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Arts. 233 a 
420

Código Civil

Leitura 
imprescindível

Direitos das Obrigações 
 

Objeto 

 
O direito das obrigações tem por objeto determinadas relações jurídicas que alguns 

denominam direitos obrigacionais. 

 

Legislação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito  
 

O Código Civil não conceitua o que é relação obrigacional. Neste sentido, 

a doutrina majoritária entende que “obrigação é o vínculo jurídico em 

virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação 

economicamente apreciável”. (Caio Mário) 
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Obrigação

Sujetos

Credor

Devedor

Objeto

Lícito

Possível

Determinável

Economicamente 
Apreciável

Vínculo Jurídico

Schuld

Haftung

Elementos  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Modalidades obrigacionais quanto ao objeto 

 
Obrigações simples: apresentam-se com um sujeito ativo, um sujeito passivo e um único 

objeto.  

O objeto da obrigação é uma prestação, e esta sempre será uma conduta humana. Diante 

dessa assertiva, temos as seguintes classificações: 

  

➢ Obrigação de Dar – Art. 233 a 246, CC: 

- Coisa Certa: A prestação tem, desde logo, conteúdo determinado, pois concerne a um 

objeto singular, perfeitamente individualizado.  

    a) Obrigação de entregar e de restituir: cumpre-se a obrigação de dar coisa certa mediante 

entrega (como na compra e venda) ou restituição (como no comodato). Esses dois atos 

podem ser resumidos na palavra tradição. Enquanto esta não ocorrer, a coisa continuará 

pertencendo ao devedor, “com os seus melhoramentos e acrescidos” (art. 237).  

- Coisa Incerta: A prestação não é determinada, mas determinável, dentre uma pluralidade 

indefinida de objetos. 

 

➢ Obrigação de Fazer – Art. 247 a 249, CC: 

- Infungível: O devedor deve cumprir pessoalmente a prestação ou a própria natureza desta 

impedir a sua substituição. 
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Obrigação Simples

Positiva

Dar

Coisa Certa

Entregar

Restituir

Coisa Incerta

Fazer

Fungível

Infungível

Negativa Não Fazer

- Fungível: A prestação pode ser cumprida por terceiro, uma vez que sua execução não 

depende de qualidades pessoais do devedor. 

 

➢ Obrigação de Não Fazer – Art. 250 A 251, CC: impõe ao devedor um dever de abstenção: o 

de não praticar o ato que poderia livremente fazer caso não houvesse se obrigado. 

 

Esquematizando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devemos analisar tais categorias sob a ótica do inadimplemento 

 

- Obrigação de Dar 

Consequências da perda ou deterioração da coisa: Ler arts. 234 a 236, CC. Perecimento 

significa perda total, enquanto deterioração significa perda parcial. 

 

- Obrigação de Fazer 

a) devido à impossibilidade da prestação:  

— sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação (art. 248, 1ª parte)   

— com culpa do devedor, responderá este por perdas e danos (2ª parte) 

 

b) devido à recusa do devedor:   

 

— se obrigação é infungível, o obrigado indenizará perdas e danos (art. 247)  

— se é fungível, será livre aos credor mandar executar o fato por terceiro, à custa do devedor, 

sem prejuízo da indenização cabível (art. 249) 
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- Obrigação de Não Fazer 

Caso o devedor pratique o ato que se obrigara a não praticar, pode o credor exigir o 

desfazimento do que foi realizado, “sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o 

culpado perdas e danos” (art. 251). Em caso de urgência, poderá o credor mandar desfazer o 

ato, “independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento indevido” 

(parágrafo único). 

 

Como as Obrigacionais Simples foram cobradas na OAB: 

FGV OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 

Maria celebrou contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro, pagando um 

sinal de R$ 10.000,00. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por 

bandidos, que furtaram o referido carro.  A respeito da situação narrada, assinale a 

alternativa correta. 

a) Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor 

já pago por Maria. 

b) Não haverá resolução do contrato, pois Pedro pode alegar caso fortuito. 

c) Maria poderá exigir a entrega de outro carro. 

d) Pedro poderá entregar outro veículo no lugar no automóvel furtado. 

Gabarito: A 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/II Exame/2010 

João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa sua, o 

bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João aplica-se o seguinte regime 

jurídico: 

a) a obrigação fica resolvida, com a devolução de valores eventualmente pagos. 

b) a obrigação subsiste, com a entrega da coisa no estado em que se encontra. 

c) a obrigação subsiste, com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento 

no preço proporcional à deterioração. 

d) a obrigação poderá ser resolvida, com a devolução de valores eventualmente pagos, ou 

subsistir, com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço 

proporcional à deterioração, cabendo ao credor a escolha de uma dentre as duas soluções. 

