ele recai sobre bens móveis e não tem eficácia 
senão quando notificado ao devedor.  

Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao credor pignoratício, cujo direito prefira 
aos demais, o devedor deve pagar. 

Constitui-se o penhor de veículos com mediante instrumento público ou particular, registrado no 
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, e anotado no certificado de 
propriedade, com Registro no DETRAN. 

Exige-se seguro do veículo e o prazo máximo será de 2 anos, podendo prorrogar por igual 
período. 

O penhor legal é forma de contrato obrigatório.  

São credores pignoratícios, independentemente de convenção: os hospedeiros, ou fornecedores 
de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores 
ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou 
consumo que aí tiverem feito; e o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o 
rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas. 

Para evitar a perigosa demora, permite-se ao credor empenhar os bens antes de intervenção 
judicial, nos casos de perigo da demora. Na sequência, deve o credor exigir homologação judicial. 

Em relação à hipoteca, ela incidirá sobre bem imóvel, atual, futuro ou condicionado, e poderá ter 
por objeto: imóveis e os acessórios; domínio direto; domínio útil; estradas de ferro; recursos 
naturais; navios; aeronaves; direito de uso especial para fins de moradia; direito real de uso; 
propriedade superficiária. 

Inclui todo o que for adicionado ao bem imóvel, como benfeitorias e acessões. No entanto, não 
pode o credor hipotecário impedir o devedor de alienar o bem a terceiros. 

A hipoteca será registrada no Registro de Imóveis, sob pena de nulidade da garantia e observará 
um limite de tempo de 20 anos, podendo ser prorrogada até 30 anos. 

Pode haver pluralidade de hipotecas, desde que não haja cláusula na anterior em contrário. A 
execução da segunda hipoteca, porém, dependerá da primeira, salvo no caso de insolvência. 
Sempre, porém, será citado o credor da primeira. Vencida a primeira hipoteca ou já em execução, 
o segundo credor pode remir o imóvel, ou seja, ele se oferece para pagar o que o devedor deve 
ao credor e fica como primeiro credor hipotecário. Na execução da dívida, há o vencimento 
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automático das demais hipotecas, devendo o exequente intimar os demais credores sobre a 
execução. 

Pode o adquirente do imóvel remir a dívida, desde que em 30 dias da aquisição. 

Devedor não pode se opor à cessão da hipoteca a terceiros. 

A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que 
determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. 

Extingue-se a hipoteca: pela extinção da obrigação principal; pelo perecimento da coisa; pela 
resolução da propriedade; pela renúncia do credor; pela remição; pela arrematação ou 
adjudicação; pelo cancelamento do registro. 

Para a constituição da hipoteca legal, não basta o fato jurídico previsto adiante, mas o pedido e 
ordem judicial para que se faça a especialização da hipoteca junto ao Registro. Caso contrário, as 
hipotecas legais são ineficazes. 

A lei confere hipoteca: pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos 
encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas; filhos, sobre 
os imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias, antes de fazer o inventário do casal 
anterior; ofendido, ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente, para satisfação do 
dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais; coerdeiro, para garantia do seu 
quinhão ou torna da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente; e credor sobre o 
imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. 

A anticrese, diferentemente da hipoteca e do penhor, não se volta a bens móveis ou imóveis, mas 
à renda de um imóvel, ou seja, os frutos. O credor anticrético, na posse do bem, administra os 
rendimentos e presta contas ao devedor. 

Pode utilizar o bem para si ou para terceiros. 

Como possuidor, ele responde pelos danos causados, culposamente, e pelos rendimentos que 
não recolher. 

DIREITO DE FAMÍLIA 

1.União estável 

São requisitos para configuração da união estável: estabilidade; publicidade; continuidade; 
duração; e constituição de família; além de lealdade; respeito; assistência; guarda, sustento e 
educação dos filhos; fidelidade; coabitação (analisados no caso concreto). 
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2.Casamento 

Na fase de habilitação para o casamento, verifica-se a idade núbil mínima de 16 anos. Os 
relativamente incapazes (entre 16 e 18 anos), podem casar, desde que autorizados pelos pais ou 
responsáveis legais. 

Se houver divergência entre os pais, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução 
do desacordo. De qualquer forma, suprido o consentimento, o casamento será realizado sob o 
regime de separação de bens, obrigatoriamente. 

Nessa fase são apresentadas certidões, testemunhas e deve ser dada publicidade. Em casos 
urgentes, a autoridade competente poderá dispensar a publicação. Para a dispensa de proclamas, 
os nubentes, em petição dirigida ao Juiz, deduzirão os motivos de urgência do casamento. 

Já quanto à celebração, tem-se que o casamento é civil e gratuita a sua celebração. 

O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, 
equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data 
de sua celebração. 

O casamento se perfectibiliza quando os nubentes manifestam, perante o juiz, a sua vontade de 
estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.  

Excepcionalmente, a lei admite dois casos de casamento sem que as formalidades sejam todas 
cumpridas: são os casos de casamento sob moléstia grave e casamento nuncupativo (iminente 
risco de vida). 

