
   O direito das obrigações está inserido no Código Civil nos artigos 233 usque 

480.  

  Este tópico é bem teórico, com muitas classificações e definições ele é de 

extrema importância, devido sua aplicabilidade em todos os ramos do Direito. Com isso, não 

paira duvida que o estudo dos contratos seja o mais importante no estudo do Direito – visto 

que seus lineamentos fundamentam não só o direito civil, mas tudo que envolve uma relação 

jurídica, seja ela uma relação de trabalho, de tributação, de negociação comercial e até mesmo 

no âmbito penal, quando há uma reparação de danos – beneficiamento. 

: Antes de sermos sujeitos de direito, somos sujeito de necessidades. 

  Dentro da realidade das realizações humanas, em todos os momentos da 

nossa existência humana, somos estimulados à pratica de atos que nos ligam a outras pessoas. 

É uma questão de sobrevivência – é a essência da vida em sociedade. Isso traz um vínculo 

moral, natural ou patrimonial. 

  O vínculo moral não tem apreço! Ele não pode ser mensurado 

pecuniariamente. Com isso, você é levado a concluir que ele não tem natureza retributiva ou 

sinalagmática. Se em uma prova de concurso, você fosse obrigado a exemplificar – qual seria 

um exemplo a ser lançado? Fácil! Os trabalhos de filantropia – as pessoas que servem sopas a 

moradores de rua à noite. A voluntariedade dessas pessoas produzem obrigações 

patrimoniais? Por certo, que não! É uma caridade. Já a obrigação com vinculo natural, também 

conhecida entre os doutrinadores, em especial os alemães, como obrigação imperfeita – 

encontra-se em uma posição intermediaria entre a obrigação moral e a patrimonial. Mas 

porque se chama obrigação natural, ou como chamam os alemães; imperfeita? Fácil! Ela tem 

garantia? Não! Ela tem sanção? Não! Logo, ela é natural ou imperfeita, já que ocorre 

naturalmente, sem nenhuma imposição ou sanção, em caso de descumprimento. Imperfeita, 

pela ótica legal ou jurídica – não existe ação para exigível. Mesmo assim; ela existe e o 

patrimônio do devedor, jamais responderá pelo seu inadimplemento. 

  Pelo exposto, a obrigação natural é aquela que não permite ao credor não 

pode exigir do devedor certa prestação. Embora seu adimplemento espontâneo ou voluntário 

possa reter à titulo de pagamento e não de mera liberalidade. 

  Para completar, não se pode esquecer que existem duas espécies de obrigação 

natural: as que não chegam a tomar corpo de obrigações juridicamente configuradas, que 

consistem em mera modelação de conduta (exemplo: mesada recebida pelos filhos) e as 

outras, são as obrigações que nascem perfeitas, que por uma razão superveniente, que por 

uma razão venha a perder a sua exigibilidade1, como a reclamação do pagamento de um título 

vencido ou prescrito. 

                                                             
11 Momento a partir do qual se pode reclamar o cumprimento imediato de uma obrigação. 
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: Neste último caso, o credor era credor e o devedor era devedor, logo existia 

um objeto. Mas em razão da não exigibilidade do pagamento dentro do prazo legal – faltou-lhe 

a ação. Por isso, que se diz que o sujeito ativo não tem o poder de tornar efetivo o direito de 

exigir o cumprimento daquela obrigação. 

   Para finalizar, temos as obrigações patrimoniais. É as que podem ser 

convertidas em dinheiro, como no caso, o pagamento de um tributo ou o cumprimento de um 

contrato. 

  O que nos interessa, em regra geral, é a obrigação jurídica patrimonial, 

tutelada pelo Estado, pois ela será o garantidor em caso de não cumprimento da obrigação 

assumida.  

  Já as relações ou obrigações estranhas ao direito, tais como: as obrigações 

morais ou quaisquer outras, desprovidas de sanção, não terão relevância na elaboração deste 

material. 

  Passada essas linhas iniciais, vou abordar as obrigações em si mesmas, mas 

antes vamos fazer uma divisão do direito. Isso mesmo; vou dividir o direito em dois grandes 

ramos:  

1. Direitos NÃO patrimoniais são aqueles que dizem respeito à 

pessoa humana, como direito à vida, à liberdade, ao nome; 

 

2. Direitos Patrimoniais que consistem no conjunto de bens, direitos 

e obrigações de uma pessoa natural ou jurídica, suscetíveis de 

estimação pecuniária, direitos patrimoniais estes que por sua vez 

se subdividem em direitos reais e direitos pessoais. 