Gabarito: D 
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Obrigação
Composta

Cumulativas 
("e")

Alternativas 
("ou") 

Facultativas 
("mas")

*SIMPLES

Modalidades obrigacionais quanto ao objeto 

 
Obrigações Compostas: Multiplicidade de objetos  

➢ Obrigação Cumulativa: há uma pluralidade de prestações e todas devem ser solvidas, 

sem exclusão de qualquer uma delas, sob pena de se haver por não cumprida. Podese 

estipular que o pagamento seja simultâneo ou sucessivo, mas o credor não pode ser 

compelido “a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou” (CC, art. 

314). As prestações devidas estão ligadas pela conjunção “e”, como na obrigação de entregar 

uma televisão e um DVD, por exemplo.  

➢ Obrigação Alternativa - Art. 252 a 256, CC: Tem por conteúdo duas ou mais 

prestações, das quais somente uma será escolhida para pagamento ao credor e liberação do 

devedor. Os objetos são ligados pela disjuntiva “ou”. Difere da cumulativa, em que também 

há uma pluralidade de prestações, mas todas devem ser solvidas. IMPORTANTE: O direito 

de escolha (concentração) caberá ao devedor, “se outra coisa não se estipulou” (CC, art. 252).  

➢ Obrigação Facultativa: Constitui obrigação simples, em que é devida uma única 

prestação, ficando, porém, facultado ao devedor exonerar-se mediante o cumprimento de 

prestação diversa e predeterminada. 

 

Esquematizando: 

 

 

 

 

 

 

Como as Obrigações Compostas foram cobradas no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 

 

João deverá entregar quatro cavalos da raça X ou quatro éguas da raça X a José. O credor, no 

momento do adimplemento da obrigação, exige a entrega de dois cavalos da raça X e de duas 

éguas da raça X. Nesse caso, é correto afirmar que as prestações 

a) alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha. 

b) alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha. 

c) facultativas são inconciliáveis, quando a escolha couber ao credor. 

d) facultativas são conciliáveis, quando a escolha couber ao credor.  

Gabarito: A 
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FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII Exame/2015 

Gilvan (devedor) contrai empréstimo com Haroldo (credor) para o pagamento com juros do 

valor do mútuo no montante de R$ 10.000,00. Para facilitar a percepção do crédito, a parte 

do polo ativo obrigacional ainda facultou, no instrumento contratual firmado, o pagamento 

do montante no termo avençado ou a entrega do único cavalo da raça manga larga 

marchador da fazenda, conforme escolha a ser feita pelo devedor. Ante os fatos narrados, 

assinale a afirmativa correta. 

a) Trata-se de obrigação alternativa. 

b) Cuida-se de obrigação de solidariedade em que ambas as prestações são infungíveis. 

c) Acaso o animal morra antes da concentração, extingue-se a obrigação. 

d) O contrato é eivado de nulidade, eis que a escolha da prestação cabe ao credor. 

Gabarito: A 
 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIV Exame/2016 

No dia 2 de agosto de 2014, Teresa celebrou contrato de compra e venda com Carla, com 

quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras, no dia 20 de setembro de 

2015. O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. 

Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta.  

a) Trata-se de obrigação facultativa, uma vez que Carla tem a faculdade de escolher qual das 

prestações entregará a Teresa.   

b) Como se trata de obrigação alternativa, Teresa pode se liberar da obrigação entregando 

50 computadores ou 50 impressoras, à sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a 

escolha ao credor.   

c) Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Teresa, ela poderá optar por entregar a 

Carla 25 computadores e 25 impressoras.  

d) Se, por culpa de Teresa, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a 

Carla a escolha, ficará aquela obrigada a pagar somente os lucros cessantes.   

