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Pelo princípio da relatividade dos contratos que nós já estudamos, os contratos nascem para surtir 

efeitos entre as partes e não perante terceiros. Excepcionalmente existem algumas situações previstas em lei, 

pelas quais o contrato vai produzir efeitos perante terceiros. Uma delas é a chamada estipulação em favor de 

terceiros.  

 

ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS 

Contratação que vai favorecer terceiros que não são partes contratantes. Art. 436 a 438, CC. 

Independe do consentimento do beneficiário para celebrar o contrato, mas é necessário o seu consentimento 

para aceitar o benefício, independe também a capacidade do beneficiário. No entanto, em alguns casos será 

necessária a legitimação.  

 

Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. 

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, 

todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438. 

Art. 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, 

não poderá o estipulante exonerar o devedor. 

Art. 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, 

independentemente da sua anuência e da do outro contratante. 

Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. 

 

CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR 

Imaginemos uma relação contratual entre A e B (contratantes iniciais). Desde o início B se reserva a 

faculdade de indicar um terceiro para assumir a sua posição contratual. Agora o contrato será entre A e C. há 

um efeito ex tunc dessa nomeação. Por obvio, isso só vale se B e C estiverem combinados, pois C não pode 

assumir uma obrigação da qual ele não quis fazer parte. Caso C não queira assumir, B continua obrigado. Art. 

467 a 471, CC.  

 

Art. 467. 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 decorrentes. 

Art. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias da conclusão do contrato, 

se outro não tiver sido estipulado. 
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Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as 

partes usaram para o contrato. 

Art. 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as 

obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. 

Art. 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários: 

I - se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la; 

II - se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. 

Art. 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá 

seus efeitos entre os contratantes originários. 

 

VÍCIOS REDIBITÓRIOS 

Conceito: art. 441, CC. São aqueles efeitos ocultos que vão afetar a coisa transferida num contrato 

comutativo, seja diminuindo-lhe o valor ou tornando essa coisa imprestável para o uso a que se destina.  

Requisitos: temos que estar diante de um contrato comutativo. O defeito deve ser oculto (# art. 26, 

CDC). O defeito deve ainda ser grave. E, por último, o defeito deve ser preexistente à tradição da coisa.  

Nos contratos gratuitos, unilaterais, não é possível reclamar os vícios redibitórios. Você não pode 

reclamar os danos de um bem doado a você.  

 

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, 

que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. 

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. 

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento 

no preço. 

Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se 

o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. 

Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer 

por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. 

Art. 445. 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; se já estava na posse, o prazo conta-se da 

alienação, reduzido à metade. 

§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento 

em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para 

os imóveis. 

§ 2o Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei 

especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras 

disciplinando a matéria. 

Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o 

adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de 

decadência. 


