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RESUMO 

 

Dilson Jatahy Fonseca Neto. Assunção de Dívida e negócios jurídicos afins. 2018. 315 

laudas. Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Assunção de dívida é um instituto de grande utilidade nas relações econômicas, viabilizando 

a circulação de riquezas pela substituição do devedor. Um dos exemplos mais marcantes da 

sua aplicação prática é a aquisição de imóvel hipotecado associada à assunção da dívida 

garantida pelo imóvel. Entretanto, é comum confundir o instituto com negócios jurídicos 

afins, como a promessa de liberação, a estipulação em favor de terceiro e sobretudo a 

adjunção na dívida, além de outros institutos próximos. Nessa tese, busca-se diferenciar 

essas hipóteses. Para tanto, preliminarmente, apresentam-se algumas noções gerais sobre a 

questão, delimitando a viabilidade da sucessão singular na dívida dentro dos conceitos de 

relação jurídica, de patrimônio e de sucessão; ainda, discorre-se sobre a história da noção de 

transferência da dívida e sobre o tratamento da questão em outros ordenamentos. 

Estabelecidas essas premissas, passa-se ao estudo da assunção de dívida em si mesma, suas 

regras e requisitos, bem como a análise especifica da legislação brasileira. Enfim, alcançando 

o tema principal, a presente tese desenvolve uma análise distintiva entre a assunção de dívida 

e os negócios jurídicos afins. Especificamente, estudam-se a (1) assinação; (2) promessa de 

liberação; (3) estipulação em favor de terceiro; (4) adjunção na dívida; (5) novação; (6) 

cessão de contrato e (7) cessão de crédito.  

 

Palavras-chave: assunção de dívida, assinação, promessa de liberação, estipulação em favor 

de terceiro, adjunção na dívida, novação, cessão de contrato e cessão de crédito. 

 

  



ABSTRACT 

 

Dilson Jatahy Fonseca Neto. Debt assumption and related legal institutes. 2018. 315 pages. 

Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Debt assumption is an institute with great utility in economics relations, enabling a 

circulation of wealth through the substitution of the debtor. One of the most remarkable 

examples of its practical application is the acquisition of mortgaged real estate associated 

with assumption of the debt guaranteed by the property. However, it is common to mistake 

this legal institute with related legal transactions, such as the obligation to perform, the 

stipulation in favour of a third party, and above all the joint liability, besides as well as other 

nearby institutes. This thesis aims to differentiate these hypotheses. Therefore, preliminarily, 

some general notions on the subject are presented, delimiting the viability of the singular 

succession in the debt within the concepts of legal relationship, patrimony and succession; 

furthermore, the history of the notion of debt transfer and the treatment of the issue in other 

legal systems. Having established these premises, the study proceeds to focus on the debt 

assumption itself, its rules and requirements, as well as the specific analysis of Brazilian 

legislation. Finally, reaching the main theme, the present thesis develops a distinctive 

analysis between the debt assumption and related legal transactions. Specifically, are studied 

(1) instruction; (2) an obligation to perform; (3) stipulation in favour of third party; (4) joint 

liability; (5) novation; (6) assignment of contract and (7) assignment of claims. 

 

Keywords: debt assumption, instruction, obligation to perform, stipulation in favour of third 

party, joint liability, novation, assignment of contract and assignment of claims. 

 

 

 

  



RIASSUNTO 

 

Dilson Jatahy Fonseca Neto. Assunzione di debito e fattispecie collegati. 2018. 315 pagine. 

Dottorato – Facoltà di Giurisprudenza, Università di São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

L'assunzione di debito è un istituto molto utile nei rapporti economici, dato che permette la 

circolazione della ricchezza attraverso la sostituzione del debitore. Uno degli esempi più 

rilevanti della sua applicazione pratica è l'acquisizione dell’immobile ipotecato associata 

all'assunzione del debito garantito dall’immobile stesso. Tuttavia, è frequente confondere 

l'assunzione di debito con delle fattispecie affini, come la promessa di liberazione, il 

contratto a favore di terzi e in particolare l'aggiunta di debito, oltre ad altri istituti vicini. In 

questo lavoro, si è cercato di distinguere queste ipotesi. A tal fine, preliminarmente, vengono 

presentate alcune nozioni generali sull’argomento, in modo da delimitare la fattibilità della 

successione singolare nel debito all'interno dei concetti di relazione giuridica, di patrimonio 

e di successione; inoltre, viene messa a fuoco la storia della nozione di trasferimento del 

debito e l’analisi della questione in altre giurisdizioni. Avendo stabilito queste premesse, si 

è proceduto allo studio dell'assunzione del debito medesimo, le sue regole e requisiti, nonché 

l'analisi specifica della legislazione brasiliana. Infine, raggiungendo il tema principale, 

questa tesi sviluppa un’analisi distintiva tra l’assunzione di debito e le fattispecie collegati. 

In particolar modo, (1) assegnazione di pagamento; (2) promessa di liberazione; (3) contratto 

a favore di terzi; (4) cumulazione di debitore; (5) novazione; (6) cessione del contratto e (7) 

cessione del credito. 

 

Parole chiave: assunzione di debito, assegnazione di pagamento, promessa di liberazione, 

contratto a favore di terzi, cumulazione di debitore, novazione, cessione del contratto e 

cessione del credito. 
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INTRODUÇÃO* 

 

Eis o problema a que se dedica estudar: a assunção de dívida pode ser distinguida 

de negócios jurídicos afins, especificamente a assinação, a promessa de liberação, a 

estipulação em favor de terceiro, a adjunção na dívida, a novação, a cessão de contrato e a 

cessão de crédito? 

 

Justificativa da escolha do tema 

A transmissão de obrigações é essencial para o desenvolvimento da economia. 

Trata-se de fato jurídico de extrema utilidade, permitindo a circulação de riquezas seja pela 

transferência de créditos, seja de débitos, seja ainda de relações jurídicas complexas. Nesse 

gênero de transmissão das obrigações podem ser enumeradas a assunção de dívida, a cessão 

de crédito e a cessão de contrato. 

Já nos tempos antigos, os romanos perceberam que os créditos podiam ser 

negociados, sendo equiparável à noção merx1. Inclusive, com seu avançado sistema 

bancário, desenvolveram formas bastante interessantes de possibilitar a circulação de tais 

riquezas, mesmo em grandes distâncias2. 

                                                 
* Visando manter uma homogeneidade na metodologia de citação e buscando respeitar os princípios gerais da 

compacidade, suficiência e visibilidade, adota-se neste trabalho a metodologia de citação ítalo-francesa, 

apresentada pela obra E. C. SILVEIRA MARCHI, Guia de Metodologia Jurídica – Teses, Monografias e Artigos, 

3ª ed., São Paulo, YK, 2017, p. 170. Esclarece-se: ao apresentar citações bibliográficas, serão indicados apenas 

a primeira letra do prenome, seguida do sobrenome do autor em versalete, do título da obra em itálico, da 

edição, da cidade onde foi publicada a obra, da editora, do ano e da página. Exemplo é a citação feita acima da 

obra de metodologia que se seguirá. Tratando-se de artigo, adota-se solução similar; porém, em vez de indicar 

a cidade e editora, anotar-se-ão o nome da revista, seguido do volume e da data em que foi publicado. Ainda, 

caso se trate de capítulo em livro com diversos autores, então indicar-se-á o autor do capítulo, seguido do título 

do capítulo, acrescido da partículo “in” e então os demais elementos do livro, tal como citado acima. 

Sendo a mesma obra citada mais de uma vez, apontar-se-ão apenas o nome do autor e o início do título da obra 

de sorte a permitir que o leitor identifique a obra citada. Em seguida, entre parêntesis, será apontado o número 

da primeira nota de rodapé em que a obra é citada. Busca-se, dessarte, evitar a contínua citação completa da 

obra ao mesmo tempo em que se oferta ao leitor a facilidade de encontrá-la, caso queira. Por exemplo, supondo 

que a obra de metodologia fosse citada novamente em outra parte desse trabalho, restringuir-se-ia a referência 

a: E. C. SILVEIRA MARCHI¸ Guia de metodologia cit. (nota * supra), p. 170. 

Já para a citação das fontes romanas, e especialmente do Digesto, adota-se o seguinte modelo, descrito por B. 

QUEIROZ DE MORAES (Manual de introdução ao Digesto, 1ª ed., São Paulo, YK, 2017, pp. 357-358): “Paul. 

33 ad ed., D. 18, 1, 1, 1 (Paulo, no livro 33 da sua obra “Comentário ao Editor”, livro dezoito do Digesto, título 

primeiro, fragmento primeiro, parágrafo primeiro)”. Ou seja, apresenta-se primeiro a inscriptio, de forma 

abreviada, seguida das informações que identificam o fragmento no Digesto. 
1 Cf. A. GUARINO, Diritto privato romano, 12ª ed., Napoli, Jovene, 2001, p. 820 e E. C. SILVEIRA MARCHI, 

Premissas Propedêuticas em Tema de Assunção de Dívida no Direito Romano e no Direito Moderno, in R. DE 

MELLO JORGE SILVEIRA e M. GAMA DE MAGALHÃES GOMES (org.), Estudos em homenagem a Ivette Senise 

Ferreira, São Paulo, LiberArs, 2015, p. 144. 
2 Exemplo é a forma como Cicero enviava recursos para seu filho enquanto este estudava em Atenas. Vide 

breves comentários na nota 72, abaixo.  
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A transferência do débito, entretanto, sofreu maior resistência na sociedade 

ocidental. Talvez em função de o patrimônio do devedor configurar garantia geral para o 

credor, a despeito da “despersonalização” das obrigações, apenas em meados do século XIX 

é que a assunção de dívida começou a ser discutida. E, mesmo com a sua regulamentação 

em diversos países, muitos autores defenderam que a sucessão singular no débito dependia 

de autorização legal, não sendo suficiente a autonomia privada.  

Seja como for, não há nenhuma regra lógica pela qual as pessoas que compuseram 

uma obrigação serão, necessariamente, as que verão o adimplemento do crédito. Pelo 

contrário, plausível reconhecer que a pessoa que figurou como devedor original, em muitas 

ocasiões, não manterá o seu posto até o tempo do adimplemento da prestação. Em suma, 

entende-se que tanto o crédito quanto o débito podem ser transmitidos, uma vez que são 

elementos constitutivos do patrimônio do credor e do devedor, respectivamente.  

Desde já, impende registrar que a substituição do devedor não pode ser confundida 

com o pagamento por terceiro. Neste caso, há efetivo adimplemento da obrigação, satisfação 

do crédito, que se extingue definitivamente. Naquele, a dívida perdura; substitui-se o 

devedor, mas o adimplemento da prestação será no futuro.  

A assunção de dívida é instrumento extremamente comum na prática, em que pese 

parece ser muito menos utilizado do que a cessão de crédito. Exemplo claro é a utilização 

desse instituto solvendi causa, como na hipótese de compra e venda em que o comprador 

assume dívidas do vendedor como forma de “pagar” o preço. Tal operação é corriqueira não 

apenas nos casos de aquisição de imóvel hipotecado (o que justificou o art. 303 do CC/2002), 

mas também em operações comerciais de aquisição e de alienação de ativos, por exemplo. 

Imagine-se que uma empresa deseja alienar parte de seus ativos com o objetivo de 

obter fundos para reduzir seu endividamento. Conhecendo o objetivo do alienante, uma 

pessoa interessada em adquirir alguns desses ativos propõe “pagar” o preço assumindo suas 

dívidas. Há vantagens para todas as partes: o vendedor exonera-se de suas dívidas; o 

comprador obtém mais prazo para pagar o valor; o credor substitui um devedor por outro, 

em melhores condições econômicas. No final das contas, há circulação de riquezas sem 

efetiva transferência de recursos3. 

                                                 
3 Cf. ANBIMA (Fusões e Aquisições, in Boletim Anbima 26 (2017), p. 2, disponível em 

http://www.anbima.com.br/data/files/BB/84/F3/63/CD7DA510D976ECA569A80AC2/Boletim_MA_Ano_201

7.pdf [01-01-2018]), a assunção de dívida representou 10,8% do total dos pagamentos efetuados em operações 

de    fusões e aquisições em 2016, atrás de pagamento em dinheiro (77%) e de troca de ações (11,3%), mas 

muito superior a entrega de ativos. 

Efetivamente, diversos casos concretos podem ser observados na leitura diária de jornais direcionados à 

economia e ao empreendedorismo. Uma empresa, por exemplo, vendeu um estabelecimento em negócio no 
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Em julgamento recente, o STJ entendeu que ocorreu situação similar à descrita 

acima. A lide envolvia a comissão de corretagem em caso de imóvel adquirido em stand de 

vendas, com corretores selecionados pelo vendedor. Reconhecendo a legalidade da cláusula 

que atribuía ao comprador a responsabilidade pelo pagamento, o tribunal entendeu que havia 

hipótese de assunção de dívida.  

Em outras palavras, o STJ entendeu que a dívida de corretagem era do vendedor, 

mas admitiu que o comprador assumisse a dívida de corretagem como parte do preço do 

imóvel. Frisa-se: a assunção da dívida de corretagem, conforme o entendimento do acórdão, 

é parte do pagamento do preço. Tanto assim, inclusive, que não poderia ser apresentado o 

preço do apartamento ao comprador deduzido desse montante4. 

                                                 
qual foram pagos US$ 30 milhões em dinheiro e foram assumidas dívidas no montante de US$ 177 milhões 

(A. MATTOS, JHSF vende por R$ 450 milhões ativo negociado com o controlador, in Valor Econômico, 08-

06-2016, p. B5, disponível em http://www.valor.com.br/empresas/4592889/jhsf-vende-por-r-450-milhoes-

ativo-negociado-com-o-controlador [08-06-2016]). Mais recentemente, o mesmo jornal também noticiou a 

alienação de empresas de maneira similar: foram pagos € 1,26 bilhões em espécie, além de assunção de dívidas 

em montante de € 300 milhões (P. SELMI, Thyssenkrupp fecha acordo para vender CSA para Ternium, in Valor 

Econômico, 21-02-2017, disponível em http://www.valor.com.br/empresas/4877232/thyssenkrupp-fecha-

acordo-para-vender-csa-para-ternium [01-01-2018]); e preço em RS 83,3 milhões, sendo R$ 37,3 milhões 

pagos em dinheiro e assunção de RS 46 milhões em dívida (T. CARRANÇA, Aliansce amplia participação em 

2 shoppings de Belém, in Valor Econômico, 03-02-2017, disponível em 

http://www.valor.com.br/empresas/4858696/aliansce-amplia-participacoes-em-2-shoppings-de-belem [01-

01-2018]). Caso curioso foi noticiado em outro jornal: desejando alienar determinada empresa (pessoa 

jurídica), o vendedor assumiu ele próprio as suas dívidas de sorte a garantir, ao adquirente, que a empresa não 

teria passivos relevantes e, assim, aumentar o número de interessados (AGÊNCIA ESTADO, Fazenda avaliza 

contrato que transfere dívida da Celgpar para Goiás, in Jornal Estado de Minas, 29-07-2016, disponível em 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/07/29/internas_economia,789077/fazenda-avaliza-

contrato-que-transfere-divida-da-celgpar-par.shtml [01-01-2018]). 
4 Trata-se do REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016. Inclusive, em função desse julgamento consolidou-se a seguinte tese 

de recurso repetitivo: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de 

pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime 

de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, 

com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)” 

A decisão é adequada. No caso analisado, foi o vendedor quem contratou o corretor. Portanto, sendo ele o 

incumbente, também é ele quem deve a corretagem. Nada impede, entretanto, que se as partes – o comprador 

e o corretor – aceitarem a substituição do devedor, o comprador pague ao vendedor o preço líquido, já pagando 

diretamente ao corretor o valor da corretagem; dessa forma, evita-se a desnecessária circulação dos recursos 

do comprador para o vendedor e depois deste para o corretor.  

Ainda assim, a dívida é, originalmente, do vendedor.  

Por sua vez, como será melhor tratado oportunamente, não se pode confundir a dívida do vendedor perante o 

corretor (relação de valuta) com a dívida do comprador perante o vendedor (a relação de provisão). A dívida 

do comprador com o vendedor é o preço do imóvel; no contrato, deve constar o valor integral, não havendo 

razão para que figure um valor que não é o preço. Por isso, acertada a decisão que impõe a indicação ao 

comprador do preço (“total”) do imóvel.  

Não se almeja, nessa tese e muito menos nessa introdução, entrar na discussão da relação de corretagem na 

incorporação imobiliária. É um tema extremamente interessante e com diversas particularidades e nuances, as 

quais não podem ser esgotadas em tão poucas linhas. Restringe-se única e exclusivamente à identificação desse 

caso concreto, o que implica tomar como verdade que foi o vendedor quem contratou o corretor.  
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Outrossim, a assunção de dívida não se limita às relações civis e comerciais. 

Também tem grande utilidade em outras áreas, como no direito tributário e no direito 

administrativo-financeiro. Exemplo interessante ocorre quando, por exemplo, a União 

assume dívidas dos Estados5, visando reestruturar as finanças públicas destes entes 

federativos. Já no direito tributário, não apenas foi instrumento de cobranças no passado6 

como, nos dias atuais, até para possibilitar a reorganização financeira dos contribuintes e 

maximizar a arrecadação, tem se cogitado a efetiva transferência de dívidas de um sujeito 

passivo para outro7. 

 

Delimitação do Tema 

Tendo apresentado em breves linhas a relevância do desenvolvimento de 

institutos que permitam a substituição das partes nas obrigações, com foco especial na 

posição do devedor, impende, doravante, delimitar o tema se que almeja estudar.  

                                                 
5 Por exemplo a Lei nº 9.496, de 11-09-1997, que “Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o 

refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos 

Estados e do Distrito Federal.” e Medida Provisória nº 2.185-35, de 24-08-2001, que “Estabelece critérios para 

a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e outras que 

especifica, de responsabilidade dos Municípios.” 
6 Ver, por exemplo, B. WHEELER (Assingment (Hawãla), in The Oxford International Encyclopedia of Legal 

History, vol. 1, New York, Oxford University, 2009, p. 229), que comenta a história do Islã. 
7 É o caso do Projeto de Lei Complementar nº 237, de 09-03-2005 (disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=277833 [04/12/2017]). Esse 

PLC tinha como objeto permitir que o sócio assumisse as dívidas tributárias das micro e pequenas empresas, 

viabilizando, em última análise, o encerramento delas. Exigia-se a oferta de garantia suficiente para a aceitação 

pelo credor (não apenas a União, mas também os Estados, o Distrito Federal e os Municípios). Como efeito 

natural, o art. 3º do PLC esclarecia que “Consumada a transferência dos débitos para o nome do sócio 

requerente, fica excluída qualquer responsabilidade da microempresa ou da pequena empresa, relativamente 

ao pagamento dos débitos referidos”. Em que pese tenha recebido pareceres favoráveis, o projeto acabou sendo 

arquivado em função do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Também o Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (CTRMS), Lei Municipal de Salvador nº 

7.186/2006 (disponível em http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Documento/ObterArquivo/131 [03-01-

2018]), nos arts. 10 e 11, §3º, admita a “assunção de dívida” tributária alheia. Contudo, apesar de fazer 

expressamente menção à “assunção de dívida” e mesmo ao art. 299 do CC/2002, utilizava tal expressão de 

forma atécnica, declarando que haveria responsabilidade solidária do terceiro-entrante.  Outrossim, inclusive 

fazia referência a um inciso I do art. 299, norma essa que não tem incisos. De qualquer sorte, Decreto Municipal 

de Salvador nº 24.260, de 17 de setembro de 2013, estabeleceu, em seu Anexo II, a forma do “Instrumento de 

Assunção de Débito e Declaração de Posse com Compromisso de Pagamento Parcelado”, expressamente 

afirmando que não haveria novação. Observa-se, entretanto, que o CTRMS foi alterado pela Lei Municipal de 

Salvador nº 8.422/2013, retirando as referências à assunção de dívida, passando os arts. 10 e 11 a tratar 

simplesmente dos parcelamentos tributários. 

É interessante citar ainda a legislação portuguesa. Cf. A. FERRAZ (Algumas questões desportivo-tributárias 

dirimidas pelos tribunais no decurso da última década, in GLÓRIA TEIXEIRA (coordª.), III Congresso de Direito 

Fiscal, Porto, Vida Econômica, 2013, p. 86 e nt. 124), o Código de Processo Tributário (CPT), em seu art. 111, 

nº 1, posteriormente alterado para o art. 91, nº 1, do CPPT, e a Lei Geral Tributária (LGT), em seu artigo 41, 

nº 1, reconhecem a possibilidade de ocorrer assunção de dívidas, inclusive débitos tributários, nos termos do 

art. 595 do CC/português, assim como no art. 7º do Decreto-Lei nº 124/96. Entretanto, é relevante levar em 

consideração que esse art. 595 trata não só da assunção de dívida, mas também da adjunção na dívida 

(cumulação). Logo, não necessariamente é admitida ali a verdadeira sucessão singular no débito. 
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A assunção de dívida é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa sucede outra no 

polo passivo de uma relação obrigacional. Trata-se de matéria relativamente nova e, 

portanto, ainda se encontra em pleno desenvolvimento. Tanto assim que a França só a 

regulamentou em seu CC, de forma expressa, no ano de 2016.  

Essa fattispecie tem diversas particularidades, sendo muitos os problemas que 

merecem ser estudados de forma aprofundada. Apenas para citar alguns, merece tese 

exclusiva o estudo do consentimento do credor, especificamente no tocante ao 

consentimento tácito e ao comportamento concludente; também, as consequências em 

relação às garantias especiais dadas pelo terceiro assuntor em favor do devedor primitivo 

(antes de qualquer negócio tendentes à assunção de dívida), bem como das garantias do 

devedor primitivo, potencialmente diferenciando as hipóteses de delegação e de 

expromissão.  

A despeito dessas questões, o problema que mais salta aos olhos é a 

diferenciação da assunção de dívida em relação a institutos jurídicos afins. Isso porque é 

comum ser confundida ou tratada de maneira unificada com outros institutos jurídicos. 

Talvez isso ocorra exatamente por ser instituto novo. 

Acontece que esse tratamento indistinto é perigoso. Mesmo tendo certa 

proximidade econômica, ou mesmo sendo possível fazer certas analogias, cada instituto 

jurídico tem seus próprios requisitos e, principalmente, suas próprias consequências 

jurídicas.  

É comum confundir a assunção de dívida com a novação subjetiva passiva, por 

exemplo. Como será demonstrado, em que pese ambos levem à substituição da pessoa 

responsável pelo adimplemento da prestação, suas consequências são profundamente 

divergentes. Basta destacar que nesta extinguem-se as defesas decorrentes da relação 

original, enquanto essas exceções são mantidas naquela.  

Também é comum classificar a adjunção na dívida como uma “espécie” de 

assunção de dívida. Esses institutos, entretanto, são tão ou mais diferentes entre si quanto a 

assunção se distingue da novação. É suficiente registrar que nem todas as dívidas passíveis 

de adjunção podem ser objeto de assunção. Igualmente, havendo mera cumulação, não há 

extinção das garantias, mas essa é a consequência natural na assunção de dívida.  

Diante dessa confusão, o objetivo da tese é estudar a assunção de dívida e, na 

medida do possível, identificar a sua distinção em relação a esses negócios jurídicos afins.  
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Exposição estruturada da tese 

Diante do problema identificado acima, a tese se divide em três capítulos.  

No primeiro, apresentam-se noções gerais. Especificamente, discorre-se sobre a 

relação jurídica, o patrimônio e a sucessão, buscando assim demonstrar a viabilidade da 

assunção de dívida em si mesma. Outrossim, incluem-se algumas notas distintivas em 

relação ao pagamento, bem como se apresentam algumas anotações históriccas. Busca-se, 

dessa forma, demonstrar a evolução do instituto no sistema romano-germânico e 

especialmente no direito brasileiro, e ainda o estado da regulamentação no restante do 

mundo. O objetivo é estabelecer os fundamentos sobre os quais se constrói a tese. 

No segundo capítulo, apresentam-se as noções concretas da assunção de dívida. 

Em outras palavras, discorre-se sobre a sua definição, a melhor nomenclatura, os seus 

requisitos, as relações entre as partes, as estruturas negociais (delegação, expromissão e 

accollo), os seus efeitos e as defesas disponíveis ao assuntor. Também, estuda-se 

concretamente a legislação brasileira, tecendo breves anotações sobre os regramentos 

estabelecidos nos arts. 299 a 303 do CC/2002. O objetivo é conhecer a fattispecie, bem 

delimitando seus elementos mínimos.  

No terceiro capítulo, enfim, passa-se ao labor de distinguir a assunção de dívida 

dos negócios jurídicos afins. 

O esforço é desenvolvido, primeiro, pela construção de breves traços de 

definição dos institutos comparados, apresentando seus requisitos e consequências. Desde já 

se ressalva que esse trabalho não tem por objetivo ser exaustivo na definição desses outros 

negócios jurídicos, o que fugiria ao escopo da presente tese. Apresentam-se, em verdade, 

apenas algumas notas gerais, suficientes para fundamentar o trabalho de comparação. 

Ato contínuo, passa-se à comparação dos negócios jurídicos com a assunção de 

dívida. Apresentam-se as similitudes para, então, discorrer sobre as distinções. E, dessa 

forma, demonstrar a razão pela qual não podem ser confundidas. 

A ordem como este terceiro capítulo foi desenvolvido não é aleatória. Pelo 

contrário, buscou-se construir uma “escada” até a assunção de dívida, partindo do instituto 

que tem a menor para o que tem a maior vinculação do terceiro com o credor. Assim, o 

primeiro é a assinação, seguido da promessa de liberação, da estipulação em favor de terceiro 

e da adjunção na dívida. Naquele não há vinculação do terceiro; neste, o terceiro se torna 

devedor ao lado do devedor primitivo.  

Alcançando o mesmo “nível” de vinculação – ou seja, a verdadeira substituição 

do devedor –, passa-se à análise de institutos paralelos à assunção de dívida: a novação 
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subjetiva passiva, a cessão de contrato e a cessão de crédito. Na novação as partes “vão mais 

longe” do que na assunção de dívida, uma vez que não apenas substituem a pessoa 

responsável pelo adimplemento da prestação como o fazem por meio da ruptura da relação 

jurídica. Na cessão de contrato, o terceiro entra em uma relação jurídica complexa, e não 

apenas em uma relação jurídica simples de débito. Enfim, na cessão de crédito, em relação 

à qual corriqueiramente se faz comparações e analogias, substitui-se o sujeito ativo e não o 

passivo. 

Por fim, reúnem-se as conclusões alcançadas ao longo do trabalho. Estas são 

numeradas visando facilitar a identificação do ponto em que se tratou da respectiva questão 

no desenvolvimento da tese.  Assim, apresentam-se as premissas adotadas nas noções gerais 

e as posições defendidas na definição da fattispecie. Mais relevantemente, compilam-se as 

principais distinções entre a assunção de dívida e os negócios jurídicos afins.   
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CAPÍTULO 1: DAS NOÇÕES GERAIS 

 

1.1 – Relação jurídica 

Adota-se no presente trabalho a premissa que a assunção de dívida é, na essência, 

a substituição do devedor com a manutenção da relação jurídica. Essa é, a manutenção da 

relação jurídica intacta, o seu elemento fundamental, sua definição mais íntima. Inclusive, é 

exatamente essa a sua principal distinção em relação à novação: nesta extingue-se a 

obrigação original para criar outra, nova.  

A manutenção da relação jurídica, na assunção de dívida, implica efeitos e 

requisitos próprios, que serão destrinchados oportunamente. Também se postergam para 

momento mais adequado as outras distinções da fattispecie em relação à novação e aos 

demais negócios jurídicos afins. 

Essa definição é apresentada de inicial apenas para balizar o presente trabalho. 

Nesse contexto, é imperioso tecer algumas breves linhas sobre a relação jurídica que é 

transferida. 

Buscando definir o campo da pesquisa jurídica, MIGUEL REALE esclarece, 

inicialmente, que o mundo da experiência é formado por diversas relações. Assim, o 

matemático estuda as relações entre os números, buscando conhecer e estudar aquelas que 

têm relevância para conhecer os fatos e consequências daquele campo. Igualmente, o jurista 

deve estudar as relações jurídicas, i.e., as relações que são reconhecidas ou constituídas pelo 

Estado, e por ele tuteladas8. 

Para definir, o que é relação jurídica, o referido autor aponta a existência de dois 

requisitos necessários: primeiro, um vínculo intersubjetivo, uma relação conectando duas ou 

mais pessoas; segundo, que essa relação seja abarcada pelo ordenamento, implicando 

consequências de observância obrigatória9. Nesse contexto, indica os seguintes elementos 

                                                 
8 Lições Preliminares de Direito, 27ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, pp. 214-215. No mesmo sentido SAN TIAGO 

DANTAS (Programa de direito civil – aulas proferidas na Faculdade Nacional de Direito [1942-1945]: parte 

geral, Rio de Janeiro, Rio, 1977, pp. 145-146), que descreve a relação jurídica do ponto de vista da relação 

social, confrontando-a com as relações sociais que não têm efeitos no mundo jurídico, como aquelas puramente 

de amizade, de afeição ou de ética. Com grande clareza e simplicidade, o autor continua a discorrer sobre o 

tema, classificando, por exemplo, as relações jurídicas em relações de concorrência e de cooperação. Ainda no 

mesmo sentido M. ANDRADE (Teoria geral da relação jurídica, vol. 1, Coimbra, 2003, p. 2), que define a 

relação jurídica, em sentido estrito, como: “a relação da vida social disciplinada pelo Direito, mediante a 

atribuição a uma pessoa (em sentido jurídico) de um direito subjectivo e a correspondente imposição a outra 

pessoa de um dever ou de uma sujeição”. 
9 Cf. M. REALE, Lições Preliminares cit. (nota 8 supra), p. 216. O autor admite (idem, pp. 220-221) que nem 

sempre os elementos da relação jurídica são facilmente identificados. Indica como exemplos os direitos reais, 

nos quais alguns doutrinadores discutem quem seria o sujeito passivo, e as fundações, questionando quem seria 

o sujeito ativo. Conclui que o sujeito passivo no Direito Real é a coletividade: toda a sociedade está obrigada   
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característicos da relação jurídica10: 

• Sujeito ativo: é o beneficiário da relação, credor da prestação principal; 

• Sujeito passivo: é o devedor da prestação principal; 

• Vínculo de atributividade: é o vínculo que efetivamente liga as partes, podendo 

ser recíproco ou complementar, é o título ou a legitimação que garante às partes 

a sua posição na relação; e 

• Objeto: é a própria razão do vínculo, o porquê da relação jurídica, podendo ser 

uma coisa, uma prestação ou a própria pessoa (nos direitos pessoais). 

O direito das obrigações estuda um tipo específico de relação jurídica. Com 

características próprias, esse vínculo é distinguível daqueles estudados na seara do direito de 

família e dos direitos reais, por exemplo. Doravante, tratar-se-á especificamente das relações 

obrigacionais, salvo se for feita referência expressa a outro tipo de relação jurídica. 

Obrigação é uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas, na qual uma fica 

devedora de outra, ou seja, sujeita-se a solver determinada prestação de dar, fazer ou não 

fazer. As partes denominam-se devedor e credor: este é quem tem o direito de exigir a 

prestação, para quem a obrigação é um crédito; aquele é quem se compromete, para quem a 

                                                 
a respeitar o direito do proprietário. Já nas fundações, o sujeito ativo é a própria fundação, que é uma pessoa 

jurídica. No mesmo sentido escreve SAN TIAGO DANTAS (Programa, vol. I cit. (nota 8 supra), p. 146), que é 

expresso em declarar que a relação jurídica, sendo espécie de relação social, é sempre formada entre duas (ou 

mais) pessoas. Jamais poderá um ser humano formar uma relação jurídica com uma coisa, ainda que se possa 

prender a coisa ao homem com base em um interesse. Especificamente no tocante aos direitos de propriedade, 

explica que a relação jurídica é formada entre o proprietário (pessoa) e os não-proprietários (coletividade de 

pessoas): estes assumem o dever de não intervir na coisa sem o consentimento daquele. Pode-se inferir que 

também M. ANDRADE (Teoria cit. (nota 8 supra), p. 2) adota a mesma posição, conforme trecho transcrito na 

nota anterior. Não custa registrar a lição de TEIXEIRA DE FREITAS (Consolidação das leis civis, 3ª ed., Rio de 

Janeiro, Garnier, 1876, p. CXIII, nt. 187), que já escrevia assim: “Os elementos das relações jurídicas na 

esphera do Direito Privado em geral, e do Direito Publico, são também as pessôas e as cousas, de que se 

compõe toda a natureza creada. As pessôas tomadas como entes activos, e passivos, dos direitos (natureza 

livre); e as cousas como objetos corpóreos, sobre que a nossa vontade póde recahir (natureza não livre)”. Disso, 

pode-se inferir que também para ele as relações jurídicas eram entre pessoas, e não entre pessoas e coisas, 

sendo estas exclusivamente objetos das relações jurídicas. Em sentido contrário, CLÓVIS BEVILAQUA (Teoria 

geral do direito civil, 2ª ed., Rio de Janeiro, F. Alves, 1976, pp. 59-60), pedindo vênia à doutrina da época, 

rejeitou expressamente a noção de que a relação jurídica seria formada exclusivamente entre pessoas; para ele, 

seriam dois os tipos de relações: (1) entre pessoas e (2) de pessoas sobre os objetos naturais.  

Noutro giro, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. (Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 5ª 

ed., São Paulo, Atlas, 2007, p. 165), ressalta que a relação jurídica pode ser vista não como “relações entre 

seres humanos concretos, entre pessoas no sentido do senso comum, mas entre normas”. Busca, dessa forma, 

apontar a relevância da norma para a ciência jurídica, uma vez que a norma não “reconheceria” a figura do 

credor ou do devedor, mas sim as “constituiria”.  

Não se faz necessário, para o presente estudo, aprofundar nesta corrente de FERRAZ JR e nem naquela de 

BEVILAQUA, uma vez que não parecem criar diferenciação prática para o estudo do direito das obrigações e 

dívidas e créditos concretamente. Por essa razão adota-se a definição de REALE, que foca exatamente da relação 

entre as pessoas, o credor, sujeito ativo, e o devedor, sujeito passivo. 
10 Cf. M. REALE, Lições Preliminares cit. (nota 8 supra), pp. 217-218.  
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obrigação é uma dívida11. Não custa registrar que cada polo (ou parte) da relação jurídica 

pode ser composto por uma ou mais pessoas12. 

É possível descrever assim a relação jurídica no âmbito do direito das obrigações: 

se Tício entregou sua bicicleta para Caio, com o objetivo de que esse a guardasse por 

determinado período, então Tício é o sujeito ativo, tendo direito à restituição da bicicleta; 

Caio é o sujeito passivo, sendo devedor da prestação de devolver o referido veículo; o 

vínculo de atributividade é o negócio jurídico de depósito; e o objeto é a prestação de dar 

coisa certa, qual seja, a bicicleta. 

Nesse contexto, admite-se que “obrigação” e “dívida” são comumente utilizados 

como sinônimos13. É possível, por precisão linguística, identificar diferença conceitual. De 

um lado, obrigação é, como descrito logo acima, um tipo de relação jurídica, é o vínculo que 

liga os sujeitos. De outro lado, como bem anota A. VON TUHR, dívida é o próprio objeto da 

relação jurídica, podendo nascer concomitantemente à obrigação ou apenas em momento 

posterior14.  

Com o fito de evitar repetições na redação, no presente trabalho os vocábulos também 

são tomados como sinônimos. Ressalva-se que, em determinadas ocasiões as noções podem 

ser diferenciadas. Isso será ressaltado, entretanto, para que não fique a dúvida.  

Impende recordar que a configuração como sujeito ativo ou passivo depende 

exclusivamente da prestação principal, mas que ambos os sujeitos têm certos direitos e 

deveres. Estes são direitos e deveres que decorrem da existência da prestação principal, mas 

com ela não se confundem. São exemplos o direito do devedor de pagar na data do 

vencimento e não antes; o direito de pagar no local acordado e não em outro lugar. 

