
DAS OBR1GAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

am OS quadros sinóticos e sugestões interessantes, às 
" em grande parte, a atualização construtiva da obra. 

ização da coleção, tivemos o apoio decisivo do Pro
amilton Siqueira Jr., Diretor da Faculdade de Direito 
visão das provas, contamos com o apoio constante e 
equipe da Saraiva. 

SUMÁRIO 

Principais trabalhos jurídicos do autor .. ............ ...... ... .... .. ..... 5 

Carta-Prefácio de Pontes de Miranda .. .... .... .... .. .... .... ............ 9 


Nota à 20. a edição .. ...... .. .... .. . .................. .. .. .. .... .. .. ........ .......... 11 


TEORIA GERAL DAS OBRIGAÇÕES 

CAPíTULO 1 

CONCEITO DE OBRIGAÇÃO 

1. Acepções da obrigação.................... .. ............ ...... ............ .. 23 


2. Conceito e elementos.......... ........ ................................. . ..... 23 


3. Evolução histórica.......... .. ............ .. ...... .. ............. .... ........... 25 


4. Crédito e débito.... .... .. .............. .... ........... .. .... .. ................... 26 


5. Vínculo obrigacionaL........ ........................ ....................... 27 


6. Débito e responsabilidade. ...... ...... ...... ...... ............... .......... 27 


7. Obrigações naturais ............................. .... .... .. ...... .... .... .. .... 29 


CAPíTULO 2 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

1. 	 Posição do direito das obrigações na sistemática do di
reito privado ...... ......... ............ ... ......................... ................ 36 


2. 	 Importância e características. Unificação do direito das 

obrigações pelo novo Código CiviL................................. 36 


2.1. Unificação....... .. ........................................................ 36 


2.2. Características.. ... ..................................................... . 38 


 

 

STJ00090471



. 

. 

14 DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS SUMÁRIO 

C APÍTULO 3 3. Fontes das obrigações no direito brasilei 
CLASSIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO OBJETO 

CAPÍTULO 6 
1. Características da prestação. ............. ... ...... .... .................... 42 EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO: Pl 
2. Obrigações positivas e negativas.. ........... ........... ....... ..... .... 44 
3. Obrigações de dar coisa certa e coisa incerta .... ........... ..... 44 1. Execução da obrigação ...... ............. ....... . 

4. Obrigações de dar e de fazer.. ...... ... ........ ...... ... .. .. ..... .... ..... 50 2. Pagamento total e parciaL ....... .... ........ .. . 

5. Obrigações de não fazer............................ .. ...... ... .............. 54 3. Capacidade para pagar e receber .. .. ....... . 

6. Obrigações conjuntivas e alternativas.... ........... ........ ...... ... 55 3.1. Capacidade para pagar ................. ... . 

7. Obrigações com faculdade de substituição.. ..................... . 58 3.2. Capacidade para receber ................. . 

8. Obrigações divisíveis e indivisíveis ........ .. .. ... .................... 59 4. Objeto do pagamento e sua prova. Moed 

9. Obrigações em dinheiro e dívidas de valor. ....................... 62 5. Lugar e tempo do pagamento .......... .. ..... . 

9. 1. Dívidas de valor. .... .. .. ......... .. .. .. ...................... .......... 64 5.1. Lugar do pagamento .... ................ ... . 

9.2. 
9.3. 

9.4. 

Cobrança de débitos em juízo. ...... .... ...... .......... .. ... ... 
O combate à inflação e os planos monetários ....... ... 

O "Plano Real" ..... ...... .................. ...... ............... ...... 

65 
68 

71 6. 

5.2. Tempo do pagamento ..... ................. . 
5.3. Vencimento antecipado .... ... ............ . 
Inadimplemento e mora ............ .. .... ........ 
6.1. Mora do devedor ......... ................ ..... 

CAPÍTULO 4 6.2. Mora do credor .. ..... ............ .... ........ .. 

CLASSIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELOS SUJEITOS 6.3. Purgação da mora ...................... ....... . 

1. Suj eitos da obrigação: credor e devedor .. ..... ..... ............ .... 75 
6.4. Casos especiais ........................ ........ . 