Gabarito: B  
 

 

Modalidade obrigacional quanto aos sujeitos – MAIS COBRADA:  

  
➢ Obrigações Solidárias – CC, Art. 264 a 285:  caracterizam-se pela multiplicidade de 

credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se 

fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o 

único devedor. 
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#MasterDica: 
Solidariedade não 

se presume 

 

 

 

 

Como as Obrigações Compostas foram cobradas no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/II Exame/2010  
 

Com relação ao regime da solidariedade passiva, é correto afirmar que: 

a) cada herdeiro pode ser demandado pela dívida toda do devedor solidário falecido. 

b) com a perda do objeto por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste 

no pagamento do equivalente pecuniário, mas pelas perdas e danos somente poderá ser 

demandado o culpado. 

c) se houver atraso injustificado no cumprimento da obrigação por culpa de um dos 

devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do valor principal, mas pelos 

juros da mora somente poderá ser demandado o culpado. 

d) as exceções podem ser aproveitadas por qualquer dos devedores solidários, ainda que 

sejam pessoais apenas a um deles. 

Gabarito: B 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: é imprescindível que o candidato leia toda a letra da lei que disciplina o 

Direito das Obrigações. A saber: Código Civil, art. 233 a 420. 

 

Transmissão das obrigações (art. 286 a 303, CC): 

A relação obrigacional admite alterações na composição de seus 

elementos essenciais. Tal transmissão é conceituada de Cessão de 

Crédito e Assunção de Débito. 

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um 

credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 
 

 

Para responder a questão é necessário o conhecimento da letra da lei: 

Art. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores 
solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas 
perdas e danos só responde o culpado. 
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Como a Transmissão das Obrigações foi cobrada no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIII Exame/2014 
 

A transmissibilidade de obrigações pode ser realizada por meio do ato denominado cessão, 

por meio da qual o credor transfere seus direitos na relação obrigacional a outrem, fazendo 

surgir as figuras jurídicas do cedente e do cessionário.  

Constituída essa nova relação obrigacional, é correto afirmar que 

a) os acessórios da obrigação principal são abrangidos na cessão de crédito, salvo disposição 

em contrário. 

b) o cedente responde pela solvência do devedor, não se admitindo disposição em contrário. 

c) a transmissão de um crédito que não tenha sido celebrada única e exclusivamente por 

instrumento público é ineficaz em relação a terceiros. 

d) o devedor não pode opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão. 

Gabarito: A 

Cessão de Crédito Assunção de Dívida 

- Conceito: é negócio jurídico, pelo qual o credor 
transfere a outrem seus direitos na relação 
obrigacional.  
- Objeto: em regra, todos os créditos podem ser 
objeto de cessão, vencidos ou por vencer, salvo se 
a isso se opuser “a natureza da obrigação, a lei, ou 
a convenção com o devedor” (art. 286). 
- Forma: não exige forma especial para valer entre 
as partes. No entanto, para valer contra terceiros, 
o art. 288 do CC exige solenidades.  
- Notificação do devedor: a cessão de crédito não 
tem eficácia em relação ao devedor, senão quando 
a este notificado. O devedor ficará desobrigado se, 
antes de ter conhecimento da cessão, pagar ao 
credor primitivo (art. 292). Porém, não se 
desobrigará se a este pagar depois de cientificado 
da cessão.  
- Responsabilidade do cedente pela solvência do 
devedor: a responsabilidade imposta ao cedente 
pelo art. 295 diz respeito somente à existência do 
crédito ao tempo da cessão. Não se refere à 
solvência do devedor. Por esta o cedente não 
responde, salvo estipulação em contrário (art. 
296).  

- Conceito: trata-se de negócio jurídico, pelo qual o 
devedor transfere a outrem sua posição na relação 
jurídica. 
- Efeito: requer anuência expressa do credor. 
Produz o efeito de exonerar o devedor primitivo, 
salvo se o assuntor era insolvente e o credor o 
ignorava (art. 299); Além disso, o novo devedor não 
pode opor ao credor as exceções pessoais que 
competiam ao devedor primitivo (art. 302);  
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FGV - OAB UNI NAC/OAB/XII Exame/2013 

 

Bruno cedeu a Fábio um crédito representado em título, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), que possuía com Caio. Considerando a hipótese acima e as regras sobre cessão de 

crédito, assinale a afirmativa correta. 

a) Caio não poderá opor a Fábio a exceção de dívida prescrita que, no momento em que veio 

a ter conhecimento da cessão, tinha contra Bruno, em virtude da preclusão. 

b) Caso Fábio tenha cedido o crédito recebido de Bruno a Mário e este, posteriormente, ceda 

o crédito a Júlio, prevalecerá a cessão de crédito que se completar com a tradição do título 

cedido. 

c) Bruno, ao ceder a Fábio crédito a título oneroso, não ficará responsável pela existência do 

crédito ao tempo em que cedeu, salvo por expressa garantia. 

d) Conforme regra geral disposta no Código Civil, Bruno será obrigado a pagar a Fábio o 

valor correspondente ao crédito, caso Caio torne-se insolvente. 