A lei prevê alguns impedimentos ao casamento, de modo que não podem casar: os ascendentes 
com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; os afins em linha reta; o adotante com 
quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; os irmãos, unilaterais ou 
bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; o adotado com o filho do adotante; as 
pessoas casadas; e o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte. 

Todos os impedimentos se aplicam também à união estável, salvo quanto às pessoas casadas, 
desde que separadas de fato. 

Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer 
pessoa capaz. Sem oposição do impedimento, e realizado o casamento, será ele considerado 
NULO! 
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Por sua vez, são causas suspensivas do casamento, isto é, não devem casar: o viúvo ou a viúva que 
tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos 
herdeiros; a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez 
meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal, exceto neste caso, 
é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas, 
provando-se a inexistência de prejuízo às pessoas indicadas, bem como provando-se o nascimento 
de filho, ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo; o divorciado, enquanto não houver sido 
homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; o tutor ou o curador e os seus descendentes, 
ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não 
cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. 

Nas situações acima, o casamento deve ser realizado obrigatoriamente sob o regime da separação 
legal/obrigatória de bens. 

Com relação às nulidades e anulabilidades, vale ressaltar que, mesmo que seja anulável ou nulo o 
casamento, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, em relação a estes como aos filhos, 
produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória (casamento putativo). 

Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos 
filhos aproveitarão (casamento putativo), mas se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar 
o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão (não é casamento putativo). 

Serão nulos os casamentos celebrados em violação aos impedimentos matrimoniais vistos 
anteriormente, ao passo que serão anuláveis os casamentos de quem não completou a idade 
mínima para casar, do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, 
ou que contiver vício da vontade. 

A coação representa vício de vontade em que somente o cônjuge que sofreu a coação, pode 
demandar a anulação do casamento. A coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato. 

Outro vício é o erro essencial quanto à pessoa, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e 
boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum 
ao cônjuge enganado, bem como a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua 
natureza, torne insuportável a vida conjugal, e a ignorância, anterior ao casamento, de defeito 
físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por 
contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. 

Também será anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, 
o consentimento, realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da 
revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges ou por incompetência da 
autoridade celebrante. 
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Dissolve-se o casamento pela morte e separação. Esta, na prática não é mais utilizada, mas ainda 
válida. Podem as separações judiciais anteriores à EC 66/2010 ser convertidas em divórcio por 
meio de escritura pública de divórcio extrajudicial. Não podem os procedimentos judiciais se 
divórcio serem transformados em procedimentos administrativos. 

Dissolve-se ainda o casamento pelo divórcio, o qual segue as regras processuais. A partilha dos 
bens pode ser feita posteriormente, por procedimento próprio. 

O divórcio não modifica os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, de modo que o novo 
casamento de qualquer dos pais, ou de ambos, não importa em restrições aos direitos e deveres 
previstos. 

Dissolvido o casamento, o cônjuge poderá manter o nome de casado, mas o cônjuge declarado 
culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que 
expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar evidente prejuízo 
para a sua identificação, manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da 
união dissolvida ou dano grave reconhecido na decisão judicial. 

3.Regimes de bens 

O regime de bens representa a regulação contratual acerca do funcionamento patrimonial das 
pessoas que se unem por casamento ou união estável, valendo desde a data do casamento ou 
união. 

O pacto antenupcial é obrigatório sempre que o regime de bens escolhido pelos nubentes seja 
qualquer um, exceto quando se escolhe o regime de comunhão parcial de bens. Ele será nulo se 
não feito por escritura pública ou contiver convenções que contravenham disposição absoluta de 
lei, e será ineficaz se não lhe seguir o casamento. 

Podem os casados trocar o regime de bens, a todo tempo, mediante autorização judicial. 

Se as partes nada convencionarem, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, que é o 
regime supletivo e geral. 

Seja qual for o regime de bens, os cônjuges podem livremente: praticar todos os atos de 
disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão; administrar os bens 
próprios; desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu 
consentimento ou sem suprimento judicial; demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, 
ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge sem consentimento; reivindicar os bens 
comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que 
provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado 
de fato por mais de cinco anos; praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente; 
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comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, que, como são em prol da 
unidade familiar, obrigam elas solidariamente ambos os cônjuges; obter, por empréstimo, as 
quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir, que, como são em prol da unidade familiar, 
obrigam elas solidariamente ambos os cônjuges. 

A comunhão parcial de bens é o regime em que os bens adquiridos antes da união formam o 
patrimônio individual de cada cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da constância 
da união forma o patrimônio comum, em comunhão. 

Entram na comunhão: os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda 
que só em nome de um dos cônjuges; os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o 
concurso de trabalho ou despesa anterior; os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em 
favor de ambos os cônjuges; as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; os frutos dos 
bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou 
pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 

Lado outro, não entram na comunhão: os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe 
sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu 
lugar; os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-
rogação dos bens particulares; as obrigações anteriores ao casamento; as obrigações provenientes 
de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; os bens de uso pessoal, os livros e 
instrumentos de profissão; os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; as pensões, meios-
soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 

Presumem-se adquiridos os bens móveis na constância do casamento, quando não se provar que 
o foram em data anterior.  