                                                 
11 Cf. A. VON TUHR, Tratado de las obligaciones, t. 1, trad. W. ROCES, Madrid, Reus, 1934, p. 1, que citou 

ainda Paul. 2 Inst., D. 44, 7, 3, pr. Igualmente, esclarecendo que nem o Código Civil (de 1916) nem o Código 

Comercial (de 1850) apresentaram uma definição para a noção de obrigação, J. X. CARVALHO DE MENDONÇA 

(Tratado de direito comercial brasileiro, vol. 6, livro 4, parte 1, 6ª ed., Rio de Janeiro-São Paulo, Freitas Bastos, 

1960, pp. 229-230) conceitua obrigação como “a relação jurídica de natureza patrimonial, mediante a qual a 

pessoa que assume a qualidade de devedor é vinculada a uma prestação para com outra pessoa, o credor”. 

Este autor indica, ainda, o título Inst. 3, 13. Com razão ambos os autores em suas referências às fontes romanas, 

este especialmente, porquanto no primeiro parágrafo deste título os compiladores já escreveram que “Obligatio 

est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei” (= “Obrigação é o vínculo jurídico, 

pelo qual nos sujeitamos com a necessidade de solver algo a alguém”, em tradução livre). 
12 Cf. F. DAUD, Transmissão de contrato, São Paulo, Referência, 2006, p. 34. 
13 Cf. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 231, nota 1. 
14 Tratado, t. 1 cit. (nota 11 supra), p. 3. Cita como exemplo de créditos que nascem em momento posterior ao 

nascimento da obrigação os aluguéis. Com razão o autor: estes se tornam devidos com o passar do tempo, 

podendo assumir montante maior ou menor, enquanto a obrigação de pagar aluguel nasce no momento em que 

se forma o contrato. Não se deve confundir, entretanto, o crédito que nasce em momento posterior, com a 

dívida não vencida; esta já existe, apenas não é exigível, aquela ainda não existe, é apenas potencial. 
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Igualmente, o dever do credor de não dificultar o adimplemento pelo devedor e de dar a 

respectiva quitação15. 

Essa questão dos direitos e deveres secundários, entretanto, é também secundária 

na sua importância para o estudo que se propõe a fazer. Efetivamente, tem relevância apenas 

no tocante aos efeitos da assunção de dívida em relação a esses direitos e deveres secundários 

no que segue a linha dos elementos acessórios às obrigações, como os juros, cláusulas penais 

etc.16  

Apenas para que não restem dúvidas, não se podem confundir esses direitos e 

deveres secundários com as hipóteses de relações jurídicas “complexas”. Fala-se destas 

quando um mesmo fato jurídico é capaz de criar direitos (principais) para duas ou mais 

pessoas; cada uma das partes será credora e devedora de ao menos uma prestação principal. 

É o caso da compra e venda: o comprador é credor da coisa e devedor do preço; o vendedor 

é devedor da coisa e credor do preço. São prestações principais, nesse caso, a entrega tanto 

da coisa comprada quanto do preço. 

Essas relações complexas, também chamadas de múltiplas, se opõem às relações 

jurídicas simples ou unas. Estas relações jurídicas simples são as comentadas anteriormente, 

em que há uma única prestação principal, com um crédito e um débito principal17. Segue-se 

SAN TIAGO DANTAS
18, que esclarece não apenas ser possível opor as relações jurídicas 

complexas às simples, mas também decompor aquelas nestas. 

Em outra senda, é relevante observar que a própria relação jurídica pode ser objeto 

de um negócio jurídico. Em outras palavras, é possível criar um vínculo obrigacional cuja 

prestação envolva uma relação jurídica. É relevante a enumeração feita por F. C. PONTES DE 

MIRANDA
19, segundo quem esses negócios jurídicos ou (a) extinguem a relação jurídica 

                                                 
15 Cf. REALE, Lições Preliminares cit. (nota 8 supra), pp. 218-219. O autor é enfático, ao discorrer sobre a 

relação jurídica, sobre a questão dos direitos secundários, anotando que: “Tivemos o cuidado de afirmar que o 

sujeito ativo é o titular da prestação principal. Não usamos o adjetivo principal sem motivo. Uma relação 

jurídica é sempre um vínculo entre duas ou mais pessoas, e toda pessoa que se insere em uma relação jurídica 

tem sempre direitos e deveres, e não apenas direitos ou não apenas deveres.” Também discorre sobre os direitos 

secundários C. COUTO E SILVA (A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2006, pp. 91-98), 

esclarecendo especificamente em relação aos deveres do credor (idem, p. 97), eles “amenizam” a sua posição, 

imputando-lhe também deveres “em virtude da ordem de cooperação”, tais como “os de indicação e de impedir 

que a sua conduta venha dificultar a prestação do devedor”. 
16 Vide tópico 2.6 – Efeitos da assunção de dívida, abaixo. Também, especificamente quanto ao direito do 

devedor de pagar, é relevante quando se refere à expromissão realizada em sua ignorância ou contra a sua 

vontade, hipótese que é tratada tanto no tópico “1.5.1. Direito romano” quanto em “2.5.2. Expromissão”, ambos 

abaixo. 
17 Cf. M. ANDRADE, Teoria cit. (nota 8 supra), p. 4. 
18 Programa, vol. I cit. (nota 8 supra), p. 148. 
19 Tratado de Direito Privado – Direito das Obrigações: Auto-regramento da vontade e lei. Alteração das 

relações jurídicas obrigacionais. Transferência de créditos. Assunção de dívida alheia. Transferência da 

posição subjetiva nos negócios jurídicos, t. XXIII, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 145. 
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(p.ex. remissão da dívida e o distrato); (b) extinguem-na para criar outra em seu lugar (p.ex. 

novação) ou (c) alteram a relação jurídica sem extingui-la. 

A assunção de dívida se inclui exatamente nesse último tipo de negócio jurídico. É 

um negócio jurídico, tem por objeto uma relação jurídica (a relação de valuta), que é alterada 

(substituindo-se a pessoa que ocupa o polo passivo), e modifica sem extingui-la. 

Tomando a própria relação jurídica como objeto de outra relação jurídica, é 

interessante observar a classificação feita por M. ANDRADE. Dividindo-as em cindíveis e 

incindíveis, o autor português esclarece que aquelas são as relações jurídicas que podem ser 

quebradas ou nas quais a parte pode ser substituída. Subclassifica esse tipo em: (a) 

renunciável, quando o titular pode abandoná-la, por ato de vontade própria, sendo irrelevante 

o que acontece posteriormente com o respectivo direito; (b) alienável, quando pode ser 

transmitida, substituindo-se o sujeito, sem que se extinga ou que desnature a relação jurídica; 

(c) hereditária, quando há sucessão, independentemente da vontade do titular20. 

O autor acrescenta que a relação será totalmente cindível quando acumular as três 

características. Pode, entretanto, abarcar apenas duas ou mesmo uma delas. Por exemplo, a 

relação jurídica pode ser hereditária, mas irrenunciável e inalienável. Também pode ser 

renunciável, mas inalienável, como é o caso do direito de uso21. De qualquer maneira, a 

relevância dessas classificações está exatamente no reconhecimento da viabilidade da 

alienação da relação jurídica – e, subsequentemente, da dívida – sem a necessidade de 

rompê-la. 

Em suma, a relação jurídica se concretiza vinculando dois polos, sendo verdadeira 

evolução das concepções admitir que sejam alterados os sujeitos sem que se substitua a 

relação jurídica22. 

 

1.2 – Patrimônio 

Estabeleceram-se, acima, as premissas básicas acerca das relações jurídicas, e em 

especial a possibilidade de transferi-las de uma pessoa para outra, sem afetar a sua 

integridade. Imperioso, em continuidade, tecer algumas linhas acerca do conceito de 

                                                 
20 Teoria cit. (nota 8 supra), pp. 36-38 e 40-41. De outro lado, o autor aponta ainda as relações jurídicas 

incindíveis, ou seja, relações jurídicas que estariam intimamente ligadas ao sujeito, não podendo ser alienadas 

e se extinguindo com a sua morte. Exemplifica com o caso dos direitos personalíssimos.  
21 Cf. M. ANDRADE, Teoria cit. (nota 8 supra), p. 37 e nt. 2. O autor rejeita peremptoriamente a renúncia à 

relação jurídica quando se tratar de dívida, esclarecendo que é contraditório tal conceito com a própria ideia de 

obrigação; seria estranho um devedor liberar-se simplesmente renunciando à dívida (idem, p. 40). Nesse 

contexto, resta a discussão exclusivamente em relação à sua alienabilidade e hereditariedade.  
22 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 329. 
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patrimônio. Somente assim poder-se-á enfrentar o argumento de que é impossível a sucessão 

singular no débito porquanto a dívida não comporia o patrimônio23. 

Patrimônio é uma universalidade de direito, um conjunto de relações jurídicas 

economicamente avaliáveis, observada como unidade24. Do ponto de vista do patrimônio, os 

elementos que o compõem não são tomados em sua individualidade como propriedades do 

seu titular, mas sim como utilidades, valores pecuniários. Como valores que são, esses 

componentes são considerados fungíveis e, consequentemente, substituíveis sem afetar a 

natureza do patrimônio em si mesmo25. 

Ainda na definição geral, é importante registrar que o patrimônio está intimamente 

ligado à noção de personalidade. Toda pessoa tem um, mas apenas um patrimônio. Em outras 

palavras, é indivisível. Ainda assim, é possível afetar parte dele, para que receba tratamento 

diferenciado; é o caso da herança26. 

Nessa senda, é imperioso concluir que entes despersonalizados não têm patrimônio. 

Por outro lado, não se deve confundi-lo com a esfera jurídica do indivíduo: este é um 

conceito mais amplo, que abarca além do patrimônio as relações jurídicas não econômicas27. 

                                                 
23 Cf. M. CUMYN, La délégation du Code civil du Québec: une cession de dette?, in Les Cahiers de droit vol. 

42, nº 4 (2002), pp. 615-616. Essa autora admite (idem, p. 617), entretanto, o débito como elemento do passivo 

e como passivo de transmissão. A questão é relevante pois alguns autores defendem (ou defenderam) que a 

dívida não compõe o patrimônio. Vide abaixo. 
24 Cf. C. AUBRY – C. RAU, Cours de droit civil français – d’aprés la méthode de Zacharie, t. 6º, 4º ed., Paris, 

Marchal-Billard, 1873, p. 229 e segg.; E. VITUCCI, Patrimonio, in NDI 9 (1939), p. 557; DE PLÁCIDO E SILVA, 

Vocabulário jurídico, 31ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2014, voc. “Patrimônio”; P. STOLZE GAGLIANO – R. 

PAMPLONA FILHO, Novo Curso de Direito Civil, vol. 1, 10ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008, p. 257; e O. NONATO, 

Curso de Obrigações – Generalidades – Espécies, vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 1959, p. 9.  

Também M. ANDRADE, Teoria cit. (nota 8 supra), p. 205) descreve o patrimônio como um conjunto de relações 

jurídicas economicamente avaliáveis; contudo, esse autor (idem, pp. 213-215) critica a teoria que define o 

patrimônio como uma universalidade de direito, inconfundível e independente dos elementos que a compõem, 

preferindo entende-la como uma pluralidade atomística. No mesmo sentido B. BIONDI (Patrimonio, in NNDI 

12 (1965), pp. 615-617), para quem o patrimônio é composto por elementos economicamente quantificáveis, 

mas deve ser considerado enquanto soma; configura-se unidade, entretanto, quando o seu titular falece: “In 

nessun caso il patrimonio di persona vivente è considerato come unità.” (idem, p. 616). O autor italiano 

também admite o tratamento do patrimônio como se fosse unitário para fins específicos, como contábeis e 

administrativos.  

Já L. SOLAR, Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, vol. 2, t. 3, Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 1992, p. 510), além das relações jurídicas económicamente avaliáveis, defende que devem ser 

considerados no patrimônio também os bens que não tenham valor económico, mas que tenham aptidão para 

vir a tê-lo.  
25 Cf. C. AUBRY – C. RAU, Cours, t. 6º cit. (nota 24 supra), p. 229 e segg. Especificamente em relação à questão 

da fungibilidade, pp. 230 e 235. 
26 Cf. C. AUBRY – C. RAU, Cours, t. 6º cit. (nota 24 supra), pp. 231-232 e 234; DE PLÁCIDO E SILVA, 

Vocabulário, 31ª ed. cit. (nota 24 supra), voc. “Patrimônio” e P. STOLZE GAGLIANO – R. PAMPLONA FILHO, 

Novo Curso, vol. 1 cit. (nota 24 supra), p. 257. Estes autores últimos brasileiros registram existir corrente no 

sentido de ser possível uma pessoa ter mais de um patrimônio, como no caso de comunhão parcial de bens; 

contudo, preferem a linha tradicional, adotada também na presente tese, de que o patrimônio é uno, podendo, 

contudo, ter agrupamentos especiais em função da destinação ou da origem dos mesmos. 
27 Cf. E. VITUCCI, Patrimonio cit. (nota 24 supra), p. 557. Especificamente no tocante à distinção entre 

patrimônio e esfera jurídica, também: B. BIONDI, Patrimonio cit. (nota 24 supra), p. 615 e M. ANDRADE, Teoria 
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Admite-se que alguns autores defendem que o débito não compõe o patrimônio do 

indivíduo. G. QUAGLIARIELLO, por exemplo, observa a dívida como um valor negativo. Para 

ele, a dívida influencia o patrimônio, reduzindo-o, mas não figurando como um de seus 

elementos28. Outros doutrinadores, inclusive, utilizam esse argumento de que a dívida não 

compõe, mas apenas agrava o patrimônio, para justificar a possibilidade de a expromissão 

ocorrer à revelia da vontade do devedor29. 

Esta linha não pode prevalecer como verdade absoluta. Se o patrimônio é admitido 

como uma universalidade, abarcando todas as relações jurídicas (economicamente 

avaliáveis) do seu titular, então não há razão para considerar apenas aquelas nas quais ele 

figura como sujeito ativo, excluindo as que figura como sujeito passivo. Em ambas as 

hipóteses há relação jurídica, e em ambas as hipóteses essa relação jurídica é 

pecuniariamente quantificável. 

Reitera-se: para a apuração do patrimônio devem ser considerados não apenas as 

relações em que o titular figura como sujeito ativo, mas também aquelas em que figura como 

sujeito passivo. Em outras palavras, as dívidas são elementos do patrimônio em nível de 

igualdade aos ativos, como os créditos e os direitos reais30. 

As teses desses autores são plausíveis, entretanto, quando se constata que o 

patrimônio pode ser sim observado sob diversos ângulos. É possível “recortar” a sua análise, 

restringindo o aspecto do patrimônio observado, seja para apurar o patrimônio bruto, seja o 

patrimônio líquido31. 

                                                 
cit. (nota 8 supra), p. 210. Já no século XIX, A. TEIXEIRA DE FREITAS (Consolidação cit. (nota 9 supra), p. 

CLIV, nota 256) escreveu que o patrimônio, no ponto de vista civilistico, é composto pelos direitos pessoais 

(obrigações) e reais, mas admitiu que os direitos personalíssimos poderiam ser considerações no patrimônio 

no que toca às consequências jurídicas das indenizações – ratificando essa distinção entre patrimônio e esfera 

jurídica. 
28 Espromissione, in NNDI 6 (1960), p. 883.  
29 Cf. T. MANCINI, Espromissione, in Digesto IV 8 (1998), p. 2. Este autor, entretanto, afirma que discorda 

dessa tese, qualificando-a como demasiado teórica e abstraída da realidade dos problemas que surgem na 

prática. 
30 Cf. C. AUBRY – C. RAU, Cours, t. 6º cit. (nota 24 supra), p. 231; A. VON TUHR, Tratado, t. 1 cit. (nota 11 

supra), p. 13; e O. NONATO, Curso, vol. 1 cit. (nota 24 supra), p. 9. Exatamente por isso este autor critica a 

definição que restringe patrimônio a um conjunto de bens, vez que esse conceito deixa de considerar o 

“passivo”, limitando-se ao “ativo”. Também M. CUMYN, La délégation cit. (nota 23 supra), p. 617) defende 

que as dívidas são elementos do patrimônio e, por isso, são transmissíveis tal qual os ativos. 
31 Cf. P. STOLZE GAGLIANO – R. PAMPLONA FILHO, Novo Curso, vol. 1 cit. (nota 24 supra), p. 257. Também 

para B. BIONDI (Patrimonio cit. (nota 24 supra), p. 615), o vocábulo “patrimônio” pode ter dois significados, 

descrevendo especificamente o patrimônio líquido, conforme descrito abaixo, e o patrimônio como a 

univsersalidade dos ativos e dos passivos. 
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Denomina-se patrimônio bruto, de um lado, a mera soma dos ativos, simplesmente 

desconsiderando os passivos32. Apenas sob esse aspecto, de observação parcial do 

patrimônio, é adequado excluir as dívidas. 

Em oposição, é possível identificar o patrimônio líquido. Trata-se do resultado da 

operação aritmética de soma dos ativos e dedução dos passivos33. Nesse contexto do 

patrimônio líquido, nada impede que as dívidas superem os ativos, resultando em um 

patrimônio de valor negativo34. 

Nessa senda, como bem anotou OROSIMBO NONATO, o patrimônio não apenas pode 

ter prevalência do ativo ou do passivo, como também pode não ter nenhum elemento efetivo. 

Mesmo nesses casos haverá patrimônio, que representará a capacidade de adquirir ativos ou 

passivos35. 

Enfim, entendendo que a dívida é sim um elemento do patrimônio, tal qual o crédito 

e os demais elementos economicamente avaliáveis, não há impedimento para a sucessão na 

dívida, i.e., a transferência da dívida de um patrimônio para o outro. 

                                                 
32 Cf. DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário, 31ª ed. cit. (nota 24 supra), voc. “Patrimônio bruto”. Em suas próprias 

palavras, patrimônio bruto é o “complexo de direitos, bens e obrigações de uma pessoa, sem qualquer atenção 

às suas dívidas ou às suas obrigações passivas.”. No mesmo sentido M. ANDRADE, Teoria cit. (nota 8 supra), 

p. 206: “Noutro sentido, já mais restrito, o património significa a soma dos direitos computáveis em dinheiro 

que pertencem a uma pessoa – o seu activo global – abstracção feita das dívidas correspondentes (património 

bruto)” (grifos no original).  

Há que se admitir que E. VITUCCI, Patrimonio cit. (nota 24 supra), p. 557) descreve o patrimônio bruto como 

a noção que abarca não apenas os ativos como também os passivos. Essa distinção nas definições, entretanto, 

não decorre da divergência conceitual e sim de dificuldade de precisão técnico-terminológica; efetivamente, o 

próprio DE PLACIDO E SILVA apresenta duas definições distintas para a locução “patrimônio líquido”, uma delas 

coincidindo com a definição ora adotada para patrimônio bruto (vide nota 33 a seguir). É relevante anotar, 

contudo, que também esse autor italiano considera a dívida como um elemento do patrimônio. 
33 Cf. M. ANDRADE (Teoria cit. (nota 8 supra), p. 207), segundo quem: “Noutro sentido ainda, o mais limitado 

de todos, o património é apenas a soma dos direitos redutíveis a um valor pecuniário que competem a dada 

pessoa, mas depois de abatido o montante das dívidas que os oneram (património líquido).” (grifos no original). 

No mesmo sentido DE PLÁCIDO E SILVA (Vocabulário 31ª ed. cit. (nota 24 supra), voc. “Patrimônio líquido”), 

que define patrimônio líquido como “saldo apurado entre o ativo e passivo de uma pessoa, ou seja, o conjunto 

de bens de uma pessoa, dedução feita de seu passivo, que representa os direitos de outrem contra ela”. Este 

autor ainda apresenta outra definição para a expressão, especificamente no âmbito do direito comercial, na qual 

o “patrimônio líquido” significaria exatamente o que descrito no parágrafo anterior como “patrimônio bruto”, 

ou seja, exclusivamente a soma dos ativos, sem considerar as dívidas. Também E. VITUCCI, Patrimonio cit. 

(nota 24 supra), p. 558. Segundo este autor italiano, essa distinção entre patrimônio bruto e patrimônio líquido 

é essencialmente contábil. Efetivamente, em breve anotação da ciência contábil, aponta-se a Resolução nº 

1.374/2011 do Conselho Federal de Contabilidade: “4.4. Os elementos diretamente relacionados com a 

mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Estes são 

definidos como segue: (a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e 

do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade; (b) passivo é uma obrigação 

presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos 

da entidade capazes de gerar benefícios econômicos; (c) patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da 

entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.”  
34 Cf. C. AUBRY – C. RAU, Cours, t. 6º cit. (nota 24 supra), p. 231. 
35 Cf. Curso, vol. 1 cit. (nota 24 supra), pp. 10-11. No mesmo sentido C. AUBRY; C. RAU, Cours, t. 6º cit. (nota 

24 supra), p. 231 e L. SOLAR, Explicaciones cit. (nota 24 supra), p. 510. 
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1.3 – Sucessão 

Naturalmente, o termo sucessão evoca a noção de sucessão hereditária. A sucessão 

mortis causa é, efetivamente, a hipótese mais corriqueira de uso do vocábulo. Assim, por 

exemplo, o CC/2002 denomina “Do Direito das Sucessões” o seu Livro V (arts. 1.784 e 

seg.), onde trata sucessão mortis causa. Trata-se de sucessão universal, em que se transfere 

todo o patrimônio e o complexo de relações jurídicas do de cujus para seus sucessores36. 

Tratando-se de sucessão universal, transferem-se não apenas os ativos, mas também 

os passivos. Nesses casos de sucessão mortis causa, há sucessão no débito; porém, não se 

trata de sucessão singular nem é por negócio jurídico. Nesse contexto, considerando ainda 

que o devedor original já não pode responder pela dívida – porque já não existe –, nem 

mesmo é exigido o consentimento do credor37. 

Tecnicamente, entretanto, o termo “sucessão” não se restringe às hipóteses de 

transferência das relações jurídicas por causa da morte do titular primitivo. Fala-se também 

em sucessão inter vivos, quando a relação jurídica é transferida de uma pessoa para outra 

ainda em vida38. O termo “sucessão” abarca, em verdade, todos os casos em que há 

substituição de um dos sujeitos da relação jurídica por outra pessoa sem afetar a sua 

integridade39. 

Pode-se falar em sucessão entre vivos a título universal ou a título singular. 

Sucessão a título universal é a hipótese em que se transfere uma universalidade, um 

complexo de relações jurídicas. Transferem-se não apenas ativos, como créditos e bens, mas 

                                                 
36 D. CESAR (Estudo sôbre a Cessão do Contrato, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1954, pp. 12-13), por 

exemplo, discorre sobre a sucessão mortis causa, anotando que nessas hipóteses as relações jurídicas do 

falecido – ativas ou passivas – são assumidas pelo seu herdeiro. As relações são transmitidas para este da 

mesma forma como existiam no patrimônio do autor da herança: muda-se o sujeito coetera paribus, i.e., 

mantêm-se todos os outros elementos da mesma forma como estavam antes do falecimento. Também M. H. 

DINIZ, Curso de Direito Civil Brasileiro – Teoria Geral das Obrigações, vol. 2, 27ª ed., São Paulo, Saraiva, 

2012, pp. 489-490), ao tratar da assunção de dívida, inicia escrevendo que “a ideia de transferência de débito 

se encontra integrada na normalidade da vida jurídica, quando ocorrer por força de transmissão mortis causa, 

já que, dentro das forças da herança, o credor tem direito de exigir do herdeiro a prestação que o falecido lhe 

devia”.  
37 Cf. P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, 9ª ed., Milano, Giuffrè, 1991, p. 431 e A. TRABUCCHI, 

Istituzioni di diritto civile, 44ª ed., Milani, Cedam, 2009, p. 693. 
38 Cf. P. TRIMARCHI Istituzioni cit. (nota 37 supra), p. 431; A. WALD, Obrigações e contratos, 11ª ed., São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, p. 143; J. C. MOREIRA ALVES, Direito Romano, 15ª ed., Rio Janeiro, 

Forense, 2012, p. 435; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção de Dívida e sua Estrutura Negocial, 2ª 

ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1998, p. 3; e D. CESAR, Estudo cit. (nota 36 supra), p. 13. 
39 Cf. F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 80 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. 

(nota 38 supra), p. 3. 
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também passivos. São exemplos a alienação de estabelecimento e a fusão, incorporação e 

cisão de empresas40. 

De outro lado, fala-se em sucessão a título singular quando há transferência de uma 

relação jurídica específica e autonomamente41. São exemplos a cessão de crédito e o tema 

do presente trabalho: a assunção de dívida42. 

Convém anotar, nesse ponto, que alguns autores escreveram contra a viabilidade de 

uma sucessão singular no débito. Defende R. NICOLÒ
43, por exemplo, que o terceiro se 

tornaria devedor em função da delegação ou da expromissão; essa seria a causa e a fonte 

imediata da sua obrigação. A fonte original da obrigação seria apenas um histórico, um 

pressuposto de existência da obrigação, um elemento indispensável para a validade e 

utilidade da sua intervenção. 

Em que pese bem estruturada e sustentada em lógica, a argumentação não pode 

prevalecer. Se fosse admitida tal tese, tampouco se aceitaria a sucessão no crédito, ou mesmo 

a sucessão mortis causa. Também nesses casos, o posto de credor na relação jurídica que 

assume o “sucessor” não teria nascido da causa que deu origem à obrigação, mas sim da 

causa imediata: o negócio de cessão de crédito ou mesmo a morte do titular original. 

Efetivamente, imagine-se que Caio vendeu seu carro, passando a ter crédito contra 

Tício. Caio então cede seu crédito a Mário; Mário se tornou credor de Tício não em função 

da venda do carro, e sim pela delegação desse crédito. Igualmente, se Mário não fosse 

cessionário e sim herdeiro de Caio, tornar-se-ia credor devido ao falecimento deste, e não 

pela venda do automóvel. 

                                                 
40 Cf. P. TRIMARCHI, Istituzioni cit. (nota 37 supra), p. 431. Também J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, 

vol. 6 cit. (nota 11 supra), pp. 17-18), especificamente quanto à hipótese de alienação de estabelecimento como 

sucessão universal.  

Adota-se a expressão mais simples e mais genérica “assunção de patrimônio” para as hipóteses de alienação 

de estabelecimento, atualmente regulamentada no art. 1.146 do CC/2002, por ex., bem como para a fusão e a 

incorporação de sociedades, nos termos dos arts. 228 e 229 da Lei das S.A. Essa expressão é utilizada com 

grande acerto por PONTES MIRANDA (Cessão de Direitos, Mora, Cessão de Dívida, Contrato, Sociedade 

Mercantil, Doação, in G. TEPEDINO e L. E. FACHIN (org.), Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos, 

vol. 2, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 323), em um parecer que discorre sobre a aquisição de um 

estabelecimento, bem como por L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da assunção de dívida, in Revista da EMERJ, 

vol. 5, nº 20 (2002), p. 87), também ao tratar da venda de estabelecimento. 
41 Cf. E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, 2ª ed., Napoli, Edizioni Schientifiche Italiane, 2002, p. 

34. 
42 Cf. C. BIANCA, Diritto civile, vol. 4, Milano, Giuffrè, 1993, p. 623 e D. CESAR, Estudo cit. (nota 36 supra), 

pp. 12-14. Este autor também opõe sucessão a título universal, nos casos de herança, de incorporação ou de 

fusão, à sucessão a título particular, classificação em que ele inclui não apenas a cessão de crédito e a assunção 

de dívida, mas também a cessão de contrato e a sub-rogação. 
43 L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, Giuffrè, 1936, pp. 264-265. 
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Frisa-se: não se busca dispensar a causa imediata; esta tem grande relevância, o que, 

inclusive, justifica a presente tese. Apenas, a existência do negócio de translação não implica 

desconsideração da causa que dá origem à obrigação. 

Assim, a obrigação não é puramente elemento histórico para o débito que o terceiro 

assume. É a verdadeira origem da dívida assumida, que perdura. É naquela fonte que o 

devedor poderá buscar as suas defesas e os elementos acessórios da dívida, por exemplo. 

Exatamente nesse ponto que se distingue a sucessão da novação: nesta, é irrelevante a origem 

da obrigação precedente, vez que este se extingue e uma obrigação nova nasce do negócio 

novatório. 

Em suma, não se pode confundir a relação jurídica nem sua fonte com a sucessão e 

sua causa. A assunção de dívida é o negócio jurídico que gera como efeito a transmissão da 

relação jurídica do sujeito primitivo para o novo sujeito, mas não é fonte da obrigação 

assumida em si mesma44. 

Outrossim, houve autores, como E. BETTI
45, que defenderam ser a sucessão matéria 

de reserva legal, não podendo ser acordada meramente por autonomia privada. Nesse 

caminho, o autor é expresso em afirmar que a sucessão singular no débito só é cabível 

quando expressamente regulamentada e admitida por Lei.  

Tal questão perde relevância nos dias atuais. A matéria se encontra cada vez mais 

consolidada nas legislações, como se observa não apenas do BGB e do CC/português, como 

também do CC/2002, do recente CCyC, da ainda recente reforma de 2016 do CC/francês 

etc. 

De volta à noção de sucessão, e em especial de sucessão no débito, é importante 

registrar que ela pode ter fonte em negócio jurídico entre as partes, bem como pode decorrer 

da Lei ou de determinação judicial. 

A sucessão negocial tem uma particularidade que a distingue das demais hipóteses: 

ela depende exclusivamente da vontade das partes. Nos demais casos, depende de fatos 

externos, como a morte da pessoa física, a extinção da pessoa jurídica, a transferência do 

ativo ao qual está vinculada, outro fato que a Lei imponha como consequência a transferência 

da dívida ou de decisão do poder judiciário. 

                                                 
44 Volta-se ao ponto suscitado antes (vide tópico “1.1 – Relação jurídica”, in fine): a relação jurídica 

obrigacional pode ser, ela própria, objeto de outra relação jurídica obrigacional. Aqui, a assunção de dívida 

criará uma relação jurídica que terá por objeto a transferência de outra relação jurídica, esta sim fonte do débito 

transferido. 
45 Cf. Teoria cit. (nota 41 supra), p. 32 e nt. 3. 
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Mesmo nestes casos, só há verdadeira sucessão se o devedor primitivo ficar 

exonerado. Não havendo liberação do devedor primitivo, há mera comunicação da posição 

de devedor, denominada adjunção ou adesão à dívida, ou seja, cumulação de devedores. Essa 

é a hipótese mais comum quando o terceiro entra na dívida por determinação legal46. 

Diante de todos esses elementos, adequado, portanto, o resumo das classificações 

apresentado por A. WALD: a transmissão das obrigações pode ser (1) mortis causa ou inter 

vivos; (2) universal ou singular; (3) negocial, legal ou judicial47. 

Conclui-se que a assunção de dívida é hipótese de sucessão inter vivos singular 

negocial na dívida. É sucessão porque há transferência de uma relação jurídica, que se 

mantém intacta. É inter vivos porque a sucessão não decorre da extinção da pessoa do 

devedor precedente. É singular porque não está contida em transferência de um complexo 

maior de relações jurídicas, como a cessão de contrato ou alienação de estabelecimento, 

ainda que um mesmo negócio jurídico de assunção de dívida possa abarcar duas ou mais 

dívidas. É negocial porque a sucessão decorre da vontade das partes, e não de fatos externos 

determinados como consequência da Lei, assim o caso da morte do devedor primitivo, ou de 

decisão judicial48.  

Enfim, antes de passar ao próximo tópico, convém ressaltar que é comum utilizar a 

expressão “transferência” como sinônimo de sucessão inter vivo. Também “cessão”, 

especialmente quando essa sucessão decorre de ato voluntário49. 

                                                 
46 Vide tópico “2.5.4. A assunção de dívida e a sucessão singular legal e judicial no débito”. Cita-se apenas 

como exemplo a aquisição de estabelecimento, regulada no art. 1.146 do CC/2002, onde se determina que o 

terceiro se torna devedor das dívidas do estabelecimento adquirido, mas o devedor alienante continua 

responsável pelo prazo de um ano. Em outras palavras, há mera cumulação de devedores, e não verdadeira 

sucessão. Registra-se, outrossim, que nada impede uma verdadeira sucessão na dívida, com a liberação do 

devedor primitivo; exige-se, entretanto, que o credor consinta nessa liberação. Em sentido contrário, é possível 

citar como verdadeira sucessão legal na dívida o caso da sucessão mortis causa: aqui, a Lei determina que o 

herdeiro responda pelas dívidas do falecido. Não há nenhuma referência à corresponsabilidade do devedor 

primitivo. Nem poderia, uma vez que ele já não existe mais.  
47 Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 144. O autor ainda classifica em (4) ativa ou passiva; (5) gratuita ou 

onerosa; (6) se há ou não responsabilidade do cedente pela liquidação da obrigação. Estas outras classificações, 

entretanto, são de menor importância para o presente trabalho. 
48 Desde já se registra a hipótese excepcional que é a assunção de dívida quando da aquisição de imóvel 

hipotecado, que será melhor analisada abaixo (tópico “2.8.6. O art. 303 – assunção de dívida e o imóvel 

hipotecado”). Nesses casos há uma aquisição de ativo concomitante à assunção da dívida. Entretanto, são fatos 

autônomos, ainda que entrelaçados. O assuntor pode assumir a dívida sem adquirir o imóvel que a garante por 

hipoteca, bem como também pode adquirir o imóvel sem assumir a dívida garantida pelo imóvel. Nada impede 

que esses fatos se concretizem de forma independente. 
49 Cf. J. C. MOREIRA ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), p. 435. Exemplo de utilização de “transmissão” como 

sinônimo de sucessão é encontrado, por exemplo, em H. BDINE JR. (Comentários aos arts. 233 a 420 – 

Obrigações, in CEZAR PELUSO (coord.), Código Civil Comentado – Doutrina e Jurisprudência, 8ª ed., Barueri, 

Manole, 2014, p. 204), quando afirma que “transmissão do crédito é a sua passagem de um sujeito a outro, 

figurando entre os atos de alienação”. Já para C. BIANCA (Diritto cit. (nota 42 supra), p. 622), as noções de 

sucessão e de transferência do débito são apenas pontos de vista sobre o mesmo negócio: em se tratando do 

sujeito (devedor), há sucessão; tratando-se do objeto (dívida), há transferência. 
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1.4 – Assunção de dívida e o pagamento 

Já foi dito que a assunção de dívida é negócio jurídico que leva à sucessão no débito. 

Em outras palavras, o terceiro se torna devedor; pressupõe-se a existência e a continuidade 

da dívida. Portanto, se torna perfeita e acabada com a transmissão do débito, sem qualquer 

referência a adimplemento. 

Nesse caminho, fica clara a distinção entre a assunção de dívida e o pagamento. São 

noções inconfundíveis, mesmo que se trate de pagamento por terceiro50. Neste caso, o 

terceiro não assume, e sim solve a dívida, extinguindo-a. Mais, satisfaz a dívida alheia, ou 

seja, paga sem se torna devedor do credor51. 

Essa distinção tem uma importante consequência. Como regra, o credor não tem 

interesse jurídico em recusar a proposta de pagamento por terceiro, uma vez que é solvida a 

obrigação em si mesma, tal como poderia ser exigida. Inclusive, o terceiro pode utilizar-se 

dos meios judiciais conducentes à desoneração do devedor52, como é a consignação em 

                                                 
50 Cf. C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 621. O autor diferencia o pagamento por terceiro não apenas 

da assunção de dívida como também da novação. Igualmente T. SOMBRA, Da Assunção de Dívida – Mazelas 

do Modelo Proposto pelo Código Civil de 2002, in Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões 

sobre os 10 anos do Código Civil, in R. LOTUFO – G. ETTORE NANNI – F. RODRIGUES MARTINS (coords.), São 

Paulo, Atlas, 2012, pp. 216-217. 
51 Cf. SIR B. MARKESINIS – H. UNBERATH – A. JOHNSTON, The german law of contract – a comparative treatise, 

2ª ed., Oxford-Portland, Hart, 2006, p. 367. Em verdade, os autores escrevem do ponto de vista inverso, 

registrando que a assunção de dívida se distingue do pagamento por terceiro porque nela o assuntor paga a 

dívida própria. 
52 Cf. M. I. CARVALHO DE MENDONÇA, Doutrina e pratica das obrigações: ou tratado geral dos direitos de 

crédito, t. 1, 4ª ed., Rio de Janeiro, Revista Forense, 1956, p. 424. Também, quanto à impossibilidade de recusa, 

salvo justa causa, J. OLIVEIRA, Código civil anotado e comentado – doutrina e jurisprudência, Rio de Janeiro, 

Forense, 2010, p. 316; F. CAMPOS, Cessão de direitos, mora, cessão de dívida, contrato, sociedade mercantil, 

doação, in G. TEPEDINO e L. E. FACHIN (org.), Doutrinas Essenciais – Obrigações e Contratos, vol. 2, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, pp. 340; U. DOS SANTOS, Consignação em pagamento e ação de depósito 

– doutrina, jurisprudência e prática, São Paulo, Paumape, 1989, pp. 20-21. 