 

: Os direitos reais serão abordados em capítulo especial destinado ao Direito 

das Coisas. O direito obrigacional ou de crédito, que compõe o direito das obrigações – 

fazendo uma comparação sucinta entre os dois institutos; temos que: nos direitos reais, temos 

somente um sujeito que exerce diretamente e imediatamente seu direito de propriedade, 

contra todos, pois esse direito tem efeito erga omnes. Assim, no direito real, o sujeito passivo 

é indeterminado. E confere ao seu titular a ação real contra qualquer pessoa que venha 

dificultar ou impedir o titular, de exercer seu direito sobre a coisa. 

  Nos direitos pessoais ou obrigacionais haverá sempre um sujeito ativo ou 

credor e o sujeito passivo ou devedor – e se violado esse direito pessoal, poderá seu titular 

dirigir-se apenas contra aquele que figura na relação jurídica como sujeito passivo para exigir o 

cumprimento de determinada prestação. 

  Uma alteração interessante ocorreu com a mudança de estilo de vida das 

pessoas, onde a maior parte da população do país se deslocou para os grandes centros 

urbanos. Com isso, com a crescente ocupação dos imóveis, acompanhou-se uma evolução na 

aplicação na ideia de obrigação advinda da coisa. Em determinados casos e em muitas 

situações de ordem prática poderão exigir a reunião dos direitos obrigacionais aos direitos 



reais – o que ocorre com as obrigações propter rem (dívidas condominiais) – misto de direito 

pessoa com direitos reais. 

  As obrigações propter rem não são decorrentes de um contrato, mas sim; da 

posse, do domínio de certo bem, e quem o adquire automaticamente, adquire essa obrigação 

real advinda da coisa. O adquirente do bem se torna devedor – mesmo sem querer. Isso é 

condição de ser dono do bem. 

  A maior parte dos doutrinadores caracteriza essa obrigação como acessória 

mista, autônoma e de caráter hibrido, pois tem como objeto nas relações obrigacionais, uma 

prestação especifica que está incorporada ao direito real em relação em quem detiver o 

domínio ou a posse sobre alguma coisa. Mesmo sendo um tema incerto, quanto a sua 

natureza jurídica, na prática esse tipo de obrigação é muito mais comum do que todos 

pensam. Temos como exemplo clássico: a obrigação do condómino e contribuir com a sua cota 

condominial, para a conservação da coisa comum. Outra hipótese é a obrigação do 

proprietário ou adquirente de patrimônio histórico tombado, em não modificar ou alterar as 

características da coisa. A obrigação de vizinhos concorrerem com as despesas para construir 

ou reforma muros divisórios comuns. O embaraço de servidões. A obrigação dos proprietários 

prestarem caução contra riscos eminentes de danos ao patrimônio do vizinho, em razão do 

dano – as obrigações atinentes ao direito de vizinhança, entre outras tantas. 

  Importante detalhe, essas obrigações devem ser cumpridas de forma 

espontânea e livre, caso contrário o sujeito passivo torna-se inadimplente. Sujeito aí, a questão 

da responsabilidade. 

: Obrigação não deve ser confundida com responsabilidade, isso 

porque a obrigação é um dever ou um compromisso ocorrido, decorrente de um vínculo 

jurídico, oriundo da lei ou do ato de vontade – que compele alguém a fazer ou não fazer algo 

apreciável monetariamente em proveito de outro. Já a responsabilidade, decorre do não 

cumprimento desta obrigação, ou seja, uma consequência jurídica – de natureza patrimonial. 

Muito embora obrigação e responsabilidade estejam intimamente ligadas, pode existir 

obrigação sem que exista responsabilidade. Cito com exemplo: pagamento de dívidas 

decorrentes de jogo ou dívidas prescritas. Nestes casos embora a dívida exista, não pode o 

credor exigir do devedor que ele salde seu débito – e se o devedor fizer será por mera 

liberalidade sua.  

  Da mesma forma pode haver responsabilidade sem obrigação – é o que ocorre 

nas hipóteses dos FIADORES, que embora tenham assumido a responsabilidade de prestar 

fiança, não tem a obrigação de pagar a dívida, salvo se houver inadimplência do devedor 

principal. 