Nesse regime, exige-se a anuência de ambos os cônjuges para os atos, a título gratuito, que 
impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. 

A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao 
cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antenupcial. 

Ressalte-se ainda que é o regime aplicável às uniões estáveis, salvo prévio pacto escrito. 

No regime da comunhão universal de bens, existe apenas o patrimônio comum do casal; exclui-
se todo o patrimônio individual, mesmo que dos bens anteriores à união, bens passados, presentes 
e futuros e suas dívidas. 

Todavia, não entram na comunhão: os bens doados ou herdados com a cláusula de 
incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; os bens gravados de fideicomisso e o direito 
do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; as dívidas anteriores ao 
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casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito 
comum; as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de 
incomunicabilidade; os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, os proventos 
do trabalho pessoal de cada cônjuge e as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas 
semelhantes. 

Quanto à administração dos bens, aplicam-se as regras da comunhão parcial de bens. 

No tocante à separação legal ou obrigatória de bens, tem-se que esse regime será exigido: das 
pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, 
quais sejam, o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário 
dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por 
ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da 
sociedade conjugal, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha 
dos bens do casal, e o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados 
ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e 
não estiverem saldadas as respectivas contas; bem como da pessoa maior de 70 anos; e de todos 
os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. 

Os bens do casal são todos individuais. Cada cônjuge tem patrimônio autônomo, que não se 
comunica com o patrimônio do outro. No entanto, a S. 377/STF estabelece que no regime da 
separação legal de bens comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde 
originados de esforço comum. 

Esse regime veda a mudança de regimes de bens. 

Já o regime da separação convencional de bens funciona do mesmo modo que a separação 
obrigatória, à exceção de pode haver mudança posterior de regime. 

Por fim, o regime da comunhão final nos aquestos é um regime híbrido, ele funciona como o 
regime da separação de bens enquanto durar a convivência e funciona como o regime da 
comunhão parcial, quando da dissolução da convivência. 

Cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, 
direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. 

No pacto antenupcial podem os nubentes convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde 
que particulares. 

Por esse regime, se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o 
valor do pagamento deve ser atualizado e imputado, na data da dissolução, à meação do outro 
cônjuge. 
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Se computam o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do 
outro, ao longo da união. 

Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante 
dos aquestos à data em que cessou a convivência. Não se considera a data da separação ou do 
divórcio, mas a data em que cessou a convivência. 

4.Parentesco 

O parentesco se analisa por graus, na linha reta e na linha colateral, ou, numa perspectiva mais 
visual, na vertical, para cima e para baixo, e na horizontal, para os lados. A contagem de graus, se 
dá, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo 
número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar 
o outro parente. 

No caso do parentesco por afinidade, a contagem limita-se aos ascendentes, aos descendentes e 
aos irmãos do cônjuge ou companheiro. A dissolução do casamento ou da união estável extingue 
o parentesco por afinidade colateral, mas mantém o parentesco na linha reta. 

5.Filiação 

Inicialmente, independe a origem do filho, pois todos são considerados iguais, sendo 
discriminatória qualquer qualificação, 

A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento, de modo que ninguém pode vindicar 
estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade 
do registro. As presunções de paternidade aplicam-se apenas ao casamento. 

Em qualquer caso, cabe ao homem ou à mulher, exclusivamente, o direito de contestar a 
paternidade/maternidade dos filhos, sendo tal ação imprescritível. Contestada a filiação, os 
herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. 

Acerca das ações, primeiramente vale dizer que o Reconhecimento voluntário de paternidade é 
regulado pela Lei 8.560/1992, e é irrevogável (perfilhação). 

O reconhecimento pode ser feito: no registro de nascimento, caso em que se exige a presença 
do pai para o registro, não podendo a mãe o fazer, por si, e se a mãe mencionar o nome do pai, 
haverá a investigação oficiosa, como veremos; por escritura pública ou escrito particular, arquivado 
em cartório; por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; ou por manifestação 
expressa e direta perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e 
principal do ato que o contém. 
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O reconhecimento pode até mesmo preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu 
falecimento, se ele deixar descendentes, mas é vedado legitimar e reconhecer filho na ata do 
casamento. 

São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. 

O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. 

A Averiguação oficiosa de paternidade é regulada pela Lei 8.560/1992. Em registro de nascimento 
de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do 
registro e o nome e prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser 
averiguada oficiosamente a procedência da alegação. 

Se o suposto pai, em 30 dias, não atender a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, 
o juiz remeterá os autos ao representante do MP para que intente a ação de investigação de 
paternidade. Se negada a paternidade ou omisso o suposto pai em responder, é dispensável o 
ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo MP se a criança for encaminhada para 
adoção. 

A Oposição ao reconhecimento de paternidade é disciplinada na Lei 8.560/1992. O menor pode 
impugnar o reconhecimento, nos quatro anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. 