Ressalvam-se, naturalmente, as hipóteses de obrigações personalíssimas. Nestes casos há interesse jurídico na 

recusa exatamente porque o adimplemento da obrigação leva em consideração as características próprias do 

devedor. Em verdade, não haveria pagamento, e sim dação em pagamento, vez que a prestação seria outra, que 

não aquela constante da obrigação. 

Não custa registrar as normas contidas no § 267 do BGB, art. 311 do CC/chinês de 1930 (revogado), art. 1.180 

do CC/italiano e arts. 879 e 881 do CCyC, que permitem ao credor recusar o pagamento por terceiro 

desinteressado, desde que também o devedor declare não desejar a intervenção desse terceiro. No mesmo 

sentido, em relação ao BGB, SIR B. MARKESINIS – H. UNBERATH – A. JOHNSTON, The german law cit. (nota 51 

supra), p. 362 e R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations: roman foundations of the civilian tradition, 

London, Oxford University, 1996, p. 752. Este autor cita, entre outros, o fragmento Gai. 5 ad Ed. Prov., D. 46, 

3, 53, que se refere exatamente à possibilidade do pagamento pelo terceiro, mesmo na ignorância ou contra a 

oposição do devedor. 

Também, no tocante ao CC/italiano, R. CICALA, L'adempimento indiretto del debito altrui – disposizione 

'novativa' del credito ed estinzione dell'obbligazione nella teoria del negozio, Napoli, Jovene, 1968, p. 196. 

Este autor frisa que a oposição do devedor não tem eficácia contra o credor, sendo ele quem tem o poder de 

recusar o adimplemento pelo terceiro. Entretanto, a norma do art. 1.180 submete a recusa do credor à oposição 

do devedor; não havendo ela, o credor é obrigado a receber o pagamento oferecido pelo terceiro. Também cita 



36 

 

pagamento53. 

Diferentemente, o credor pode recusar a assunção de dívida por terceiro54. Isso 

porque nesse caso a obrigação perdura e, portanto, há relevância a identificação do devedor. 

Entre outros motivos, é possível enumerar, por exemplo, o fato de que o terceiro pode não 

gozar da mesma solvência ou idoneidade do devedor. 

Efetivamente, caso o terceiro oferte o imediato adimplemento da prestação, o credor 

não tem nenhum risco ou prejuízo. Em sentido oposto, a assunção da dívida é promessa de 

pagamento futuro, o que implica risco para o credor55. É exatamente esse risco que justifica 

a possibilidade de o credor recusar56. 

 

1.5 – Anotações históricas 

Para conhecer o que é, importante saber como chegou onde está, como era, por que 

mudou57. No estudo da assunção de dívida alheia não poderia ser diferente. É imperioso 

estudar como pensaram os antigos juristas, se, e como, as sociedades realizavam a 

                                                 
Gai. 5 ad Ed. Prov., D. 46, 3, 53, mas escreve que “la giustificazione addotta non è forse del tutto adeguata al 

principio formulato” (idem, p. 17, nt. 1). 

Em relação ao ordenamento argentino, interessantes os comentários feitos por R. D. PIZARRO (Acerca de la 

obligación, el crédito y la deuda, in Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield, vol. 2, Cordoba, Academia Nacional 

de Derecho y Ciencias Sociales, 2000, pp. 312-317, 320 e 328-329) em relação aos direitos secundários e ao 

direito do devedor de pegar, em que pese tenha escrito no ordenamento anterior ao CCyC. 

O CC/2002 (arts. 304, parágrafo único, in fine, e 306), por sua vez, esclarece apenas que o terceiro que paga 

com desconhecimento ou oposição do devedor não terá direito a reembolso caso este devedor tivesse meios 

para ilidir a ação. 
53 No mesmo sentido PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado – Direito das Obrigações: Mútuo. 

Mútuo a risco. Contrato de conta corrente. Abertura de crédito. Assinação e Acreditivo. Depósito, t. XLII, São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 316. Ainda que o tenha afirmado tratando da assinação e da proposta de 

pagamento feita pelo assinado ao assinatário, há verdadeira hipótese de (oferta) pagamento por terceiro. 

Também C. BEVILAQUA, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, t. 1, Rio de Janeiro, Editora 

Rio, 1975, p. 106), que garante a qualquer pessoa capaz de pagar o direito de propor ação de consignação.  
54 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Cessão cit. (nota 40 supra), p. 323. Em suas próprias palavras, por sua 

simplicidade: “Qualquer interessado na extinção da dívida de outrem pode pagá-la, porém de modo nenhum 

isso significa que o credor tenha de considerar o terceiro, que diz querer pagar, como substituto do devedor.” 

No mesmo sentido, N. STOLFI, Diritto civile, vol. 3, Torino, UTET, 1932, p. 443, nt. 2. 

Já J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 377), ressaltando que o credor não 

pode se recusar a receber o pagamento, registra que também não pode ser obrigado a ceder seu crédito ou 

firmar sub-rogação convencional em favor do terceiro que paga. 
55 Cf. F. CAMPOS, Cessão cit. (nota 52 supra), pp. 340. Também OROSIMBO NONATO (Cessão de direitos, mora, 

cessão de dívida, contrato, sociedade mercantil, doação, in G. TEPEDINO e L. E. FACHIN (org.), Doutrinas 

Essenciais – Obrigações e Contratos, vol. 2, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, pp. 356-357) esclarece 

que é necessário distinguir a assunção de dívida do pagamento por terceiro. Este é válido e possível, porém 

deve configurar efetiva oferta do pagamento, a imediata entrega da coisa ou da prestação; não é suficiente a 

promessa de que o fará no futuro. 
56 Sobre a questão, ver tópicos “2.3.5. Consentimento do credor” e “2.8.1. O art. 299 do CC/2002 – definição 

e requisitos da assunção de dívida”, abaixo. 
57 Concorda-se plenamente com F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), pp. 18-19), 

quando afirma que “O valor dos estudos históricos para o conhecimento do direito vigente assentam em que 

não se pode conhecer o presente, sem se conhecer o passado, não se pode conhecer o que é, sem se conhecer o 

que foi. (...) Ainda onde o direito mudou muito, muito se há de inquirir do que não mudou.”. 
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transferência da dívida. Enfim, descobrir de que maneira o instituto se desenvolveu. 

A questão, entretanto, fica um tanto quanto limitada: trata-se de instituto “novo” e 

ainda em profunda evolução. Com efeito, a legislação pátria apenas o regulamentou de forma 

organizada no CC/2002, ou seja, no início deste século XXI. O mesmo se observa em 

diversos ordenamentos estrangeiros. Muitos ou ainda não regulamentaram a assunção de 

dívida de forma expressa, ou só fizeram nos últimos anos58. 

Seja como for, é interessante apontar que em sua obra teatral “O Mercador de 

Veneza”, peça do final do século XVI, WILLIAM SHAKESPEAR conta o caso de um credor 

que, ao emprestar dinheiro, exige uma garantia especial para a constituição da obrigação. 

Especificamente, exige que o fiador permita que lhe tire uma libra de sua carne, caso o 

devedor não pague59. Trata-se de uma representação teatral altamente simbólica, à medida 

que o autor inglês remonta a uma responsabilidade não apenas patrimonial, mas sim física 

do sujeito. No esforço de obter a satisfação do seu direito, o credor poderia alcançar não só 

os bens, mas o próprio corpo do responsável pela dívida. 

A responsabilidade corporal do devedor em relação à dívida não é obra meramente 

artística60. No direito romano arcaico, a vinculação do sujeito passivo da obrigação 

alcançava verdadeiramente o seu corpo, sendo garantido ao credor, por meio da manus 

injectio, encarcerá-lo em caso de inadimplemento61. 

                                                 
58 Admite-se que a legislação brasileira já admitia a sucessão negocial na dívida antes do CC/2002. Porém, não 

tratava do instituto de forma organizada, regulamentando-o em abstrato, mas apenas indicava a sua 

possibilidade em casos específicos. Em relação a outros países, indica-se a Espanha, onde a matéria ainda não 

foi regulamentada no CC, Portugal, que tratou da matéria em seu CC de 1966, e mais recentemente o 

CC/francês, que passou a versar sobre a matéria após a recente reforma de 2016. Em relação ao direito pátrio, 

ver tópico “1.5.3. Assunção de dívida no Brasil antes do CC/2002”. 
59 Citação literária lembrada por B. MIRANDA, Assunção de dívida, in GUSTAVO TEPEDINO (coord.), 

Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, pp. 249-250. J. 

NASCIMENTO NETO (Dos Palcos Ingleses ao Sertão Nordestino: Analogia entre ‘O Auto da Compadecida’ e 

‘O Mercador de Veneza’, in Anais do SILEL, vol. 2, nº 2, Uberlândia, EDUFU, 2011, pp. 5-7, disponível em 

http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/wp-content/uploads/2014/04/silel2011_789.pdf [16-10-2017]) anota que, 

inspirado nessa peça inglesa, a adaptação cinematográfica feita 1999, por GUEL ARRAES, da obra “O Auto da 

Compadecida”, traz a mesma exigência de uma libra de carne do devedor como garantia da dívida, em caso de 

inadimplemento. Em ambos os casos, ao ver o credor tentar executar a garantia, os devedores se defendem 

argumentando que pode tirar a carne, mas não pode derramar o sangue, ratificando assim a inspiração desta 

obra naquela. 
60 Ainda no ensejo artístico, rememora-se a célebre doutrina de Vivian, personagem de OSCAR WILDE 

(Intentions: the decay of lying; pen pencil and poison; the critic as artist; the truth of masks, New York, 

Bretano’s, 1905, p. 55), segundo quem “Life imitates Art far more than Art imitates Life”. 
61 Para um breve levantamento histórico da legis actio per manus injectionem: J. MUIRHEAD, Historical 

introduction to the private law of Rome, 2ª ed., London, Black, 1899, pp. 190-202. Segundo ele, apoiando-se 

em GELLIUS, QUINTILIO e TERTULLIO, a Lei das XII Tábuas garantia ao credor o direito de vender o devedor 

como escravo além da fronteira ou a matá-lo e dividir as partes do seu corpo entre os credores. Contudo, o 

autor continua esclarecendo que não há qualquer referência a essa permissão de homicídio e esquartejamento 

em CÍCERO, LÍVIO, DIONÍSIO nem em diversos outros juristas. Desenvolvendo largo raciocínio acerca da 

proporcionalidade das penas entre a ausência de pagamento e o furto e o roubo, bem como da ausência de 

registro concreto de exercício desse direito ao esquartejamento etc., J. MUIRHEAD conclui ser garantido ao 
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Ainda no século IV a.C., entretanto, os romanos suprimiram essa possibilidade pela 

lex Poetelia Papiria, do século IV a.C., redirecionando a cobrança do corpo para o 

patrimônio do devedor. Essa alteração, contudo, não desnaturou a vinculação pessoal62. 

Apesar disso, é possível encontrar, nos diais atuais, remanescentes da vinculação do corpo 

do devedor à dívida: são exemplos os casos da prisão civil por dívida alimentar ou do 

depositário infiel (art. 5º, LXVII da CF/1988)63. 

Não há dúvidas de que o devedor constitui parte essencial da obrigação. O sujeito 

passivo – a confiança na sua idoneidade, mas principalmente o seu patrimônio – é a 

                                                 
credor, quando individual, o direito de usar das forças do devedor para trabalho (ainda que como pessoa livre) 

ou, quando mais de um credor, vende-lo como escravo além do Rio Tibre. Para a descrição da manus injectio, 

bem como os casos em que se aplica, indica (idem, p. 185, nt. 12) a leitura de Gai. 4, 21.  
62 E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 144. Também J. C. MOREIRA ALVES, 

Direito cit. (nota 38 supra), p. 436; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 16 e 

B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), p. 250. 
63 Em outras palavras: no direito moderno e contemporâneo, como regra a obrigação tem forças coercitivas 

limitadas ao patrimônio do sujeito de direito. Contudo, como bem já ressaltaram C. AUBRY – C. RAU (Cours, 

t. 6º cit. (nota 24 supra), p. 252) no século XIX, apesar de as obrigações tocarem o patrimônio do sujeito, a Lei 

pode autorizar, excepcionalmente, que a constrição do direito das obrigações alcance também o seu corpo. 

Ainda assim, esse “ataque” ao corpo do devedor não pode ser ampliado nem utilizado por analogia para 

situações semelhantes, mas não regulamentadas em Lei, e tampouco impede a cobrança direta contra o 

patrimônio do devedor. 

É imperioso registrar, no direito brasileiro, a Súmula Vinculante nº 25 do STF, com a seguinte redação: “É 

ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.”. No próprio site do STF 

consta o seguinte excerto: “Se não existem maiores controvérsias sobre a legitimidade constitucional da prisão 

civil do devedor de alimentos, assim não ocorre em relação à prisão do depositário infiel. As legislações mais 

avançadas em matérias de direitos humanos proíbem expressamente qualquer tipo de prisão civil decorrente 

do descumprimento de obrigações contratuais, excepcionando apenas o caso do alimentante inadimplente. O 

art. 7º (n.º 7) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 'Pacto de San José da Costa Rica, de 1969, 

dispõe desta forma: 'Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 

judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.' Com a adesão do 

Brasil a essa convenção, assim como ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sem qualquer 

reserva, ambos no ano de 1992, iniciou-se um amplo debate sobre a possibilidade de revogação, por tais 

diplomas internacionais, da parte final do inciso LXVII do art. 5º da Constituição brasileira de 1988, 

especificamente, da expressão 'depositário infiel', e, por consequência, de toda a legislação infraconstitucional 

que nele possui fundamento direto ou indireto. (...) Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados 

internacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização no 

ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem o condão de 

paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. 

Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos 

internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do depositário infiel (...) deixou de ter aplicabilidade 

diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infraconstitucional que disciplina a matéria 

(...). Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação 

infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. (...) Enfim, 

desde a adesão do Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos 'Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal 

par aplicação da parte final do art.5º, inciso LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário 

infiel.” ( RE 466343, Voto do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 3.12.2008, DJe de 

5.6.2009)” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Precedente Representativo (da Súmula Vinculante nº 25), 

disponível em http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1268 [16/11/2017]).  

Em outras palavras, a despeito de não ter sido expressamente revogada a norma constitucional, nem o art. 652 

do CC/2002, seus efeitos estão paralisados em relação ao depositário infiel, sendo vedada a sua aplicação por 

decisão do STF, uma vez que o Brasil aderiu ao Pacto Internacional dos Direito Civis e Políticos e à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 
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“garantia” que dispõe o credor quanto à satisfação do seu crédito64. Por isso, talvez, enraizou-

se a noção de que a prestação e a própria relação jurídica são indissociáveis da pessoa do 

devedor. É essa concepção que dificulta a sua substituição, a verdadeira sucessão singular 

na dívida. 

  Ainda assim, a circulação das riquezas é uma necessidade da vida prática. Essa 

circulação pode ocorrer pela alienação de bens tangíveis e intangíveis, inclusive pela 

movimentação de créditos, mas também pela transferência do débito. Mesmo nas sociedades 

que não permitiram a verdadeira sucessão das partes na obrigação, a prática exigia a 

transferência dos débitos. Isso propiciou e se perfez pela criação de meios alternativos ou 

indiretos de fazer a circular o ônus econômico da obrigação65.  

Destaca-se o direito romano, que teve influência direta no moderno direito 

brasileiro. Contudo, buscando evitar fugir do tema central dessa tese, a assunção de dívida 

no direito contemporâneo, faz-se uma análise meramente perfunctória da questão naquele 

ordenamento. Não se almeja, de forma alguma, um estudo exaustivo desse assunto, 

vastíssimos, que comporta monografias específicas. 

Posteriormente, dar-se-ão também – e apenas – notícias sobre o desenvolvimento 

no direito moderno, sem maior aprofundamento no que tange ao desenvolvimento das teorias 

construídas. Ainda serão feitas breves anotações sobre a matéria no direito brasileiro anterior 

à regulamentação no CC/2002.  

 

 

                                                 
64 Cf. I. GALVÃO TELLES (Direito das obrigações, 6ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1989, p. 45), no trecho 

no qual afirma: “A garantia geral (ou comum) pertence a todos os credores. Consiste em estes se poderem fazer 

pagar, em pé de igualdade, à custa do património do devedor (art. 817.º [do CC/português]). O património do 

devedor é a garantia comum dos credores. Os credores que apenas gozam da garantia geral, inerente aos direitos 

de crédito como um seu atributo, dizem-se comuns (ou quirografários).”. Também C. AUBRY – C. RAU (Cours, 

t. 6º cit. (nota 24 supra), pp. 247-248) tratam o patrimônio do devedor como garantia dos credores, apenas 

anotando que a execução da garantia não recai sobre o patrimônio, como uma universalidade de direito, e sim 

sobre os seus elementos constitutivos.  
65 É possível observar na compilação feita por I. ARNAOUTOGLOU (Leis da Grécia antiga, trad. port. de O. 

TRINDADE SERRA e R. PIZARRO CARNELÓS, São Paulo, Odysseus, 2003, pp. 122-123) que já na Grécia antiga 

(353 a.C.) exemplos de devedores indicando outras pessoas para pagar por si. Efetivamente, esse autor cita um 

ato normativo comentado por Demóstenes XXIV (Contra Timócrates) 39, no qual Timócrates teria proposto 

uma Lei visando possibilitar a seus amigos o pagamento de dívidas perante o Estado. Uma vez que o devedor 

fosse preso pelo inadimplemento da dívida, seria garantido o direito de, ou próprio devedor, ou a outros em 

seu nome, indicar um terceiro para figurar como avalista ou mesmo para pagar a dívida. Se a dívida não fosse 

paga, o devedor seria novamente preso e os bens do avalista seriam confiscados para quitá-la.  

Não se deve confundir essa situação com a assunção de dívida: o terceiro-avalista não substituía o devedor; 

assumia apenas a responsabilidade de pagar a dívida por ele. Ainda assim, constata-se a transmissão do ônus 

econômico e a assunção da responsabilidade, inclusive imputando ao terceiro o risco de punição em caso de 

inadimplemento. 
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1.5.1. Direito romano 

Discute-se a viabilidade da cessão de crédito no direito romano. A despeito da 

existência de meios indiretos, diversos autores defendem que a cessão de crédito foi sim 

admitida, seja restrita a casos especiais, seja como regra, quando o comércio atingia seu 

ápice66. 

A mesma dúvida não surge no tocante à sucessão singular nas obrigações, que não 

era admitida no direito romano. Duas são as principais razões: primeira, a obligatio era um 

vínculo pessoal; segunda, em função da tipicidade dos contratos67. 

                                                 
66 Pela admissibilidade, ainda que com dificuldade, A. GUARINO, Diritto cit. (nota 1 supra), p. 820 e E. C. 

SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 144. Já MOREIRA ALVES (Direito cit. 

(nota 38 supra), p. 436) admite a cessão de crédito – mas não de débitos – inter vivos no direito primitivo, mas 

apenas nos casos da adrogatio e da in manu conuentio; no período clássico e pós-classico, ele também defende 

que o resultado da transmissão das obrigações só se alcançava por meios indiretos. 

Anota-se que P. GIDE (Études sur la Novatio et le Transport des Créances en Droit Romain, Paris, Larose, 

1879) dedica, já no final do século XIX, uma tese à possibilidade da efetiva sucessão singular no crédito. Trata 

da matéria especificamente nas pp. 229 e segg., no título “Du transport des créances”. Ali afirma 

expressamente: “Je vais essayer de le faire, et d´’etablir que, en droit romain aussi bien qu’em droit moderne, 

la créance est aliénable, tout aussi aliénable qu’une Maison ou qu’um fonds de terre, bien qu’elle le soit par 

des moyens différents” (idem, p. 235). Ainda afirma que tal tese – da viabilidade da cessão de crédito – já havia 

sido defendida por M. BRINZ, M. WINDSHEID, M. DE SALPIUS e por M. GARRAUD (idem, p. 235, nota 1). 

Desenvolve seu raciocínio contra a corrente da época, argumentando que na prática o comércio exigia no século 

XIX – como exige atualmente no século XXI – e por certo também exigiria na sociedade romana antiga. 

Outrossim, afirma inexistir uma tal doutrina proibindo a cessão do crédito nas fontes, mas que tal tese é-lhes 

imputada pelos estudiosos modernos. 

M. MARRONE (Istituzioni di diritto romano, 3ª ed., Palermo, Palumbo, 2006, p. 535), admite o uso das “actiones 

utiles próprio nomine” independente da procuração em causa própria, não apenas nos casos de cessão de crédito 

hereditário, mas também em casos de cessão de crédito a título singular. Nestes casos, com a denuntiatio 

(notificação) ao devedor, este já não poderia obter a liberação com o pagamento ao cedente. B. GEVA (Liability 

on a Cheque – A Legal History, in Osgoode Hall Law School Legal Studies Research Paper Series vol. 12.9 

(2016), p. 26 e nt. 89) anotou que, recebendo a denuntiatio, o devedor poderia opor exeptio doli. Mais 

relevantemente, este autor afirma que, no período pós-justinianeu, devido à justaposição de normas diversas 

sobre o tema, provenientes de vários períodos, voltou a surgir dúvidas quanto à possibilidade de transferir 

crédito. 

G. QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 882) entende que realidade social fez surgir, já no 

direito romano, a construção conceitual autônoma da intervenção novativa de terceiro e da intervenção não-

novativa como outro instituto. Essa criação podia ser sentida, especialmente nas situações em que a realidade 

social assim o impunha, como é o caso da pecunia constituta e o receptum argentarii. J. IGLESIAS (Direito 

Romano, trad. port. de C. MIRANDA AVENA, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, pp. 647-648) também 

admite a transmissão das obrigações apenas nos casos de sucessão universal, mas defende que a cessão do 

crédito passa a ser possível, já na época clássica, sem a utilização do mandatum ad agendum, mas sim por meio 

de “ação ´útil”, citando, nesse sentido, constituição de Antonino Pio, instrumento esse que – apesar dos seus 

próprios inconvenientes, como o fato de que o crédito não se desliga verdadeiramente do cedente – já seria 

amplamente aceito no período justinianeu. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), 

pp. 16-17, 22 e nt. 45), apesar de defender a intransmissibilidade a título singular das obrigações, admite no 

período tardio a cessão de crédito, citando expressões como “vendere debitorum nomina” e “quodammodo 

nomen debitoris vendidit”, encontradas nas fontes. De qualquer sorte, era proibida, entretanto, a cessão de 

crédito em algumas hipóteses, como do crédito litigioso, a cessio in potentiorem (cessão para pessoa de classe 

social superior) e a cessão do pupilo para o tutor. B. GEVA (idem, ibidem) acrescenta, entre as hipóteses de 

limitação para a cessão do crédito, as pessoas que tivessem por profissão cobrar devedores de forma vexatória.  
67 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 144; J. C. MOREIRA ALVES, 

Direito cit. (nota 38 supra), p. 436; e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 18 

e 80. Ainda T. MARKY, Curso Elementar de Direito Romano, 8ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995, p. 143, 

especificamente quanto à pessoalidade do vínculo. 
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Ainda assim, com o desenvolvimento social, econômico e comercial, os romanos 

sentiram a necessidade prática de fazer circular os direitos e as obrigações, não podendo se 

deixar limitar por impedimentos teóricos. Para alcançar o resultado de transferir o ônus 

econômico, portanto, passaram a utilizar meios indiretos. Assim, aproveitaram-se de 

institutos jurídicos admitidos e que, consequentemente, não atentariam contra a pessoalidade 

da relação jurídica obrigacional, mas, ao final, levaria a um resultado econômico próximo68.  

São exemples desses instrumentos indiretos a procuratio in rem suam e da novatio 

por delegatio passiva e por expromissio69. Interessa discorrer sobre esses institutos 

porquanto se pode fazer paralelo entre eles e a moderna promessa de liberação ou, ainda 

mais especificamente, a novação, seja esta por delegação seja por expromissão. 

                                                 
Inclusive, sobre o vínculo pessoal do devedor, relevante destacar a possibilidade de alcançar mesmo o seu 

corpo até a lex Poetelia Papiria, já comentada superficialmente acima. Criticando essa evolução histórica, J. 

C. MOREIRA ALVES afirma que com a substituição do corpo para o patrimônio do devedor, decorrente dessa 

lex Poetelia Papiria, deveria ter sido afastado o caráter pessoal do vínculo obrigacional; entretanto, constata 

que isso não aconteceu. 

Em relação à tipicidade dos contratos, o negócio jurídico, ainda que lícito, não seria admitido se extrapolasse 

os tipos estabelecidos. Assim, no direito romano arcaico, por exemplo, eram geradas por atos solenes e 

sacramentais; dependiam de forma específica e do perfazimento rigoroso. Logo, para mudar o sujeito, a nova 

pessoa deveria repetir os atos formais, equivalendo à criação de uma nova obrigação e não a uma transmissão. 

L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 19) anota, admitindo a rejeição pela 

sucessão singular na obrigação, que já era aceita, em direito romano, a “transmissão tácita de obrigações para 

o adquirente, seja a título singular, seja a título universal, de coisas às quais as obrigações ativas ou passivas 

se referem”. Nesse contexto indica (idem, p. 20 e nt. 53) o fragmento Ulp. 79 ad Ed., D. 7, 9, 5, no qual Ulpiano 

admite a transferência da promessa dolum malum abesse ao sucessor. Indica também Paul. 3 ad Ed., D. 2, 14, 

17, 5, no qual Paulo discute a divergência entre Pompônio e Sabino acerca da transferência do pacto do 

vendedor para o comprador; Pompônio só aceitava quando fosse a promessa in rem, mas Sabino aceitava 

também quando a promessa fosse in personam. 
68 Nesse sentido, entre outros, E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 144; A. 

GUARINO, Diritto cit. (nota 1 supra), p. 820; J. C. MOREIRA ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), p. 436; A. 

CORRÊA – G. SCIASCIA, Manual de Direito Romano, 6ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, p. 179; A. 

FILARDI LUIZ, Noções de Direito Romano, São Paulo, 1982, p. 165; L. ROLIM, Instituições de Direito Romano, 

4ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 292; T. MARKY, Curso cit. (nota 67 supra), p. 143; E. POSTE, 

Gai Institvtiones or Institutes of Roman Law by Gaius, 4ª ed., Oxford, Clarendon Press, 1904, p. 255; J. 

MARTINS-COSTA, Negócio jurídico de assunção de dívida – algumas notas, in Revista In-pactum 7 (2011), p. 

146; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações, vol. 2, 24ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2011, pp. 351 e 368; e C. HATTENHAUER, Assignment (assignation), trad. ing. de I. ALLEN, 

in The Oxford International Encyclopedia of Legal History, vol. 1, New York, Oxford University, 2009, 227. 

E. C. SILVEIRA MARCHI, apesar de sustentar o princípio da intransmissibilidade a título singular, exigindo 

meios indiretos para alcançar o resultado prático, admite a transmissão a título universal. Esta, não apenas 

mortis causa, mas também inter vivos, como nos casos da bonorum venditio, na qual “o comprador de todo um 

patrimônio de um devedor insolvente substituía o falido em quase todas as relações jurídicas patrimoniais, que 

do lado ativo, quer do passivo”. No mesmo sentido de ser possível a sucessão universal, mas inviável a singular, 

salvo por meios indiretos, V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, 11ª ed., Napoli, Jovene, 1952, p. 

401; J. IGLESIAS (Derecho cit. (nota 66 supra), pp. 647-648 e F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. 

(nota 19 supra), pp. 326 e 345. 
69 Cf. MOREIRA ALVES (Direito cit. (nota 38 supra), p. 440) que, em linhas mais simples, anota que os romanos 

conheciam apenas a novatio e a procuratio in rem suam como meios indiretos para alcançar a cessão de débito. 

Já as actiones utiles, citadas por T. MARKY (Curso cit. (nota 67 supra), p. 145), focavam na substituição do 

credor, sendo de menor interesse para o presente estudo. Igualmente regras muitíssimo interessantes, porém de 

menor paraelelo ao direito mordeno, como o constitutum debiti alieni, o receptum argentarii e nomen 

transcripticium. 
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A procuratio in rem suam era instrumento judicial. Por meio dele, o cedente 

nomeava o cessionário seu procurador. Como tal, aquele que adquiria o crédito ou o débito 

poderia atuar perante o pretor em nome do seu constituinte, mas por sua própria conta. Entre 

as vantagens, a dispensa da anuência da outra parte (no caso do devedor, exigia-se a oferta 

de uma garantia) e a manutenção das garantias e exceções. Dentre as desvantagens, o fato 

de que a procuração podia ser revogada pelo mandante, o que acontecia automaticamente 

em caso de falecimento seu ou do mandatário. Também, o mandante (em caso de 

“transmissão” de crédito) poderia remitir a dívida70. 

Em suma, a procuratio in rem suam não levava à verdadeira substituição do 

devedor. O mandatário ficava obrigado apenas perante o mandante (devedor), ao menos até 

a litis contestatio, quando se configurava uma novação. Consequentemente, é mais fácil 

fazer um paralelo – jamais uma identidade, mas apenas proximidade – entre a procuração 

em causa própria em relação ao devedor e a promessa de adimplemento, na qual o promitente 

também fica obrigado apenas perante o devedor-promissário. 

Observa-se, como bem o fez E. C. SILVEIRA MARCHI
71, que a procuratio in rem 

suam não teve grande evolução história do ponto de vista da transmissão do ônus da dívida, 

como teve em relação ao crédito. Em relação a este, com as actiones utiles próprio nomine 

e com a denuntiatio alcançou-se o que hoje se aceita como cessão de crédito. 

                                                 
70 Cf. M. MARRONE, Istituzioni cit. (nota 66 supra), p. 536; J. C. MOREIRA ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), 

pp. 437-440; A. CORRÊA – G. SCIASCIA, Manual cit. (nota 68 supra), pp. 180-181; M. TALAMANCA, Istituzioni 

di diritto romano, Milano, Giuffré, 1990, pp. 652-653; T. MARKY (Curso cit. (nota 67 supra), p. 144; E. C. 

SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), pp. 148-149; E. POSTE, Gai institvtiones cit. 

(nota 68 supra), pp. 382-383;  PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), pp. 326 e segg.; L. 

ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 21; B. GEVA (Liability cit. (nota 66 supra), 

pp. 25-26. 

Ainda conforme PONTES DE MIRANDA (idem, p. 331), até a litis contestatio o credor não podia forçar o 

procurador em causa própria a agir nem a tomar parte do processo. No mesmo sentido J. IGLESIAS, Derecho 

cit. (nota 66 supra), p. 649. De qualquer sorte, PONTES DE MIRANDA (idem, pp. 326 e 331) é enfático, entretanto, 

em anotar que o mandatum in rem suam não gera transmissão singular do crédito. Conforme explica, antes do 

fim do processo, o credor original continua sendo o sujeito ativo do vínculo jurídico; depois, há "novação 

necessária", e não substituição material do credor. Ou seja, para o autor, onde há novação, não há cessão. O 

autor esclarece que, igualmente na substituição passiva, o mandatum in rem suam não levava à substituição do 

devedor, a qual só ocorria com a novatio necessaria. Ver: Scev. 5 Dig., D. 12, 6, 67, 3; Paul. 5 ad Plaut., D. 

17,1, 45 pr.; Ulp. 29 ad Ed., D. 16, 1, 2, 5; Paul. 71 ad Ed., D. 3, 3, 61; Ulp. 58 ad Ed., D. 42, 1, 4 pr. 

Analisando esse instrumento, V. ARANGIO-RUIZ (Istituzioni cit. (nota 68 supra), pp. 401-403) anota a 

procuratio in rem suam não era medida exclusivamente voluntária. Pelo contrário, poderia ser alcançada 

também por via judicial. Explica que, se existem duas relações jurídicas (A é credor de B, e B é credor de C) 

na qual o credor de uma só pode ser satisfeito se o devedor da outra adimplir a sua própria obrigação (i.e., B 

só terá condição de pagar a A se C lhe pagar antes), então o credor poderá obrigar judicialmente o seu devedor 

a lhe ceder as ações que tenha contra seus próprios devedores (assim, A pode agir contra B, obrigando este a 

ceder as ações que dispõe contra C). Enfim, esse autor conclui que na procuratio in rem suam o terceiro estava 

obrigado apenas em relação ao seu mandante; tratando-se de “cessão” de débito, apenas em relação ao devedor 

primitivo. 
71  Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149. 
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Mais relevante para o presente estudo é a novatio, especialmente quando realizada 

por delegatio72.  

A definição de novação pode ser encontrada em diversos fragmentos, tanto das 

institutas de Gaio e de Justiniano, quanto no Digesto. Cita-se, especificamente, por sua 

objetividade, clareza e amplitude, o seguinte fragmento do Digesto: 

 

Ulp. 46 ad Sab., D. 46, 2, 1 pr.:  

 Novatio est prioris debiti in aliam 

obligationem vel civilem vel naturalem 

transfusio atque translatio, hoc est cum ex 

praecedenti causa ita nova constituatur, ut 

prior perematur. Novatio enim a novo nomen 

accepit et a nova obligatione.73 

Novação é a transfusão e translação do 

débito prévio a outra obrigação, ou civil ou 

natural, isto é, com a causa da precedente, 

dessa maneira se constitua a nova, tal que a 

anterior se extinga. Porque a novação 

recebeu seu nome de “novo” e de “nova 

obrigação”74  

                                                 
72 Afirma E. POSTE (Gai institvtiones cit. (nota 68 supra), pp. 382-383) que os romanos fizeram grande uso da 

delegação no trato commercial e mesmo em outras relações, especialmente quando os negócios eram firmados 

a distância. O autor cita, por exemplo, um caso em que Cícero enviava dinheiro a seu filho, enquanto este 

estudava em Atenas, por meio de delegação. A operação envolvia comerciantes e banqueiros, dispensando o 

efetivo transporte de moeda. O filho simplesmente levantava com um dos procuradores ou correspondentes do 

banqueiro os recursos que necessitasse, cabendo a Ático e Cícero a quitação de eventuais valores em aberto. 

E. POSTE apresenta o caso assim: “Atticus (A, assignator), at the request of Cicero pater (C, assignatarius 

primus), orders Graeculus (B, assignatus) to pay to Cicero filius (D, assignatarius secundus) what Atticus owes 

to Cicero pater. The payment by Graeculus to Assignatarius secundus, D, discharges the debt of Graeculus to 

Atticus, the debt of Atticus to Cicero pater, and if D were an independent person, creditor of Cicero pater, the 

debt of Cicerto pater to D.” O mesmo caso é citado por K. HOPKINS, Rome, taxes, rents and trade, in W. 

SCHEIDEL – S. VON REDEN (coor.), The ancient economy, New York, Routledge, 2010, p. 228 (que cita, na nota 

de rodapé nº 91, como fontes Cic. Att. 5,13; 12, 24 e 27) e por P. KAY, Rome’s economic revolution, London, 

Oxford University, 2014, p. 196 (que cita, na nota de rodapé nº 69, como fontes: Cic. Att. 12.24.1; 12.27.2; 

12.32.2; 13.37.1; 14.7.2; 14.16.4; 14.20.3; 15.15.4; 15.17.1; 15.20.4; 16.1.5). Trata-se de caso verdadeiramente 

interessante, em que poderia haver uma delegação composta por outra delegação. 
73 Cf. T. MOMMSEN – P. KRUEGER, Corpus iuris civilis, vol. 1, 15ª ed., Berlin, Weidmannos, 1928, p. 794. 
74 Tradução livre. Esse fragmento também é indicado como referência de novação por A. GUARINO, Diritto cit. 

(nota 1 supra), pp. 814-815, nota. 69.2; M. TALAMANCA, Istituzioni cit. (nota 70 supra), p. 647; MOREIRA 

ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), p. 453, nota 72; J. IGLESIAS (Derecho cit. (nota 66 supra), p. 638; T. 