  Neste estágio da vida profissional, todos sabem que a palavra OBRIGAÇÃO 

deriva do latim, que traz a ideia de vinculação, de dependência. De pacto – de pessoa ou coisa 

determinada ou determinável a outra igualmente determinável ou determinada.  

  Se buscarmos os conceitos mais clássicos, temos o das institutas de Justiniano, 

que diz ser a obrigação um vínculo jurídico que nos obriga a pagar, alguma coisa, ou seja, fazer 



ou deixar de fazer algo. Observou alguma coisa? Isso, mesmo! A definição, não faz qualquer 

menção a pessoa do credor, mas somente a do devedor. 

  Para o saudoso Clóvis Beviláqua define obrigação como: “relação transitória de 

direito, que nos constrange a dar, fazer ou fazer alguma coisa, em regra economicamente 

apreciável, em proveito de alguém que por ato nosso ou de alguém conosco juridicamente 

relacionado, ou em virtude da lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão”. 

  Já o professor e doutrinador; Caio Mario da Silva Pereira, de maneira muito 

concisa, define a OBRIGAÇÃO como sendo: “um vínculo jurídico, em virtude do qual uma 

pessoa pode exigir de outra a obrigação economicamente apreciável”. 

  Visto o posicionamento conceitual de cada doutrinador, podemos concluir 

que, o Direito das Obrigações – é um ramo do Direito Civil que tem por finalidade equilibrar 

as relações jurídicas entre credores e devedores fundamentadas num complexo de normas 

que regem essas relações jurídicas as quais são de ordem patrimonial, que têm por objeto 

prestações de dar, restituir, fazer e não fazer cumpridas por um sujeito em proveito de 

outro. 

   No nosso dia-a-dia, são as principais fontes de nascimento das relações 

jurídicas entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Por certo, que nem todos os 

acontecimentos por si só, são capazes de fazerem surgir relações jurídicas. No entanto, todos 

aqueles que envolvem interesse entre pessoas, são formadores de relações jurídicas. Podemos 

entender relações jurídicas, como sendo o resultado de fatos ou atos jurídicos, envolvendo 

pessoas físicas ou jurídicas – e tenha por objeto, um interesse juridicamente protegido. Para 

que se concretize, ou formalize a obrigação são indispensáveis que estejam presentes, os 

elementos abaixo elencados: 

1. O sujeito 

2. O vínculo jurídico, e; 

3. A prestação. 

 

   O Sujeito ativo e passivo ou credor e devedor, representam o elemento 

subjetivo ou pessoal. Detalhe: pode ser qualquer tipo de pessoa seja natural ou jurídica, de 

qualquer natureza, além é claro das sociedades de fato. 

  O vínculo jurídico também existente entre as partes, que sujeita o devedor a 

realização de um ato positivo ou negativo, no interesse do credor. 

  Por último, a prestação que é o OBJETO da obrigação, representado pela 

conduta humana de dar, fazer ou não fazer. 

  Um detalhe importante: o direito das obrigações exige dualidade de sujeitos, 

caso contrário, estaríamos diante de uma obrigação real. Você deve estar se perguntando: mas 

quais são esses sujeitos? O credor e o devedor. Estava fácil! 



  Pelo que você já estudou, não paira qualquer dúvida que o CREDOR, é aquele a 

quem a prestação positiva ou negativa é devida – podendo ser único ou coletivo – podendo ser 

uma pessoa física ou jurídica, no entanto, deve ter capacidade de exercer direitos ou contrair 

obrigações.  

  Na hipótese de pluralidade ativa, cada credor tem o direito de receber a 

prestação por inteiro, como se fosse único. Nessa situação a obrigação é indivisível, portanto, a 

obrigação também é indivisível, não comportando pagamento parcelado. Como existe a 

solidariedade, a prestação deverá ser executada de uma única vez, mas não por ser indivisível, 

e sim; por causa da solidariedade que se estabelece entre os sujeitos. 

  Na solidariedade ativa, cada credor é em tese é credor de uma cota. Em 

decorrência da solidariedade e pode exigir a prestação por inteiro, nessa hipótese, quando 

receber se obriga a oferecer aos demais credores, o quinhão de cada um. A solidariedade ativa 

é de suma importância por facilitar a liquidação do débito. No entanto, existe um 

inconveniente para o credor: porque os outros credores que não receberam ficam a mercê do 

que recebeu. Situação comum de ser vista, nos casos de marido e mulher, que abrem conta 

conjunta. 