A Anulação de reconhecimento é proposta apenas e tão somente se o registro contiver erro ou 
falsidade, pode haver a ação de anulação de reconhecimento. São as possiblidades: Ação 
negatória de paternidade, que o pai a move em face do filho, e a Ação negatória de maternidade, 
que a mãe a move em face do filho. Há ainda a Ação negatória de filiação, que o filho a move em 
face da mãe, do pai ou de ambos. 

A Investigação de paternidade é regida pela Lei 8.560/1992. A sentença que julgar procedente a 
ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento. 

Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a ação de investigação de 
paternidade, ou maternidade, e não apenas o suposto pai ou suposta mãe. 

A recusa do réu em se submeter ao exame de DNA gerará a presunção da paternidade, a ser 
apreciada em conjunto com o contexto probatório. 

O juiz, sempre que na sentença se reconhecer a paternidade, fixe os alimentos provisionais ou 
definitivos do reconhecido que deles necessite. 

A Investigação de maternidade, com as possibilidades trazidas pela maternidade por substituição, 
tem sido mais frequentes. O ECA afirma que o reconhecimento do estado de filiação é direito 
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personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus 
herdeiros, sem qualquer restrição. 

6. Poder familiar 

O poder familiar é exercido pelos pais, enquanto durar a menoridade. 

Os pais têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, sendo usufrutuários 
desses bens, de modo que não podem os pais alienar ou gravar os imóveis dos filhos, nem contrair, 
em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por 
necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. 

Extingue-se o poder familiar por: morte dos pais ou do filho; emancipação; maioridade; adoção; 
decisão judicial, quando o genitor castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, 
praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, ou reiteradamente abusar de sua autoridade, 
faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos. 

Acerca da guarda, destaca-se que o genitor que contrair novas núpcias não perde o direito de ter 
consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, provado que não são 
tratados convenientemente. 

A guarda compartilhada gera responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do 
pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 
O juiz deve estabelecer a guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre os pais, salvo 
se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 

O tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre os pais, sempre 
tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Caso os pais habitem em cidades 
diferentes, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos 
interesses desses. 

Já a guarda unilateral é atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. Ela será 
aplicada, excepcionalmente, se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do 
pai ou da mãe. 

Obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos, e, para 
possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar 
informações e/ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que 
direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. 

Deve-se estabelecer o regime de visitação ao genitor que não detenha a guarda, segundo o que 
acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, mantendo o poder de fiscalizar a manutenção 



 

 

 

 

 

88 
99 

e a educação dos filhos. O direito de visita se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, 
observados os interesses da criança ou do adolescente. 

A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou 
compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor. 

As disposições relativas à guarda aos filhos menores estendem-se também aos filhos maiores 
incapazes. 

A tutela ocorrerá com o falecimento ou ausência dos pais ou quando os pais perderem o poder 
familiar, seja temporariamente (suspensão), seja definitivamente (perda). 

Se os pais não tiverem escolhido o tutor, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor, 
primeiro aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Na ausência destes, 
aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo 
grau, os mais velhos aos mais novos. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais 
apto a exercer a tutela em benefício do menor. 

O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor: na falta de tutor testamentário 
ou legítimo; quando estes forem excluídos ou escusados da tutela; quando removidos por não 
idôneos o tutor legítimo e o testamentário. 

Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar 
parente idôneo em condições de exercê-la. 

Por sua vez, não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam: aqueles que 
não tiverem a livre administração de seus bens; aqueles que, no momento de lhes ser deferida a 
tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer 
direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor, 
caso em que, antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena 
de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito 
quando a assumiu; os inimigos do menor, ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes 
expressamente excluídos da tutela; os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, 
falsidade, contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena; as pessoas de mau 
procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores; aqueles 
que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. 

Todavia, podem escusar-se da tutela: mulheres casadas ou em união estável; maiores de 60 anos; 
aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos; os impossibilitados por enfermidade; 
aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela; aqueles que já exercerem 
tutela ou curatela; e os militares em serviço. 
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Salienta-se que pode o juiz nomear um protutor, para a fiscalização dos atos do tutor. 

Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela 
à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. 

São atos que dependem de autorização judicial: pagar as dívidas do menor; aceitar por ele 
heranças, legados ou doações, ainda que com encargos; transigir; vender-lhe os bens móveis, cuja 
conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for permitido, sendo que os imóveis 
pertencentes aos tutelados somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, 
mediante prévia avaliação a aprovação judicial; propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, 
e promover todas as diligências, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. 

Por seu turno, são atos que independem de autorização judicial: representar o menor, até os 16 
anos, nos atos da vida civil, e assisti-lo, após essa idade, nos atos em que for parte; receber as 
rendas e pensões do menor, e as quantias a ele devidas; fazer-lhe as despesas de subsistência e 
educação, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens; alienar os 
bens do menor destinados a venda; e promover-lhe, mediante preço conveniente, o arrendamento 
de bens imóveis. 