Gabarito: B 

 

Pagamento Direto (CC, 304 a 333) 

 
Pagamento significa o adimplemento da obrigação. Vejamos: 

 

 

 

Quem deve 
pagar 

A quem se deve 
pagar 

O que pagar Prova do 
Pagamento 

Lugar do 
Pagamento 

Tempo do 
Pagamento 

- Devedor 
 
- Terceiro 
interessado 
 
- Terceiro não 
interessado 
em nome do 
devedor 
 
- Terceiro não 
interessado 
em nome 
próprio 

  
 

- Credor 
 
-Representante do 
Credor 
 
- Credor Putativo 
 
- Pessoa autorizada a 
receber 

- O objeto do 
pagamento é a 
prestação.  
 
-Princípio da 
identidade  
 
- Princípio da 
integralidade 

- O devedor 
tem o 
direito de 
exigir a 
quitação ao 
credor, 
podendo 
reter o 
pagamento 
e consigná-
lo se não 
lhe for 
dada. 

 

- Pode ser 
livremente 
escolhido 
pelas partes 
. 
 
- Se não o 
escolherem, 
efetuar-se-á 
o 
pagamento 
no domicílio 
do devedor.  
 
 

- As obrigações  
com estipulação 
de data para o 
pagamento, 
devem ser 
solvidas nessa 
ocasião, sob 
pena de 
inadimplemento 
e constituição 
do devedor em 
mora de pleno 
direito (art. 397) 
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Pagamentos Especiais

Extinção Sem 
Pagamento

P
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s 
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p
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ia
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Consignação do 
Pagamento

Sub-rogação do 
Pagamento

Imputação do 
Pagamento

Dação em Pagamento

Ex
ti

n
çã

o
 s

em
 P

ag
am

en
to

Novação

Compensação

Confusão

Remissão

Como o Pagamento foi cobrado no Exame da OAB:  
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 

 

Utilizando‐se das regras afetas ao direito das obrigações, assinale a alternativa correta. 

 a) Quando o pagamento de boa‐fé for efetuado ao credor putativo, somente será inválido se, 

em seguida, ficar demonstrado que não era credor. 

 b) Levando em consideração os elementos contidos na lei para o reconhecimento da 

onerosidade excessiva, é admissível assegurar que a regra se aplica às relações obrigacionais 

de execução diferida ou continuada. 

 c) Possui a quitação determinados requisitos que devem ser obrigatoriamente observados, 

tais como o valor da dívida, o nome do pagador, o tempo e o lugar do adimplemento, além da 

assinatura da parte credora, exigindo‐se também que a forma da quitação seja igual à forma 

do contrato. 

 d) O terceiro, interessado ou não, poderá efetuar o pagamento da dívida em seu próprio 

nome, ficando sempre sub‐rogado nos direitos da parte credora. 

Gabarito: B 

 

Pagamento Indireto (CC, 334 a 388)  
 

Ao lado do pagamento direto há o pagamento indireto que subdivide-se em 

Pagamento Especial e Extinção sem Pagamento. 
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Modalidades de pagamentos indiretos mais cobradas na OAB:  
- Consignação do Pagamento 

- Dação em Pagamento   

 

Consignação do Pagamento (CC, Art. 334 a 345) 
O pagamento em consignação consiste no depósito judicial ou em estabelecimento bancário, 

pelo devedor, da coisa devida, com o objetivo de liberar-se da obrigação.  
  

Dação em Pagamento (CC, Art. 356 a 359) 
É um acordo de vontades entre credor e devedor, por meio do qual o primeiro concorda em 

receber do segundo, para exonerá-lo da dívida, prestação diversa da que lhe é devida. 