1. 1. Obrigações ambulatórias. Obrigações propte r rem ou CAPÍTULO 7 
reais... ..... ............... .. ... ... ... .......... ...... ............... .......... 76 MODALIDADES DE PAGAME 

2. Pluralidade de credores e devedores ... .. ... .... .... ........ .. ........ 77 OUTROS MEIOS DE EXTINÇÃO DAS 

3. 
4. 

Obrigações conjuntas .... ..... .. ... .. .. .............. ...... ... .. ... .. ..... .. .. 
Obrigações solidárias .. ... ..... .... ....... .. .... .. ... ... .. .... ..... .. ......... 

78 
79 

1. Pagamento em consignação (arts. 334 a 3 
a 900 do CPC) ................ .................... ..... . 

5. Solidariedade ativa. ... .. ... .... .... ...... .... ...... ..... .. ..... ... ... .... ... ... 81 1.1. Conceito ...... .. .... ............ .... .. ........... . 
6. Solidariedade passiva. ................ ..... ......... ..... ..... ... ... ... ....... 83 1.1.1. Casos de consignação .... .. ... . 

CAPÍTULO 5 

FONTES DAS OBRIGAÇÕES 

1.1.2. Consignação de coisa certa ( 
1.1.3. Regras sobre levantamento .. 
1.1.4. Escolha de coisa indetermin 

1. Importância do estudo das fontes ou causas das obrigações 91 1.1.5. Consignar é faculdade, não ( 

2. Fontes ou causas das obrigações no direito romano e no 1.1.6. Consignações de prestações 
direito estrangeiro ...... ..... .... ... .................................. ... ... ... . 91 1.1.7. Dúvida quanto ao credor ..... 

 

 



do estudo das fontes ou causas das obrigações 

as das obrigações no direito romano e no 

91 

9 1 

1. 1.5. 

1. 1.6. 
1.1.7. 

IAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

CAPÍTULO 3 

FICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO OBJETO 

cas da prestação .... ..... ... .... ...... ... ...... ........ .. .... .. 42 

positivas e negativas. .................. ................... .. 44 

de dar coisa certa e coisa incerta.................... 44 


; de dar e de fazer.............................................. 50 

. de não fazer. .... ............. ... ..... ...... ................... .. 54 


conjuntivas e alternativas .... ....... ............. .. ...... 55 


com faculdade de substituição....... ..... . .... .. ..... 58 

divisíveis e indivisíveis ...... . ....... ..... ....... ... .. ... . 59 


em dinheiro e dívidas de valor....... ...... ...... ... .. 62 


de valor ... ............. .... .. ............. ......... .. .......... 

de débitos em juízo. ...... ... .............. ......... .. 
à inflação e os planos monetários... .. ..... 

C APÍTULO 4 

''-'''''_''"'-' DAS OBRIGAÇÕES PELOS SUJEITOS 

ambulatórias. Obrigações propter rem ou 

de credores e devedores .................. ............... . 

conjuntas .......... .. ...... .. ...... ... .... .. ....... .. ..... ....... . 

passiva ...... ..... ..... ........................... ...... ..... .. . 

64 


65 

68 


71 


75 


76 


77 

78 


79 

81 


83 


C APÍTULO 5 


FONTES DAS OBRIGAÇÕES 


SUMÁRIO 15 

3. 	 Fontes das obrigações no direito brasileiro ....................... 95 


CAPÍTULO 6 


EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO: PAGAMENTO 


1. Execução da obrigação..... .... .................. .. ......................... 100 

2. Pagamento total e parciaL........................................ ...... ... 102 

3. Capacidade para pagar e receber ... ... .. ........ ............. ...... .... 103 


3.1. Capacidade para pagar ................ .. ... ............. ........ ...... 103 

3.2. Capacidade para receber ... .... .. .... ... .............. .. ....... ...... 106 


4. Objeto do pagamento e sua prova. Moeda...... .... .......... ... .. 108 


5. Lugar e tempo do pagamento.... ..... ...... .... ... ... ........ .... .. ..... . 110 

5. 1. Lugar do pagamento ... ... ...... ... ...... ... ........... ... ........ .... . 110 