Há ainda alguns atos que não podem ser praticados nem mesmo com autorização judicial e, se 
praticados, são nulos, quais sejam: adquirir por si, ou por interposta pessoa, mediante contrato 
particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor; dispor dos bens do menor a título 
gratuito; e constituir-se cessionário de crédito ou de direito, contra o menor. 

São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade 
do tutor, e as que concorreram para o dano. 

Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não produzirá efeito antes 
de aprovadas as contas pelo juiz. 

Finalmente, o tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos, podendo requer, depois desse prazo, 
a exoneração do encargo. Se continuar após o prazo, é automaticamente reconduzido ao cargo. 

Por sua vez, a curatela destina-se às limitações da vontade, daí ser, em geral, deferida a maiores, 
para: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; os 
ébrios habituais e os viciados em tóxico; os pródigos; os ausentes; os nascituros, no caso de ser 
falecido/desconhecido o pai e a mãe esteja em regime curatelar; e as pessoas com deficiência, 
excepcionalmente, por tempo limitado e apenas em relação aos atos patrimoniais, na forma do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

A curatela somente se defere judicialmente e pode abranger apenas o patrimônio do curatelado. 
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O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do 
outro, quando interdito. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe, 
na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Entre os descendentes, os mais 
próximos precedem aos mais remotos. E, ainda, na falta dessas pessoas, compete ao juiz a escolha 
do curador. 

Já a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo 
menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para 
prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa exercer sua capacidade. 

A pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do 
apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo 
e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. 

A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros desde que esteja 
inserida nos limites do apoio acordado. 

Ressalte-se, por fim, que a adoção de maiores é excepcional, regulada pelo CC/2002 e 
subsidiariamente pelo ECA, ressalvado o caso de à data do pedido, o adotado contar com 18 
anos, já estando sob a guarda ou tutela dos adotantes, hipótese em que aplica-se o regramento 
comum do CC/2002. 

De qualquer modo, a adoção de maiores depende de sentença constitutiva. 

7.Alimentos 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 
pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 
desfalque do necessário ao seu sustento. 

Os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem 
para viver de modo compatível com a sua condição social.  

É recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais 
próximos em grau, uns em falta de outros. Há subsidiariedade dos mais distantes, e sendo várias 
as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos 
recursos. 

Na linha reta a obrigação alimentar vai ao infinito; se chamados os em linha reta e estes não 
conseguem prover os alimentos necessários, vai-se à linha colateral. Na linha colateral, alcança-se 
até os irmãos do alimentante, excluindo-se os demais. 
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Mesmo que o alimentante constitua nova família, os alimentos devidos ao ex-cônjuge e/ou aos 
filhos não se alteram, mas se o ex-cônjuge que recebe alimentos contrair nova relação, cessam os 
alimentos devidos pelo outro. 

A sentença de alimentos não faz coisa julgada material e os alimentos não se fixam em data 
anterior à citação. 

A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do alimentante, mas o direito não se 
transmite aos herdeiros do alimentado.  

O direito aos alimentos é irrenunciável, imprescritível, incompensável, impenhorável e insuscetível 
de cessão, mas prescrevem as prestações alimentares em 2 anos. Em se tratando de menor, fica 
suspensa a prescrição. 

As ações de alimentos seguem o rito especial da Lei 5.478/1968. 

Na fixação de alimentos, o alimentando exporá suas necessidades, provando, apenas, o 
parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, quanto ganha aproximadamente ou os 
recursos de que dispõe. Ao receber a inicial, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem 
pagos pelo alimentante. Da sentença caberá apelação no efeito devolutivo, apenas. 

Os alimentos gravídicos voltam-se para a mulher, não para o nascituro, e compreendem os valores 
suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela 
decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência 
médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais 
prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz 
considere pertinentes. 

Na execução alimentos, tem-se o único caso de prisão civil no Brasil quando as três últimas 
parcelas estiverem vencidas. O cumprimento integral da pena de prisão não exime o devedor do 
pagamento das prestações alimentícias, vincendas ou vencidas e não pagas.  

Se o réu paga a prestação alimentícia, o juiz suspende o cumprimento da ordem de prisão. Para 
as dívidas anteriores às três últimas, cabe o rito executório comum. 

Encerrando, na exoneração de alimentos, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 
financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 
exoneração, redução ou majoração do encargo. 

A exoneração dos alimentos não é automática, com o fim da necessidade do alimentando, mas 
demanda intervenção judicial. 
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DIREITO DAS SUCESSÕES 

1.Sucessão geral 

A transmissão da herança é automática, por força do princípio da saisine. 

O foro competente para os procedimentos que envolvem a transmissão patrimonial é o último 
domicílio do falecido. 

Em relação à herança, temos que, se morre a pessoa sem testamento, transmite a herança aos 
herdeiros legítimos. Se houver herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da 
herança. 

Essa metade, que pertence aos herdeiros necessários, constitui a chamada legítima, calculada 
sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do 
funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos a colação. O herdeiro necessário 
que receber do testador parte disponível da herança, ou algum legado, não perde o direito à 
legítima. 