MARKY, Curso cit. (nota 67 supra), p. 148; e T. SANDERS, The Institutes of Justinian – with english introduction, 

translation, and notes, London, Longmans, Green and Co., 1874, p. 389. 

B. PERIÑÁN (Pomponio y la clasificación de los modos de extinción de las obligaciones, in IURA 52 (2001), 

pp. 221-222) ressalta o silêncio de Ulpiano quanto à stipulatio, o que, para o autor espanhol, se justifica 

porquanto a novatio também podia ser observada por outros meios. 

Tal referência também pode ser encontrada em autores que discorrem sobre o direito moderno, mas que 

remetem a um levantamento histórico, como F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado – Direito 

das Obrigações: Extinção das dívidas e obrigações. Dação em soluto. Confusão. Remissão de dívidas. 

Novação. Transação. Outros modos de extinção, t. XXV, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 127; J. 

X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 412, nota 2; N. STOLFI (Diritto cit. (nota 

54 supra), pp. 440-441; C. BEVILAQUA¸ Código civil dos estados unidos do Brasil comentado, vol. 4, 4ª ed., 

São Paulo-Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1934, p. 160; e D. DE DIEGO Y GUTIÉRREZ, Transmissión de las 

obligaciones, Madrid, Libreria General de Victoriano Suárez, 1912, p. 270, nota 2. 
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Em primeiro lugar, esse fragmento não deixa dúvidas de que a obrigação primitiva 

perece. É exatamente essa extinção da obrigação primitiva que possibilita a criação da 

obrigação nova. Por isso, não se pode referir à efetiva sucessão na mesma relação jurídica 

nesses casos75. E, como havia a extinção da relação original, extinguiam-se os acessórios, 

como as garantias. 

De outro lado, é interessante notar a primeira parte do fragmento: “prioris debiti in 

aliam obligationem (...) transfusio atque translatio”. A novação não era apenas a extinção 

da obrigação anterior para a criação de uma nova, sendo necessária a manutenção do 

“débito” transferido para a obrigação nova76. Deve-se, todavia, entender “débito” como o 

                                                 
75 Cf. M. MARRONE, Istituzioni cit. (nota 66 supra), p. 522; J. C. MOREIRA ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), 

p. 437; M. TALAMANCA, Istituzioni cit. (nota 70 supra), p. 647; e V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni cit. (nota 68 

supra), p. 401, entre outros. Também A. GUARINO (Diritto cit. (nota 1 supra), pp. 816-817), que acrescenta só 

haver a extinção dessa obrigação primitiva quando a nova obrigação passava a ter efeito, sendo isso relevante 

nas hipóteses de que ela esteja sujeita por condição suspensiva. Nesse sentido Gai. 3, 179. 

Interessa observar que J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 412, nt. 2), por 

exemplo, parece tentar defender que a novatio romana não extinguia a obrigação original, mas apenas a 

transformaria. Frisa essa característica de mera transformação confrontando-a com a novação moderna, esta 

sim, segundo ele, apta a extinguir a dívida. Em suas próprias palavras: “A novação no direito romano era uma 

transformação da obrigação: esta revestia-se de nova fórma. É o que resulta da Lei 1, Dig., de novat., ‘Novatio 

est prioris debiti in aliam obligationem... transfusio atque translatio’. 

Hoje a novação não se limita a mudar simplesmente a fórma da obrigação; suprime radicalmente a antiga 

relação de direito, criando outra. O objeto da nova obrigação não é mais o da primitiva. A novação é por 

essência um modo de extinguir a obrigação; opera analogamente ao pagamento.” (grifos no original). 

Ainda nesse passo, há uma corrente no ordenamento espanhol, inaugurada por D. DE DIEGO Y GUTIÉRREZ 

(Transmissión cit. (nota 74 supra), pp. 271 e segg.), que defende não ser caráter natural da novação a extinção 

da obrigação original. Extraem tal tese do próprio CC/espanhol. Em que pese as normas dos arts. 1143 e 1156, 

bem como que o tópico esteja contido no capítulo “De la extinción de las obligaciones”, a “sección sexta”, 

denominada “De la novación”, se inicia com o art. 1203, que afirma: “Las obligaciones pueden modificarse: 

1.º Variando su objeto o sus condiciones principales. 2.º Sustituyendo la persona del deudor. 3.º Subrogando a 

un tercero en los derechos del acreedor.”. Já o art. 1204 acrescenta: “Para que una obligación quede extinguida 

por outra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de 

todo punto incompatibles.”. Enfim, o art. 1207 determina que “Cuando la obligación principal se extinga por 

efecto de la novación (...).” Em outras palavras, é possível a novação ocorra sem a extinção da obrigação 

anterior. Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 66) extrai, da obra de 

DE DIEGO Y GUTIÉRREZ, que esse autor espanhol admite a novação sem extinção da obrigação original. Esse 

raciocínio se escora na redação das normas transcritas, alí vigentes, de sorte que parece forçado ampliar a 

discussão para outros ordenamentos. 

Analisando a questão, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), pp. 127-128) admite 

que havia certa confusão entre a transfusão ou translação da obrigação com a extinção dela. Segundo ele 

prevaleceu a segunda noção, uma vez que a novação exige exatamente o nascimento de uma obrigação nova. 

Nesse sentido, citou os fragmentos Pap. 10 Quaest., D. 18, 1, 72 e Pomp. 24 ad Sab., D. 18, 5, 2, que tratam 

da necessidade de firmar novo contrato de compra e venda para se alterar o preço estabelecido no contrato 

original. 
76 Em relação ao idem debitum, como bem anota A. GUARINO (Diritto cit. (nota 1 supra), p. 817), essa exigência 

não se excluía a necessidade de ter algumas novidades, especificamente nos sujeitos ou no objeto (aliquid 

novi). Efetivamente, não se pode imaginar uma novação caso se mantenha exatamente a mesma obrigação, nos 

mesmos termos, entre as mesmas partes. Nessa hipótese haveria mera ratificação da obrigação original.  

Seja como for, a maior proximidade da novação em relação à sucessão singular no débito está exatamente na 

questão dessa “transfusão e translação” do ônus econômico da obrigação anterior para a nova obrigação. 

Efetivamente, o idem debitum é ressaltado por J. SOUZA NETO (Da novação, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1937, 
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ônus econômico da obrigação, e não a responsabilidade pelo seu adimplemento e muito 

menos a relação jurídica que, como já registrado, se extingue. 

A doutrina consolidou os requisitos da novatio a partir deste e de outros fragmentos. 

São eles: (a) uma obrigação original, válida; (b) uma obrigação nova, criada para extinguir 

a antiga; (c) a identidade da essência da prestação devida assumida na novação em relação à 

precedente prestação devida (idem debitum)77 e (d) algo novo que modifique de alguma 

forma a obrigação precedente (aliquid novi). A manifestação expressa do animus novandi 

era dispensada no período clássico, contudo passou a ser exigida no período pós-clássico78. 

Considerando esse aliquid novi, é possível classificar a novação em subjetiva e 

objetiva. Nesta, altera-se o “débito”, acrescentando alguma cláusula, e.g.. Naquela, altera-se 

ao menos uma das partes, seja o credor seja o devedor79. 

                                                 
pp. 8-9 e 13 e segg., 76 e segg., 94), segundo quem a conceituação da novação em direito romano é muitas 

vezes simplificada indevidamente. Não seria ela meramente a extinção de uma dívida pela criação de outra, 

conceito que mais se adequa ao instituto moderno; seria em verdade a extinção de uma dívida com a translação 

do débito para outra. Há diferenças. Exatamente por isso afirma que a novação antiga não se identifica com a 

novação moderna. Também T. SOUZA CARVALHO (A novação em direito romano e em direito civil, São Paulo, 

Duprat, 1914, pp. 24-25), segundo quem, no direito romano, a novação tinha um triplo caráter: de criar uma 

obrigação nova, de transferir o débito e de extinguir a obrigação antiga. Para ele, é relevante distinguir débito, 

enquanto objeto devido, de obrigação, que é a relação jurídica. Assim, afirma que, em direito romano, a 

novação não era efetiva extinção da dívida – enquanto debitum –, mas apenas da relação jurídica – da obrigação. 
77 Relevante distinguir, nesse ponto, a noção de “obrigação” como “relação obrigacional”, da ideia de “débito” 

como “prestação devida”, ou seja, como “objeto da relação obrigacional”. Essa distinção foi apontada no tópico 

“1.1 – Relação jurídica”, acima. 
78 Cf.  J. C. MOREIRA ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), pp. 454-455 e A. GUARINO, Diritto cit. (nota 1 supra), 

pp. 815-816. Ainda segundo este autor, a intensão de novar somente poderia ser discutida, no período clássico, 

em casos de dúvida decorrentes de comportamentos estranhos. No período pós-classico, entretanto, seja pela 

decadência da tipicidade dos negócios jurídicos, seja pela decadência da stipulatio, a manifestação expressa da 

vontade de novar passou a ser mais um requisito. Sem essa, a nova obrigação não substituía a obrigação 

precedente, e sim passava a acumular-se à obrigação original.  

M. TALAMANCA (Istituzioni cit. (nota 70 supra), pp. 647-649) apresenta os mesmos requisitos, fazendo a 

mesma ressalva quanto ao animus novandi no período clássico. Registra, outrossim, a indispensabilidade de 

uma obrigação precedente na novação. Este autor anota, também, que a novação deve abarcar a inteireza da 

obrigação precedente, não sendo possível novação parcial. 
79 Cf. A. GUARINO, Diritto cit. (nota 1 supra), p. 815. Esse autor anota que a novação na qual se altera o objeto 

da relação jurídica não pode ser absoluta: deve-se manter o mínimo do débito original, sob pena de não se tratar 

de novação. De qualquer sorte, esse autor exemplifica assim os três tipos de novação: (1) “centum sestertios 

quos mutuos tibi dedi dari spondes?” (= “os cem sestércios que te dei [a título de] mutuo, prometes me dar?). 

Trata-se de novação objetiva: permanecem os sujeitos ativo e passivo, bem como o cerne da obrigação (dar 

cem sestércios), contudo altera-se a forma da relação de mútuo para stipulatio; (2) “centum sestertios quos 

Caius Seius a te stipulatus est mihi dari spondes?” (= “os cem sestércios que prometestes a Caio Seio, prometes 

me dar?”). Trata-se de novação subjetiva ativa: a pessoa que questiona almeja substituir Caio Seio no polo 

ativo da obrigação perante a pessoa questionada; e (3) “centum serstertios quos Lucius Titius mihi debet dari 

spondes?” (= “os cem sestércios que Lúcio Tício me deve, prometes me dar?”). Trata-se de novação subjetiva 

passiva: a pessoa questionada substituirá Lúcio Tício no polo passivo da obrigação. Estes dois tipos serão 

observados nos fragmentos a seguir.  

M. MARRONE (Istituzioni cit. (nota 66 supra), p. 536); J. C. MOREIRA ALVES (Direito cit. (nota 38 supra), p. 

453) e  B. PERIÑÁN (Pomponio cit. (nota 74 supra), p. 221) acrescentam que a novação era realizada, como 

regra geral, por meio da stipulatio, mas que também podia ser realizada por outras formas, como litis 

contestatio, nomen transcripticium (tanto pela transcriptio a re in personam ou pela persona in personam) e 

dotis dictio. Vide ainda sobre a nomen transcripticium, Gai. 3, 128-134, bem como, entre outros, E. C. SILVEIRA 
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Já em Gai. 2, 3880 e em Inst. 3, 29, 381, por exemplo, observam-se hipóteses 

concretas de novação. Gaio esclarece que o credor que deseja transferir um crédito a um 

terceiro deve se utilizar da novação, que se aperfeiçoará por estipulação. 

Observam-se nestes fragmentos não apenas a figura da novatio, mas também a 

delegatio. Em melhores palavras, o indivíduo (delegante) deseja transferir a outrem 

(delegatário) o crédito que dispõe contra um terceiro (delegado). Para alcançar esse 

resultado, entretanto, Gaio observa como meio adequado a novação: extingue-se a obrigação 

do delegado frente ao delegante quando aquele se vincula ao delegatário. In casu, não há 

nenhuma referência a eventual existência de débito do delegante perante o delegatário 

(relação de valuta), mas apenas de crédito do delegante perante o delegado (relação de 

provisão), concluindo-se, portanto, hipótese de delegação ativa. 

Mais relevante é, para o presente estudo, o caso apresentado em: 

 

Gai. 3, 176: 

Praetera novatione tollitur obligatio, 

veluti si quod tu mihi debeas, a Titio dari 

stipulatus sim. Nam interventu novae 

personae nova nascitur obligatio et prima 

tollitur translata in posteriorem, adeo ut 

interdum, licet posterior stipulatio inutilis 

sit, tamen prima novationis iure tollatur; 

veluti si quod mihi debes, a Titio post 

mortem eius vel a muliere pupillove sine 

tutoris auctoritete stipulatus fuero. Quo 

casu rem amitto: nam et prior debitor 

“A obrigação se extingue ainda pela novação, 

se, por exemplo, eu estipular que me seja 

dado por Tício o que tu me deves. Pois, pela 

intervenção de outra pessoa, nasce uma nova 

obrigação, e a primeira se extingue 

transferida para a segunda, de modo que às 

vezes, embora nula a segunda estipulação, se 

extingue a primeira por força da novação. Por 

exemplo, se eu estipular me seja pago por 

Tício, depois da morte dele, o que tu me 

deves; ou se estipular de uma mulher ou um 

                                                 
MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), pp. 145-146; J. C. MOREIRA ALVES (Direito cit. (nota 

38 supra), pp. 506-508; E. CHAMOUN, Instituições de direito romano, Rio de Janeiro, Forense, 1951, pp. 351-

352 E. POSTE, Gai institvtiones cit. (nota 68 supra), pp. 361-366. 
80 Fragmento citado também por J. C. MOREIRA ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), p. 437; B. PERIÑÁN, 

Pomponio cit. (nota 74 supra), p. 222, nota 171 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 

supra), p. 19. O fragmento é incluído em trecho no qual o jurisconsulto discorre sobre a transmissão dos bens 

imateriais, e não propriamente da novação. Essa é, inclusive, a razão pela qual E. POSTE (Gai institvtiones cit. 

(nota 68 supra), p. 146) critica a estrutura das Institutas de Gaio nesse ponto. O autor esclarece que Gaio tratou 

da questão da transferência do crédito uma vez que discorria sobre a transferência de outros bens imateriais; 

contudo, argumenta que deveria ter omitido sobre essa questão, vez que vinha tratando de direitos sobre coisas 

e não de direitos pessoais. 
81 Fragmento citado, entre outros, por F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 138 

e C. BEVILAQUA¸ Código, vol. 4 cit. (nota 74 supra), p. 160. 
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liberatur et posterior obligatio nulla est. 

Non idem iuris est, si a servo stipulatus 

fuero; nam tunc prior proinde adhuc 

obligatus tenetur, ac si postea a nullo 

stipulatus fuissem.82 

pupilo, sem autorização do tutor. Em tal caso 

perco o meu direito, pois não só o primeiro 

devedor se exonera, como também é nula a 

obrigação posterior. O mesmo não acontece 

se eu estipular de um escravo; pois, então, a 

primeira pessoa continua obrigada, como se 

eu não tivesse posteriormente estipulado a 

ninguém.”83 

 

Nesse trecho Gaio, mais uma vez, trata da novação. Ratifica a extinção da obrigação 

anterior com a criação de outra, nova, que ocupa o lugar daquela extinta. Especificamente, 

o terceiro (delegado) estipula com o credor (delegatário) para se tornar devedor do débito já 

existente de outra pessoa, o devedor original (delegante). Tal como em Gai 2, 38, neste Gai 

3, 176 ao concluir a delegação, as partes firmam uma novação. 

Diferentemente desse outro fragmento, não há nenhuma referência à existência de 

uma prévia relação entre o devedor e o terceiro (relação de provisão). Pelo contrário, apenas 

se refere à existência de relação entre o delegante e o delegatário (relação de valuta), sendo 

esse o débito transfundido e transladado. Identifica-se, portanto, uma hipótese de novação 

subjetiva por delegação passiva84. 

Nesse ensejo, em que se discorre sobre a delegação subjetiva passiva, convém 

lembrar que não implica novação a simples indicação de pessoa para pagar no lugar do 

devedor primitivo85. 

Em suma, a novatio viabilizava a substituição do devedor. Ainda assim, tinha suas 

desvantagens. Dentre elas, é relevante destacar que levava à extinção dos privilégios, 

garantias, exceções etc.86 

                                                 
82 Cf. A. CORREIA – G. SCIASCIA, Manual de Direito Romano, vol. 2, Saraiva, 1951, p. 204. 
83 Tradução de A. CORREIA – G. SCIASCIA, idem, p. 205. Fragmento citado por: B. PERIÑÁN, Pomponio cit. 

(nota 74 supra), p. 223; D. DE DIEGO Y GUTIÉRREZ, Transmissión cit. (nota 74 supra), p. 270, nota 2. 
84 Também descreve a hipótese de delegação passiva o fragmento Ulp. 27 ad Ed., D. 46, 2, 11 pr., este citado 

por B. PERIÑÁN, Pomponio cit. (nota 74 supra), p. 222, nota 171. Também T. MARKY (Curso cit. (nota 67 

supra), pp. 143-144 e 148) anota a distinção entre a delegatio activa e a delegatio passiva.  
85 Cf. N. STOLFI, Diritto cit. (nota 54 supra), p. 444, nota 3. Cita ainda o fragmento: Paul. 11 ad Sab., D. 46, 2, 

10. 

No mesmo sentido é possível identificar o fragmento Gai. 2, 39, no qual o jurisconsulto esclareceu que, ausente 

a novação (apresentada em Gai. 3, 38), o receptor da autorização obtém mera procuração. Assim, não pode 

agir em nome próprio, mas só em nome do credor original. 
86 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), pp. 145-148; V. ARANGIO-RUIZ, 

Istituzioni cit. (nota 68 supra), p. 401; A. CORRÊA – G. SCIASCIA, Manual cit. (nota 68 supra), p. 180; F. C. 
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Participavam três partes no negócio jurídico de delegatio: (a) o delegante, que 

atribui a outrem a obrigação de pagar ou de prometer a terceiro; (b) o delegatário, que recebe 

a promessa ou o pagamento e (c) o delegado, que se compromete ou paga. Tratando-se de 

delegatio promittendi associada a uma novatio subjetiva passiva, o delegante será o devedor 

original, o delegado será o terceiro que se torna novo devedor e o delegatário será o credor87. 

Percebe-se, portanto, que novatio e delegatio não são coincidentes. Não há que se 

negar a sua proximidade, inclusive sendo comum que uma delegatio configure uma novatio. 

Contudo, é fácil apontar hipóteses em que há novatio sem delegatio bem como casos em que 

há este sem aquele88. 

                                                 
PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 326; e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 21. 

Também A. GUARINO (Diritto cit. (nota 1 supra), p. 815) anota que a novação extingue as garantias e as 

exceções. Contudo, anota (idem, p. 817) que as partes podem ressalvar as garantias, mantendo-as a despeito da 

novação; também, que fazendo referência expressa à obrigação anterior, ficam mantidas também as exceções. 

In litteris: “La stipulazione novatoria estingue ipso iure l’obbligazione precedente e provoca l’estinzione delle 

garentizie personali e reali, che non siano stato rinnovate: cessa anche il decorso degli interessi. Il riferimento 

alla precedente obbligazione fa sì ce le eccezioni ad essa inerenti fossero opponibili anche all’azione nascente 

dalla nuova verborum obligatio.” 
87 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 145. 
88 Também E. C. SILVEIRA MARCHI (idem, ibidem) anota que a delegatio é negócio intimamente ligado à 

novação, ressaltando que também pode ser intimamente ligada ao pagamento. O autor anota (idem, p. 143), 

entretanto, haver certa confusão na doutrina, inclusive de Direito Romano, sobre as distinções entre os 

institutos. No mesmo sentido M. TALAMANCA (Istituzioni cit. (nota 70 supra), p. 650), segundo quem a 

doutrina, em muitos casos, não distingue adequadamente a novação da delegação. O termo delegação, esclarece 

o autor italiano, pode se referir a dois conceitos diversos que, a despeito de ter estruturas similares, têm funções 

diversas: a delegação de débito (delegatio promittendi ou delegatio obligandi) e a delegação de pagamento 

(delegatio dandi ou delegatio solvendi). Nesta o delegante encarrega o delegado de adimplir a prestação em 

favor do delegatário; naquela, de prometer ao delegatário.  

Também distinguem os conceitos J. C. MOREIRA ALVES, Direito cit. (nota 38 supra), pp. 457-458 e F. C. 

PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 280. Este, por exemplo, aponta a distinção entre 

a assinação do pagamento e a delegatio romana, afirmando, in litteris, “Mas o princípio *Delegatio est solutio 

é falso. Era o aceite que lhe dava tal eficácia. Se, em vez de aceite, o delegado pagava, era o pagamento que 

solvia. O aceite, sem formal novação, era o caso único em que se poderia pensar em que delegatio est solutio”. 

O autor faz referência aos fragmentos Ulp. 26 ad Ed., D. 12, 6, 26, 12, Ulp. 29 ad Ed., D. 16, 1, 8, 3 e Ulp. 32 

ad Ed., D. 50, 16, 187. Também M. TALAMANCA (Istituzioni cit. (nota 70 supra), p. 652) esclarece que a 

delegação de pagamento em si mesma não leva à extinção da obrigação.  

Efetivamente, é necessário diferenciar as hipóteses em que há substituição do devedor (ou do credor) das 

hipóteses em que a delegação se converte em verdadeiro pagamento. Se o devedor indica ao seu credor um 

terceiro para pagar a dívida e este terceiro, em vez de prometer pagá-la no futuro, efetivamente a adimple 

imediatamente, não há que se falar em mudança do polo ativo nem passivo, mas sim em verdadeiro pagamento. 

O devedor original não fica liberado pela aceitação, por parte do credor, da delegação, mas sim porque a dívida 

foi efetivamente extinta pelo pagamento. Em outras palavras, a diferença realmente é sensível: na delegatio 

promittendi passiva, há modificação do polo passivo, mas continua havendo obrigação (ainda que novada), 

que será adimplida, ou não, no futuro. Na delegatio solvendi não há modificação do polo passivo; o delegado 

não promete pagar, efetivamente paga; não se cria vínculo entre este e o delegatário, razão pela qual não se 

configura novação nem implica substituição do devedor. Em suma, é possível entender (1) que a delegação 

pode ser uma espécie de novação, mas também pode haver delegação que não leva à novação; e (2) a novação 

pode ser feita por delegação, mas também pode ser feita por outros instrumentos. 

Em uma e em outra hipótese (tanto na delegatio solvendi quanto na delegatio promittendi) há extinção da 

obrigação do delegado perante o delegante e da obrigação do delegante perante o delegatário. Segundo M. 

TALAMANCA (Istituzioni cit. (nota 70 supra), p. 650), a extinção das duas relações é simultânea. 
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De um lado, a novatio pode alterar exclusivamente o objeto da dívida, sem qualquer 

mudança nas partes das obrigações. Nessa hipótese, não há delegatio, ao passo que não há 

entrada de uma terceira pessoa. 

De outro lado, também é possível identificar diversas hipóteses de delegatio sem 

novatio. É o caso, por exemplo, quando a delegatio é realizada para configurar dação em 

pagamento. Situação ilustrada quando o delegado, em vez de se obrigar perante o 

delegatário, solve a obrigação do delegante. 

Outro exemplo de delegatio sem novatio ocorre quando o delegado promete ao 

delegatário, constituindo obrigação nova, mas sem extinguir nenhuma obrigação prévia. 

Pode-se imaginar que o delegante desejando, doar ao delegatário, toma um empréstimo 

perante o delegado para fazê-lo. Ainda que nasçam obrigações novas, não há extinção de 

obrigações anteriores, logo não se pode falar em novatio. 

A par da delegatio, é interessante comentar o conceito de expromissão a expressão 

“expromissorem” nas fontes. Em que pese ser utilizada inúmeras vezes nas fontes, o é em 

sentido atécnico. Em algumas hipóteses, se refere a qualquer sistema novativo, podendo 

aludir não apenas à alteração por delegação do devedor, mas também à substituição do credor 

ou à oferta de um fiador. Podem ser citados como exemplos de uso da expressão 

“expromissio” em sentido diverso da expromissão do direito moderno: Gai. 9 ad Ed. Prov., 

D. 13, 7, 10, Ulp. 76 ad Ed., D. 39, 5, 19, 4 e Ulp. 29 ad Ed., D. 16, 1, 8, 889. 

Ainda assim, é imperiosa a leitura do seguinte fragmento: 

 

                                                 
De volta a E. C. SILVEIRA MARCHI, esse autor esclarece que a delegação era realizada especificamente pela 

transcriptio a persona in personam (espécie de operação contábil nos livros-caixas das pessoas) ou pela 

delegatio promittendi passiva, tratando dos institutos às pp. 145-146 e 146-148, respectivamente. Também 

descreve a delegatio promitendi passiva, V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni cit. (nota 68 supra), p. 401. No mesmo 

sentido B. GEVA (Liability cit. (nota 66 supra), pp. 22-24), que além de descrever o instituto também faz 

referência à delegação como ordem de pagamento ou de execução.  
89 Cf. G. QUAGLIARIELLO, L'espromissione, Napoli, Jovene, 1953, pp. 6-7 e novamente em Espromissione cit. 

(nota 28 supra), pp. 881-882. Também T. SANDERS, The Institutes cit. (nota 74 supra), p. 389.  

O fragmento Gai. 9 ad Ed. Prov., D. 13, 7, 10 foi citado por T. SANDERS (idem, ibidem), e deve ser lido em 

conjunto com o anterior, Ulp. 23, ad Ed., D. 13, 7, 9, 5. Neste, fala-se pagamento da coisa devida em juízo, 

para liberar a garantia pignoratícia. Já no outro fragmento, Gaio conclui que não aproveita ao devedor tentar 

solver a dívida por outra forma, para liberar a garantia pignoratícia. Entre as outras formas exemplifica 

exatamente com o trecho: “... forte, si expromissorem dare vult...”, ou seja, tentar solver a dívida pela entrega 

de um “expromissor”, logo não pode se tratar de expromissão nos termos modernos, em que o devedor não 

participa.  

Já os fragmentos Ulp. 76 ad Ed., D. 39, 5, 19, 4 e Ulp. 29 ad Ed., D. 16, 1, 8, 8 foram citados por G. 

QUAGLIARIELLO (idem, idem). O primeiro se refere ao caso em que um escravo, após ser liberado, ratifica uma 

dívida constituída antes da sua liberação; não há nenhuma intervenção de terceiro. O segundo se refere ao caso 

em que um credor convencionou com seu devedor “ut expromissorem daret”; se o devedor participou do 

negócio,e ntão não há expromissão nos termos modernos. 
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Lab. 6 Pith. Paul. epit., D. 46, 3, 91: 

Si debitor tuus non vult a te liberari et 

praesens est, non potest invitus a te solvi. 

PAULUS: immo debitorem tuum etiam 

praesentem etiam invitum liberare ita 

poteris supponendo, a quo debitum 

‘novandi causa’ stipularis: quod etiamsi 

acceptum non feceris, tamen statim, quod 

ad te attinet, res peribit: nam et petentem te 

doli praescriptio excludet.90 

Se teu devedor não deseja se liberar de ti e 

está presente, não pode ser exonerado por ti 

contra a sua vontade. <Mas disse> PAULO: 

pelo contrário, mesmo estando presente e 

mesmo relutante seu devedor, poderás sim 

liberá-lo substituindo-o, se estipulas <com 

outrem> para novar91 o débito original; 

porque, ainda se não fizesse aceito, mesmo 

assim imediatamente, no que interessa a ti, a 

coisa perecerá; pois a ti excluirá de requerer 

a praescriptio de dolo mau.92  

 

Neste fragmento, Labeão esclarece que o credor não pode liberar o devedor contra 

a vontade deste. Contudo, apresenta uma forma indireta de exonerá-lo, suscitada por Paulo: 

o credor pode contratar uma novação com um terceiro, o que levará à extinção imediata da 

obrigação original com o devedor original. Essa novação do credor com o terceiro tem o 

objetivo de “transfundir” e “transladar” o débito, “substituindo” o devedor, e pode ser feita 

à revelia ou mesmo contra a resistência do devedor presente. Enfim, novada a dívida, o 

credor pode exonerar o novo devedor (o qual imagina-se já haver contratado a novação ciente 

e concordando que seria exonerado). 

Esse não é o único fragmento encontrado nas fontes que permite inferir a existência 

da expromissão tal como nos dias modernos. Pelo contrário, é possível extrair da leitura de 

diversos fragmentos que a fattispecie atualmente denominada expromissão – i.e., o negócio 

em que um terceiro intervém na dívida alheia, substituindo-se no lugar do devedor primitivo 

sem a participação deste – também era observada no mundo antigo. É o que extraem, com 

razão, QUAGLIARIELLO da leitura de Ulp. 29 ad Ed., D. 16, 1, 8, 7 e 8 em comparação com 

                                                 
90 Cf. de T. MOMMSEN – P. KRUEGER, Corpus cit. (nota 73 supra), p. 803. 
91 Novar aqui como a forma verbal, o ato, a ação, do instituto novação, substantivo. Remete-se à locução 

“novandi causa” do original em latim, ou seja, como causa da estipulação. 
92 Tradução livre. Esse fragmento também é citado por M. MARTORANA, La novazione nel diritto civile 

italiano, Palermo, Orazio Fiorenza, 1924, p. 176 e F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXV cit. (nota 74 

supra), pp. 105-106. 
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Paul. sing. interces. femin., D. 16, 1, 2493 e MARTORANA da leitura de Ulp. 46 ad Sab., D. 

46, 2, 8, 594. 

Deve-se ressaltar, ainda no tocante à modificação do polo passivo da obrigação, as 

figuras do constitutum debiti alienii (tido por alguns como a fonte histórica da expromissão 

cumulativa)95 e do receptum argentarii96. Tratam-se de hipóteses especiais de intervenção 

de terceiros, mas que não têm efeitos novativos. 

                                                 
93 L'espromissione cit. (nota 89 supra), pp. 6-7 e novamente em Espromissione cit. (nota 28 supra), pp. 881-

882. O autor constata a diversidade do tratamento e da aplicação do senatus-consulto Veleiano (que proibia a 

intervenção de mulheres a favor de terceiros). Em um caso, quando se configura expromissão, é permitido 

desconstituir a promessa da mulher ou negar-lhe efeito com base no senatus-consulto; no outro, quando se 

constata delegação, não se permite a aplicação da exceção decorrente do senatus-consulto, porquanto a mulher 

já era devedora do delegante. Ainda segundo este autor, a expressão “expromissão”, utilizada como negócio 

de assunção de dívida sem participação (delegação) do devedor, é criação dos glosadores e comentadores 

italianos do direito comum, seguidos da pandectista alemã e francesa. 
94 La novazione cit. (nota 92 supra), p. 176. Também citam esse fragmento N. STOLFI, Diritto cit. (nota 54 

supra), pp. 443-444 e PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 152. 

M. KARAM (A transmissão das obrigações – cessão de crédito e assunção de dívida, in D. FRANCIULLI NETTO 

– G. FERREIRA MENDES – I. GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO (coord.), O Novo Código Civil – estudos em 

homenagem ao professor Miguel Reale, São Paulo, LTr, 2003, p. 321) também registrou a viabilidade da 

novação não apenas por delegação, mas também expromissão já no direito romano. Igualmente A. TEIXEIRA 

DE FREITAS (Esboço, Rio de Janeiro, Laemmert, 1860, pp. 511-512), que anotou a existência da novação sem 

o consentimento do devedor original já no Direito Romano, denominada expromissio, i.e., “expromissão” 

quando vertida ao português. Essa anotação é feita ao comentar em nota de rodapé o art. 1.151. 

Nesse contexto, ratifica-se o quanto afirmado por E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas propedêuticas cit. (nota 

1 supra), p. 147): há doutrinadores que defendem a noção de expromissio como negócio distinto da delegatio 

e já observado nas fontes romanas.  Adere-se a essa tese: como se constata da leitura direta dessas fontes, é 

possível afirmar que os romanos já conheciam um tal negócio em que a substituição do devedor ocorria sem a 

participação (e mesmo contra a vontade) do devedor primitivo. 
95 Cf. G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), pp. 882 e segg. e novamente em L'espromissione 

cit. (nota 89 supra), pp. 24 e segg. Cita, entre outros, o fragment Ulp. 2 Disp., D. 15, 3, 15. Ainda segundo esse 

autor (idem, p. 25), a exoneração do devedor primitivo, frente ao credor, não é elemento da constitutum debiti 

alieni. Ainda assim anota que havia sucessão singular no débito uma vez que ao assumir a dívida alheia, o 

terceiro se tornava devedor solidário perante credor na mesma obrigação, garantido pelas mesmas garantias e 

poderia opor as mesmas exceções. Nesse sentido, rejeita (idem, pp. 26-27) a tese de N. COVIELLO (Della 

successione nei debiti a titolo particolare (estr. da Arch. giur. 56, 1896, p. 82), para quem não há sucessão se 

não há exoneração do devedor primitivo. Nossa tese adota esta teoria, qual seja, de que a sucessão exige a 

efetiva substituição, entrada do terceiro com a exoneração do devedor primitivo, razão pela qual devemos 

discordar de G. QUAGLIARIELLO, nesse ponto.  

Relembra-se, em breves linhas, a lição de A. BERGER (Encyclopedic dictionary of roman law, Philadelphia, 

The American Philosophical Society, 1953, p. 410, voc. “constitutum”), segundo quem o “constitutum” é uma 

promessa, sem formalidade, de pagar uma dívida já existente, própria ou alheia, denominando-se “pecunia 

constituta” o valor da dívida cujo pagamento se promete. Não configura novação e o credor pode cobrar do 

devedor primitivo nos termos da obrigação original. O autor indica os títulos D. 13, 5 e C. 4, 18.  

Também B. GEVA (Liability cit. (nota 66 supra), p. 64 e nt. 258) anota a existência da pecunia constituta, 

nomeando “constitutum proprii”, quando a dívida era do próprio declarante, e “constitutum debiti alieni”, 

quando de terceiro. De volta a A. BERGER (idem, p. 410, voc. “constitutum debiti alieni”), constata-se, segundo 

esse autor, a “constitutum debiti alieni” seria hipótese de garantia sem formalidade, fazendo remissão para o 

receptum argentarii. 
96 Segundo A. GUARINO (Diritto cit. (nota 1 supra), pp. 942-943), o receptum argentarii é um pacto pelo qual 

o argentarius (banqueiro) assumia o débito de um cliente (devedor) perante um terceiro (credor). Podia ser 

feito em acordo direto entre as três partes, ou somente um acordo entre cliente e banqueiro, acordo este que 

era, posteriormente, notificado ao credor. A partir do receptum argentarii, o credor passava a dispor de uma 

actio recepticia contra o banqueiro, ainda que o cliente revogasse a ordem de pagamento. 
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1.5.2. Direito moderno e contemporâneo 

Nos séculos 16 e 17, a prática legal francesa, alemã e holandesa – em cumprimento 

às existências da época – passaram a entender que as normas do direito romano referentes 

aos créditos haviam sido derrogadas pelo direito comum ou, posteriormente, à luz dos 

princípios legais convencionais germânicos. No final do século 18, o usus mordenus já era 

a posição da maioria97. 

A despeito de uma breve resistência ao longo do século 19, as codificações e 

projetos subsequentes, ad exemplum PGB de Zurique (1853), ADHGB de 1861, BGB 

Saxônica (1863/1865), o esboço Bávaro (1861) e de Dresdner (1866), bem como os 

CC/italiano de 1865 e espanhol de 1889, que seguiram o CC/francês, passaram a aceitar a 

transmissão integral dos direitos creditórios. Consequentemente, quando ocorreu a reunião 

da comissão dedicada ao BGB (iniciada em 1874), já era incontestável que a transferência 

dos direitos integrais seria aceita98. 

