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Curso/Disciplina: Direito Civil - Contratos 

Aula: Contrato de Depósito - 30 

Professor(a): Aurélio Bouret 

Monitor(a): Anna Carolina Gruner Maia 

 

Aula nº. 30 

 

CONTRATO DE DEPÓSITO 

 

1. Conceito 

 O depósito é um negócio jurídico bilateral, por meio do qual uma das partes, denominada 

depositante, transfere uma coisa móvel para o depositário, para que este guarde, conserve e restitua o bem, 

quando solicitado ou no prazo pactuado. É regulado pelos artigos 627 a 652 do Código Civil.  

Dessa forma, é possível perceber que o contrato de depósito poderá ter uma natureza gratuita ou 

onerosa.  

Exemplo¹: Quando a pessoa (depositário) deixa o seu carro em um estacionamento (depositante). 

Exceção da via pública, pois nesse lugar tem-se uma permissão de uso de bem público.  

 

2. Características 

i. Depositário NÃO poderá utilizar a coisa, salva expressa autorização do depositante, conforme 

artigo 640, do Código Civil. 

Art. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença 
expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem.  

 

 ii. Contrato Real, no qual  somente irá se aperfeiçoar com a tradição da coisa, diferente do que 

ocorre com o contrato consensual, que o mero ajuste entre as parte já aperfeiçoa o contrato.  

 Todavia, se o consenso entre as partes causar uma expectativa legítima no depositante e não 

ocorrer a tradição por culpa do depositário, será possível pleitear uma responsabilidade civil pré-contratual, 

por quebra da boa-fé objetiva (abuso do direito – art. 187, CC/02). Dessa forma, pelo artigo 927, do Código 
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Civil, o depositante terá o dever de indenizar, na forma do artigo 422, do mesmo diploma legal c/c 

Enunciado 25, CJF1.  

 

 iii. O Objeto do contrato será um bem móvel, conforme no artigo 627, do Código Civil.  

 

 iv. Por prazo determinado ou por prazo indeterminado, em que o depositário deverá aguardar que o 

depositante reclame pela restituição do bem.  O prazo sempre será em prol do depositante.  

   

 v. Unilateral, quando for gratuito, tendo em vista que o depositante não terá qualquer prestação a 

cumprir; 

      Bilateral, quando for oneroso, pois há prestações por ambas as partes.  

      Todavia o contrato de depósito poderá ser bilateral imperfeito, pois ele nasce unilateral, ou seja, 

com prestações a cumprir para apenas uma das partes, mas no decorrer de sua execução, surge prestações 

a cumprir em face da outra parte, de acordo com o artigo: 

Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e 
os prejuízos que do depósito provierem. 

Exemplo: João deixa seu cachorro em depósito com José. Todavia, o cachorro passa mal e José leva-o ao 

veterinário. Surge então, no decorrer da execução do contrato a obrigação de João de restituir o valor 

despendido por José no veterinário. 

 Se não houver a contraprestação do depositante, o depositário poderá reter a coisa. É o chamado 

direito de retenção. Nesse sentido é o artigo a seguir: 

Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o 
líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando 
imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. 

 

vi. Intuito Personae, com base na confiança, não sendo transferível a terceiros. Da mesma forma, os 

herdeiros do depositário (aquele que recebe o bem para guardar) não recebem aquele contrato. 

 Assim, se o herdeiro do depositário, vender a coisa depositada de boa-fé, deverá o herdeiro assistir 

(intervenção de terceiros) o depositante na ação reivindicatória que possivelmente este irá pleitear em face 

do terceiro adquirente.  

                                                           
1
 O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-

contratual e pós-contratual. Disponível em: http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/671   

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/671
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Art. 637. O herdeiro do depositário, que de boa-fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a 
assistir o depositante na reivindicação, e a restituir ao comprador o preço recebido. 

Se os herdeiros do depositante agirem de má-fé na alienação da coisa em depósito, responderão 

pelos prejuízos causados, inclusive acerca da valorização do bem alienado.  

 

3. Espécies 

 Voluntário, que decorre das vontades das partes.  

 Necessário. 

 

Voluntário (art. 
627 a 646, 

CC/02) 

Necessário (art. 
647 a 652, 

CC/02) 

legal  

miserável  

hospedeiro 