5.2. Tempo do pagamento .... ........... .. ........ .... .. .......... ........ . 112 

5.3 . Vencimento antecipado ... ......... ........... ... .... .......... .... ... 113 


6. Inadimplemento e mora ...... ... ... ...... .. ......... . ........ ..... .... ... ... 114 


6.1. Mora do devedor.. .................... .. ............. .... .... .. .......... 115 

6.2. Mora do credor ............... ............... ..... .................... ... . 117 

6.3 . Purgação da mora .................... .... .. ... .. ...... .... ........ ...... . 117 

6.4. Casos especiais ....... .... .... .. . .... ......... .. ... ..... ........... ....... 118 


CAPÍTULO 7 


MODALIDADES DE PAGAMENTO E 

OUTROS MEIOS DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 


1. 	 Pagamento em consignação (arts. 334 a 345 do CC e 890 

a 900 do CPC) ..... ...... ... ............. ........ ... ......... ........... .... .... .. 124 

1. 1. Conceito ....... .... .. ............. .... .... ........ .......................... 124 


1. 1.1. Casos de consignação.... .... .. .......... ...... .... ...... 125 

1. 1.2. Consignação de coisa certa ou corpo certo ... 129 

1.1.3. Regras sobre levantamento. ... .... ...... ...... .. ...... 130 

1.1 .4. Escolha de coisa indeterminada pelo credor. 131 


Consignar é faculdade, não dever..... ...... ....... 13 1 


Consignações de prestações periódicas......... 132 

Dúvida quanto ao credor .................. .. ........ ... 132 


 

 



-

I 

F 


16 DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 	 SUMÁRIO 

1.1.8. Revelia ou recebimento pelo credor... .. ......... 133 2.2. Responsabilidade objetiva ..... ......... . 


1.2. Mora intercorrente na consignação em pagamento.. 133 3. Perdas e danos .. .... .. .... ............. .... .... .. ....... . 


2. Pagamento com sub-rogação (arts. 346 a 351 do CC) ...... 134 4. Dano patrimonial e moral . Constituição dt 

2. 1. Conceito................... ... ...... ...... ............. ..................... 134 5. Juros ........... ..... .... ...... ..... .... ... .... ... .......... ... . 


2.2. Espécies . ............. ...... ..... .. .... ..... .. ... ... ......... ......... ...... 134 5.1. História ... ........ .... ......... .. .... .... ... .... .. .. 


2.2.1. Sub-rogação pessoaL................................... 134 5.2. Conceito ....... .... .... .... ..................... ... . 


2.2.2. Sub-rogação reaL......................................... 136 5.3. Espécies ..... .... .. ..... ...... .......... ...... ..... . 


2.3. Efeitos.... .. ...... ......................... .................. ... ............ . 136 5.4. Evolução legislativa .. ... ............... ..... 


2.4. Limites .... ....... ... .............. .......... ......................... ....... 137 

CAPÍTULO 92.5. 	 Preferência ........ .. ........................ ..... ................... ...... 137 

GARANTIAS DO CRÉDITI 
3. 	 Imputação do pagamento (arts. 352 a 355).. ... ...... ..... ........ 137 


3.1. Conceito.......... ........ .... ... ........ .. .... .. .. ... .. ............ ........ 137 1. Tutela do crédito: medidas preventivas, C
 

4. Dação em pagamento (arts. 356 a 359)... ............... . ........... 138 meios de execução ............. .... ........ ... .. ...... . 


4.1. Conceito .... ................ ... .......................... ..... ..... ......... 138 2. Cláusula penal... .. ... ........... ........................ . 


5. Sucedâneos de pagamento .... .. ..... .... ..... ... ... .. ...... ... ............ 139 2.1. Distinções ....... ..... ... ....... ..... .. ... ... .... . . 


5.1 . Noções gerais................. ......... .. .. ............................. . 139 2.2. Espécies: moratória e compensatória 


5.2. Novação. Conceito (arts. 360 a 367) .. .................... .. 140 2.3. Efeitos e limites ..... .......................... . 


5.3. Elementos .... ........... .... ....... ..... ......... ... ...................... 140 2.4. Casos especiais ............................. ... . 