São herdeiros necessários: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Assim, os colaterais não 
são herdeiros necessários (incluindo irmãos), de modo que, para excluir da sucessão os herdeiros 
colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. 

Se houver justa causa, declarada no testamento, pode o testador estabelecer cláusula de 
inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade. Caso o falecido insira cláusula de 
inalienabilidade, ela implica impenhorabilidade e incomunicabilidade, automaticamente, mas o 
inverso não vale, pois, se há apenas incomunicabilidade, o bem pode ser penhorado e alienado. 
Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, 
convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão sub-rogados. 

A herança será jacente se a pessoa morre sem deixar testamento e sem deixar herdeiros, ou, tendo 
herdeiros, eles renunciam. Depois de arrecadados, ficam sob a guarda e administração de um 
curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância. 
Nesse caso, vai para o Estado. 

Salienta-se que se herdam dívidas até os limites do patrimônio recebido na herança. 

No tocante à administração, como universalidade, a herança defere-se como um todo unitário, 
pelo que o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível. 

A herança, quanto à propriedade e posse, regula-se pelas normas relativas ao condomínio. 
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O herdeiro pode negociar sua herança, ainda não finalizado o inventário. Cuidado, porém, pois 
não pode ser negociada a herança de pessoa viva. 

O coerdeiro pode ceder a sua quota a pessoa estranha à sucessão, desde que os outros coerdeiros 
não queiram. Diferentemente do condomínio, porém, se forem vários os coerdeiros a exercer a 
preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas quotas 
hereditárias. Deve-se sempre requisitar ao juiz para que determinado bem componente do acervo 
hereditário seja negociado. 

A administração da herança caberá, em ordem, sucessivamente: ao cônjuge ou companheiro; ao 
herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, 
ao mais velho; ao testamenteiro; a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas 
nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao 
conhecimento do juiz. 

2.Aceitação e renúncia 

Abre-se a sucessão e os herdeiros, então, têm duas escolhas: aceitar ou renunciar à herança. Se 
aceitar, torna-se definitiva a transmissão da herança ao herdeiro, desde a abertura da sucessão, 
mas, se renunciar, a transmissão tem-se por não verificada. Tanto a aceitação quanto a renúncia 
da herança são atos irrevogáveis. 

A aceitação será tácita quando resultar de atos próprios da qualidade de herdeiro. Determinados 
atos oficiosos (como o funeral do finado, os meramente conservatórios, ou os de administração e 
guarda provisória) e a cessão gratuita, pura e simples, da herança, aos demais coerdeiros, não 
exprimem aceitação de herança. 

Por sua vez, será expressa a aceitação quando feita por declaração escrita. 

Já a renúncia deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, não podendo 
ser feita por instrumento particular ou verbalmente. Será ineficaz a renúncia se prejudicar os 
credores do herdeiro, caso em que poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do 
renunciante.  

Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente. 

A aceitação e a renúncia devem ser integrais, não se as aceitando parcialmente, sob condição ou 
a termo. Se o herdeiro morre antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa aos 
herdeiros. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que 
concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar a primeira. Pode-se, 
porém, aceitar um legado (nem individualizado estabelecido por testamento) e renunciar à 
herança ou vice-versa. 
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Renunciando, a parte do renunciante acresce à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo 
ele o único desta, devolve-se aos da subsequente, salvo quando há um único herdeiro numa classe 
e ele renunciar ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, podem os filhos 
deles vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça. 

3.Exclusão da herança 

Podem ser excluídos da sucessão tanto os herdeiros quanto os legatários. 

O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus 
sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. 

O excluído ou que se pretende excluir da sucessão pode suceder, se o ofendido o tiver 
expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico. Se não houver reabilitação 
expressa do indigno, mas o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade e mesmo assim 
o contempla no testamento, o indigno pode suceder no limite da disposição testamentária. 

A indignidade cabe tanto para os herdeiros quanto para os legatários, e serão indignos aqueles 
que: houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, 
contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou 
descendente; houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em 
crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; ou por violência ou meios 
fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato 
de última vontade. 

A indignidade depende sempre de decisão judicial declaratória e o direito de demandar a exclusão 
do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. 

Os efeitos da exclusão são pessoais, preservando os direitos dos herdeiros do herdeiro excluído. 
Assim, os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura 
da sucessão. 

Lado outro, a deserdação cabe somente para os herdeiros e pode ocorrer previamente 
(testamento) ou posteriormente à morte (ação declaratória de indignidade movida pelo herdeiro), 
diferentemente da indignidade pura e simples, que só ocorre por sentença. 

Incumbe ao herdeiro instituído, ou àquele a quem aproveite a deserdação, provar a veracidade da 
causa alegada pelo testador. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de 
4 anos, a contar da data da abertura do testamento. 