  Já com relação ao sujeito passivo (DEVEDOR), podemos dizer que é aquele que 

deverá cumprir a prestação obrigacional, limitando sua liberdade, pois deverá dar; fazer ou 

deixar de fazer, em atenção aos interesses do credor. Sendo o credor, no caso de 

inadimplemento, poderá buscar, por via judicial no patrimônio do devedor, recursos para 

satisfazer seu crédito. Tal como ocorre com o sujeito passivo, o devedor, também pode ser 

uma pessoa física ou jurídica, e ainda coletiva. Um detalhe importante: não é preciso que o 

devedor esteja rigorosamente determinado, no entanto, deve ser determinável 

posteriormente, justamente o que ocorre, nas obrigações propter rem, nas quais será o 

devedor, aquele que estiver investido em um direito real. 

  No caso de pluralidade de devedores, o credor comum, poderá cobrar de cada 

um dos devedores, a dívida por inteiro. O credor tem o direito de cobrar a dívida total ou 

parcial, de um ou de todos, e a prestação será executada de uma só vez. Isso decorre da 

solidariedade dos sujeitos e não devido a prestação – isso, por certo, gera maior segurança 

para o credor. 

  Mesmo sendo, permitida a mudança subjetiva do polo, por transmissão da 

obrigação ou por sucessão, nas relações obrigacionais sempre deverá haver duplo sujeito. 

OBSERVAÇÃO: Exceção a regra na alteração da polaridade obrigacional é feito para o 

cumprimento da obrigação personalíssima, pois são de natureza infungível – onde as partes 

não podem ser substituídas – uma vez que a obrigação depende das qualidades pessoais do 

obrigado (um pintor artístico, um músico especifico, contratado para compor uma trilha 

sonora, etc).Os sujeitos precisam ser individuados, para que o devedor saiba a quem prestará a 

obrigação ou de quem o credor receberá. Mas não se pode esquecer, que no primeiro 

momento, esta individualidade não é necessária, basta que seja determinável. Exemplo: nos 

títulos ao portador, o credor será sempre aquele que tiver a posse, desse título.Com isso, até o 



cumprimento da obrigação, o sujeito ativo é pessoa incerta, que será determinada no 

momento da apresentação do título. 

  Quanto ao objeto da obrigação, este é a prestação negativa ou positiva do 

devedor, que consiste em dar, fazer ou não fazer algo, que obrigatoriamente terá que ser lícito 

possível, determinável ou determinado – devendo ter um valor econômico, também 

determinável ou determinado. 

  Para a maior parte dos doutrinadores, o objeto da obrigação consiste na 

prestação, isto é, a prática do ato humano, que o credor pode exigir do devedor. Assim, 

podemos dizer que na obrigação de entregar um carro, o objeto da obrigação é o ato do 

sujeito passivo efetuar a entrega e não o carro. É uma obrigação de fazer, neste caso, o carro é 

o objeto da prestação. 

  Quanto ao tema, Maria Helena Diniz: “O poder do sujeito ativo incide sobre um 

objeto imediato, que é a prestação devida pelo sujeito passivo, por ter autorização de exigir, 

uma prestação de dar, fazer, ou não fazer, e sobre um objeto mediato, que é o bem móvel, 

imóvel ou semovente sobre o qual recai o direito, devido à norma jurídica de ter alguma coisa 

como sua”. 

   Desta forma, o OBJETO da obrigação é o ato humano, e o OBJETO da prestação 

é o BEM ou o SERVIÇO avençado. 

  Em relação ao vinculo jurídico, na obrigação civil há um vinculo que sujeita o 

devedor a realização de uma prestação positiva ou negativa, no interesse do credor. 

Estabelecendo um liame entre os dois sujeitos, abrangendo o dever da pessoa obrigada, que é 

o débito e sua responsabilidade em caso de inadimplemento. Isso possibilita ao credor, buscar 

intervenção estatal, para obter a prestação, tendo como, garantia o patrimônio do devedor. 

: “Na segunda parte, vamos continuar do vínculo jurídico obrigacional, até lá!”. 




