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Aula nº. 29 

 

CONTRATO DE MÚTUO 

 

1. Conceito  

 O contrato de mútuo é uma espécie do gênero empréstimo, sendo este um empréstimo de coisa 

fungível, em que o mutuário tem o dever de restituir o bem no mesmo gênero, qualidade e quantidade. 

Nesse sentido é o artigo 586, do Código Civil.  

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao 
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.  

 Pode ainda, ter o contrato de mútuo natureza gratuita ou onerosa, sendo esta identificada quando 

há uma contraprestação pelo mutuário. 

 

2. Mútuo feneratício 

 É uma espécie de  mútuo oneroso, no qual existe o empréstimo de dinheiro mediante o pagamento 

de juros. Os juros estão previstos no artigo 406, do Código Civil, bem como na Súmula 586, do STF1 e Súmula 

382, do STJ2. 

 Importante observar a Lei da Usura, pois existe uma limitação no valor dos juros cobrados ao ano 

que será de no máximo 12% ao ano (1% ao mês), com exceção das instituições financeiras, conforme a 

citada Súmula 382, do STJ. 

 Todavia, se os juros cobrados pelas instituições financeiras forem exorbitantes e desproporcionais ao 

mercado, diante do estipulado pelo Banco Central, haverá uma abusividade na cobrança.  

 

                                                           
1
 Referido Enunciado dispõe sobre a incidência de imposto de rende sobre os juros remetidos ao exterior. 

Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2017 

 
2
 O Enunciado em testilho dispõe sobre os juros contratuais abusivos dos contratos bancário. Pode ser 

encontrado em: https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=stj&num=382  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2017
https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=stj&num=382
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3. Mútuo feito à pessoa menor de idade 

 A pessoa menor de 16 anos, sendo este um absolutamente incapaz, será necessário estar 

representado pelos seus pais ou tutor. 

 Já o relativamente incapaz, que é a pessoa entre 16 e 18 anos (art. 4º, I, do CC/02), precisará está 

assistido pelos seus pais ou pelo seu tutor.  

 Entretanto, se for celebrado um contrato de mútuo feneratício a pessoa relativamente ou 

absolutamente incapaz, que não esteja representado ou assistido, não poderá ser reaviado do mutuário, 

nem de seus fiadores, conforme artigo 588, do CC/02. 

Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda 
estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores 

  

Exceções estão previstas no artigo 589, do Código Civil: 

I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar 

posteriormente; 

II - se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus 

alimentos habituais; 

III - se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Mas, em tal caso, a execução do credor não lhes 

poderá ultrapassar as forças; 

IV - se o empréstimo reverteu em benefício do menor; 

V - se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. c/c  art.180, CC/02 (ninguém pode se beneficiar 

da própria torpeza) 

 

4. Garantia de Restituição 

 O mutuante poderá exigir do mutuário uma garantia de restituição, se antes do vencimento do 

crédito o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica, ou seja, se por ventura vier a ser 

insolvente, tenha como solver o crédito que foi emprestado. Conforme artigo 590, CC/02. 

 Garantias:  

 Bem móvel, através de penhor; 

 Bem imóvel, em hipoteca; 

Se não houver a garantia, poderá ser exigido o vencimento antecipado da obrigação. 
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Na forma da denominada exceção do contrato não cumprido, se o mutuante tiver alguma outra 

obrigação a cumprir, conforme previsto no artigo 477, CC/02 ou na forma do artigo 333 do mesmo diploma 

legal (vencimento antecipado). 