                                                 
Sobre o direito financeiro romano, vide: ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: roman 

foundations of the civilian tradition, London, Oxford University, 1996, pp. 166-169 (sobre juros); MORAES, 

Bernardo B. Queiroz de, Direito bancário greco-romano: aspectos jurídicos da organização de leilões 

privados no século I d.C., Tese de Livre-Docência, São Paulo, Faculdade de Direito - USP, 2010 (sobre leilões); 

BERGER, Adolf, Encyclopedic dictionary of roman law, Philadelphia, American Philosophical Society, 1953 

(voc. “argentarii”; “mensa”; “Nummularius”; “Relegare pecuniam” entre outros); KAY, Philip, Rome’s 

economic revolution, London, Oxford University, 2014; DIAZ-BAUTISTA, Antonio, Les garanties bancaires 

dans la législation de Justinien, in RIDA 29 (1982), pp. 165-191 entre outros. 
97 Cf. C. HATTENHAUER, Assignment cit. (nota 68 supra), 227. Admite esse autor que haviam vozes resistentes 

à possibilidade de sucessão no crédito. Ainda assim, os filósofos jusnaturalistas reuniram a noção de crédito 

àquela de propriedade, passando a cessão de crédito a ser construída como uma figura contractual clara. É por 

isso que nas grandes codificações jusnaturalistas, tais como o Código Civil francês, o Código Austríaco de 

Obrigações e a Lei Prussiana de 1794, foi aceita universalmente não apenas como uma transferência do crédito, 

mas sim da integralidade do direito.  

Também F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), pp. 329 e 332) atribuiu a 

aceitação da cessão, tanto do crédito quanto do débito, como negócio translativo da obrigação no direito comum 

e no direito moderno à influência do direito germânico. O autor anota (idem, pp. 346-347) que no direito 

germânico, mesmo no período intermédio, aplicava-se o mandato processual como meio apto a transferir o 

crédito. De outra banda, já no direito germânico antigo, exigia-se (a despeito de posições contrárias) o 

consentimento do devedor para a “transferibilidade” do crédito. 

Quanto à aceitação da cessão de créditos, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 

28.) anota que o período moderno começou já com a admissão, pelo Código Civil francês, da sucessão singular 

nos créditos. Também, que esse diploma previu duas formas: a cessão de créditos propriamente dita (arts. 1.689 

e segg.) e a sub-rogação no crédito (arts. 1.249 e segg.). Ainda conforme esse autor, PORTALIS teria escrito, na 

Exposição de Motivos ao Conselho de Estado, em relação ao CC/francês, no capo. VIII, que o crédito é criação 

do homem e, portanto, pode ser res in comercium. Ressalva por outro lado, que esse Código não previu a 

sucessão nos débitos. 
98 Cf. C. HATTENHAUER, Assignment cit. (nota 68 supra), 228. Quanto à referida resistência, o autor faz 

referência a um CHRISTIAN FRIEDRICH MÜHLENBRUCH, que criou no começo do século 19 uma doutrina, logo 

adotada unanimemente pela corrente Pandectista, que considerava inaceitável a cessão de crédito. Esta, 

efetivamente, levaria à nulidade do crédito, em caso de transferência, vez que decorria exatamente da relação 

entre as partes iniciais. A resistência a esse retorno Pandectista começou a se desenvolver já em meados do 

século 19, em decorrência da exigência prática de instrumentos legais que permitissem uma transferência 

completa do crédito. Nessa esteira, teria sido BERNHARD WINDSCHEID quem mudou de forma permanente a 
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A sucessão no débito teve, por sua vez, aceitação posterior à sucessão no crédito. 

Efetivamente, enquanto os códigos do final do século 18 e do começo do século 19 já 

tratavam deste tema, a primeira vez que aquele foi tratado na doutrina, de maneira 

sistemática, foi em BERTHOLD DELBRÜCK, Die Uebernahme fremder Schulden nach 

gemeinem und preussichem Rechte, Berlin, Dümmler’s Buchhandlung, 1853. 

Posteriormente, a sua viabilidade se consolidou pelo estudo de WINDSCHEID
99.  

A matéria foi legislada, inicialmente, na Lei Hipotecária da Prússia, de 5 de maio 

de 1872, que previu a possibilidade de o credor acionar diretamente o adquirente do imóvel 

hipotecado. Posteriormente, foi tratada em diversos corpos normativos, tais como no ALR, 

no projeto do Reino da Baviera, no ABGB, no Código Saxão, no BGB e no Código Suíço 

de Obrigações100.   

 

1.5.3. Assunção de dívida no Brasil antes do CC/2002 

No Brasil, a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil 

ora vigente, regulamentou expressamente a sucessão singular no débito. Trata-se de 

                                                 
interpretação da legislação romana, demonstrando que já no período Justinaneu se aceitava a sucessão legal e 

completa dos direitos, o que permitiria uma aceitação igual no período contemporâneo a si.  

Interessante anotar ainda que: (1) o autor atribui a OTTO BÄHR a substituição da cessão de crédito causal pelo 

modelo abstrato; e (2) o projeto de Código Civil de 1853 do estado de Hesse, na Alemanha, teria sido exceção, 

não aceitando a transferência do direito creditório. 
99 Em relação ao trabalho de B. DELBRÜCK, vide F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 

supra), p. 333), segundo quem esse estudo foi seguido de outro: H. GÜRGENS, Die Singularsuccession in die 

Schuld, in Jahrbücher für die Dogmatik, 1866, o qual investigou o direito escrito e costumeiro sobre a matéria. 

Também anotam esse trabalho de B. DELBRÜCK como inaugural B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), 

p. 251; T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 201) e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção 

cit. (nota 38 supra), pp. 29-30). Estes dois últimos não apenas apontam-no como inaugural, como, ainda, citam, 

entre outros trabalhos de WINDSCHEID, a monografia “Die Actio des römischen Rechts vom Standpunkte des 

heutigen Rechts”, de 1856. Inclusive, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (idem, pp. 31-33) faz levantamento sobre 

o embate doutrinário entre WINDSCHEID e KUNTZE (Obligation und Singularsuccession), sendo que este era 

contrário à possibilidade de sucessão singular no débito. C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), 

p. 368) não apenas anota o trabalho de B. DELBRÜCK como também afirma que a doutrina se fortaleceu pelo 

trabalho de SALEILLES em "La cession des dettes".  

De volta a F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), pp. 332-333), releva anotar que 

esse autor faz um resumo da posição dos doutrinadores mais antigos assim: (a) G. GÜRGENS, L. ARNDTS, A. F. 

RUDORFF, J. UNGER, C. G. BRUNS e F. REGELSBERGER concebiam a assunção da dívida como negócio 

semelhante à alienação de coisa alheia, vez que entendiam como disposição o ato de alterar a obrigação; (b) E. 

DANZ e outros aceitavam o negócio translativo do polo passivo como contrato a favor de terceiros; (c) B. 

DELBRÜCK, e E. GAUDEMET viam a assunção de dívida como é: transferência de um bem do patrimônio, ainda 

que um bem negativo; (d) J. E. KUNTZE via o negócio como uma obrigação-galho; (e) O. BAHR (Zur 

Beurteilung des Entwurfs eines BGB., in Kritische Vierteljahrschrift, 30, 369) não aceitava a cessão de uma 

dívida, observando no máximo um mandato ao credor para que ele exija a dívida de terceiro; (f) ZAUN 

observava uma cessão tácita; e (g) E. MENZEL aceitava a substituição passiva como um contrato firmado entre 

o terceiro e os dois sujeitos da obrigação, tanto o passivo quanto o ativo. 
100 Cf. R. SAILEILLES (De la cession de dettes, in Annales de Droit Commercial Français, Étranger et 

International 4 (1890), p. 39; N. STOLFI, Diritto cit. (nota 54 supra), p. 409; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, 

Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 34 e 86; D. DE DIEGO Y GUTIÉRREZ, Transmissión cit. (nota 74 supra), 

pp. 235 e segg. e C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 368. 



54 

 

verdadeira inovação em relação à Lei nº 3.071, de 01º de janeiro de 1916, o Código Civil 

anterior. No capítulo que dedicou ao tema, o CC/2002 não apenas estabeleceu as normais 

gerais aplicáveis como também tratou das garantias, das exceções e das consequências da 

sua anulação.  

Ainda que o CC/1916 não regulamentasse o assunto, não se pode afirmar que a 

assunção de dívida era desconhecida no sistema jurídico pátrio antecedente ao CC/2002. 

Pelo contrário, não apenas a doutrina amplamente aceitava a viabilidade da transmissão da 

dívida sem recurso à novação, como já se observavam diversas normas que admitiam, ainda 

que implicitamente, a sucessão singular no débito. Antes de entrar em detalhes sobre o 

tratamento dado pelo CC/2002, convém realizar um breve levantamento da posição da 

doutrina, da legislação e da jurisprudência anterior à sua promulgação. 

 

Período imperial 

A prática comercial já percebia a necessidade de circulação das obrigações mesmo 

no período imperial, inclusive da substituição do sujeito passivo. Nessa época, contudo, a 

substituição do devedor se realizava como regra por meio de novação101. Há, todavia, 

algumas pistas que, observadas em conjunto, permitem ao estudioso supor que a doutrina já 

cogitasse, mesmo que apenas intuitivamente, a modificação do polo passivo da dívida sem 

a extinção da obrigação. 

O Código Comercial, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, por exemplo, admitiu 

                                                 
101 Nesse sentido, A. TEIXEIRA DE FREITAS (Vocabulário Jurídico com Appendices – I – Logás, e Tempo. II – 

Pessoas. III – Cousas. IV – Factos, Rio de Janeiro, Garnier, 1883, p. 268), tratando da novação, afirmou: “A 

Novação pode dar-se de duas maneiras: Ou ficando o mesmo devedor, Ou mudando-se a sua pessoa. (...) No 

segundo caso, faz-se a Novação todas as vezes que, desonerado o primeiro devedor, entra em seu logár outro, 

que se chamava – Expromissôr”.  

Interessante anotar que esse autor acrescenta (idem, pp. 268-269), ainda tratando da novação, haver 

diferenciação nessa época com relação à formalidade para a sua contratação em se tratando de negócio civil ou 

comercial. Esclarece que, sendo negócio comercial, devido à própria prática, necessidade de velocidade, 

bastava o consenso das partes para ocorrer a novação; já no direito civil, era necessária a estipulação para que 

essa se perfizesse. 

Registra-se que o VISCONDE DE CAIRÚ (José da Silva Lisboa, Princípios de direito mercantil e leis de marinha, 

t. 4, Lisboa, Impressão Régia, 1811, pp. 71-72) escreveu em linhas similares, ainda antes da independência. 

Segundo esse autor, a novação podia se dar pela mera substituição da obrigação, mantendo-se as partes, à qual 

denominou “novação sem delegação”. Também podia ocorrer quando um novo devedor ficava sub-rogado no 

lugar do primeiro, à qual chamou “novação com delegação”. Frisa, em relação a esta, que os seus efeitos são a 

liberação do devedor primitivo, ficando exclusivamente responsável e passível de ação o novo devedor. O autor 

também é expresso ao registrar a diferença entre a novação no direito civil, que deveria ter palavras expressas, 

da novação do direito comercial, e especialmente nas operações de câmbio, em que bastava o consenso e a 

entrega das letras para se perfazer a novação. 

Para que não se passe em branco, é interessante anotar que o VISCONDE DE CAIRÚ (José da Silva Lisboa, 

Princípios de direito mercantil e leis de marinha, t. 5, Lisboa, Impressão Régia, 1811, p. 10) tratou da cessão 

de direitos, em especial dos créditos, já em 1811. Também, que o fez diferenciando-a da cessão de bens, bem 

como discorrendo sobre seus efeitos. 
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expressamente a novação como regra geral para alcançar a substituição do devedor102. Ainda 

assim, o art. 343 desse corpo legislativo elencou hipótese de alteração do posto de devedor 

sem um necessário recurso à novação103. 

Esse art. 343 do CCom estabelece que os sócios retirantes seriam exonerados de 

qualquer responsabilidade sobre as dívidas da sociedade em liquidação se, cumulativamente, 

(1) um dos sócios assumisse perante os demais sócios a responsabilidade de pagar as dívidas 

de uma sociedade em dissolução, (2) continuasse a explorar a mesma atividade da firma 

extinta, sob a mesma ou outra firma, e (3) os credores continuassem a contratar com esse 

sócio, ou seja, se fizessem novas transações com o “assuntor”. Em outras palavras, o CCom 

admitiu a exoneração dos sócios retirantes, com assunção integral da responsabilidade de 

pagar pelo sócio que decidisse continuar a explorar a atividade, mesmo sob nova firma. 

Modificava-se a dívida, que passa a ser exclusivamente de um dos sócios.  

Também na Consolidação das Leis Civis se adota a novação como meio de alcançar 

a substituição do devedor. É o caso, especificamente, do art. 1.300, §3º, conjugado com o 

art. 1.303, nos quais se observa a determinação de averbação no Registro Geral das hipotecas 

da “sua substituição, ou transferência para outro devedor, ou credor, ou para outros bens”, 

bem como de qualquer alteração ou novação do contrato. Impera destacar que A. TEIXEIRA 

DE FREITAS, comentando esses artigos, admite cessão do crédito hipotecário, mas só discorre 

sobre a mudança do devedor quando menciona a novação104. 

                                                 
102 Fê-lo especificamente no art. 438, com redação quase idêntica àquela encontrada no art. 999 do CC/1916 e 

no art. 360 do CC/2002. Inclusive, C. BEVILAQUA (Código, t. 1 cit. (nota 53 supra), p. 125) indica esse art. 438 

(na edição consultada consta art. 433, porém deve se tratar de erro de digitação, vez que este art. 433 trata de 

presunção de pagamento e o ‘8’, se um pouco apagado, parece um ‘3’) como norma semelhante no direito 

anterior. 
103 Também citado por S. BENETI, Da cessão de débito, in RT 425/20 (1971), p. 29; J. X. CARVALHO DE 

MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 321; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 116 e 

L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 298-299 (e novamente em Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 88). 

Tratando desse comando legal, J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 321) 

afirma: “Este contracto entre os socios é perfeito e acabado e produz desde logo effeitos jurídicos. O que ha de 

especial é que esta ressalva não prejudica o direito dos credores, se estes não consentirem expressa ou 

tacitamente (cit. Art. 343). (...) Eis ahi desenhada a figura da transferencia do debito ou da assumpção do 

debito”. Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 88) parece 

ratificar essa posição de que o art. 343 admite a cessão de dívidas. Lastreia seu raciocínio no tratamento 

diferenciado dado na segunda parte do comando legal em relação à primeira. 

Analisando esse artigo, a despeito da posição defendida pelos autores acima citados, não se arrisca a falar em 

verdadeira sucessão singular no débito, vez que esse sócio já era devedor; mas parece seguro afirmar que há 

modificação da obrigação. A dívida se concentra em apenas uma pessoa, independentemente de haver novação 

ou remissão. Seja como for, esse art. 343, em sua primeira parte, ratifica a afirmação feita acima de que a 

novação era a regra geral, pois também ele se refere à novação e, inclusive, ao art. 438 como regra para a 

modificação do sujeito passivo, sendo o caso dessa ora comentado ali tratado como exceção. 
104 Efetivamente, especificamente em relação aos arts. 1.300 e 1.303, o autor (Consolidação cit. (nota 9 supra), 

pp. 763-764, nt. 54, 764-765, nt. 57) esclareceu que se basearam nos arts. 18 e 21, respectivamente, do 

Regulamento de 14 de novembro de 1846. Ainda, comentando o segundo artigo, afirmou que: “A redacção 
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Em seu Esboço, A. TEIXEIRA DE FREITAS já sugere a legislação expressa da cessão 

de crédito, diferenciando-a da novação105. Mais importante é atentar para o fato de que o 

autor admite, também expressamente, uma hipótese em que a substituição do devedor se 

materializa sem a ocorrência da novação, por ocorrer contra a vontade do terceiro que 

assume o posto no polo passivo106. Além disso, acrescenta-se que a mesma solução seria 

encontrada se ocorresse sem a participação do terceiro, ainda que não se opusesse 

expressamente. 

Não há dúvidas de que a novação subjetiva passiva pode ser feita sem o 

consentimento do devedor primitivo107. Contudo, tratando-se desse tipo de novação de um 

                                                 
deste Art. tem occasionado injustas sentenças. Entendida a palavra – transferencia – no sentido do Art. 18 do 

Regul. de 1846 – transferência para outro credor –, resulta (já que se-diz – extinguindo-se alguma hypotheca 

–) a impossibilidade de ceder direitos hypothecarios, aliás registrados, sem perder logo o effeito do registro, e 

consequentemente a prelação da data do mesmo registro. A mente do legislador foi por certo a extinção da 

hypotheca por substituição de outros bens, mas a palavra – transferencia – é redundante; e origem de uma 

dúvida, que sacrifica á palavras a realidade das cousas. 

A dúvida está sanada em vista da novíssima Lei Hypothecaria. A transferência da hypotheca para outro credor 

(Art. 11 da cit. Lei) não extingue a hypotheca. O art. 18 da cit. Lei diz apenas, que o cessionário tem direito de 

fazer inscrever a cessão á margem da inscripção principal.” (grifos no original) (idem, pp. 764-765, nt. 57).   

Em outras palavras, o autor admite que da leitura do comando legal houve dúvidas acerca da viabilidade ou 

não da cessão do crédito garantido por hipoteca, com decisões no sentido de que deveria ser extinta a primeira 

e procedido registro de uma nova hipoteca. A. TEIXEIRA DE FREITAS atribuiu a dúvida, e essa interpretação, à 

má redação da Lei original (Lei de Hipoteca, Decreto nº 482, de 14 de novembro de 1846). Contudo, o próprio 

consolidador entendeu que a norma admitiu a verdadeira cessão do crédito garantido por hipoteca, cessão essa 

que deveria, apenas, ser registrada à margem da inscrição da hipoteca original. Desnecessária, portanto, a baixa 

da hipoteca original e a inscrição de nova hipoteca.  

A única menção que o autor faz à substituição do devedor, no ensejo desses artigos, é no comentário ao art. 

1.300. Ali, afirma que a novação pode ser feita para a substituição do objeto, do credor ou do devedor. De 

qualquer sorte, comentando a substituição do devedor, pela novação, o autor conclui ser possível tanto por 

delegação quanto por expromissão, diferenciando-as.  

Da leitura direta dos arts. 18 e 21 do referido Decreto nº 428/1846, percebe-se que se fala em “substituição ou 

transferencia para outro devedor ou credor”. Nesse caminho, se o autor admite a cessão de crédito com base 

nessa passagem, então a mesma conclusão deveria ter sido dada para a transferência do devedor. Não há, 

entretanto, menção a assunção de dívida (ou cessão do débito) nessas notas de rodapé. 

Interessa anotar ainda o art. 380 desse corpo legislativo, no qual se admite a viabilidade não apenas da sucessão 

universal, mas também de uma sucessão singular. Não resta claro, entretanto, se se trata de sucessão singular 

em determinado bem, o qual seria objeto de um contrato, do crédito ou da dívida decorrente do contrato, ou 

ainda se se trata de sucessão singular no próprio contrato isoladamente. A hipótese mais provável parece ser a 

da sucessão nos créditos, uma vez que até os dias atuais a doutrina ainda hesita em admitir a sua viabilidade da 

sucessão singular nos contratos como uma unicidade (vide discussão sobre as teorias atomística e unitária no 

tópico 3.6 – Cessão de contrato) e à época – como observado do comentário de A. TEIXEIRA DE FREITAS acima 

–, não há notícias de se aceitar a assunção de dívida. Observa ainda A. TEIXEIRA DE FREITAS (idem, p. 265, 

nota 57) que esse art. 380 foi baseado na Ord. L. 3º T. 59, §12 o qual, efetivamente, traz a mesma ideia. 
105 Vide especificamente, no Capítulo referente à novação o art. 1.041, §§ 1º e 5º, bem como o art. 1.149. Além 

disso, todo um capítulo dedicado à cessão de crédito, entre os arts. 2.177 e 2.205 do Esboço, localizado entre 

os contratos, após a doação e antes do mútuo. 
106 Trata-se do art. 1156 do Esboço, situado no tópico “Da novação por substituição de devedor”. Segundo essa 

proposta de norma, não haveria novação se o terceiro ficar substituído ao delegante contra a sua vontade, mas 

sim uma “cessão de direitos, como no caso do Art. 1149”, que é exatamente a descrição da “cessão de direito”.  
107 Nesse sentido o art. 362 do CC/2002, bem como o art. 1.001 do CC/1916. Também é essa a posição adotada 

por A. TEIXEIRA DE FREITAS no art. 1.151 do seu Esboço, esclarecendo em nota de rodapé (Esboço cit (nota 94 

supra), p. 512) que, se o terceiro pode extinguir a obrigação pelo pagamento, pode alcançar o mesmo fim pela 

constituição de uma nova obrigação entre ele e o credor. No seu art. 1.152, entretanto, o autor determina que 
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contrato no qual figuram, necessariamente dando sua anuência, o credor e o terceiro, então 

não é possível admitir uma novação contra a vontade deste. 

Diante dessas premissas, mas enfrentando um negócio entre o devedor primitivo e 

o credor, no qual aquele apresenta a este outra pessoa para substituí-lo como devedor, quatro 

são as soluções possíveis: (1) se reputa que a delegação só existe na forma novatória, sendo, 

portanto, inexistente o negócio quando não houver a participação do devedor primitivo; (2) 

se reputa que o negócio existe e é eficaz, configurando uma dação em pagamento pelo 

devedor-delegante de um crédito seu108; (3) se reputa que o negócio é existente e eficaz, 

porém não com o efeito de exonerar o devedor primitivo, mas apenas de indicar um crédito 

seu para o credor perseguir (situação próxima a uma cessão de crédito) ou (4) se reputa que 

houve verdadeira substituição do sujeito passivo, com exoneração do devedor primitivo, mas 

sem extinção da obrigação. 

A solução adotada por A. TEIXEIRA DE FREITAS parece ter sido exatamente a última. 

Admitiu o projetista uma hipótese de substituição do devedor primitivo (delegante) pelo 

terceiro (delegado), mas sem o recurso à novação e sem comentar hipótese de extinção da 

obrigação. Substituição, nesse caso, implica a saída de um (delegante) e entrada de outro 

(delegado), na mesma obrigação. Ao final, o autor ainda frisa que a hipótese é similar àquela 

da cessão de crédito109. Em suma, ainda que sem se referir expressamente à assunção de 

                                                 
nesses casos de expromissão (substituição do sujeito passivo sem o consentimento do devedor primitivo) o 

terceiro não adquire a sub-rogação legal do crédito do credor. 
108 Na hipótese (1) fala-se em delegação de substituição do devedor (delegatio promittendi), enquanto na 

hipótese (2) em delegação de pagamento (delegatio dandi). Vide breves comentários sobre a delegação em 

1.5.1. Direito romano e 2.5.1. Delegação. 
109 Na parte final do art. 1.156 consta “como no caso do Art. 1149” (grifei). Ao afirmar “como”, o projetista 

indicou situação igual, paralela, mas não a mesma. Logo, não se pode cogitar que o autor se referisse à cessão 

de crédito, hipótese aventada no art. 1.149, mas sim a uma fattispecie próxima, parecida. 

De qualquer sorte, A. TEIXEIRA DE FREITAS determinou no art. 2179 do seu Esboço que a delegação perfeita 

(novatória), bem como as hipóteses de substituição do credor e do devedor, sem a extinção da obrigação 

original (arts. 1.149 e 1.156 que ele trata, em conjunto com o art. 1088 como subrogação convencional) salvo 

no que se refere aos efeitos de extinguir a obrigação original, deveria ser tratada pelas regras da cessão de 

crédito. 

Ainda, para ratificar tudo quanto compreendido do Esboço de A. TEIXEIRA DE FREITAS, vale transcrever uma 

observação que ele faz em relação ao art. 2.180, descrevendo a delegação imperfeita, hipótese em que não 

inclui o art. 1.156: “Art. 2180. n. 3º. Não denomino aqui delegação imperfeita a indicação de pagamento, 

como o fiz no Art. 1154; porque conheci finalmente a diferença que existe entre estes dois casos. A indicação 

de pagamento é um simples mandato, como se disse no Art. 1154; mas a delegação imperfeita é uma verdadeira 

cessão que só diverge da delegação perfeita, em que o delegante transmite seu credito ao delegatario sem ficar 

extincta sua obrigação para com elle. Na redacção definitiva do projecto accrescentarei pois a delegação 

imperfeita no Art. 2175 (sic), e rectificarei os Arts. 1154 e 1155.” (Esboço cit. (nota 94 supra), p. 850, nt. de 

rodapé). 

Percebe-se efetivamente que o art. 1156 não pode ser confundido com os arts. 1154 e 1155 citados como 

projetista como hipóteses de delegação imperfeita. Nestes não se fala em substituição do devedor primitivo, 

como se fala naquele, mas apenas em indicação de alguém para pagar pelo devedor e em falta de liberação 

expressa por parte do credor.  



58 

 

dívida, o autor certamente descreve uma hipótese de substituição do sujeito passivo sem 

extinção da obrigação, ou seja, uma hipótese de sucessão singular no débito110. 

Também há indício no projeto de FELÍCIO DOS SANTOS. Efetivamente, não apenas 

dedica todo um capítulo à cessão de crédito – o que implica admitir que as obrigações não 

são personalíssimas – como, especificamente, é expresso em afirmar que “Os direitos e 

obrigações, resultantes dos contratos podem ser transmitidos entre vivos ou por morte...” 

(art. 1.968). De toda forma, trata-se de mero indício, não sendo claro se a transmissão seria 

por substituição do devedor ou exclusivamente por novação111. 

 

Primeira república 

A. COELHO RODRIGUES foi contratado em meados de 1890 para tentar, mais uma 

vez, elaborar um Código Civil para o Brasil. Tal como nos projetos anteriores, neste também 

foi dedicado todo um capítulo a “transferências dos créditos” (arts. 492 a 508), apartado da 

                                                 
110 É possível anotar, em complementação, que no seu Esboço, A. TEIXEIRA DE FREITAS também admitiu 

expressamente hipóteses de cessão de contrato (ou de posição contratual), tanto a cessão do contrato de aluguel 

(arts. 2385 e seguintes) quanto o substabelecimento de mandato (arts. 2831, nº 12, e 2916 a 2020). A cessão 

de contrato é, em si mesma, fattispecie que envolve relação jurídica mais complexa do que a assunção de 

dívida. 

É relevante frisar, por exemplo, os comandos dos arts. 2396 e 2397. Estes, respectivamente, criam a presunção 

de cessão da locação quando da alienação, pelo locatário, do estabelecimento nele localizado e, sobretudo, na 

declaração expressa de que o cessionário assume as obrigações do cedente, ou seja, que aquele que recebeu em 

cessão o contrato de locação, assume as obrigações do locatário que lhe cedeu o referido contrato. Em relação 

a esse art. 2397, não se argumente que a exigência de consentimento do locador para a exoneração do locatário-

cedente atenta contra a ideia ora esposada; pelo contrário, apenas ratifica-a, vez que a exigência de 

consentimento do co-contrante cedido é elemento essencial para a cessão do contrato. 

Também é importante ressaltar o art. 2919 e especialmente o 2920, parágrafo único. Nestes, define-se que o 

substabelecimento do mandato leva à transferência para o substabelecido das obrigações do mandatário, 

ficando aquele no lugar deste em relação ao mandante. Não há ali, assim como não há na cessão de contrato 

de aluguel, nenhuma referência a novação nem a extinção da relação jurídica original com a criação de outra, 

nova. 
111 Nesse projeto, a cessão de créditos é regulamentada entre os arts. 2.026 e 2.037, havendo menção também 

nos arts. 570 e 571, que tratam da compensação. 

Ainda que seja hipótese de sucessão singular no débito, com razão não se descreve esse negócio como assunção 

de dívida. Com base no quanto exposto no Capítulo 2 da presente tese, a assunção de dívida é negócio jurídico 

que depende da vontade do terceiro, assuntor. É ele quem assume, quem age. Em suma, é por isso que se 

afirmar ser hipótese de sucessão singular no débito, mas não se fala em assunção de dívida. 

Já a novação se encontra nos arts. 534 a 548. É interessante anotar, desses artigos, que esse projeto menciona 

a ideia de uma “indicação, feita pelo devedor, de pessoa que deve pagar em seu lugar” (art. 543). O comando 

legal é expresso em afirmar que não importa novação; também, pela própria redação, conclui-se que tampouco 

se trata de sucessão singular no débito, não havendo exoneração do devedor primitivo. Contudo, é possível 

interpretar que o autor mencionava ou a assinação ou a promessa de liberação, que são degraus anteriores à 

sucessão singular. Registra-se que essa referência a uma “indicação de pessoa que deve pagar no lugar do 

devedor” também é observada no Esboço de A. TEIXEIRA DE FREITAS (art. 1.154), mas não no CC/1916 nem 

no CC/2002.  

Diferentemente de A. TEIXEIRA DE FREITAS, J. FELÍCIO DOS SANTOS não admitiu verdadeira cessão do contrato 

de locação por parte do locador. No art. 2.196 do seu projeto, apesar de falar em “cessão do arrendamento”, 

conclui que o locatário primitivo continua responsável perante o locador. De outro lado, determinou 

expressamente que, havendo alienação da coisa arrendada, o contrato de arrendamento deve ser respeitado (art. 

2.216).  
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novação. Já no tocante ao polo passivo, novamente, recorreu-se à novação subjetiva passiva 

como regra (art. 548, § 2º)112. 

Ainda tratando de projetos, é interessante assinalar também o Código Comercial de 

INGLÊS DE SOUZA. Em análise superficial deste já é possível constatar que o jurisconsulto 

ratificou as normas já contidas no CCom então vigente, ou seja, que a novação subjetiva 

passiva é a regra. Entretanto, sua proposta de legislação era muito mais detalhada, 

pormenorizando as normas lacônicas da legislação vigente. Registra-se, contudo, que ele não 

apenas tratou expressamente da cessão de crédito como, ao tratar também da alienação de 

estabelecimento, determinou, em seus arts. 785 a 787, que o adquirente se responsabiliza 

pelas dívidas anteriores ao trespasse113. 

O primeiro Código Civil do país foi constituído, enfim, pela Lei nº 3.071, de 01º de 

janeiro de 1916. Tratou minuciosamente da cessão de crédito, mas quedou-se silente em 

relação à assunção de dívida. Adotou como regra para a transmissão das dívidas a novação 

subjetiva passiva, regulamentando-a no art. 999, III, bem como nos artigos seguintes. Ainda 

assim, não apenas não proibiu a assunção de dívida como, inclusive, apresentou indícios de 

que a sucessão singular no débito se adequava a ele, tal como a admissão da cessão do 

contrato de aluguel (art. 1.201, parágrafo único)114. 

 

                                                 
112 Interessa anotar, contudo, o art. 554 desse projeto, que trata da indicação feita pelo devedor de pessoa que 

deve, distinguindo-a da novação. Nesse caso, pela descrição, efetivamente não há substituição do devedor, que 

continua sendo a mesma pessoa, mas apenas um negócio paralelo de ordem (ou autorização) de pagamento. 

Ver, sobre essas possibilidades, os tópicos “3.1 – Assinação” e “3.2 – Promessa de liberação”, abaixo.  
113 Trata-se de projeto de Código Comercial elaborado em conformidade com o Decreto nº 2.379/1911, em 

época na qual o (então futuro) CC/1916 ainda tramitava no Congresso. Desse Projeto de Código Comercial, 

vide especificamente os arts. 210 e 634, que se relacionam com os arts. 343 e 438 do CCom, respectivamente. 

Importa ressaltar que INGLES DE SOUZA é mais abrangente em ambos os casos, tanto da dissolução da sociedade, 

com a liberação dos demais sócios por um, que se responsabiliza por administrar os ativos e passivos, quanto 

na descrição da novação, que acrescenta diversas hipóteses concretas que configuram novação, prolongando-

se entre os arts. 634 e 638, enquanto o CCom dedicou apenas o art. 438. 

Em relação à aquisição de estabelecimento, é importante anotar que o projetista não foi claro se o alienante 

ficava exonerado ou se o adquirente se tornava devedor ao lado dele. O CC/2002 também regulamentou o 

trespasse, especificamente determinando a hipótese particular de adjunção legal na dívida pelo adquirente no 

seu art. 1.146. 
114 Apresenta-se o mesmo argumento da nota 110, supra, quanto ao Esboço de TEIXEIRA DE FREITAS: se a 

cessão de contrato é hipótese mais complexa – e que abarca a sucessão no polo ativo mas também no polo 

passivo – então é possível argumentar que o CC/1916 admitiu, implicitamente, a sucessão singular no débito. 

Em argumentação diversa, mas chegando à mesma conclusão de admissão implícita da assunção de dívida no 

CC/1916, O. GOMES (Obrigações, Rio de Janeiro, Forense, 1961, pp. 263-264) anota que esse código exige o 

claro animus novandi para que ocorra a novação. Nesse caminho, havendo alteração na obrigação, sem o ânimo 

de nová-la, ela fica confirmada. Dessa forma, o autor conclui que: “admite não se pode dispensar o animus 

novandi na configuração da novatio; por conseguinte, se, não obstante a quitação dada pelo credor, resulta clara 

a intenção de conservar a primeira obrigação, a liberação do devedor originário não pode ser interpretada como 

ato extintivo da relação obrigacional de que participava” (idem, p. 264) (grifos no original). 
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Após o CC/1916 

O CC/1916 já nasceu velho. Em verdade, o projeto foi elaborado em 1899, levando 

quase duas décadas tramitando no Congresso. Quando enfim foi convertido em Lei, já o foi 

com diversas (novas) críticas, sendo necessária uma reforma pouco depois (Lei nº 

3.725/1919)115. 

Talvez por isso, ao longo dos próximos anos já se iniciou um esforço para substituí-

lo, ainda que em partes, sendo elaborados diversos projetos de Código de Obrigações e de 

Código Civil. É relevante dar notícias de alguns deles, ao menos, para demonstrar a 

tendência à regulamentação expressa da assunção de dívidas desde então116. 

Outrossim, não sendo o Código Civil exaustivo, diversas normas esparsas foram 

editadas visando complementar a regulamentação de matérias específicas. Muitas dessas 

Leis também trouxeram enormes evoluções na seara da transmissão das obrigações. 

 

Dos projetos 

Em 1941 foi apresentado o Anteprojeto de Código de Obrigações, elaborado por 

OROZIMBO NONATO, FILADELFO AZEVEDO e HAHNEMANN GUIMARÃES. Na Exposição de 

Motivos os autores esclareceram que a novação havia sido reduzida ao seu caráter objetivo, 

vez que admitiam a sucessão singular tanto do ativo quanto do passivo117. Nesse caminho, o 

projeto tratou da transmissão das obrigações, sob a nomenclatura “cessão de débito”, nos 

arts. 244 a 249. Importa anotar, ainda, que o penúltimo trata da assunção de dívida na 

                                                 
115 A redação do corpo da Lei, portanto, é anterior à entrada em vigor do BGB e do Código Suíço das 

Obrigações de 1911. Chamou atenção para isso PONTES DE MIRANDA (Fontes e evolução do direito civil 

brasileiro, Rio de Janeiro, Pimenta de Mello, 1928, p. 110), que afirmou que “data mental do Codigo (como 

do B.G.B. e do suíço) é bem 1899; não seria errôneo dizê-lo o antepenúltimo Codigo do Seculo”. Essa anotação 

é relevante porquanto antes desses diplomas legais, em que pese houvessem algumas normas espalhadas no 

direito estrangeiro, nada havia consolidado que aceitasse a assunção de dívidas. O CC/italiano que trata da 

matéria é de 1942, assim como o CC/português é de 1966. Anota-se que o CC/francês só veio a regulamentar 

expressamente a assunção de dívidas na sua reforma de 2016.  

Inclusive, uma vez que se menciona o CC/francês, anota L. MELO (Assunção de dívida, in Revista Forense 419 

(2014), p. 426) que ele influenciou o CC/1916 nesse ponto da transmissão das obrigações.  