5.4. Espécies ............................. ............................. .. ... ..... 141 3. Direito de retenção ....... ........ ... ............. ...... 


6. Compensação. Conceito (arts. 368 a 380) ......... ... ............. 142 4. Arras ou sinal (arts. 417 e s.) ... .............. ... . 


7. Confusão (arts . 381 a 384)...... ...... .. ... .. .. .... .. .. .................... 144 5. Pri vilégios ......................... ... ..................... . 


8. 	 Remissão de dívida (arts. 385 a 388).. .... ..... ................... ... 145 6. Revogação dos atos praticados em fraude ( 


9. 	 Transação (arts. 840 a 850). ;.. ............... .... .... ......... ..... ....... 146 6.1. Caso especial de proteção do crédito 


10. Da convenção de arbitragem: cláusula compromissória e 
CAPÍTULO 10compromisso arbitral ................ ..... ... ....... ..... ........... ... ..... . 150 

TRANSMISSÃO DAS OBRIGA~ 

CAPÍTULO 8 
1. 	 Cessão de crédito ........... ..... ........... ... ........ . 


DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
2. 	 Classificação ............................. .. ..... .. ..... .. . 


1. 	 Da inexecução das obrigações. Responsabilidade contra- 3. Bens intransmissíveis ... ... ....... ........ ......... .. . 

tual ............................... ... ...... ........ ......... ..... ........ ............... 169 
 4. 	 Formas e efeitos da cessão ..... ........ ... ...... .. . 

1.1. Responsabilidade civil.. . ... ... ..... .. ......... .... ... ..... .. ... ... . 171 
 5. 	 Responsabilidade do cedente .... ..... .... ..... .. . 


2. 	 Caso fortuito e força maior ...... .... ..... . ................ ...... ... .... ... 172 6. Natureza jurídica da cessão de crédito e ( 

2. 1. Casos de culpa presumida . .... ... .... ........ ... ..... ..... .... ... 173 dívida ................................................. .... ... . 


 

 



17DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS SUMÁRIO 

. Revelia ou recebimento pelo credor............ .. 133 2.2. Responsabilidade objetiva .... ....................... ..... .... ... . 174 


1 intercorrente na consignação em pagamento. . 133 3. Perdas e danos....... .. .......... .. ..... ... ..... ........ ........ .. .......... ...... 175 


1 com sub-rogação (arts . 346 a 351 do CC) ...... 134 4. Dano patrimonial e moral. Constituição de 1988.............. l78 


:eito.... .... ... ..... .... ................................................ 134 5. Juros ....................... ................... ..... .... ..... ......................... .. 181 


cies ........ ............. ............ ... .. ... .... ... ... ........... ...... 134 5.1. História ........................ ..... ... ......... ........ ......... ... ........ 181 


. Sub-rogação pessoaL........ ....... .... ................. 134 5.2. Conceito................................ ..... ... .. ... .......... .... ......... 182 


.. Sub-rogação reaL ... ...... .... .............. .... ... .. ..... 136 5.3. Espécies ........................... .. ... ...... .. ........... ... ....... ....... 182 


os............... .... ................ .. .... ........... ... ................ 136 5.4. Evolução legislativa .. .......... ...... ....... ... .... .... ... ... .. ..... 183 


tes............. ... ............... ....... ..... ............... ...... ...... 137 

CAPíTULO 9 


~rência .............. ... . ................ . ....... .. .......... . ... .... . . 137 


do pagamento (arts. 352 a 355).......... ... ..... ...... 137 

GARANTIAS DO CRÉDITO 


:eito. ...... .. .... ..... .......................... ..... .. ... ... ........... 137 1. Tutela do crédito: medidas preventivas, conservatórias e 

meios de execução ... ..... .. ..... ....... ... ................ ... .......... .. ... .. 191
pagamento (arts . 356 a 359)........ ....... ... .... .. ...... 138 


2. Cláusula penal.......... .... ... ... ............. ... .... .... ................... ... .. 192
:eito..... ..... ... .. ... .... ... .. ..... ...... .. ........ .... ........ ... ... .. 138 