A deserdação ocorrerá: dos herdeiros necessários por indignidade, pelas causas vistas acima; dos 
descendentes por seus ascendentes nos casos de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com 
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a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave 
enfermidade, homicídio doloso, consumado ou tentado, contra o ascendente, seu 
cônjuge/companheiro, ascendente ou descendente, acusação caluniosa em juízo contra o falecido 
ou se cometer crime contra a honra do morto ou de seu cônjuge/companheiro, e impedimento ao 
autor da herança de dispor livremente de seus bens por testamento, mediante violência ou meios 
fraudulentos; dos ascendentes pelos descendentes nos casos de ofensa física, injúria grave, 
relações ilícitas com a cônjuge/companheiro(a) do filho/neto; desamparo do filho/neto com 
deficiência mental ou grave enfermidade; homicídio doloso, consumado ou tentado, contra o 
descendente, seu cônjuge/companheiro, ascendente ou descendente; acusação caluniosa em 
juízo contra o falecido ou se cometer crime contra a honra do morto ou de seu 
cônjuge/companheiro, e impedimento ao autor da herança de dispor livremente de seus bens por 
testamento, mediante violência ou meios fraudulentos. 

4. Sucessão do companheiro/cônjuge 

Primeiramente, merece atenção especial a decisão do STF que julgou inconstitucional o art. 1.790 
do CC/2002. A partir de então, as regras de sucessão do cônjuge e companheiro são idênticas, 
de modo que, quando menciona-se “cônjuge”, entenda “cônjuge/companheiro”. 

Ademais, não se pode confundir o direito à meação com o direito à sucessão. A meação não faz 
parte do patrimônio do morto; como os casais têm um patrimônio individual e um patrimônio 
comum, a meação diz respeito apenas ao patrimônio comum. 

Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge/companheiro sobrevivente se, ao tempo da 
morte do outro, não estavam separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de 
que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. 

Qualquer que seja o regime de bens, será assegurado ao cônjuge/companheiro sobrevivente o 
direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja 
o único daquela natureza a inventariar, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. 

Em concorrência com os descendentes, o cônjuge não herda se era casado/unido com o falecido 
nos seguintes regimes bens: comunhão universal de bens, separação obrigatória/legal de bens, 
comunhão parcial sem bens particulares do falecido. Todavia, o cônjuge herda se era 
casado/unido com o falecido nos seguintes regimes bens: separação convencional de bens; 
comunhão parcial com bens particulares do falecido. Nesse caso, herda apenas os bens 
particulares, sendo que os bens comuns (da meação) são divididos entre os demais herdeiros, 
segundo o STJ. 

Quando herda, o cônjuge sobrevivente/companheiro concorre com os descendentes, como regra 
geral. Essa concorrência é em igualdade. No caso de o cônjuge/companheiro ser também 
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ascendente desses descendentes, faz jus a quinhão igual, e sua quota jamais pode ser inferior à 
quarta parte da herança. 

Concorrendo com ascendentes, no caso de não possuírem filhos, a resposta depende de quem 
são os ascendentes. Se forem ascendentes em 1º grau, ao cônjuge tocará 33% da herança, ao 
passo que, se for apenas um ascendente de 1º grau vivo ou se ambos já forem mortos, havendo 
ascendente de grau maior apenas, cabe a ele a 50% da herança. Em falta de descendentes e 
ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge/companheiro sobrevivente. 

5.Ordem da vocação sucessória 

Podem suceder: as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão; os 
filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-
se a sucessão; as pessoas jurídicas; e as pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo 
testador sob a forma de fundação. 

No entanto, não podem suceder: a pessoa que, a rogo, escreveu o testamento, nem o seu cônjuge 
ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos; as testemunhas do testamento; o concubino 
do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 
cinco anos, sendo lícita, porém, a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador; 
e o tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o 
que fizer ou aprovar o testamento. 

A ordem da vocação hereditária é a seguinte: descendentes, em concorrência com o 
cônjuge/companheiro, salvo nos regimes de bens que mencionamos acima; ascendentes, em 
concorrência com o cônjuge/companheiro; cônjuge sobrevivente, e, se o cônjuge/companheiro 
for casado/unido sob um regime de bens no qual não herda (comunhão universal de bens, 
separação obrigatória/legal de bens, comunhão parcial sem bens particulares do falecido), ele se 
torna herdeiro universal se o falecido não tem ascendentes nem descendentes, mas só colaterais; 
e os colaterais. 

Essa ordem é excludente em relação às demais classes, de maneira que, se houver descendentes, 
todos os ascendentes são excluídos, não havendo descendentes, chamam-se os ascendentes, 
excluindo-se os colaterais. Não havendo descendentes nem ascendentes, chama-se o 
cônjuge/companheiro, isoladamente, excluindo-se os colaterais, e apenas se não houver 
descendente, ascendente, cônjuge/companheiro é que os colaterais são chamados (até o 4º grau). 