O mesmo F. C. PONTES DE MIRANDA (idem, p. 111), anota ter enviado uma série de emendas à Comissão de 

Legislação da Câmara nesse ensejo da primeira revisão após a sua promulgação. 
116 É possível citar, além dos projetos de Código das Obrigações de 1941 e 1965 citados abaixo, o Anteprojeto 

de Código Civil de ORLANDO GOMES (1963), que não abarcou a matéria das Obrigações. Efetivamente, 

conforme S. RODRIGUES (A projetada reforma do Código Civil, in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo 59 (1964), pp. 206-207), a matéria das Obrigações fora encarregada a C. M. SILVA 

PEREIRA, vez que se imaginava codificá-la separadamente. 
117 O. NONATO, P. AZEVEDO e H. GUIMARÃES, Anteprojeto de Código de Obrigações (Parte Geral) – Exposição 

de Motivos, in Diário Oficial – Secção I, de 10-02-1941, p. 2.653. 
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aquisição de imóvel hipotecado e o último deles refere-se à assunção de dívida na aquisição 

de patrimônio ou de estabelecimento118. 

Em 1965 foi apresentado um novo projeto de Código de Obrigações, dessa vez 

elaborado por C. M. SILVA PEREIRA. Esta proposta de Lei também tratou da sucessão singular 

nos débitos, especificamente nos arts. 167 a 172, dessa vez sob o título “assunção de débito”. 

Novamente, o penúltimo artigo trata da assunção de dívida na aquisição de imóvel 

hipotecado e o último deles trata da assunção de dívida na aquisição de patrimônio ou de 

estabelecimento119. 

 

Da legislação esparsa 

A par dos projetos de Código das Obrigações, é possível encontrar na legislação, 

efetivamente promulgada entre o CC/1916 e o CC/2002, diversos exemplos de normas 

admitindo, explícita ou implicitamente, alteração no polo passivo da obrigação sem quebra 

da relação jurídica. 

Um caso comumente citado é o art. 13, § 1º, do Decreto-Lei nº 58/1937. Esse 

comando estabelece, no caput, a possibilidade da cessão do contrato de compromisso de 

compra e venda de lote. No parágrafo primeiro, determina que, faltando o consentimento do 

compromissário-vendedor, o adquirente e o alienante se tornam responsáveis solidários. A 

contrario sensu, fica clara a determinação de exoneração do cedente caso haja consentimento 

do co-contratante120. 

                                                 
118 Apontado por S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 24; J. PACHECO, Da assunção de dívida perante 

o novo código civil, in ADV Advocacia Dinâmica: Informativo Semanal, vol. 24, nº 7, 22-02-2004, p. 96; A. 

WALD, Considerações sobre a assunção de dívida, in Revista de direito mercantil, industrial, econômico e 

financeiro 24 (1985), p. 7 (e novamente em Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 149) e L. ROLDÃO DE FREITAS 

GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 289 (e novamente em Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), 

p. 88).  

Interessante registrar que também A. VAZ SERRA (Assunção de dívida (cessão de dívida - sucessão singular 

na dívida), in Boletim do Ministério da Justiça 72 (1958), p. 200) dá notícia desse projeto em seu próprio 

trabalho de estudo para a reforma do CC/português.  
119 Inclusive, esses artigos do projeto foram apontados pelo próprio C. M. SILVA PEREIRA em seu manual 

(Instituições cit. (nota 68 supra), p. 353). Também foi indicado por S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), 

p. 24; J. PACHECO, Da assunção cit. (nota 118 supra), p. 96; A. WALD, Considerações cit. (nota 118 supra), p. 

7; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 289-290 (e novamente em Da 

assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 88).  
120 Nesse sentido, também B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), pp. 252-253; J. LOBO, Da assunção de 

dívida, in Revista do Ministério Público vol. 4, nº 8 (1998), p. 193 e A. WALD, Considerações cit. (nota 118 

supra), p. 10. 

É importante consignar que, a despeito de se tratar de cessão de contrato, observa-se o quanto já dito antes: na 

cessão de contrato transfere-se um complexo de relações jurídicas, abarcando inclusive obrigações. Em outras 

palavras, só se admite cessão de contrato se, antes, se aceitar a sucessão singular no débito. 

De qualquer maneira, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado de Direito Privado – Direito das Coisas: 

Loteamento. Direitos de vizinhança, t. XIII, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, pp. 326-327) anota os 

comandos contidos nos arts. 19 e 20 desse mesmo Decreto-Lei. Esses artigos tratam da cessão de contrato de 
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Ainda no contexto da alienação de imóveis, o art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 

4.591/1964, em sua redação original, determinava que o adquirente de imóvel em 

condomínio edilício respondia pelas dívidas do alienante perante o condomínio121. A Lei nº 

7.182/1984, porém, alterou a sua redação. Após a mudança, em vez de atribuir ao adquirente 

a responsabilidade pelas dívidas anteriores, passou a ser exigido como requisito para a 

alienação a prova da quitação das obrigações condominiais. 

No entanto, o tratamento da assunção das dívidas na legislação esparsa não se 

restringiu ao direito imobiliário. É possível identificar, por exemplo, a referência expressa à 

assunção, ao lado da cessão, delegação e modificação das obrigações quando do regramento 

da moeda admitida para o pagamento de obrigações. É o que se extrai do art. 2º, V, do 

Decreto-Lei nº 857/1969122.  

Ainda é relevante o comando contido no art. 568, III, do CPC/1973. Nesse artigo, 

a legislação processual atribuiu ao terceiro legitimidade para figurar no polo passivo da 

execução. Em outras palavras, ao reconhecer o assuntor como verdadeiro devedor, admitiu 

a viabilidade da sucessão singular na dívida no ordenamento pátrio123.  

Por isso, não deixa de ter razão J. C. BARBOSA MOREIRA quando afirma que esse 

art. 568, III, do CPC/1973 já tratava da assunção de dívida antes do CC/2002124. Contudo, 

                                                 
financiamento para a aquisição do imóvel. Anota que, em relação à “cessão” do financiamento, (1) a Lei 

estabelece a hipótese de responsabilidade solidária do adquirente e do alienante; e (2) a vantagem dessa 

responsabilidade é que fica dispensada a participação do credor mutuante. É claro em afirmar que não se trata 

de mera promessa de liberação.  

É imperioso concordar que não se trata de mera promessa de liberação uma vez que se garante o direito ao 

credor – terceiro em relação ao negócio firmado entre o devedor-alienante e o adjuntor-adquirente. Também, 

é importante anotar que, in casu, a solidariedade vem não do negócio entre eles, mas sim da determinação 

expressa da Lei. 
121 Indicado por L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 300. 
122 Indicado por A. WALD, Considerações cit. (nota 118 supra), p. 12. e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 300 e novamente em Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 88; e ainda 

por S. SANTOS, Da assunção de dívida, in Novos Estudos Jurídicos, vol. 9, nº. 2 (2004), p. 297. 

O referido Decreto-Lei tinha como objetivo consolidar e alterar “a legislação sôbre moeda de pagamento de 

obrigações exeqüíveis no Brasil.” e, em seu art. 1º, estabeleceu que são nulos os contratos, os títulos e 

documentos que estipulem pagamento em ouro ou moeda estrangeira, atribuindo ainda, à moeda nacional curso 

forçado. Por sua vez, o art. 2º abriu exceções à regra do art. 1º, aceitando o pagamento em moedas estrangeiras 

ou em ouro nas hipóteses em que houvessem tratativas com pessoas localizadas em outros países (como na 

importação ou lexportação) e nas hipóteses de operações de câmbio. 
123 Indicado como hipótese de assunção de dívida por J. C. BARBOSA MOREIRA  ̧ Assunção de Dívida – A 

Primazia do Código de Processo Civil, in ADV advocacia dinâmica: boletim de jurisprudência semanal, vol. 

23, nº 3, 19-01-2003, pp. 51-50; B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), pp. 252-253; J. PACHECO, Da 

assunção cit. (nota 118 supra), p. 06; S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), pp. 296-297; L. ROLDÃO 

DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 88 e G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código 

Civil Comentado – Direito das Obrigações – Artigos 233 a 420, vol. 4, coord. Álvaro Villaça Azevedo, São 

Paulo, Atlas, 2008, p. 184. 
124 Assunção cit. (nota 123 supra), pp. 51-50. Este autor, exatamente, critica a doutrina que defende ter o 

CC/2002 sido a primeira legislação brasileira a regulamentar a assunção de dívida, vez que, em seu 

entendimento, esse art. 568, III, do CPC/1973 já o faria. O que é mais, para ele, não pode prevalecer a tese de 

que o referido art. 568, III, do CPC/1973 tratava de hipótese de novação. Para ele, não há nenhum indício nesse 
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como bem anotou M. SIMÕES, esse CPC/1973 apenas discorreu sobre a legitimidade 

processual, sem disciplinar propriamente dita a assunção de dívidas, suas regras, requisitos 

e consequências125.  

Em suma, é verdade que o CPC/1973 admitiu a assunção de dívida antes da entrada 

em vigor do CC/2002, como admitiram diversas normas anteriores e citadas acima. Ainda 

assim, não se pode retirar o condão inovador do CC/2002. Este diploma disciplinou não 

apenas um de seus aspectos ou efeitos em relação a áreas específicas do direito, mas tratou 

da assunção de dívida em abstrato e de maneira geral. 

 

Na doutrina 

A assunção de dívida era observada no sistema jurídico brasileiro não apenas na 

legislação, mas também na doutrina. Já no começo do século XX, apesar de não ser 

unânime126, e a despeito da lacuna no CC/1916, diversos doutrinadores começam a admitir 

                                                 
sentido. Pelo contrário, não apenas fala-se em novo devedor, mas não em nova obrigação, como é utilizado o 

termo “assumir”, o que é bastante indicativo. Para ele, enfim, “O entendimento correto é, pois, o de que o 

Código se referiu, na verdade, à assunção da dívida, embora não haja querido – nem se lhe poderia exigir tanto 

– traçar disciplina completa da matéria.”. Também defende que o art. 568, III, do CPC/1973 trata da assunção 

de dívida F. C. PONTES DE MIRANDA (Comentários ao Código de Processo Civil, t. IX, Rio de Janeiro-São 

Paulo, Forense, 1976, p. 100), que frisa a exigência de consentimento do credor. Esclarece: “No art. 568, III, 

apenas se cogita da assunção de dívida, se o credor consentiu em que se extinguisse a dívida de quem fo i 

devedor. Trata-se, aí, de novo devedor, de modo que há sub-rogação pessoal com a eliminação de quem antes 

era o devedor.” 

Em sentido contrário, H. THEODORO JR., Comentários ao Código de Processo Civil, vol. IV, Rio de Janeiro, 

Forense, 1978, p. 71), para quem a regra do art. 568, III, do CPC/1973, comportava três hipóteses diversas: (1) 

a novação por delegação, (2) a novação por expromissão e (3) a adjunção na dívida, ou seja, a entrada de um 

novo devedor sem a exoneração do devedor primitivo. 

Por fim, anota-se que o Código de Processo Civil de 1973, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, foi revogado 

pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, também denominado Código de Processo Civil (de 2015). Esse 

novo CPC, entretanto, manteve o mesmo comando, com a mesma redação, em seu art. 779, III: “o novo devedor 

que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;”. Outrossim, como 

bem anotou M. KARAM (A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 327), é interessante observar ainda os arts. 41 a 

45 do CPC/1973 [= arts. 108 a 112 do CPC/2015]. 
125 Transmissão em Direito das Obrigações – Cessão de Crédito, Assunção de Dívida e Sub-Rogação Pessoal, 

Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2011, pp. 57-58. Por essa razão, entende 

ser exagerada a defesa de J. C. BARBOSA MOREIRA em relação a primazia da legislação processual no 

tratamento da matéria. 
126 Contra a possibilidade de assunção de dívida no sistema brasileiro, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 292) cita como exemplos: SAN TIAGO DANTAS e EBERT CHAMOUN, bem como 

(idem, p. 296) JOSÉ SORIANO DE SOUZA NETO. Efetivamente, SAN TIAGO DANTAS (Programa de Direito Civil 

– Aulas Proferidas na Faculdade Nacional de Direito [1943-1945] – Os Contratos, vol. II, Edição histórica, 

Rio de Janeiro, Rio, 1978, p. 115) expressamente afirma: “Um instituto que não se tem no nosso Direito Civil, 

é a cessão do débito.” Frisou ainda que tal instituto carecia de maior utilidade mesmo nos países onde era 

aceito, em função da sua resolução em caso de insolvência do assuntor. Ainda assim o autor admitiu, logo a 

seguir, a possibilidade de o adquirente de uma univertas facti (sic), tal como um estabelecimento, assumir a 

responsabilidade de solver os débitos dessa universalidade.Ainda assim, repetiu ao final que “O que não se 

possui é a cessão de débito, pela qual, alías, se batem os escritores.”  Já E. CHAMOUN (Instituições cit. (nota 79 

supra), p. 299) é claro ao afirmar que “O Código Civil brasileiro acolheu a cessão de crédito, mas desconheceu 

a cessão de débito, que somente pode ser atingida pela prática da novação”. Outrossim, analisando a utilidade 

da novação no direito moderno, este autor anota que no direito brasileiro a novação subjetiva é útil na forma 
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expressamente a sucessão singular no débito. Citam-se, e.g., J. X.  CARVALHO DE 

MENDONÇA
127, M. I. CARVALHO DE MENDONÇA

128, C. BEVILAQUA
129, O. GOMES

130, F. 

                                                 
passiva, porque o sistema desconheceria a assunção de dívida (idem, pp. 307-308). Enfim J. SOUZA NETO (Da 

novação cit. (nota 81 supra), p. 100), apesar de discorrer sobre a assunção de dívida, trata dela conforme o 

sistema alemão e suíço, anotando que o instituto não havia sido recebido (à época) no brasil, na França e nem 

na Itália. Além desses, é possível citar ainda A. FILARDI LUIZ (Noções cit. (nota 68 supra), p. 165), que afirmou 

expressamente: “No Direito Brasileiro, só a cessão de crédito é possível, vedação a cessão de débito. O Direito 

Romano, contudo, conheceu esta figura, se bem que cercada de rigorismo, obrigatória a concordância do 

credor, e realizada mediante novação.”. 
127 Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), pp. 320-321. 

Para esse autor, a lacuna não significava que CC/1916, bem como o CCom, vedavam ou coibiam a prática da 

assunção de dívida. Pelo contrário, o comercialista argumenta que já era possível, baseando-se nas regras ali 

encontradas em defesa da liberdade contratual. De qualquer sorte, analisando a assunção de débito, à qual 

denomina também transferência de débito, J. X. CARVALHO DE MENDONÇA afirma que esse negócio translativo 

podia se dar com ou sem o consentimento do credor. No primeiro caso, era necessário que o credor consentisse, 

expressa ou taticamente, e somente então passaria a sofrer os efeitos desse negócio. Na segunda, quando o 

credor não consentisse ou não fosse cientificado, o negócio teria efeitos exclusivamente entre o devedor 

original e o terceiro-assuntor, de forma que o credor não poderia ser obrigado a exigir deste o direito que tem 

contra aquele. Percebe-se que o comercialista abarcou, sob um “guarda-chuva” dois ou três conceitos (a 

depender dos detalhes do negócio firmado sem o consentimento do credor) distinguidos nessa tese: a assunção 

de dívida, a promessa de liberação e a estipulação em favor de terceiro. 
128 Doutrina e Pratica das Obrigações ou Tratado Geral dos Direitos de Crédito, vol. 2, 2ª ed., Rio de Janeiro-

São Paulo-Bello Horizonte, Francisco Alves, s.d. (1911?), p. 144 . Nas palavras do autor: “O que parece, porém 

fóra de duvida é que o que constitue a essencia da obrigação é seu conteudo – a prestação e modo della – que 

póde ser considerado independentemente do sujeito. 

É isso sómente que interessa ao credor. Uma vez que este dè seu consentimento, pouco importa que prestação 

lhe venha de seu devedor, ou de outro que o substitua. A mudança do devedor não muda, não póde mudar, a 

obrigação. É esta ao nosso ver a base fundamentação de uma verdadeira theoria da cessão de dívida.”. 

Registra-se, ademais, que o autor (idem, pp. 146-147) já cogita o caso especial da assunção de dívida quando 

da aquisição de imóvel hipotecário. Anotando que a legislação à época não tratava da questão, conclui que a 

melhor solução é a efetiva sucessão singular no débito, desde que o credor aceite, vez que o devedor que vende 

o imóvel deseja se liberar, o adquirente tem conhecimento do ônus. 
129 Código, t. 1 cit. (nota 53 supra), p. 181. Efetivamente, logo na introdução do seu comentário à cessão de 

crédito, art. 1.065, do CC/1916, o autor afirmou expressamente: “Chamam-lhe, algumas vêzes, cessão ativa, 

para distinguir da cessão passiva, a Schuldubernahme dos alemães (aceitação de dívida), que, aliás, o nosso 

direito não regula, o que não importa em condená-la.” Acrescenta-se o seu comentário ao art. 1.201, também 

do CC/1916, (idem, p. 308), do qual se interpreta que ele entendeu ser admitido no ordenamento brasileiro a 

sucessão singular no débito. É que ali o autor discorre sobre a cessão do contrato de aluguel, concluindo que: 

“A cessão de contrato de arrendamento encontraria dificuldade no fato de importar em transferência da 

obrigação, por substituição do devedor. Mas o Código removeu o embaraço, exigindo, para a validade da 

cessão, o consentimento do locador, que implica, ao mesmo tempo, a exoneração do cedente e a aceitação do 

novo locatário, o qual, por seu lado, adquire os direitos do cedente contra o locador, a começar da data da 

cessão.” Essa interpretação, entretanto, vem do comentário à Lei; em seu projeto original, C. BEVILAQUA 

(Projecto de Código Civil brazileiro, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1900, pp. 184-185) tratou apenas da 

sublocação (arts. 1.345 a 1.348 do projeto original). Foi na primeira revisão, mais especificamente na 35ª 

Reunião da Comissão Revisora (BRASIL, Código Civil brasileiro – trabalhos relativos á sua elaboração, vol. 

1, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1917, p. 511) que se alterou a redação para tratar também da cessão do 

contrato no então art. 1.345, parágrafo único, que findou sendo o art. 1.201 do CC/1916. Nesse contexto, ainda 

que se perceba alguma dificuldade no autor quanto à sucessão singular no débito – inclusive não tendo incluído-

a em seu projeto – é possível perceber que o autor a admitia. 
130 Obrigações cit. (nota 114 supra), pp. 248-265. Inclusive, o autor é expresso em diversas passagens, como 

no primeiro parágrafo do capítulo: “Ao contrário do Direito romano, que proclamara como essencial à 

obrigação a pessoalidade do vínculo, o Direito moderno admite, não só a substituição do credor, mas, também, 

do devedor, validando a sucessão singular inter vivos na relação obrigacional, quer no lado ativo, quer no lado 

passivo.” (idem, p. 248) (grifos no original). 
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COMPARATO
131,  S. BENETI

132, F. DAUD
133, A. CHAVES

 134, F. C. PONTES DE MIRANDA
135, F. 

DE CAMPOS
136, O. NONATO

137, J. LOBO
138, A. WALD

139
 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES

140. 

Todos discorreram sobre a assunção de dívida como hipótese de transmissão das obrigações, 

ao lado da cessão de crédito, independentemente da novação141. Relevante destacar que 

                                                 
131 Notas sobre parte e legitimação nos negócios jurídicos, in Ensaios e pareces de direito empresarial, Rio de 

Janeiro, Forense, 1978, p. 520. Esse autor denomina “assunção de dívida alheia” o caso em que o terceiro adere 

à obrigação do devedor primitivo, “reforçando portanto a garantia do credor”. Contudo, no parágrafo seguinte, 

admite a hipótese de uma sucessão singular no débito propriamente dita, à qual denomina “cessão de débito”, 

exigindo apenas – e corretamente – que o credor dê seu consentimento. 
132 Da cessão cit. (nota 103 supra), pp. 20 e segg. Percebe-se, efetivamente, que o trabalho se dedicou 

exatamente ao estudo do tema, trinta anos antes do CC/2002. Como fundamentação, esclareceu que a lacuna 

não implica, para a maioria dos autores seus contemporâneos, proibição. Pelo contrário, sendo negócio jurídico 

de matéria eminentemente privada, apoiando-se na liberdade de contratar, não poderia ser recusada a sua 

viabilidade. Contra o argumento de alguns de que seria contraditório aceitar, concomitantemente a assunção 

de dívida e a novação subjetiva passiva, esse autor ainda acrescentou que o mesmo CC/1916 tratou da novação 

subjetiva ativa e da cessão de crédito. 
133 Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 116. 
134 Reformulação do ensino do direito civil. Novas técnicas. Um programa, in Revista da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo 70 (1975), p. 62. Nesse trabalho o prof. A. CHAVES sugeriu a reformulação do 

ensino do direito civil, defendendo a ampliação do ensino para além das matérias tratadas no Código Civil 

(então vigente o de 1916), para incluir outras matérias, mais recentemente tratadas na legislação esparsa. Entre 

outras questões, incluiu o estudo da assunção de dívida, no contexto da "Transformação e transmissão dos 

contratos".  
135 Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 334. 
136 Cessão cit. (nota 52 supra), p. 337. 
137 Curso de Obrigações, vol. 1, 3ª parte, Rio de Janeiro-São Paulo, Editora Jurídica e Universitária, 1971, p. 

155 e novamente em Cessão cit. (nota 55 supra), pp. 362-363.  
138 Da assunção cit. (nota 120 supra), p. 193. Esse autor é expresso em afirmar que a legislação (em 1998) 

admitia que “existem várias hipóteses nas quais a lei cogitou da cessão de débito, excluindo a solidariedade 

desde que tenha havido concordância do credor.” Cita, como exemplo, o art. 13, § 1º, do Decreto-Lei nº 58/1937 

do qual, a contrário senso, se o credor der seu consentimento exonera-se o devedor primitivo. Também, o art. 

233, § único, da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.), pela qual exonera-se a empresa em caso de cisão se os 

credores não se opuserem no prazo de 90 dias.   
139 Considerações cit. (nota 118 supra), p. 6. Chama atenção esse autor, em 1985, que a assunção de dívida já 

era aceita há mais de meio século, fazendo referência a J. X. CARVALHO DE MENDONÇA e M. I. CARVALHO DE 

MENDONÇA. 
140 Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 291. 
141 A doutrina mais recente (posterior ao CC/2002), também reforça que a assunção de dívida já era aceita 

mesmo na vigência do CC/1916. Nesse sentido, por exemplo: L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 426; 

S. MACHADO, Da cessão de crédito e da assunção de dívida, in Synthesis: direito do trabalho material e 

processual 37 (2003), p. 49; T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 202; D. GOZZO, Cessão de 

direitos, in G. HADDAD – A. J. PEREIRA JR. (coord.), Direito dos Contratos, São Paulo, Quartier Latin, 2006, 

p. 375; B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), pp. 252-253; J. PACHECO, Da assunção cit. (nota 118 

supra), p. 95; F. KOCH – S. BRAGA, Da validade da assunção de dívida no contrato de financiamento 

habitacional sem a interveniência da instituição financeira, in Revista Meditare 3 (2011), p. 62; G. TEPEDINO 

– H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código Civil Interpretado, vol. 1, Rio de Janeiro, Renovar, 2004, 

p. 583; G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 123 supra), p. 184; A. JORGE JR., Assunção de dívida, 

in Obrigações, R. LOTUFO – G. ETTORE NANNI (coor.), São Paulo, Atlas, 2011, p. 280; C. LOBO – R. NEY – D. 

PONTES, Cessão de uma carteira de créditos litigiosos, cessão de crédito, cessão de posição contratual e 

promessa de liberação, in Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais 63 (2014), p. 221 e R. 

GREGÓRIO, Comentário aos arts. 299-303, in J. SHIGEMITSU FUJITA – L. A. SCAVONE JR. – C. E. NICOLETTI 

CAMILLO – G. MORENO TALAVERA (coords.), Comentários ao Código Civil, 3ª ed., São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 408. 

Também C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), pp. 368 e segg.), que argumentou que o 

simples fato de que inexistia regulamentação expressa sobre a assunção de dívida no ordenamento pátrio, antes 

do CC/2002, não significa que não fosse aceito. Explica que, mesmo sem regulamentação legal, é possível a 
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diversos desses doutrinadores admitiam a hipótese de consentimento tácito por parte do 

credor, inclusive com base no art. 1.079 do CC/1916, ante a falta de regulamentação 

expressa142. 

  

Jurisprudência antes do CC/2002 

Enfim, também na jurisprudência é possível encontrar o reconhecimento da 

assunção de dívida no ordenamento brasileiro. Já na década de 1950 o STF, por exemplo, 

reconheceu que, “Na ausência de preceituação direta, entretanto, admissível é, em termos, a 

cessão de dívida”143. Podem ser citados também, por exemplo: RE 70.161 (RTJ 62/395), que 

confirmou o acórdão proferido no AC 6580, de 12/09/1973, da 1ª Câmara do TJSC (RF 

234/202); a AC 52.123, da 3ª Câmara do TJSP (RF 145/274); a AC 168.832 do TJSP (RT 

396/186) e a AC 28.757 do TJPR (RT 280/656); a Ap. Cív. nº 1.011, da 1ª Turma do TJDF, 

rel. Des. Dante Guerrera, julg. 14.10.1968, publ. DJ 26.05.1969, bem como, entre os 

precedentes mais recentes, mas ainda assim anteriores ao CC/2002: Ag.Inst. nº 700.086, da 

5ª Turma do TJDF, Rel. Des. Ana Maria Duarte Amarante, julg. 04/11/1996; a Ap. Cív. nº 

                                                 
existência de um instituto quando compatível com os princípios vigentes. Anota ainda que nada no 

ordenamento brasileiro impedia a adoção da assunção de dívida. No mesmo sentido S. VENOSA (Código Civil 

interpretado, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2011, p. 379), que acrescentava o requisito apenas do acordo entre o 

credor e o devedor, anotando, por outro lado, que o art. 1.078 do Código Civil de 1916 determinava a aplicação 

das regras da cessão de crédito à cessão de outros direitos, no que fosse cabível. 

M. H. DINIZ (Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), pp. 489 e segg.), também fundamenta a possibilidade na 

liberdade contratual. Ainda segundo ela (idem, pp. 491-492), era possível – devido à falta de regulamentação 

– a aceitação tácita pelo credor, e.g., quando recebesse o pagamento parcial, os juros ou ainda qualquer ato 

socialmente aceito como criador de obrigação. Esclarece que, com a entrada em vigor do novo Código, o art. 

303 aceitou exceção à regra do consentimento expresso a hipótese do débito garantido por hipoteca, se não 

houver oposição em 30 dias.  

Já J. MARTINS-COSTA (Negócio cit. (nota 68 supra), p. 146) afirma que houve confusão durante a sua vigência 

sobre as formas de transmitir a obrigação, especialmente em relação à novação, à estipulação em favor de 

terceiros e ao mandato de pagamento, devido à ausência de regulamentação no CC/1916. Contudo, afirma que 

doutrinadores de escol discorriam sobre a assunção de débito, mesmo antes da entrada em vigor do CC/2002, 

baseando-se não apenas na liberdade contratual, mas também na doutrina alemã. 

Em sentido contrário, ou seja, de que não era aceita a assunção de dívida no ordenamento na vigência do 

CC/1916, vide nota de rodapé nº 126, acima. 
142 É possível citar como exemplo A. WALD (Considerações cit. (nota 118 supra), p. 7), que afirma: “A 

possibilidade de consentimento tácito do credor para a validação da assunção de débito, sob a forma de 

delegação, mediante acordo entre o devedor originário e o seu sucessor na relação jurídica, é reconhecida, sem 

qualquer contestação, na doutrina brasileira.”. Também J. LOBO (Da assunção cit. (nota 120 supra), p. 193). 

Este último citou ainda o acórdão na Ap. Civ. nº 63.008, da 7ª Câmara Cível do TJ do antigo Guanabara, rel. 

Des. Martinho Garcez Neto, que teria aceito o consentimento tácito do credor.  

Imperioso frisar: admitir o consentimento tácito não significa que admitissem a assunção de dívida à revelia 

do consentimento do credor. Exigia-se o consentimento deste; apenas, admitia-se que fosse observada a sua 

anuência por meio de atos concludentes, como receber o pagamento ou propor ação de cobrança contra o 

assuntor em vez do devedor primitivo, sem exigir a declaração expressa.  
143 Trata-se do RE nº 28.911, Relator(a):  Min. OROZIMBO NONATO, Segunda Turma, julgado em 

26/07/1955, DJ 08-09-1955, mais especificamente na página 2 do voto. Impende observa que o acórdão foi 

relatado pelo então Min. OROZIMBO NONATO, o mesmo que colaborou na elaboração do já citado projeto de 

1941. Precedente indicado por L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 426, nt. 11.  
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1997.001.01509 da 8ª C.C. do TJRJ, Rel. Des. Laerson Mauro, julg. 29.04.1997, publ. RF 

345/279 e ainda a Ap. Cív. nº 2000.001.16124, da 5ª C.C. do TJRJ, Rel. Des. Carlos Ferrari, 

julg. 20.03.2001 - neste, anotou que houve confusão com a novação. Ainda, o A.C. nº 

63.008, da 7ª Câmara Cível do TJ do antigo Guanabara, rel. Des. Martinho Garcez Neto. 

Também é possível citar os seguintes acórdãos que confundem a assunção de dívida com a 

novação: Ap. nº 6.870, de 22/05/1939, rel. Des. FREDERICO ROBERTO, 2ª Câmara do TJSP, 

RT, vol. 124, p. 604-605; Ag. nº 8.698, de 14/05/1940, rel. Des. MANOEL CARNEIRO, 2ª 

Câmara do TJSP, RJ, vol. 129, p. 122-124; Diferentemente, os seguintes acórdãos que bem 

distinguiram os institutos: Agravo nº 11.924, de 03/11/1944, do STF (Revista Forense, 

104/491) e Ap. nº 52.123, de 12/04/1951, da 3ª Câmara Cível do TJSP (Revista Forense, 

145/274)144. 

 

  

                                                 
144 Cf. A. WALD, Considerações cit. (nota 118 supra), p. 7; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE 

MORAES, Código cit. (nota 141 supra), pp. 583 e 585-586; J. LOBO, Da assunção cit. (nota 120 supra), p. 193 

e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 277-278 e 280-281.  
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CAPÍTULO 2: DA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA 

2.1 – Definição 

Tendo estabelecido as premissas básicas para a compreensão e a admissão da 

assunção de dívida, passa-se ao estudo da fattispecie em si mesma. Nas próximas páginas 

serão apresentadas em linhas gerais a definição de assunção de dívida, seus requisitos, as 

estruturas pelas quais o negócio se realiza, os seus efeitos e as regras específicas do código 

civil de 2002, entre outros elementos. O objetivo é sedimentar o conceito da sucessão 

singular negocial na dívida e permitir, consequentemente, a sua análise comparativa com 

negócios jurídicos afins. 

Preliminarmente, é interessante esclarecer que a assunção de dívida objetiva, na sua 

essência, é a modificação da obrigação pela entrada de um terceiro-assuntor em substituição 

da pessoa que ocupa o polo passivo, com a exoneração do devedor primitivo145. Se as partes 

almejam outro fim, como reforçar a dívida, aumentar a garantia do credor ou substituir a 

própria obrigação, por exemplo, devem utilizar outro negócio jurídico, tais como a adjunção 

na dívida, a fiança ou a novação, respectivamente.  

A definição de assunção de dívida é, nessa linha, quase unânime na doutrina146. 

Trata-se de um negócio jurídico de transmissão da obrigação, no polo passivo, que leva à 

entrada de um terceiro e à exoneração do devedor primitivo, mantendo íntegra a relação 

jurídica. 

São três os elementos essenciais da assunção de dívida147: 

(1) entrada de uma nova pessoa no polo passivo; 

(2) manutenção da identidade da relação jurídica; e 

(3) liberação do devedor primitivo. 

Diferentemente de alguns autores148, não se inclui o consentimento do credor na 

descrição do instituto. É mais adequado elencar a anuência do sujeito ativo da relação 

                                                 
145 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 211. 
146 Cf. S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 24. 
147 Cf. Idem, ibidem. Também frisam esses elementos, individual ou em conjunto: J. NEY FERREIRA, Da 

assunção de dívidas, Lourenço Marques, Minerva Central, 1973, p. 62; J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 

68 supra), pp. 145 e 147; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 81; O. 

GOMES, Obrigações, 17ª ed., Rio de Janeiro, Forense, pp. 257-258 e M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 

supra), p. 490. 

Também se extrai que a manutenção da mesma relação jurídica é elementos essencial da noção de “transmissão 

das obrigações” apresentada por J. C. MOREIRA ALVES (Direito cit. (nota 38 supra), p. 435), ainda que, como 

será anotado abaixo, as noção de “transmissão de obrigações” e de “sucessão singular no débito” sejam mais 

mais abrangentes (aquela ainda mais do que esta) do que a assunção de dívida. 
148 Tais como F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 110), para quem: “A assunção de dívida (também 

denominada cessão de débito) é um negócio jurídico convencional e abstrato, pelo qual o devedor, com a 

anuência do credor, transfere a um terceiro os encargos obrigacionais.” (grifamos); M. H. DINIZ (Curso, vol. 
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jurídica assumida, em conjunto com a declaração do assuntor, como requisito para a 

realização da assunção de dívida, vez que faz parte da estrutura dos negócios jurídicos de 

expromissão e de delegação, e não da aceitação teórica ou prática da assunção de dívida em 

si mesma149. Em outras palavras, o consentimento do credor é para assunção de dívida o 

mesmo que o consentimento do cessionário para a cessão de crédito ou o consentimento do 

mutuário para o mútuo. 

Dentre os elementos essenciais indicados, a entrada de um terceiro na relação 

jurídica (1) é o mais óbvio. Contudo, é importante frisar que o terceiro efetivamente entra na 

relação jurídica. Não apenas se responsabiliza perante o devedor primitivo, mas 

verdadeiramente passa a ocupar o posto de devedor na relação obrigacional. É exatamente 

nesse aspecto que se distingue a assunção de dívida da promessa de liberação e da 

estipulação em favor de terceiros. 

É concebível, ainda, que dois ou mais terceiros figurem como co-assuntores (entrem 

na relação jurídica em um mesmo negócio jurídico de assunção de dívida)150. Imagine-se um 

exemplo em que Mário (devedor primitivo) deve R$ 100,00 a Tício (credor) mas, por uma 

                                                 
2 cit. (nota 36 supra), p. 490), para quem “A cessão de débito ou assunção de dívida (Die Schuldübernahme) é 

um negócio jurídico bilateral, pelo qual o devedor (cedente), com anuência expressa do credor (cedido), 

transfere a um terceiro ...” (grifamos); T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 203), para quem: “A 

assunção de dívida deve ser compreendida como um negócio jurídica de transmissão singular de um débito, 

por meio do qual um terceiro, chamado de assuntor, em princípio estranho à relação jurídica, assume a posição 

patrimonial do devedor originário e se obriga perante o credor, com o seu consentimento, a efetuar a prestação 

devida.” (grifos no original) e L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), p. 424), para quem: “Reduzido à sua 

essência, o instituto da assunção, na sistemática do Código Civil, é o negócio jurídico por meio do qual uma 

pessoa se integra ao polo passivo de uma relação obrigacional anteriormente constituída, mediante a 

autorização do credor, com a consequente liberação do devedor originário – ou a ele se juntando, na hipótese 

de assunção cumulativa, (...), mantido íntegro o vínculo jurídico.” 
149 No mesmo sentido C. BUFNOIR et al., Code civil allemand traduit et annotté, t. 1, Paris, Imprimerie 

Nationale, 1904, p. 599. Efetivamente, comentando o BGB, os autores franceses defendem a admissibilidade 

da “cessão de débito”, contra-argumentando aqueles que a recusam em função da exigência do consentimento 

do credor, esclarecendo que este é elemento da estrutura do negócio, e não da admissibilidade do instituto e 

nem do seu resultado. In verbis: “Tout la dificulte revient donc à associer le créancier à cette transmission du 

rapport passif de son droit et à ne pas admettre que le débiteur change et qu’il soit libéré, sans que le créancier 

ait été appelé à autoriser cette substitution. Mais cette question de l’intervention du créancier ne regarde que 

le mécanisme et le fonctionnement de l’opération, et non l’admissibilité, tant théorique que pratique, du 

résultat qu’on en attend.” 