2.1. Distinções ............ ........ ................... .. ...... ... ........... .... 193
IS de pagamento .. ........ ......... .............. ... .... .... ..... 139 

2.2. Espécies: moratória e compensatória (art. 409) ....... 194
>es gerais.... ..... ... .. ..... .... .. ... .... ... ............ ..... ........ 139 

2.3. Efeitos e limites ...... .................................... ... ........... 194
lção. Conceito (arts. 360 a 367) ..... ..... .. ........... . 140 

2.4. Casos especiais .. .. ......... ..... .... .... ... .................. ... ....... 195
lentos .... ... ... ... ... ... ................ .. .. .. ... ....... .... ......... . 140 


3. Direito de retenção...... ..... ....... ...... .. ... .......... ...................... 196
cies ....... .... .... ............. ...... ................... .... ........... 141 

4. Arras ou sinal (arts. 417 e s.) ........ ........... ..... ... ........... .... ... 199
ção. Conceito (arts . 368 a 380) .......... ..... .. ....... . 142 

5. Privilégios .............. ... ... ........ ....... .. ... ............. .... ............... .. 202
(arts. 381 a 384).............. .. ... .. .. ........ ............. .. ... 144 

6. Revogação dos atos praticados em fraude contra credores 205
de dívida (arts. 385 a 388) ....... ........ ........... ... .... 145 


6.l. Caso especial de proteção do crédito ....................... 207
(arts. 840 a 850).. ... .. .............. .. .... .... .. ... ...... ...... 146 

lção de arbitragem: cláusula compromissória e 
CAPÍTULO 10 


TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

sso arbitral ............ .. ............. .. .......... ..... .... ....... . 150 


CAPíTULO 8 

1. Cessão de crédito .... ..... .... ... ...... .. ...................... ...... .. .... ..... 212 


2. Classificação.... .. ..... .................................... ..... ... .... .... ... .... 213 

DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 


lIção das obrigações. Responsabilidade contra- 3. Bens intransmissíveis........................................ ................. 214 

169 
 4. Formas e efeitos da cessão............ .......... .......... .. ..... .......... 215 


lonsabilidade civil. ..... .. ... .... .............................. . l71 5. Responsabilidade do cedente ............ ........ ... ...... .... .......... .. 217 

ito e força maior ............ ............... ..... .... ... .. .... .. . 172 6. Natureza jurídica da cessão de crédito e da assunção de 

IS de culpa presumida .... ....... .... .... ..... ........ ...... . . l73 dívida ..... .. ...... ... ....... ... ....................................................... 21 8 


 

 



, 

' 

, 

' 
' 

..----------~------------~~-----------------------

18 DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

6.1. Assunção de dívida ou cessão de débito .... .............. 219 


T EORIA GERAL DOS CONTRATOS 

CAPÍTULO 11 

O CONTRATO - GENERALIDADES 

1. 	 Noção de contrato e evolução histórica ..................... ........ 227 


2. 	 Princípios básicos do direito contratual: autonomia da 
vontade, supremacia da ordem pública, obrigatoriedade 
dos contratos e a boa-fé ............... ............... .... ... ................ 229 