Dentro de cada classe, se houver um herdeiro mais próximo ele exclui os mais remotos. Isto é, se 
há pais, excluem-se os avós, se há filhos, excluem-se os netos, ressalvado o direito de 
representação, situação em que a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os 
direitos, em que ele sucederia, se vivo fosse. 
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Esse direito de representação só ocorre na linha reta descendente, não existindo direito de 
representação entre os ascendentes, pelo que o ascendente de grau mais próximo exclui o mais 
remoto, sem distinção de linhas. Se pré-morto um dos filhos, os netos do falecido herdam por 
estirpe (não por cabeça, como herdaria o filho do falecido). O renunciante à herança de uma 
pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. 

Na classe dos colaterais, igualmente, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito 
de representação concedido aos sobrinhos no caso de tios (irmãos do falecido) pré-mortos. Se 
não tenho irmãos, mas tenho sobrinhos e tios, há uma igualdade de graus, já que os sobrinhos e 
os tios são ambos colaterais de 3º grau. Nesse caso, a preferência é dos sobrinhos, em detrimento 
dos tios. 

Concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais (filhos do mesmo pai e mãe) com irmãos 
unilaterais (filhos apenas do mesmo pai ou apenas da mesma mãe, ou “meios-irmãos”), os 
unilaterais herdarão metade do que cada bilateral herdar. Se não houver irmão bilateral, herdarão, 
em partes iguais, os unilaterais. A mesma regra vale para sobrinhos de irmãos pré-mortos. 

Pela petição de herança, aquele que se julgar preterido poderá demandar a sua admissão no 
inventário, requerendo-o antes da partilha. Sem nenhum dos parentes sucessíveis, torna-se a 
herança jacente. 

6.Testamento 

O testamento representa ato personalíssimo, revogável a qualquer tempo. 

Pode testar desde os 16 anos, contrariamente à regra geral de capacidade relativa. 

São proibidos os testamentos conjuntivos simultâneo, recíproco, ou correspectivo. 

O testador pode dispor de seus bens, desde que respeitada a legítima dos herdeiros necessários, 
se houver, e, se não tiver herdeiros necessários, pode dispor da totalidade dos bens.  

Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, 
ignora-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. 
Também ignora-se o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. 
Essas duas hipóteses só se aplicam caso o testador tiver testado todo o seu patrimônio. Ao 
contrário, não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade. 

O testador pode inserir disposições testamentárias de caráter não patrimonial. 

Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data 
do seu registro. Contudo, nos casos de erro, dolo ou coação, que são vícios que tornam o ato 
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anulável, o prazo para anular a disposição específica ou o testamento todo será de 4 anos, 
contados da ciência do vício. 

A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam 
sido determinadas pelo testador. 

O testamento público deve conter os seguintes requisitos: ser escrito por tabelião ou por seu 
substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este 
servir-se de minuta, notas ou apontamentos; lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo 
tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na 
presença destas e do oficial; e ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, 
pelas testemunhas e pelo tabelião. 

Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o 
declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas.  

O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, designará 
quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Ao cego só se permite o testamento público, 
que lhe será lido, em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra 
por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção 
no testamento. 

O testamento público não pode ser escrito em língua estrangeira. 

Por seu turno, são requisitos do testamento cerrado: que o testador o entregue ao tabelião em 
presença de duas testemunhas; que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que 
seja aprovado; que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de duas 
testemunhas, e o leia, em seguida, ao testador e testemunhas; e que o auto de aprovação seja 
assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. 

Ele será escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rogo, e por aquele assinado. Se o tabelião 
tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. O auto de 
aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando, sob sua fé, que o 
testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas. Na sequência, o tabelião 
vai fechar e costurar o instrumento aprovado. 

Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Ao 
contrário, pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, e o assine 
de sua mão. 
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Se o testador abrir ou dilacerar o testamento, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, 
haver-se-á como revogado, mas pode o herdeiro ou legatário afastar a presunção, provando que 
o rompimento ou não foi feito pelo testador, ou feito sem seu consentimento. 

O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, não 
havendo necessidade de qualquer intervenção de cartório ou judicial. Se escrito de próprio punho, 
são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de 
pelo menos 3 testemunhas, que o devem subscrever, enquanto que, se elaborado por processo 
mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, 
depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas, que o subscreverão. 

Pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. 

Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura 
perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento 
será confirmado. Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o 
reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, houver prova suficiente de 
sua veracidade. 

Excepcionalmente, em circunstâncias declaradas na cédula, o testamento particular de próprio 
punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz. 

O codicilo contém disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a 
certas e determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres de certo lugar, assim como 
legar móveis, roupas ou joias, de pouco valor, de seu uso pessoal. Pelo codicilo, pode-se nomear 
ou substituir testamenteiros. 

Destaca-se que o testamento pode revogar codicilo, mas codicilo não pode revogar testamento. 

Encerrando, o legado é sempre determinado por testamento. Isso porque, ao contrário da 
herança, que pode ser indicada genericamente, o legado é uma determinação dentro do acervo 
transmitido pelo falecido, especificamente. 

O legatário, por isso, é sucessor a título singular, ao contrário do herdeiro, que é sucessor a título 
universal. O legado é, assim, muito semelhante à doação, cuja diferença reside apenas no título 
de ingresso (entre vivos ou mortis causa). 
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