De qualquer sorte, é interessante anotar que no Brasil há correntes, como a de G. TEPEDINO – A. SCHREIBER 

(Código cit. (nota 123 supra), pp. 185-186), para as quais se exige justificativa do credor para recusar a 

assunção da dívida em determinados casos. Em outras palavras, ausente a justificativa, o consentimento do 

credor poderia ser suprido pelo juiz. Também S. RODRIGUES (Direito civil, vol. 2, 23ª ed., São Paulo, Saraiva, 

1995, pp. 313-314) defende a possibilidade da sucessão singular na dívida independentemente do 

consentimento do credor sempre que haja “garantia real de comprovada eficácia, como quando o valor da 

garantia é de muito superior ao débito”; o autor, contudo, exige que haja Lei permitindo tal supressão da 

vontade do credor. Ver comentários em relação ao consentimento do credor nos tópicos “2.3.5. Consentimento 

do credor” e “2.8.1. O art. 299 do CC/2002 – definição e requisitos da assunção de dívida”, abaixo. 
150 Cf. F. TARTUCE, Manual de direito civil – volume único, 4ª ed., São Paulo, Método, 2014, p. 414 e R. 

GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 408. 
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assunção de dívida, Tício e Mévio entram como co-assuntores, ficando Mário exonerado. O 

simples fato de que foram dois co-assuntores, e não um único, não desnatura a assunção de 

dívida, desde que o devedor primitivo seja liberado. Trata-se de hipótese inconfundível com 

a adjunção na dívida151. 

A manutenção da relação jurídica (2) é, igualmente, indispensável para que se 

configure a sucessão singular no débito. Não há mera “passagem do ônus econômico” de um 

devedor para outro. Esse é o efeito alcançado pela novação, e.g.. O grande diferencial da 

assunção de dívidas é que o terceiro entra na mesma relação jurídica do devedor primitivo. 

A relação jurídica se mantém na sua integralidade, sem que seja necessário criar nova 

obrigação nem alterar a já existente em outros elementos além do polo passivo.  

Enfim, não há sucessão singular no débito, não há assunção de dívida propriamente 

dita, sem a exoneração do devedor primitivo (3)152. Se o  contratado é de assunção de dívida, 

então a liberação do devedor primitivo é um de seus efeitos essenciais. Enquanto não tiver 

esse efeito liberatório, não há eficácia vinculatória da obrigação em relação ao assuntor.  

Admite-se que esse último elemento, em que pese claro por si mesmo, é 

constantemente ignorado ou mitigado pela doutrina. Talvez por simplificação, é comum que 

os autores admitam a hipótese de uma “assunção cumulativa”, como se fosse o mesmo 

instituto ou uma subespécie dele153.  

É necessário, entretanto, frisar: se não há liberação do devedor primitivo, ou seja, 

se a entrada do terceiro significa cumulação, garantindo ao credor o direito de cobrar de um 

ou de outro, configura-se mera adjunção do assuntor. Trata-se, em outras palavras, de 

                                                 
151 Vide tópico “3.4 – Adjunção na dívida”, abaixo. Desde já, para esclarecer, adjunção na dívida é o negócio 

jurídico em que entra um terceiro na relação obrigacional, mas o devedor primitivo continua vinculado. Seria 

a hipótese em que Tício e Mévio entrassem na relação obrigacional, mas Mário continuasse responsável.  
152 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 211. Nesse sentido, por exemplo: J. NEY FERREIRA 

(Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 83), para quem: “Pela destrinça de figuras afins ou próximas, já vimos 

que a assunção de dívida, como fenómeno translativo da posição debitória do sujeito passivo é, essencialmente, 

liberatória.” (grifos no original) e logo a seguir: “A assunção liberatória é, pois, a verdadeira e única sucessão 

singular nas dívidas, e sobre ela incidem os maiores esforços de caracterização conceitual.” 
153 Por exemplo, R. SAILEILLES (De la cession cit. (nota 100 supra), p. 11) fala em “cession de dette imparfaite”, 

no que é acompanhado por M. CUMYN (La délégation cit. (nota 23 supra), p. 618). Admite esta segunda autora 

(idem, p. 618, nt. 41), entretanto, que a maioria dos autores franceses exigem, para que se configure uma 

“cessão de débito”, a liberação do devedor primitivo. Também fala em “assunção de dívida imperfeita” S. 

VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380 e em “assunção cumulativa”: L. MELO, Assunção cit. (nota 115 

supra), p. 424; C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 622 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção 

cit. (nota 38 supra), pp. 82-83. Este último autor, apesar de apresentar vasta doutrina no sentido de que a 

liberação do devedor primitivo é essencial (idem, pp. 81-82), admite que também há o negócio quando o 

devedor primitivo perdura na relação jurídica. Ainda, o CJF, no Enunciado nº 16 da I Jornada de Direito Civil, 

admite a “assunção cumulativa de dívida”. Já F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 117) entende que 

a declaração do credor deve ser expressa no de liberar o devedor primitivo; se a declaração não é expressa 

nesse sentido, então deve ser entendido que o devedor primitivo perdura na relação jurídica. 
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negócio jurídico diverso e inconfundível com a assunção de dívida, apresentando 

características e requisitos próprios, divergentes das do instituto que se busca definir nesse 

momento154. 

 

 

                                                 
154 Também G. YAÑEZ (La asunción de deudas y la cesión de contrato, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

1984, pp. 20 e segg.) entende serem inconfundíveis os institutos. Inclusive, discorre sobre a distinção entre eles 

em conjunto com a novação. Em outras palavras, para esse autor, a “adpromision” (que ora denominamos 

adjunção na dívida) é tão distinta da assunção de dívida quanto a novação. Ainda J. MARTINS-COSTA (Negócio 

cit. (nota 68 supra), p. 148), que afirma ser imprescindível compreender a exoneração do devedor como traço 

elementar da assunção de dívida – instituto regulamentado no CC/2002 – e, assim, distingui-la da “adjunção à 

dívida”, instituto diverso e não regulado no CC/2002. Registra-se que denomina esse outro instituto “adjunção 

à dívida” e, a despeito de também denominar “co-assunção de dívida” e demais nomes comumente utilizados, 

essa autora é clara em distinguir os conceitos e os institutos. 

Igualmente sobre o fato de a “assunção cumulativa” não configurar verdadeiramente hipótese de transmissão 

de obrigação: J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 69-70: “Já se vê que o novo Código 

(português) foi infeliz na conceitualização da assunção cumulativa como uma ‘transmissão’ de dívidas, que 

afinal se não dá, porque, não havendo exoneração do antigo devedor, este não transmite a dívida e o novo 

devedor lhe não sucede. Em suma, como dissemos, não existe negócio translativo. Poderá falar-se, talvez, em 

transmissão numa relação lateral, entre o novo e o antigo devedor, mas sem grande rigor de conceitos e sem 

interesse para a nota dominante do instituto, que é a substituição do devedor na primitiva relação debitória.” 

Também C. BUFNOIR et al., Code, t. 1 cit. (nota 149 supra), p. 601, que registram: “Sous ce dernier aspect, la 

promesse d’exécution produitr une adjonction de débiteur, ce que l’on a qulquefois appelé le transport 

cumulatif. Mais, ao fund, il n’y a pas transport de la dette.” 

Também A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), p. 206): “A assunção (privativa ou liberatória) de 

dívida não se confunde com a simples promessa de liberação ou com a adjunção ou adesão de novo devedor.” 

(grifos no original). Sem contar com A. WALD (Considerações cit. (nota 118 supra), p. 9), para quem “28. A 

exoneração do devedor originário é, uma das características da assunção de débito. (...) 29. A melhor doutrina 

exclui, inclusive, a chamada assunção cumulativa do campo da assunção de débito, que pressupõe a sucessão 

no pólo passivo da relação jurídica.” E, enfim, S. MACHADO (Da cessão cit. (nota 141 supra), p. 54), apesar de 

indicar a possibilidade da “assunção cumulativa” nos termos do Enunciado nº 16 das Jornadas de Direito Civil, 

é claro em adotar a linha de que a assunção de dívida não se confunde com a hipótese da responsabilidade 

solidária. 

O próprio CC/2002 adotou a presente tese quando inclui expressamente no art. 299 a exoneração do devedor 

como elemento natural do instituto. Para que não restem dúvidas: o consentimento expresso do credor é para a 

assunção da dívida pelo terceiro (“É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento 

expresso do credor”); a exoneração é consequência (“ficando exonerado o devedor primitivo”). Também J. 

MARTINS-COSTA (Negócio cit. (nota 68 supra), pp. 148-149) entende que o CC/2002 tratou exclusivamente da 

assunção de dívida. 

Percebe-se que a legislação brasileira fez mais do que o BGB, o qual não afirmou expressamente a exoneração 

do devedor primitivo, sendo essa extraída da noção de “sub-rogação do devedor” (conforme a tradução de S. 

DINIZ, Código civil alemão – traduzido diretamente do alemão, Rio de Janeiro, Record, 1960, pp. 79-80). 

Ainda assim, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 48) anota que no país 

germânico a adjunção na dívida é denominada “Schuldbeitritt” ou “Schuldmitübernahme”. Em sentido 

contrário, R. SAILEILLES (De la cession cit. (nota 100 supra), p. 7) afirma que “Schuldübernahme” abarca todas 

as hipóteses de endosso da dívida, seja pela substituição, seja pela adjunção do terceiro, seja ainda a mera 

promessa interna entre devedor e terceiro, sem afetar o credor. 

Certamente, a legislação pátria foi muito mais longe do que a legislação italiana; esta, em seus arts. 1.268, 

1.272, 1.273 e 1.275 estabelece que a liberação do devedor primitivo só ocorre se houver declaração expressa 

do credor nesse sentido, ou se for elemento indispensável para o “accollo”. Também a legislação portuguesa, 

no art. 595 trata da cumulação do assuntor, somente reconhecendo a exoneração do devedor primitivo caso o 

credor o declare expressamente. Ainda, o CC/francês, com a redação posterior a 2016, trata da cumulação do 

terceiro, solidariamente ao devedor primitivo; somente se exonera o devedor primitivo se houver declaração 

expressa do credor nesse sentido. 
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2.1.1. Natureza jurídica da assunção de dívida 

Se a definição da assunção de dívida é quase uníssona, o mesmo não pode ser dito 

quanto à delimitação da sua natureza jurídica, tema de grandes divergências. Ao longo das 

(quase) dezessete décadas em que o tema tem sido estudado, diversas teorias foram 

elaboradas para tentar explicar, justificar e fundamentar a sua aceitação, ou não. NEY 

FERREIRA apresenta breve resumo e indica os principais defensores de diversas delas, 

especificamente as teorias: da cessão do patrimônio passivo; da cessão da qualidade de 

devedor, da estipulação em favor de terceiros, da alienação de direito de terceiros, da gestão 

de negócios, da disposição, da oferta coletiva, da sub-rogação convencional e da 

representação sem poderes155.  

Na atualidade, discute-se a assunção de dívida adotando como premissa uma de 

duas posições: como negócio jurídico ou como ato de disposição, havendo ainda quem 

entenda se tratar de fato jurídico duplo, sendo ao mesmo tempo um e outro156. Mais adequada 

                                                 
155 Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 84-97. Esse autor apresenta breve resumo de cada uma dessas 

posições, apresentando também os principais defensores de cada uma.  

Também faz breve levantamento de diversas teorias S. BENETI (Da cessão cit. (nota 103 supra), pp. 25-26), 

anotando especificamente as teorias da disposição, da oferta e da ratificação, concluindo pela última, com 

ressalvas provenientes da teoria da disposição. Ainda L. ENNECCERUS (Derecho de obligaciones, vol. 1, 35ª 

ed., trad. Blas Pérez Gonzales e José Alguer, Barcelona, Bosch, 1933, pp. 409-410), que faz breve resumo da 

teoria da disposição – à qual adere – e da teoria da oferta. Vide ainda O. GOMES (Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 

147 supra), pp. 260-261), que discorre sobre as teorias da estipulação em favor de terceiro, da ratificação, da 

disposição e da oferta. 

Ainda é relevante apresentar a posição de R. NICOLÒ, L’adempimento cit. (nota 43 supra), p. 260, para quem a 

sucessão no débito, assim como a novação, não é negócio jurídico – nem, infere-se, tampouco o ato jurídico –

, mas exclusivamente o efeito. Para esse autor, a sucessão no débito e a novação não são mais do que o 

complexo de efeitos que podem ser alcançados por negócios jurídicos específicos, quais sejam, a delegação, a 

expromissão e o accollo. In verbis: “Va però precisato súbito che la novazione come la successione nel debito 

non costituiscono tipi negoziali a sè stanti, nè rappresentano l’effetto giuridico necessario di una figura 

negoziale fissa e immutabile; esse sono semplicemente effeti possibili di svariati schemi negoziali. Quando si 

parla di novazione o di successione nel debito non si fa che esprimere con formulazione sintetica, un complesso 

di effetti giuridici che varie figure negoziali possono essere idonee a produrre.”. Sua exposição encontra 

fundamento lógico e não contradiz a conclusão alcançada neste trabalho de que a assunção de dívida é um 

negócio jurídico. Efetivamente, “a sucessão (singular) no débito” remete ao fato jurídico de substituir um 

devedor por outro, sem extinguir a relação jurídica. Pode ser realizada por meio de negócio – que é a assunção 

de dívida –, mas também pode decorrer de ordem judicial ou ainda por determinação legal. Logo, não se pode 

confundir a sucessão no débito com a noção de “assunção de dívida”, ora definida. Vide tópicos “2.2 – 

Nomenclatura” e “2.5.4. A assunção de dívida e a sucessão singular legal e judicial no débito”, abaixo. 
156 A mesma dúvida pode surgir da leitura direta do CC/2002: os arts. 299 e seguintes tratam da “assunção de 

dívída” como um poder que é “facultado” ao terceiro; um ato que, entretanto, depende do consentimento do 

credor; um fato jurídico que, ao cabo, leva à exoneração do devedor primitivo. Observa-se, nesse sentido, a 

redação expressa do art. 299, caput: “É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor”, bastando, para 

isso, “o consentimento expresso do credor”, o que faz com que seja “exonerado o devedor primitivo”. Ato 

contínuo, o CC/2002 estabelece, no parágrafo único desse mesmo art. 299, que as partes podem “assinar prazo 

ao credor para que consinta na assunção da dívida”. Mais, o art. 300 estabelece que os efeitos – extinção das 

garantias – surgem “a partir da assunção da dívida”. Também F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 

109) anota que o CC/2002 trata de “faculdade” do terceiro-assuntor. In verbis: “Na conformidade do Código 

Civil, a assunção de dívida é a faculdade dada a terceiro que assume a obrigação do devedor, com o 

consentimento expresso do credor, exonerando assim o devedor primitivo, salvo se o terceiro, ao tempo da 

assunção, era insolvente e o credor ignorava.” (grifamos).  
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é a última hipótese, qual seja, que se trata de fato jurídico com caráter duplo, sendo ao mesmo 

tempo negócio jurídico (entre o assuntor e o credor, ou entre o devedor primitivo e o 

assuntor, com a ratificação do credor) e ato de disposição157.  

Efetivamente, a assunção de dívida é um negócio jurídico158. Pode ser firmado 

diretamente entre o credor e o terceiro assuntor (expromissão) ou entre o devedor primitivo 

e o terceiro assuntor, com a aceitação do credor (delegação). Em ambos os casos, tem como 

objeto a declaração das partes de que se vinculam a uma modificação na sua situação jurídica 

por vontade própria159.  

A par do negócio jurídico, também é possível afirmar que a assunção de dívida é a 

consequência, o fato jurídico da substituição do devedor160. Sem a substituição do devedor, 

não há assunção da dívida. E é nessa sucessão do devedor que se identifica o ato de 

disposição.  

São, efetivamente, duas facetas inconfundíveis da fattispecie: (1) a assunção de 

dívida enquanto negócio jurídico é o acordo de vontades que tem por propósito efetuar a 

                                                 
157 Essa parece ser também a posição de J. NEY FERREIRA (Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 98) que, ao 

final de sua exposição sobre o tema, afirma expressamente que: “A assunção de dívidas é, pois, o negócio 

jurídico bilateral (contrato) modificativo da relação jurídica obrigacional na titularidade do débito, constituído 

pela unidade de um acto negocial de aceitação de vinculação, com a desvinculação correlativa, e um acto 

dispositivo do crédito, originado no credor ou ratificado por ele.” 

Ressalva-se que essa posição, de que a assunção de dívida tem natureza dupla se refere à assunção de dívida 

voluntária. Existem também hipóteses de sucessão singular legal e judicial na dívida. Nesses casos, não há 

negócio jurídico (ao menos, não imediatamente), mas sim determinação legal ou judicial.  

Pela aceitação da sucessão singular na dívida, como hipótese não decorrente exclusivamente de negócio 

jurídico, mas também da Lei ou de ato judicial: L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 

supra), p. 79. 

No mesmo sentido, A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), pp. 197 e segg., em especial nt. 3) também 

anota que “Duas teorias principais pretendem resolver o problema da natureza jurídica deste acto: a teoria 

contratual (...); a teoria da ratificação (...)”. Ao final da referida nt. 3, na página 199, afirma: “A teoria 

dominante (teoria da disposição ou da ratificação) ...”.  
158 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 98; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção 

cit. (nota 38 supra), p. 79; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 110; S. VENOSA, Código cit. (nota 

141 supra), p. 379; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 259; P. STOLZE GAGLIANO – R. 

PAMPLONA FILHO, Novo Curso de Direito Civil, vol. 2, 12ª. ed. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 291; F. TARTUCE, 

Manual cit. (nota 150 supra), p. 413; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 49 e L. ROLDÃO DE 

FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 79. Este último autor é taxativo em afirmar que: 

“Compreendida a sucessão singular na dívida como transmissão da obrigação no lado passivo, a assunção de 

dívida é o ato, no plano negocial, que lhe dá causa.” 
159 Como bem descreve E. BETTI, Teoria cit. (nota 41 supra), p. 55), negócio jurídico é “l’atto con cui il singolo 

regola da sé i propri interessi nei rapporti con altri (atto di autonomia privata)”. A assunção de dívida é, 

certamente, um ato, uma declaração do terceiro de que assume o débito perante o credor e, ao mesmo tempo, 

um ato pelo qual o credor declara exonerar o devedor primitivo da mesma relação jurídica. Ambos, por meio 

de suas respectivas declarações, e com base em sua autonomia privada, regulam os seus próprios interesses, 

firmando (ou desvinculando) relações jurídicas com outras pessoas. 
160 É por esse ponto de vista que N. NERY JR. e R. NERY (Código civil comentado, 6ª ed., São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 2008, p. 440) descrevem a assunção de dívida: “Assim, quando, mediante contrato, a obrigação 

se transfere com as mesmas características com que foi criada (...), diz-se ter ocorrido espécie de transmissão 

de obrigação denominada assunção de dívida” (grifo no original). 
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substituição do devedor; (2) a assunção de dívida, enquanto ato de disposição, é o fato 

jurídico translativo propriamente dito, é a sucessão no posto de devedor161.  

A despeito da dupla caracterização, o foco dessa tese é a distinção em relação aos 

negócios jurídicos afins, razão pela qual foca-se no aspecto negocial da assunção de dívida. 

 

2.1.2. Negócio abstrato 

Ainda no âmbito da definição da assunção de dívida, especificamente no seu 

aspecto negocial, é importante destacar o seu caráter abstrato162.  

Sendo abstrata, não pode o assuntor opor ao credor exceções decorrentes da causa 

que o levou a assumir a dívida (negócio subjacente ou relação de provisão)163. A título 

exemplificativo, pode a assunção de dívida ter como causa um crédito pré-existente do 

devedor primitivo perante o assuntor. Uma vez assumida a dívida, o assuntor não pode, em 

princípio, opor-se à cobrança pelo credor argumentando algum vício naquele crédito164.  

                                                 
161 A essa observação acrescenta-se que a assunção de dívida pode ser contratada a termo ou sob condição 

suspensiva. Nesses casos, ainda que se identifique a assunção de dívida enquanto negócio jurídico, não será 

observada imediata e concomitantemente, a assunção de dívida enquanto ato de disposição – especificamente, 

a substituição do devedor – até que ocorra a condição ou o termo. 

Em outras palavras, enquanto negócio jurídico (1), a assunção de dívida é um contrato. Pode se perfazer pela 

expromissão ou pela delegação. São, contudo, apenas espécies de contrato, havendo diversas outras hipóteses 

de contrato que não são assunção de dívida (como a compra e venda). Da mesma forma, enquanto ato de 

disposição (2), a assunção de dívida é uma hipótese de transmissão das obrigações. Mais especificamente, é 

uma “sucessão singular no débito”, é o efeito do negócio jurídico. A assunção de dívida é uma espécie de 

sucessão singular no débito, havendo outras hipóteses que não decorrem da convenção entre as partes (podendo 

decorrer também da Lei ou da decisão judicial). 

É relevante registrar que A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), p. 196), no esforço de definir a melhor 

nomenclatura para o negócio que desejava descrever, suscita adotar a expressão “sucessão singular na dívida”. 

Contudo, conclui que: “Também a designação « sucessão singular na dívida » não se afigura completamente 

rigorosa, visto que apenas alude ao efeito da operação, e não ao acto gerador desse efeito”. 
162 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 204; e L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), p. 424; 

G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584, C. M. SILVA 

PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371; L. MOSCARINI, Il contratto a favore di terzi: artt. 1411-1413, 

2ª ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 140 e E. ENCINAS, Código civil alemãn comentado, Madrid-Barcelona, Marcial 

Pons, 1998, p. 153. 

Tratando especificamente da expromissão, T. MANCINI (Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 4) afirma que 

ela deve ser enquadrada nos negócios abstratos; contudo, admite que as partes podem reconduzir o negócio a 

uma causa por meio de um acordo entre as partes, hipótese em que a causa terá efeito jurídico. Também G. 

QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 886) anota que na expromissão a relação entre o 

expromissor e o exprometido é irrelevante para a expromissão. 
163 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 588 e S. 

SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), pp. 303-304. 

T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), pp. 204-205) registra haver uma corrente minoritária que 

identifica o negócio de assunção de dívida como causal quando houver um negócio prévio entre o devedor 

primitivo e o assuntor. Este autor contesta essa posição, contudo, exatamente com base no argumento de que 

o tereiro não pode opor ao credor exceções decorrentes desse negócio entre ele, assuntor, e o devedor primitivo 

substituído. Indica nesse sentido o art. 598 do CC/português e o § 417 do BGB. 
164 É interessante anotar a existência de causa para da assunção de dívida, ainda que seja mantido como negócio 

jurídico abstrato. Essa questão, entretanto, será melhor aprofundada no tópico 2.4.3. Relação entre devedor 

primitivo e assuntor, abaixo.  
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Há que se fazer uma importante ressalva: a abstração da assunção de dívida é regra 

geral, ou seja, é abstrata em princípio. Nada impede, entretanto, que as partes convencionem 

em sentido contrário. Em outras palavras, desde que assim estabelecido no negócio de 

assunção de dívida, pode ser garantido ao assuntor o direito de opor ao credor as defesas 

provenientes da relação de provisão (i.e., do negócio subjacente, da causa que levou à 

assunção da dívida)165. É exatamente a regra do accollo166.  

De qualquer sorte, é importante registrar que a abstração é do negócio de assunção 

de dívida (ou seja, abstrai-se da relação de provisão), e não da dívida em si mesma (relação 

de valuta). Uma vez que a assunção de dívida tem exatamente o efeito de manter a relação 

obrigacional assumida, então pode o assuntor opor ao credor as defesas provenientes dela, 

ou seja, da própria obrigação assumida. Por exemplo, se a dívida assumida por inválida, 

então também a assunção o será167.  

  

2.2 – Nomenclatura 

Muitos são os nomes dados ao instituto ora estudado. No esforço compilador, L. 

ROLDÃO DE FREITAS GOMES
168

 aponta as seguintes expressões: “sucessão no débito”, mais 

comum entre os italianos e os tradutores; “sucessão na dívida”, mais frequente no vernáculo 

jurídico; os franceses preferem “cessão da dívida”, “cessão do débito”, mas também 

utilizam: “reprise de dette”, “transport de dette” ou “transfert de dette”; sucessão singular 

                                                 
165 Cf. T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 4 e L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), p. 424. 
166 O CC/italiano, especificamente no art. 1.273, § 4º, trata da hipótese de accollo, que é fattispecie peculiar e 

admitida ali como contrato nominado em função da regulamentação expressa. Em brevíssimas linhas, havendo 

accollo presume-se o inverso: é garantido ao assuntor o direito de opor não apenas as exceções decorrentes da 

relação de valuta e do próprio negócio jurídico de assunção de dívida, mas também da relação de provisão. 

Sobre o tema, vide 2.5.3.  “Accollo”, abaixo. Já ao versar sobre a delegação (art. 1.271, § 2º) e a expromissão 

(art. 1.272, § 2º), o CC/italiano presume a abstração, mas admite expressamente a convenção em sentido 

contrário. No mesmo sentido o art. 598 do CC/português: a regra é que o assuntor não pode opor as exceções 

decorrentes do negócio subjacente; contudo, as partes podem convencionar em sentido contrário, permitindo 

que o assuntor oponha também as defesas provenientes da sua relação com o devedor primitivo. É a melhor 

solução. Considerando a liberdade contratual, não há porque recusar validade ou eficácia a essa cláusula, se 

for convencionada entre as partes. Frisa-se: à exceção do accollo, a convenção que venha a garantir ao assuntor 

o direito de opor as defesas vindas da relação de provisão deve ter o consentimento expresso do credor.  

No direito pátrio, os arts. 299 a 303 do CC/2002 não vedam essa vinculação causal, razão pela qual deve ser 

admitida.  
167 Cf. C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371. Por outro lado, o autor admite a 

possibilidade de transferir a obrigação ineficaz ou que pode ser atacada, se o vício for sanável. Inclusive, admite 

que a ratificação ou confirmação da obrigação pode ocorrer no próprio ato de assunção de dívida.  

A questão das exceções será tratada de forma mais detalhada no tópico 2.7 – Defesas do assuntor. Desde já se 

registra, apenas, que no Brasil o assuntor pode opor ao credor todas as exceções provenientes da relação jurídica 

assumida, salvo as pessoais do devedor primitivo. Nesse sentido o art. 302 do CC/2002. 
168 Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 80. 
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na dívida e assunção de dívida, esta mais próxima da tradução da germânica 

“Schuldübernahme”169. 

Efetivamente, diversos doutrinadores adotam a expressão “cessão de débito”, ou 

sua variante “cessão de dívida”170. Utilizam-na, em especial, devido à proximidade com a 

expressão “cessão de crédito”171; dessarte, buscam extrair deste instituto as fontes daquele. 

Afinal, é inquestionável o paralelo entre os institutos: enquanto este gera a transmissão da 

relação jurídica pelo polo ativo, aquele gera a transmissão pelo polo passivo. 

Contudo, é exatamente dessa proximidade linguística que nascem as ressalvas à 

expressão “cessão de débito” como nomenclatura geral para o instituto. Apesar de paralelas, 

as fattispecie são inconfundíveis, tendo cada uma características ímpares que impedem a 

aproximação desejada por esses autores172.  

De um lado, a cessão de crédito é ato realizado pelo credor cedente, sujeito ativo 

que se substitui pelo cessionário. De outro, na transmissão negocial da dívida, o ato não é 

realizado pelo devedor primitivo; pelo contrário, o sujeito passivo é relegado a segundo 

plano, inclusive sendo dispensável a sua participação173. Em outras palavras, a expressão 

                                                 
169 Também A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), p. 196) e G. TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. 

BODIN DE MORAES (Código cit. (nota 141 supra), p. 583) anotam a expressão “assunção de dívida” como 

proveniente do alemão “Schuldübernahme”. 
170 Por exemplo C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 623 e J. CARBONNIER, Théorie des obligations, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1963, p. 489. 
171 Nesse sentido, por exemplo, R. SAILEILLES (De la cession cit. (nota 100 supra), p. 10), que não apenas 

denomina seu trabalho “cessão de dívida” como, ainda, esclarece que: “Je prefere donc me placer au point de 

vue de l’ancien débiteur et de l’acte par lequel il entend se décharger sur la personne d’un autre de sa propre 

obligation ; cet acte est pour lui l’analogue de celui par lequel le créancier aliène son droit de créance ; c’est 

une cession, et le mot cette fois ne vise que le cas de sucession aux dettes sans méprise possible.” O autor 

oitocentista externa essa opinião logo após esclarecer que a nomenclatura alemã (“Schuldübernahme”) é 

elástica e demasiado confusa, porquanto abarcaria não apenas a sucessão singular no débito, mas também a 

adjunção na dívida e inclusive a promessa de liberação. 

Também S. BENETI (Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 21, nt. 7), que expressamente afirma que prefere a 

expressão “cessão de débito” em função da sua analogia à “cessão de crédito”, por influência de R. SALEILLES, 

apesar de admitir ser menos exata do que as expressões “assunção de dívida”, “assunção de débito” ou mesmo 

“cessão de dívida”. 

Entre outros exemplos, também D. GOZZO (Cessão cit. (nota 141 supra), p. 375) relembra a cessão de crédito 

na sua descrição do instituto, que ela também chama “cessão de débito”.  
172 L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 55-56 e nt. 173, bem como p. 80, nt. 

4) sugere que a hesitação na doutrina francesa quanto à aceitação da sucessão singular no débito pode ter 

nascido exatamente dessa nomenclatura e de certa confusão na doutrina francesa – de que o ato seria produzido 

pela vontade do devedor, tendo a participação do credor efeito apenas de vinculá-lo. 
173 No mesmo sentido de considerar inapropriada a expressão “cessão de dívida”, também porque pode ser 

realizada sem o consentimento do devedor primitivo: A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 196. 

Este autor, contudo, admite essa expressão como útil, utilizando-a para identificar o instituto ora sob análise. 

Também J. ZEGERS (De la cesion de deudas y contratos, in Revista Chilena de Derecho 16 (1989), p. 13, nt. 

**), apesar de adotar a expressão “cesión de deuda”, admite que não é ela a mais adequada para descrever a 

natureza jurídica do instituto. Entretanto, distinguindo as diversas hipóteses negociais, entende por denominar 

“cesión de deuda” o negócio na forma delegatória e “asunción privativa de deudas” quando na forma 

expromissória (idem, pp. 17-18).   
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“cessão de dívida” é insuficiente, porquanto descreve – e ainda o faz inadequadamente – 

apenas a estrutura negocial da delegação, não abarcando a expromissão174. 

Também é observada corriqueiramente a expressão “sucessão singular no débito” 

ou “transmissão singular na dívida”, com suas variantes. Todavia, já na primeira análise se 

observa que não são as mais adequadas para identificar o instituto sob estudo: em verdade, 

descrevem o efeito da operação, não o ato jurídico que lhe dá causa175. 

Conforme a definição já posta acima do instituto ora sob análise, há, a um só tempo, 

um ato negocial e um ato dispositivo. A expressão “sucessão singular no débito” abarca 

apenas o segundo, o ato dispositivo, a substituição do devedor mantendo íntegra a relação 

jurídica. Acontece que essa substituição pode ocorrer não apenas por meio de negócio 

jurídico, tal como na sucessão legal ou judicial176. 

A expressão mais adequada é “assunção de dívida”177. Trata-se da nomenclatura 

que chega mais próxima da descrição da fattispecie. Efetivamente, seja na forma delegatória, 

                                                 
Interessante anotar, nesse contexto, que o CCyC adota nomenclaturas especificas para a sucessão singular 

negocial na dívida conforme haja ou não participação do devedor primitivo. Especificamente no art. 1.632, em 

que há participação dele, denomina “cesión de deuda”; já no art. 1.633, em que não há participação do devedor 

primitivo, denomina “asunción de deuda”. 
174 Como bem chama atenção D. GOZZO (Cessão cit. (nota 141 supra), p. 375) adotando-se a nomenclatura 

“cessão de débito”, chamar-se-á “cedente” o devedor primitivo, “cessionário” o terceiro que entra como novo 

devedor, e “cedido” o credor. 

No mesmo sentido, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 80) critica as 

expressões “cessão de dívida” e “cessão de débito”, argumentando que elas criariam um falso senso de que o 

acordo entre o devedor e o terceiro baste para o aperfeiçoamento do negócio. Diferentemente, a assunção de 

dívida remonta à noção de que o ato é uma mera convenção entre o devedor e o terceiro, cujo aperfeiçoamento 

depende do consentimento do credor. Também S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 379) critica a 

expressão “cessão de débito” pelo fato de que ela realçaria alguma espécie de alienação, o que ele não observa 

de forma clara na fattispecie. 

É imperioso concordar com L GOMES e S. VENOSA. Até a denominação das partes (lembrada po D. GOZZO) 

reforça o quanto anotado acima: ao adotar a expressão cessão de débito, remete-se a um negócio em que o 

agente seria o devedor primitivo; seria ele o “cedente”. Isso, entretanto, não se coaduna com a estrutura negocial 

geral do instituto ora analisado. 
175 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 196. Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 81, se inspira no autor português para criticar a expressão. Ambos ainda 

acrescentam que a expressão é demasiado longa e, portanto, de uso incômodo. Concorda-se com a crítica de 

que não se limita ao instituto ora sob estudo; a crítica com relação à extensão da expressão já não tem a mesma 

relevância. 

Em sentido contrário, essa é, para J. ZEGERS (De la cesion cit. (nota 173 supra), p. 13, nt. **), a expressão mais 

adequada. 
176 Há que se registrar que a seção do CC/português que trata da matéria é denominada “Transmissão singular 

de dívidas”. Contudo, ali discorre-se não apenas sobre a assunção de dívida, título dado ao art. 595, primeiro 

dessa seção, mas também sobre a a adjunção na dívida e a promessa de liberação, bem como sobre as garantias 

da dívida, as consequências da operação etc. 
177 Inclusive, anota-se que essa foi a denominação adotada no CC/2002 para intitular o capítulo no qual trata 

da matéria (arts. 299 a 303). Bastante próximo, o projeto de Código das Obrigações de 1965 denominou 

“assunção de débito”. Em oposição, admite-se que o Antepojeto de 1941 preferia a expressão “cessão de 

débito”. 

Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 80), a despeito da multiplicidade 

de “nomes” que identificam o instituto, entende a “assunção de dívida” é a melhor, devido à sua etimologia, 

proveniente de “ad-sumo”, “adsumere”, i.e., tomar, descrevendo o ato do terceiro-assuntor, que toma para si a 
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seja na expromissória, a operação depende da ação do terceiro. É indispensável que ele, 

enquanto pessoa que substituirá o devedor primitivo, se apresente para ocupar o seu posto 

na relação jurídica. 

A despeito de tudo quanto anotado acima, e em consonância com a doutrina pátria 

e estrangeira, admite-se a utilização eventual das expressões “cessão de débito” e “sucessão 

singular na dívida”, com suas variantes, como sinônimos de “assunção de dívida” para evitar 

repetições178. 

Tendo adotado a expressão “assunção de dívida”, mantém-se o credor sob esse 

nome, passando a denominar “devedor primitivo”179 a pessoa que é substituída, e “assuntor” 

o terceiro que entra na relação jurídica. É esta (assuntor) a denominação mais comum180, e 

que, portanto, se adota na presente tese. Contudo, também é possível encontrar 

ocasionalmente, na doutrina pátria, o terceiro como “assumente”181. Em ambos os casos, os 

sufixos “-or” ou “-ente” têm o condão de converter o verbo “assumir” no substantivo 

descritivo da pessoa que assume, ou seja, do agente182.  

                                                 
dívida e o lugar do devedor primitivo. Ainda apresenta o mesmo argumento etimológico S. SANTOS, Da 

assunção cit. (nota 122 supra), p. 298. Já O. GOMES (Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 257) adota 

essa nomenclatura à falta de outra melhor.  
178 Diversos autores utilizam, efetivamente, as expressões como sinônimas, sem discorrer sobre eventuais 

nuances. É possível citar como exemplo E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), 

p. 143), que anota: “Em se tratando, pois, de cessão de débito – chamada de ‘assunção de dívida’ no CC – não 

era (...)”. No mesmo sentido A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), p. 196) que, após breve crítica às 

expressões mais comuns, conclui que: “Falar-se-á, por mais simples, em assunção ou em cessão de dívida”. 

Ainda: D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 375), que se questiona: “Mas o que vem a ser a assunção de 

dívida, igualmente denominada cessão de débito?”. Também F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 

110), que escreve simplesmente: “A assunção de dívida (também denominada cessão de débito) é um negócio 

jurídico (...)”. 