2.1. O princípio da boa-fé....... .... ....... ...... ... ........ ............. 231 


2.2. Concepção clássica do contrato..... .... .... ....... ...... ... ... 235 


3. Interferência do Estado nos contratos.. ...... ..... ................... 236 


4. A internacionalização do contrato.. .. ..... .... ... .......... ........... 239 


5. A evolução do contrato e o Código Civil... ....................... 240 


C APÍTULO 12 


ELEMENTOS DO CONTRATO 


1. Elementos essenciais: capacidade, objeto e consentimento 255 

2. Formação do contrato: proposta e aceitação...... .. .............. 258 

2.1. Policitação e efeitos .... .. ..... ... .............. . ... .. .......... ... ... 259 

2.2. Contratos entre ausentes. Teorias ..... .... ... .... ........ ..... 260 

2.3. Do lugar da formação dos contratos ......... ............... . 262 

3. Forma e prova dos contratos ........................... ... ..... ......... .. 

4. Interpretação dos contratos ......................... ... .. ............. ... .. 

4.1. Interpretação e direito do consumidor .... ......... ....... . 

CAPÍTULO 13 

CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS 

1. Diversidade de critérios para a classificação dos contratos 

2. Contratos unilaterais, bilaterais e plurilaterais .. ........ ........ . 

3. Contratos gratuitos e onerosos ...... ... .... ... .. ....... .... .... ...... ... . 

262 

263 

267 

27 1 

272 

275 

SUMÁRIO 

4. Contratos típicos, atípicos e mistos ........ .. . 


5. Contratos individuais e coletivos ...... .. ...... . 


6. Contratos instantâneos, continuados e dife 
7. Contratos reais, formais e consensuais ..... . 

8. 	 Contratos de adesão .................................. . 

8.1. Contratos de massa ......................... . . 


9. 	 Contratos por tempo determinado e indete 

10. Contratos civis e comerciais e a unificaçã( 
obrigações .. .... ...... ... ..... ... ..... .. ....... ... .. ....... 

11 . Contratos conexos, grupos de contratos e CI 

12. Contratos preliminares .. .... ............... .. ... ... . 


12.1. Contrato obrigatório ...... ... ........... ... . 


12.2. Contrato consigo mesmo ou autocor 
12.3. Contratos evolutivos .................. .... . . 


12.4. Contratos de consumo ................... . . 


12.5 . Subcontrato .................. ... .... .. ·.········ · 

12.6. Contratos eletrônicos ............. .... .. .. . 


CAPÍTULO 14 

EFEITOS DOS CONTRAT< 

1. 	 Efeitos dos contratos quanto a terceiros .. . 

2. 	 Promessa pelo fato de terceiro ... .... .......... 


3. 	 Estipulação em favor de terceiro ........... ... 


4. 	 Contratos concluídos por terceiros ... .... ... 

4.1. Contrato com pessoa a declarar .... . 

CAPÍTULO 15 

A TEORIA DA IMPREVISÃO E A REVIS) 

1. Evolução doutrinária do contrato .. ..... ..... . 


2. A cláusula rebus sic stantibus no direito t 

3. A teoria da imprevisão no direito brasileü 

4. Teoria da imprevisão e dívidas de valor.... 

 

 



'AS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

ção de dívida ou cessão de débito ... ... .... . ...... . 219 


TEORIA G ERAL DOS CONTRATOS 

CAPÍTULO 11 


J CONTRATO - GENERALIDADES 


mtrato e evolução histórica .... .... .. .. ....... .. ........ 227 


,ásicos do direito contratual: autonomia da 

)remacia da ordem pública, obrigatoriedade 

s e a boa-fé ... ... ......... .. ....... .. ..... ... .. ....... ..... ... .. 229 


cípio da boa-fé .... .... ... .... ... .... ....... ....... .. ... ... .. .. 231 


pção clássica do contrato............. ......... .. ....... . 235 


I do Estado nos contratos . ... ......... .. ... .. .... ..... ... 236 


nalização do contrato.... ...... ... ..... ...... ... ... .... ... 239 


jo contrato e o Código Civil .. ...... ........ .. ... .... . 240 


CAPÍTULO 12 


ELEMENTOS DO CONTRATO 


ssenciais: capacidade, objeto e consentimento 255 


) contrato: proposta e aceitação .. ............... ..... 258 


ação e efeitos .. ... .. ... .... ...... ... ..................... .... .. 259 


tos entre ausentes. Teorias........ ..... .... ... ......... 260 


ar da formação dos contratos... ..... ... ... ... ........ 262 


ra dos contratos. ... ... ..... ......... .. ................. ...... 262 


, dos contratos .. .... ......... .. .... .. ... . ... ..... .. ... . ....... 263 


etação e direito do consumidor ... ...... ........ .... 267 


C APÍTULO 13 


~LASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS 


je critérios para a classificação dos contratos 27 1 


ilaterais, bilaterais e plurilaterais... ..... .. ... .. .... 272 


ltuitos e onerosos.. ...................................... .. . 275 


19SUMÁRIO 

4. Contratos típicos, atípicos e mistos .... ... ... ... ... ... ......... .. . ... . 278 


5. Contratos individuais e coletivos ... ........... ........ ... ... ...... ..... 282 


6. Contratos instantâneos, continuados e diferidos.............. .. 283 


7. Contratos reais, formais e consensuais ..... ............... .......... 284 


8. Contratos de adesão ........................................................... 285 


8.1. Contratos de massa ...... ................. .... .. .. .... .... .. .... .. .... 287 


9. Contratos por tempo determinado e indeterminado.... ....... 289 


10. Contratos civis e comerciais e a unificação do direito das 

obrigações.. ... ......... .......... ..... .. ........ ... .... .... .... ... .... .......... .. . 290 