 

Como a Consignação e a Dação foram cobradas: 

OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 
 

Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de dez máquinas de costura 

importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em trinta e seis prestações 

mensais e consecutivas com reajuste a cada doze meses conforme taxa Selic, a ser efetuado 

no domicílio do credor. O contrato estabeleceu, ainda, a incidência de juros moratórios, no 

importe de 2% (dois por cento) do valor da parcela em atraso, e cláusula penal, fixada em 

10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de inadimplência. Após o pagamento de 

nove parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, 

em que se comunicava um reajuste de 30% (trinta por cento) sobre o valor da última parcela 

paga sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não 

concordou com o reajuste e ao tentar efetuar o pagamento da décima parcela com base no 

valor inicialmente ajustado teve o pagamento recusado por Ronaldo. Considerando o caso 

acima e as regras previstas no Código Civil, assinale a afirmativa correta. 

a) Caso Tiago consigne o valor da décima parcela por meio de depósito judicial, poderá 

levantá-lo enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague 

todas as despesas. 

b) Na hipótese de Tiago consignar judicialmente duas máquinas de costura com a finalidade 

de afastar a incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a 

liberá-lo da obrigação assumida. 

c) O depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do 

vínculo obrigacional, isentando-o do pagamento dos juros moratórios e da cláusula penal. 

d) Tiago poderá depositar o valor referente à décima parcela sob o fundamento de injusta 

recusa, porém não poderá discutir, no âmbito da ação consignatória, a abusividade ou 

ilegalidade das cláusulas contratuais. 

Gabarito: A 
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Inadimplemento

Absoluto
A obrigação não 

pode ser prestada

Relativo
A obrigação ainda 

pode ser cumprida, 
mesmo com atraso

FGV - OAB UNI NAC/OAB/V Exame/2011 

A dação em pagamento é 

a) modalidade de obrigação facultativa, na qual o credor consente em receber objeto diverso 

ao da prestação originariamente pactuada. 

b) modalidade de adimplemento direto, na qual o credor consente em receber objeto diverso 

ao da prestação originariamente pactuada. 

c) causa extintiva da obrigação, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da 

prestação originariamente pactuada. 

d) modalidade de obrigação alternativa, na qual o credor consente em receber objeto diverso 

ao da prestação originariamente pactuada. 

Gabarito: C 

 

Inadimplemento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mora (Art. 394 a 401, CC) 

 
Mora é o retardamento ou o imperfeito cumprimento da obrigação. Preceitua, com efeito, o 

art. 394 do Código Civil: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Art. 394. Considerase em mora o devedor que não efetuar o 

pagamento e o credor que não quiser recebêlo no tempo, 

lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. 
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Como o Inadimplemento foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/X Exame/2013 
 

Luis, produtor de soja, firmou contrato de empréstimo de um trator com seu vizinho João. No 

contrato, Luis se comprometeu a devolver o trator 10 dias após o término da colheita. Restou 

ainda acordado um valor para a hipótese de atraso na entrega. Considerando o caso acima, 

assinale a afirmativa correta. 

 a) Caracterizada a mora na devolução do trator, Luiz responderá pelos prejuízos 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, salvo se comprovar que o dano ocorreria 

mesmo se houvesse cumprido sua obrigação na forma ajustada. 

 b) Por se tratar de hipótese de mora pendente, é indispensável a interpelação judicial ou 

extrajudicial para que João constitua Luis em mora. 

 c) Luis, ainda que agindo dolosamente, não terá responsabilidade pela conservação do trator 

na hipótese de João recusar-se a receber o bem na data ajustada. 

 d) Não caracteriza mora a hipótese de João se recusar a receber o trator na data avençada 

para não comprometer o espaço físico de seu galpão, vez que é necessária a comprovação de 

sua culpa e a ausência de justo motivo. 

Gabarito: A 

 

 
Acredite em você! 

“Oportunidades não surgem. É você que as cria” 
 

 Mora do Devedor Mora do Credor 

 
Requisitos 

a) exigibilidade da prestação 
b) inexecução culposa da obrigação (art. 396) 
c) constituição em mora (somente quando ex persona, 
pois, se for ex re, o dia do vencimento já interpela o 
devedor) 

a) vencimento da obrigação 
b) oferta da prestação 
c) recusa injustificada em receber 
d) constituição em mora, mediante a 
consignação em pagamento. 

 
 

Efeitos 

a) responsabilização por todos os prejuízos causados ao 
credor (art. 395); 
b) perpetuação da obrigação (art. 399), pela qual 
responde o devedor moroso pela impossibilidade da 
prestação, ainda que decorrente de caso fortuito ou de 
força maior. 

 a) liberação do devedor, isento de dolo, da 
responsabilidade pela conservação da coisa 
b) obrigação do credor moroso de ressarcir ao 
devedor as despesas efetuadas com a 
conservação da coisa 
c) obrigação do credor de receber a coisa pela 
sua mais alta estimação, se o valor oscilar 
entre o tempo do contrato e o do pagamento 
d) possibilidade de consignação judicial da 
coisa devida. 