11. Contratos conexos, grupos de contratos e contrato quadro .. 291 


12. Contratos preliminares..................... ..... .... .... .. .... ... ......... ... 295 


12.1. Contrato obrigatório ...... .... ...... .. ... ... .. ... ... .... .. .... .. .. ... 299 


12.2. Contrato consigo mesmo ou autocontrato ........... ..... 300 


12.3. Contratos evolutivos ...................... ...... ........... .... ...... 300 


12.4. Contratos de consumo ..................... ........... ...... ..... ... 300 


12.5. Subcontrato......................... ............. ......... ... ..... ...... .. 301 


12.6. Contratos eletrônicos ............... ... ......... .................... 301 


CAPÍTULO 14 


EFEITOS DOS CONTRATOS 


1. Efeitos dos contratos quanto a terceiros .... ...... ........ ... .. ..... 31 3 


2. Promessa pelo fato de terceiro....... ......... ......... .......... ........ 314 


3. Estipulação em favor de terceiro .. .......... ... ......................... 315 


4. Contratos concluídos por terceiros. .. .. ... ... ... ............ .......... 318 


4.1. Contrato com pessoa a declarar ............... ...... .. ........ 318 


CAPÍTULO 15 


A TEORIA DA IMPREVISÃO E A REVISÃO CONTRATUAL 


1. Evolução doutrinária do contrato ..... ......... .. ........ ........... ... . 320 


2. A cláusula rebus sic stantibus no direito estrangeiro. ........ 324 


3. A teoria da imprevisão no direito brasileiro ... ..... ............ .. 328 


4. Teoria da imprevisão e dívidas de valor. .. ... .......... ........ ..... 337 


 

 



20 DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E TEORIA GERAL DOS CONTRATOS 

5. As modificações da estrutura do contrato .... ............ ......... 339 


CAPÍTULO 16 

DOS VÍCIOS REDIBITÓRIOS 


1. Conceito e histórico . .. .... ......... ..... ..... .... . ........... .... ............. 343 

2. Regulamentação no direito civil brasileiro ...... ..... .... ......... 346 

3. Problemas processuais .. ....... .. ..... .............. ......... ....... .. ... ... . 352 


3. 1. Prazos do Código CiviL. .. .. ............. ..... .. .. ............... 353 

3.2. A proteção do consumidor. ....................... .......... .. .... 355 

3.3. Prazos de decadência e prescrição no Código de 


Defesa do Consumidor .......... .. .... .... ... .. .. .. .... ........... 357 


CAPÍTULO 17 

DA EVICÇÃO 


1. Conceito ............ ....... ... .. .... ... ... ... .. ........ .. ...... ...................... 361 

2. Classificação.... ..... ..... ... .... ...... .... ..... ..... .......... ..... .. ............ 364 

3. Responsabilidade pela evicção .. .................. .. .............. ...... 365 


3. 1. Jurisprudência ..................... ... .......... ....... ....... .... .. .... 371 


CAPÍTULO 18 


ALTERAÇÃO, INEFICÁCIA E EXTINÇÃO DOS CONTRATOS 


I. Alteração........ .. ...................... ... .... ...... ........ .... ........... .... ... . 373 

2. Ineficácia...................................................... .... .. .. .............. 374 

3. Ineficácia em sentido amplo ............ ......... ................... ...... 374 

4. Ineficácia em sentido estrito ... .... .... ...... .... .... .. ............. ...... 376 

5. Extinção dos contratos .......................... .... .. .. ... .... ... .... ... .... 376 


TEORIA GERAL D) 


 

 