Em sentido contrário, por exemplo, é possível anotar que F. COMPARATO (Notas cit. (nota 131 supra), p. 520) 

utiliza o termo “assunção de dívida alheia” para descrever o negócio pelo qual um terceiro adere à dívida. De 

outro lado, utiliza a expressão “cessão de débito” para descrever o negócio no qual “há sub-rogação do devedor 

primitivo por outro”. 
179 Nada impede que uma mesma obrigação seja objeto de diversas substituições de devedores. Chamá-lo 

“devedor originário”, conquanto não seja errada em abstrato, pode remeter a uma ideia equivocada em 

determinados casos. Acertou, portanto, o CC/2002, em seus arts. 299, 300 e 302, na escolha da denominação. 
180 Por exemplo: M. J. CATALAN, Assunção de Dívida – Breves Comentários sobre a Positivação do Instituto 

no Novo Código Civil, in Informativo jurídico Consulex vol. 16, n. 34 (26 de ago de 2002), p. 12; M. H. DINIZ, 

Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 490; L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 426; T. SOMBRA, Da 

assunção cit. (nota 50 supra), p. 203; S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 290; F. TARTUCE, 

Manual cit. (nota 150 supra), p. 414; N. NERY JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 441. 
181 Por exemplo, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 332) afirma: “O assuntor 

ou assumente ficava vinculado até que o credor se manifestasse, ...”; também M. SIMÕES (Transmissão cit. 

(nota 125 supra), p. 55), que escreve: “... são partes o devedor original e o assumente, ...”. Ainda J. MARTINS-

COSTA (Negócio cit. (nota 68 supra), p. 145), segundo que: “... há a substituição da figura do devedor 

transmitente por outrem que (...) assuma a posição (...) do devedor, sendo dito assuntor ou assumente.” Ainda 

é possível observar a expressão “assumente” em S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 302. Todos, 

contudo, utilizam a expressão “assuntor” com maior frequência. 
182 Conclui A. OLIVEIRA (Os sufixos agentivos –nte e –(d/t/s)or no português: um estudo semântico-diacrônico, 

tese de doutorado, São Paulo, USP, 2014, pp. 239 e segg.), em tese dedicada exatamente ao estudo linguístico 

dos sufixos –nte e –(d/t/s)or, que não são similares mas sim concorrentes (tendo origens diversas) e, 
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2.3 – Requisitos 

 Tendo definido o conceito e a melhor forma de denominar o instituto, passa-se à 

análise dos seus requisitos.  

Como todo negócio jurídico, a assunção de dívida deve ter partes capazes, forma 

prescrita ou não vedada pela Lei, objeto lícito e possível183, requisitos aos quais se acrescenta 

ainda a participação ou consentimento do credor, bem como do devedor184. A substituição 

do devedor, sem a ruptura do vínculo jurídico, não é requisito, e sim elemento da própria 

definição do instituto185. 

Convém uma breve análise individualizada de cada um desses requisitos. 

 

2.3.1. Capacidade das partes 

A assunção de dívida é negócio jurídico e, como tal, exige que as partes tenham 

capacidade de contratar.  

Por se tratar de negócio jurídico imbuído de um ato de disposição, do credor se 

exige não apenas a capacidade de agir, mas especificamente a capacidade de dispor. Nessa 

esteira, se a dívida tiver sido dada em garantia ou em usufruto, por exemplo, é necessário 

que ele obtenha do usufrutuário ou de credor garantido pela dívida a liberdade para dispor 

dela186.  

                                                 
principalmente, que “o segundo sufixo é, sem dúvida, o mais produtivo deles, possuindo vigor nessa e em todas 

as épocas pelas quais passou, sobrevivendo sua forma, e, principalmente sua essência significativa. Semelhante 

no latim, -(t/s)or é também um dos sufixos mais produtivos na formação de nomes de agente.” (idem, p. 240).  

No mesmo sentido, conforme N. AREÁN-GARCÍA (Os sufixos –eiro, -or, -nte e -ista no Auto da Alma e no Auto 

da Compadecida, in Revista Philologus 57 (2013), p. 137), são hipóteses de substantivos agentivos formados 

pelo sufixo -nte: “ajudante” e “calmante”. No outro sentido, ainda conforme a mesma autora, (idem, p. 136), 

são exemplos de nomes de agentes, formados com o sufixo -or, não apenas “observador” (= verbo “observar” 

+ sufixo “-or”), como também “amador”, “roedor”, “sofredor”. 

Sem alongar em detalhes linguísticos, é possível observar que palavras são transformadas para referir à pessoa 

que age em determinada ação tanto com o sufixo –nte quanto com o sufixo –(d//t/s)or. Especificamente na 

linguagem técnica jurídica, é possível encontrar exemplos em ambos os sentidos: “depositante” e “locador”, 

“cedente” e “comprador”, “mutuante” e “doador”. 
183 Cf. G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885. 
184 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 84. Esse autor inclui, com 

razão, a existência e validade da dívida, bem como a validade do negócio jurídico, como pressuposto de eficácia 

da assunção de dívida. 
185 Em sentido contrário, M. H. DINIZ (Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), pp. 491-492) elenca a substituição do 

devedor como requisito. Registrar ainda, outrossim, a questão da insolvência, levantada por T. SOMBRA, Da 

assunção cit. (nota 50 supra), p. 212. Posterga-se o tratamento do tema, entretanto, para o tópico “2.8.1. O art. 

299 do CC/2002 – definição e requisitos da assunção de dívida”, uma vez que se trata de requisitos específico 

da legislação brasileira e de algumas outras, mas não é inerente à assunção da dívida. 
186 Cf. A. VON TUHR, Tratado de las obligaciones, vol. 2, trad. W. Roces, Madrid, Reus, 1934, p. 339; A. VAZ 

SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), pp. 210-211; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 376; L. ROLDÃO 

DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 84; D. MEDICUS, Tratado de las relaciones 
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Já no tocante ao terceiro, é relevante registrar que qualquer pessoa pode figurar 

como assuntor187. Em que pese seja comum, não é necessária a existência de vínculo prévio 

entre ele e o devedor primitivo.  

Preexistindo ou não a relação jurídica entre eles, o assuntor também deverá ter 

capacidade especial de dispor188, e especificamente de se tornar devedor. Esclarece-se: ainda 

que a assunção de dívida seja solvendi causa, o assuntor estará assumindo uma obrigação 

que não tinha antes. 

 

2.3.2. Forma 

Como regra geral, o negócio jurídico de assunção de dívida não exige formalidade. 

É possível, entretanto, que a obrigação em si mesma exija forma específica para a sua 

constituição ou modificação. Nessa hipótese, o negócio translativo deverá respeitar tal 

exigência189.  

 

2.3.3. Objeto da assunção de dívida ou a dívida assumível 

A assunção de dívida tem como objeto a relação jurídica obrigacional, levando à 

substituição da pessoa que figura no polo passivo sem afetar a sua integridade e natureza. A 

dívida a que se refere o próprio nome do instituto é, em regra, qualquer prestação à qual 

esteja vinculada um devedor original.   

Nesse contexto, o objeto da assunção de dívida é a dívida em si mesma, 

independentemente de a prestação ser de dar, de fazer e mesmo de não fazer190. Exige-se, 

                                                 
obligacionales, vol. 1, trad. Ángel Martínez Sarrión, Barcelona, Bosch, 1995, p. 343 e G. QUAGLIARIELLO, 

Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 884. 
187 Cf. J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 313. 
188 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 100. Este autor acrescenta (idem, pp. 100-101) 

que essa distinção é relevante, por exemplo, nos casos de administradores e gerentes de pessoas coletivas e 

sociedades não personificadas que agem com poderes gerais de administração, mas sem autorização especifica 

de disposição. Já G. QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 884) anota apenas a noção geral 

de que o assuntor estará contraindo obrigação nova e, por isso, precisa de capacidade para dispor. 
189 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 208; S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380; 

F. C. PONTES DE MIRANDA, Cessão cit. (nota 40 supra), pp. 331-332; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), 

p. 376; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 260 e E. ENCINAS, Código cit. (nota 162 supra), 

p. 153. 
190 Cf. L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 434. 

Em outras palavras, são transmissíveis as obrigações que têm como prestação (1) a entrega de coisa, 

determinada ou determinável, como certa soma de dinheiro, uma quantidade de arroz, determinada casa, (2) 

mas também a prestação de fazer algo, como a dívida de pintar uma parede ou de concertar um carro, (3) ou 

ainda a obrigação de não fazer, tal como não construir acima de certa altura, ou de não vender determinado 

objeto. 
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apenas, que a obrigação seja existente, lícita e válida191.  

Como se verá a seguir, a regra geral é que as dívidas são assumíveis. São exceções 

os casos em que a Lei ou a própria natureza da obrigação impeçam a transferência192. Inclui-

se na segunda hipótese, de intransmissibilidade da dívida em função da própria natureza, os 

casos em que o credor e o devedor primitivo convencionam tornar a prestação 

intransmissível.  

 

Dívida natural e prescrita 

É admissível a assunção da dívida imperfeita; contudo, ela terá a mesma eficácia 

contra o assuntor que tinha contra o devedor primitivo193.  

Exemplificativamente, nada impede a assunção de uma dívida natural. Frisa-se, 

somente, que a relação jurídica se mantém da mesma forma: a obrigação continuará natural 

mesmo após a assunção194. 

Igualmente, nada impede a assunção de uma dívida prescrita195. Questão 

                                                 
191 Cf. S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 27 e G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 

supra), p. 885. 
192 L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 89. 
193 Cf. S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 27 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. 

(nota 38 supra), p. 85. 
194 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 206. 

Também pela admissibilidade da assunção da dívida natural, F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. 

(nota 19 supra), p. 457; G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885 e J. NEY FERREIRA, Da 

assunção cit. (nota 147 supra), pp. 103-104. Este segundo autor, após fazer uma breve digressão acerca da 

natureza da obrigação natural, ressalva que só a admite na forma liberatória. Em sua opinião, não seria 

admissível na forma cumulativa (adjunção na dívida), porquanto essa implicaria solidariedade passiva entre o 

devedor primitivo e o assuntor e, enquanto a obrigação solidária, significa direito de ação executiva alternativa, 

ou seja, contra qualquer dos devedores. 

A análise aprofundada da dívida natural foge ao escopo dessa tese, vez que objeto de difícil e profunda análise, 

exigindo longa digressão. Basta apontar, por exemplo, que também é discutida a possibilidade ou não da 

novação de dívida natural. Observar que, de um lado, R. VIANA (A novação, São Paulo, Revista dos Tribunais, 

1979, p. 83) a aceita, e com razão; de outro, V. OLIVEIRA (Obrigações e responsabilidade civil aplicadas – 

doutrina, prática, jurisprudência, 2ª ed., São Paulo, Edipro, 2002, p. 320) afirma que, se for aceita a novação 

da dívida natural, a nova obrigação também deverá ser natural. Para este autor, admitir que a novação poderia 

criar obrigação civil seria admitir um vínculo original e autônomo. 

Retornando à assunção de dívida, é imperioso anotar que o CC/português determina expressamente, no art. 

595, nº 2, que na adjunção na dívida há solidariedade. Já o direito brasileiro, no tópico da assunção de dívida, 

não trata da assunção cumulativa e, portanto, não estabelece regra se ela seria solidária ou subsidiária. Seja 

como for, é concebível a dívida natural na qual figuram dois codevedores. Indepenendente de se tratar de dívida 

solidária ou não, qualquer deles que pague, o fará em nome próprio. Dessa forma, se é possível cogitar uma 

hipótese em que figuram codevedores desde o nascimento da dívida natural, não há razão para se negar a 

adjunção na dívida natural. Admite-se, contudo, que o credor não poderá executar a dívida, seja em relação ao 

devedor primitivo, seja em relação ao assuntor seja ainda em relação ao adjuntor. 
195 Admitem a assunção de dívida prescrita no escopo das “dívidas mutiladas ou sem obrigação” L. ROLDÃO 

DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 85 e F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. 

(nota 19 supra), p. 457. Também a admite, sem reservas quando ao caráter imperfeito, L. MELO, Assunção cit. 

(nota 115 supra), pp. 434-435. 

Em sentido oposto, G. CIAN – A. TRABUCCHI (Commentario breve al codice civile, 4ª. ed., Padova, CEDAM, 

1992, p. 1.002) afirmam que se o débito “sai prescrito comportano l’invalidità dell’e.[spromissione], 
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absolutamente diversa é o efeito da assunção desse débito em relação à interrupção ou à 

renúncia à prescrição196.  

 

Dívida futura 

São passíveis de assunção a dívida presente assim como a dívida futura. A 

transferência da dívida presente pode ocorrer imediatamente. A dívida futura, contudo, 

somente será transferida quando nascer197. 

Algumas ressalvas são feitas pela doutrina. VAZ GOMES, por exemplo, registra ser 

possível que a transmissão não venha a ser eficaz, não em função de ser futura, e sim “por 

não ser suficientemente determinada ou determinável”198. Já PONTES DE MIRANDA anota que, 

se a dívida futura for “de surgimento impossível, nula é a assunção de dívida”199. 

 

Dívida parcial 

Tratando de prestações divisíveis, a assunção de dívida pode abarcar a sua 

integralidade, mas também pode se limitar a parte do débito. Nesse caminho, também é 

possível que o terceiro se responsabilize (total ou parcialmente), mas promova a exoneração 

apenas parcial (em relação ao montante transferido) do devedor primitivo200. 

Efetivamente, quem pode o mais, pode o menos. Se o terceiro pode assumir a 

integralidade da dívida, nada impede que venha a assumir apenas parte dela. Ou que dois ou 

mais terceiros assumam, cada um, parte do débito, solidária, subsidiária ou 

independentemente uns dos outros. Enfim, é concebível que o devedor primitivo seja 

                                                 
presupponendo quest’ultima il credito altrui perfettamente valido ed azionabile”. Se defende tal tese em 

relação à expromissão abstratamente, é possível inferir que entenda aplicável tanto nas hipóteses de 

expromissão novatória, quanto de expromissão “privativa” (sucessão singular no débito) e de adpromissão. 
196 Vide breves comentários no tópico 2.7 – Defesas do assuntor, abaixo. 
197 Cf. L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), pp. 434-435; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 376; 

L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 86; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 

supra), p. 27, A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), pp. 206 e 251; S. VENOSA, Código cit. (nota 141 

supra), p. 380; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 260 e L. ENNECCERUS, Derecho, vol. 1 

cit. (nota 155 supra), p. 405. 
198 Assunção cit. (nota 118 supra), p. 206. Ressaltase que o autor português efetivamente se refere à eficácia, 

in verbis: “O que pode suceder é que a assunção de dívida futura não seja eficaz por não ser suficientemente 

determinada ou determinável essa dívida.” No direito pátrio, entretanto, o art. 104 do CC/2002 é expresso em 

determinar o objeto seja determinável é requisito da validade do negócio jurídico, enquanto o art. 166, do 

mesmo diploma, declara ser nulo o negócio jurídico quando o objeto é indeterminável. De qualquer forma, 

também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 86, nt. 22) chama atenção para 

essa ressalva de A. VAZ SERRA. 
199 Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 457. Com razão o autor. Inclusive, é a lógica que se extrai do art. 

166, II, do CC/2002: o negócio jurídico é nulo quando o seu objeto for impossível, e é impossível assumir uma 

dívida que jamais nascerá. 
200 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 109. 
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exonerado apenas parcialmente, mantendo a sua responsabilidade em relação à parte da 

obrigação da qual não foi exonerado.  

Imagine-se o seguinte exemplo: Caio deve R$ 100,00 a Tício. Mário então se 

compromete perante Tício a pagar R$ 30,00, desse valor. Já Cipião propõe assumir R$ 60,00 

da dívida, desde que ele seja o único devedor em relação a esse montante. Considerando que 

Tício aceitou ambas as operações, é possível concluir que Caio continuará devendo R$ 40,00 

a Tício. Mário será codevedor em relação a R$ 30,00. Enfim, Cipião será devedor sozinho 

de R$ 60,00. 

 

Dívida alternativa, facultativa, fungíveis e infungíveis 

Já foi dito que, salvo convenção em sentido contrário, as obrigações acessórias 

seguem a principal. Nessa mesma linha, é possível afirmar também que se transmitem, em 

conjunto com a obrigação, os direitos potestativos conexos à dívida. Sendo a dívida de 

obrigação alternativa, o assuntor poderá escolher qual prestação deseja realizar, tal como 

podia escolher o devedor primitivo201. Também poderá substituir a prestação nas dívidas 

facultativas202. 

Igualmente, como bem registra PONTES DE MIRANDA, é passível de assunção não 

apenas as dívidas de prestação fungível, mas também aquelas infungíveis203.  

 

Dívida dada em garantia ou em usufruto 

Também a dívida dada em garantia, assim como a dívida dada em usufruto, podem 

ser objeto de substituição do devedor. Nesses casos, não é suficiente o consentimento do 

credor para que se aperfeiçoe a assunção da dívida. É necessário também o consentimento 

daquele que detém a dívida, ou seja, do credor pignoratício ou do usufrutuário204. 

 

Dívida principal e dívida acessória 

Importa anotar ainda que as obrigações acessórias seguem as principais quando 

estas são assumidas por terceiros205. Contudo, também podem ser assumidas de forma 

                                                 
201 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 105. 
202 Cf. J. ZEGERS, De la cesion cit. (nota 173 supra), p. 17. 
203 Cf. Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 457. Há que se lmbrar que prestação infungível não se pode 

confundir com prestação personalíssima.  
204 Cf. A. VON TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 339 e A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 

supra), pp. 210-211. 
205 Cf. S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 27 e F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. 

(nota 19 supra), p. 461. 
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independente, apenas a principal ou apenas a acessória – desde que não esteja intimamente 

ligada à pessoa do devedor – caso as partes assim convencionem206. 

 

Dívida a termo e dívida condicionada 

Nada impede a assunção de uma dívida a termo nem a assunção de dívida 

condicionada207.  

Para que não restem dúvidas, não se pode confundir essas questões – ou seja, o 

objeto ser uma relação jurídica com prestação a termo ou sujeita a condição – com o negócio 

jurídico translativo sujeito a termo ou a condição. São hipóteses diversas:  

(a) na assunção de dívida a termo, a assunção de dívida é imediata, exonerando-se 

o devedor desde já. O assuntor já é o novo devedor e já está vinculado ao credor. 

Apenas, a dívida em si não será exigível enquanto não advier o termo;  

(b) na assunção a termo de dívida, a dívida em si mesma é exigível, o negócio 

jurídico translativo é que ficará sem efeitos enquanto não advier o termo. O 

devedor primitivo continua responsável pela obrigação, mesmo após o 

consentimento do credor, só ocorrendo a efetiva substituição quando alcançada 

a data estabelecida. 

É possível exemplificar a assunção de dívida a termo (a) assim: Caio deve a Mário 

R$ 100,00 com vencimento em 01/01/2020; Tício assume a dívida, exonerando-se de 

imediato Caio; Tício, agora novo devedor, somente será obrigado a pagar a dívida em 

01/01/2020. Já a assunção a termo de dívida (b) pode ser assim exemplificada: Caio deve a 

                                                 
206 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 86. Esse autor indica também, no 

mesmo sentido, o art. 599, n.º 1, do CC/português. Põe como exemplo o caso dos juros, esclarecendo mais à 

frente (idem, pp. 201-202), que, na dúvida, entende-se que são transferidos com a dívida os juros 

convencionados já vencidos. Admite, contudo, que a doutrina não é uníssona, havendo quem defenda que, no 

silêncio, não são transferidos os juros já vencidos. Efetivamente, essa é a posição de F. C. PONTES DE MIRANDA 

(Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 461), para quem: “A assunção de dívida concluída entre o terceiro e 

o credor determina a sucessão na dívida e, ainda em caso de dúvida, nas dívidas acessórias, inclusive quanto 

às dívidas de juros, porém, na dúvida, não se compreendem os juros convencionais vencidos” 

Melhor a solução de L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES: os juros vencidos, ainda que possam se converter em 

novo crédito principal, continuam juros enquanto não ocorrer. Assim, por exemplo, o art. 323 do CC/2002 

estabelece que a quitação do capital, sem reserva dos juros, faz presumir que estes também foram pagos; mais 

relevantemente, o art. 591 do mesmo CC/2002 permite a capitalização dos juros (civis) anualmente. Em outras 

palavras, enquanto não for “capitalizado”, os juros não têm natureza autônoma, figurando como acessórios da 

dívida principal e, consequentemente, são transferidos na assunção, salvo convenção em contrário. 
207 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 86, D. GOZZO, Cessão cit. (nota 

141 supra), p. 376 e L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), pp. 434-435. No mesmo sentido ainda G. 

TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. BODIN DE MORAES (Código cit. (nota 141 supra), p. 584), que fala em 

assunção de dívida vencida ou vincenda. 

Ainda, para que não restem quaisquer dúvidas, também não se pode confundir a dívida a termo com a dívida 

futura: esta ainda não existe, razão pela qual só ocorrerá a transmissão quando – e se – vier a nascer; já aquela 

existe desde já, apenas não é exigível. 
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Mário R$ 100,00; Tício assume a dívida de Caio, mas Mário estabelece que só haverá a 

substituição três meses depois de dado o seu consentimento; enquanto não se alcançar o 

termo, Caio continuará devedor de Mário, sendo irrelevante se a dívida em si mesmo já é ou 

não exigível. 

Em relação à dívida a termo, é possível argumentar, inclusive, que a assunção de 

dívida tem mais sentido quando a dívida assumida é ainda vincenda. Isso porque, em regra, 

o assuntor se compromete a satisfazer a prestação no futuro. Se o adimplemento da dívida é 

contemporâneo à assunção, ainda que se possa falar em dois atos – um de assunção e outro 

de extinção da dívida – os efeitos mais se aproximarão de uma dação em pagamento, se 

decorrente de ato do devedor primitivo, ou de pagamento com sub-rogação, de gestão de 

negócio ou ainda de pagamento por terceiro, conforme o caso, se decorrente de ato do 

terceiro. Somente se o adimplemento da dívida é diferido no tempo é que se tornam 

relevantes os efeitos da assunção de dívida, mormente quanto à exoneração do devedor 

primitivo com a manutenção da relação jurídica. Assim, a assunção de uma dívida vencida, 

em regra, estará associada a uma concessão de novo prazo. 

O mesmo raciocínio se aplica à assunção condicional de dívida208 ante à assunção 

de dívida condicional: nesta, a dívida pode ou não existir; naquela, o negócio jurídico 

translativo é que está sujeito a condição. Tal como na dívida a termo, é imperioso distinguir 

a assunção de dívida condicionada (a) da assunção condicionada de dívida (b).  

Na hipótese de assunção de dívida condicional (a), a condição afeta a dívida 

assumida. O negócio translativo em si mesmo pode ser ou não condicional. Exemplo: Tício 

assumiu a dívida de Caio perante Mário. Tício tornou-se devedor de Mário. Contudo, a 

dívida assumida tem condição resolutiva: se chover até o dia do pagamento, então a dívida 

se extingue. Portanto, Caio tornou-se devedor de Mário e Tício ficou exonerado desde o 

primeiro momento; contudo, caso venha a chover, a obrigação assumida em si mesma 

(relação de valuta) se resolve e Caio não precisa pagar a dívida.  

Já hipótese de assunção condicional de dívida (b), a condição afeta o negócio 

translativo. A dívida em si mesma pode ser ou não condicional, a termo, vencida ou futura 

etc. Exemplo: Tício assume a dívida de Caio perante Mário se determinado time ganhar uma 

competição. A condição (se o time ganhar a competição) afeta o negócio de assunção de 

dívida: se ganhar, então Tìcio assume; se perder, então não assume, permanecendo como 

devedor Caio. Não se falou da dívida; não se sabe qual o seu conteúdo nem a sua natureza. 

                                                 
208 Também S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 380) fala em assunção condicional de dívida. 
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Dívida já assumida antes: 

É interessante salientar, ainda, a possibilidade de assunção de dívida já transmitida 

anteriormente209. Exatamente por isso é que se preferem as locuções “devedor primitivo” ou 

“antigo devedor” em detrimento de “devedor original” ou “devedor originário”. 

Anota J. NEY FERREIRA ser possível que, antes da ratificação ou mesmo da 

comunicação ao credor, o assuntor realize novo negócio de alienação da mesma dívida. Isso 

pode acontecer em cadeia, sucessivamente o novo assuntor delegando a dívida a terceiro. 

Conclui este autor, com razão, ser suficiente a aceitação pelo credor apenas do negócio entre 

o último intermediário (último delegante) e o último assuntor (último delegado) para que 

ocorra a assunção de dívida210. 

Ainda analisando essa hipótese, o autor conclui não ser lícito ao credor recusar o 

último negócio, mas ratificar algum intermediário211. Essa conclusão, entretanto, não pode 

ser tomada de forma absoluta. Se, por um lado, ao credor for comunicado apenas do último 

negócio, ou seja, da última delegação, então realmente só esse negócio lhe foi ofertado e, 

consequentemente, só esse pode ser ratificado ou recusado. Contudo, se o credor for 

comunicado de cada um (ou ao menos alguns) dos negócios intermediários, então poderá 

ratificar qualquer um deles, o que significa ratificar todos os anteriores, mas não os 

posteriores.  

Pode-se exemplificar assim: Caio delegou Mário, que delegou Tìcio, que delegou 

Pompônio, que delegou Ulpiano, que delegou Paulo, que delegou Juliano. Se somente a 

delegação de Juliano foi comunicada ao credor, então somente esse negócio pode ser 

ratificado ou recusado. Se, entretanto, todos os negócios intermediários foram comunicados, 

sem prazo e sem revogação expressa, então o credor poderia aceitar, e.g., Ulpiano como 

novo devedor, o que implica aceitar as delegações de Caio, de Mário, de Tício e de 

Pompônio, que foi quem delegou Ulpiano, mas não a delegação do próprio Ulpiano, que 

delegou Paulo, e nem a de Paulo, que delegou Juliano. 

De qualquer sorte, J. NEY FERREIRA defende também, novamente com razão quando 

se observa especificamente a hipótese da delegação, que a substituição do assuntor antes da 

ratificação pelo credor exige o consentimento do devedor primitivo (primeiro delegante). 

                                                 
209 Trata-se, anota L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 89), da hipótese 

denominada “riaccollo” pelos italianos. 
210 Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 120-121.  
211 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 120-121. 



88 

 

Isso porque para o devedor antecedente (in casu, o assuntor precedente) é relevante o destino 

do negócio de transmissão de dívida. Efetivamente, o vício em negócio posterior pode anular 

toda a cadeia e, consequentemente, a sua exoneração212. 

 

Dívida litigiosa 

Muito se discutiu acerca da possibilidade de cessão de crédito litigioso213. Essa 

proibição objetivava evitar a especulação e o lucro ilegítimo. Exatamente por que esses 

riscos não são intrínsecos à assunção de dívida, as limitações não se aplicam à substituição 

do polo passivo. Também por isso, e não havendo vedação legal, é possível, como regra, 

admitir a sucessão singular na dívida litigiosa214. 

Questão diversa – que pertence à seara do direito processual, e não do direito civil 

– é definir se é possível a substituição da pessoa já no curso do processo, em especial do 

processo de conhecimento215.  

                                                 
212 Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 121. Efetivamente, não apenas o devedor primitivo, mas qualquer 

delegante tem interesse em relação às operações posteriores. No caso já exemplificado no parágrafo anterior 

Caio delegou Mário a seu credor. Se essa operação for válida e eficaz, então Caio ficará exonerado. Imagine-

se, entretanto, que Mário delega Tício antes de receber a resposta do credor, sendo essa a operação ratificada 

pelo credor. Acontece que, se após a assunção da dívida o credor constatar que Tício era insolvente – e sendo 

esse um dos requisitos do negócio –, então toda a cadeia de delegações será invalidada, retornando Caio à 

condição de devedor. 
213 Cf. J. IGLESIAS (Derecho cit. (nota 66 supra), p. 648), no direito justinianeu, por exemplo, era proibida a 

cessão de créditos litigiosos, ao lado da proibição da cessio in potentiorem. Também o afirma A. VAZ SERRA 

(Assunção cit. (nota 118 supra), p. 207), que anota a proibição, pela legislação então vigente em Portugual, da 

cessão de créditos em favor de determinadas pessoas, bem como pelo art. 1.261 do CC/italiano. 
214 Cf. A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), pp. 206-207 e 251. No mesmo sentido, também S. 

BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 27; S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 299; A. VON 

TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 339; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), pp. 

259-260; C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso de direito civil, vol. 2, 7ª ed., Salvador, JusPodium, 

2013, p. 409; e L. ENNECCERUS, Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), p. 405. 
215 Essa análise foge ao escopo dessa tese, que trata do direito material. Ainda assim, apenas 

exemplificativamente, é possível apontar que o CPC/2015 estabelece normas em relação à sucessão das partes 

nos arts. 108 a 110, normas repetidas dos arts. 41 a 43 do CPC/1973. Segundo elas, é possível a substituição 

da parte na lide, desde que haja o consentimento da outra parte. Citam especificamente o art. 42, §§ 1º e 3º, do 

CPC/1973 C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso cit. (nota 214 supra), p. 411, L. ROLDÃO DE FREITAS 

GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 87 e F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 

19 supra), p. 343. No mesmo sentido, o art. 779, III do CPC/2015 (repetindo a norma do art. 568, III, do 

CPC/1973) também reconhece que a execução pode ser promovida diretamente contra o assuntor, quando a 

assunção envolver título executivo. No mesmo sentido, de que é possível a assunção de dívidas litigiosas, sendo 

a questão processual matéria diversa da questão material: F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. 

(nota 19 supra), p. 457 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 86-87. Este 

último autor acrescenta, ainda, haver controvérsia sobre a possibilidade da assunção de dívida litigiosa, porém 

não indica nenhum autor que a rejeite, apontando apenas que A. VAZ SERRA a admite com hesitação. 

Sobre a questão da sucessão da parte no processo judicial é possível indicar a leitura, entre inúmeros outros, 

de: ALVIM, Arruda; ALVIM PINTO, Teresa Arruda, O terceiro adquirente de bem imóvel do réu, pendente ação 

reivindicatória não inscrita no registro de imóveis, e a eficácia da sentença em relação a esse terceiro no 

direito brasileiro, in Revista de Processo, vol. 31, São Paulo, RT, 1983, pp. 189-198; ALVIM, Arruda; ALVIM 

PINTO, Teresa Arruda, Substituição processual, in Revista dos Tribunais, vol 426, São Paulo, RT, 1971, pp. 

20-32; BETTI, Emilio, Sostituzione processuale del cessionario e retratto litigioso, in Rivista di Diritto 

Processuale Civile, Padua, CEDAM, 1926, parte II, pp. 320-338; CÂMARA, Alexandre Freitas, A admissão do 
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Ainda no ensejo da obrigação litigiosa, é curiosa a leitura de M. STEINITZ, que 

apresenta uma série de casos interessantes envolvendo a participação de terceiros em 

processos judiciais, especificamente no financiamento dos litígios. Em um dos exemplos, 

elucubra sobre a possibilidade de uma empresa transferir a outra o risco de um processo 

mediante o pagamento de um prêmio216. Constata-se, entretanto, que o caso descrito não 

configura verdadeira assunção de dívida vez que o terceiro não se tornou devedor do autor 

da ação, não substituiu o réu e, em última análise, não levou a transmissão de nenhuma 

obrigação217. 

                                                 
assistente qualificado no processo civil - algumas considerações sobre o adquirente de direito litigioso e sua 

intervenção, in O terceiro no processo civil brasileiro e assuntos correlatos: estudos em homenagem ao 

Professor Athos Gusmão Carneiro, Coord. Fredie Didier Jr. et al., São Paulo, RT, 2010; CRESCI SOBRINHO, 

Élcio de, Alienação da coisa litigiosa: notas sobre um livro de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, in Revista 

Trimestral de Jurisprudência dos Estados, vol. 49, São Paulo, Jurid Vellenich, 1988, pp. 47-56; LINO, Marcos 

dos Santos, Reflexos processuais da alienação da coisa litigiosa, dissertação de mestrado, São Paulo, USP, 

2013; FERREIRA, William Santos, Situação jurídica no processo do adquirente de bem litigioso e dos herdeiros 

e sucessores no caso de falecimento da parte diante do novo Código Civil, in Aspectos polêmicos e atuais 

sobre os terceiros no processo civil e assuntos afins, Coord. Fredie Didier Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier, 

São Paulo, RT, 2004; GUIMARÃES, Octavio Moreira, O successor singular perante actos jurídicos restrictos, 

ou desfeitos, São Paulo, Saraiva, 1936; OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de, Alienação da coisa litigiosa, 2ª 

ed., Rio de Janeiro, Forense, 1986; ORIONE NETO, Luiz, Sucessão e substituição processual - traços distintivos, 

in Revista de Processo, vol. 46, São Paulo, RT, 1987, pp. 220-223; PINNA, Andrea, Financing civil litigation: 

the case for the assignment and securitization of liability claims, in New Trends in Financing Civil Litigation 

in Europe, disponível em http://ssrn.com/abstract=1396682 [17-06-2017]; SEVERO NETO, Manoel, 

Substituição processual, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2002; STEINITZ, Maya. Whose Claim cit. (nota 304 

supra), pp. 1268-1333, disponível em http://www.minnesotalawreview.org/wp-

content/uploads/2012/03/Steinitz_PDF.pdf [17-06-2017].  
216 Whose Claim Is This Anyway? Third-Party Litigation Funding, in Minnesota Law Review 95 (2011), p. 

1.270, disponível em http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2012/03/Steinitz_PDF.pdf [17-

06-2017]. Nas palavras da própria autora: “Imagine also a corporation that is facing a bet-the-company class 

action lawsuit, which it is convinced is a strike-suit (i.e., a nonmeritorious but prohibitively expensive suit to 

defend). Facing the risk of an uncertain jury verdict, it transfers that risk to a third party by paying a premium. 

Thus protected, it enables itself to continue its smooth operation generating profits for its shareholders and 

jobs for its employees.”.  

Ainda no tema de “financiamento de litígios”, D. NEUBERGER (From Barretry, Maintenance and Champerty 

to Litigation Funding: Harbour Litigation Funding First Annual Lecture, discurso proferido em Gray’s Inn, 

em 08/05/2015, p. 5, disponível em https://www.supremecourt.uk/docs/speech-130508.pdf [18-06-2017] 

esclarece ser possível definir “maintenance”, nesse contexto, como o ato direto ou indireto de oferecer auxílio 

financeiro a outrem para que proponha, mantenha ou se defenda de processo judicial sem justificativa legal. Já 

“champerty” é a forma agravada, na qual aquele que mantém a parte da lide o faz mediante a expectativa de 

receber parte ou a totalidade dos ganhos provenientes do processo. Enfim, “barretry” é a atuação profissional 

ou habitual nessa atividade. De volta a M. STEINITZ (Whose Claim cit. (nota 216 supra), p. 1271), a autora 

admite que em diversos estados dos Estados Unidos da América a prática é, no mínimo, legalmente duvidosa. 

Registra que essa prática encontra barreiras na “regulamentação ética antiquada” e em função da proibição de 

a parte dividir os proventos da ação judicial com uma terceira pessoa, que não tem interesse jurídico na lide, 

mas que a ajudou ou financiou (“Champerty Doctrine”). Cita o estado de Minnesota como exemplo de 

legislação que continua aplicando a proibição; com legislação duvidosa, cita Nova Iorque, que teria mitigado 

a doutrina, mas não a afastado; já Massachusetss e Carolina do Sul seriam estados que totalmente aboliram a 

proibição (idem, pp. 1289-1290). Ainda sobre a “Champerty Doctrine”, ver SMITH, George Bundy, e HAL, 

Thomas J., The narrow application of the Champerty Doctrine, in New York Law Jornal, 19/10/2012, 

disponível em: http://www.newyorklawjournal.com/id=1202575354205, acessado em 18/06/2017, sobre a 

aplicação dessa doutrina na corte de Nova Iorque. 
217 A fattispecie seria melhor definida como uma espécie de seguro ou ainda uma promessa de liberação, a 

depender do caso concreto. Efetivamente, M. STEINITZ, Whose Claim cit. (nota 216 supra), pp. 1271-1272 e 
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Dívida decorrente de responsabilidade civil 

M. I. CARVALHO DE MENDONÇA inclui as dívidas decorrentes de responsabilidade 

civil dentre as dívidas e natureza personalíssima. Por isso, afirma que “não pode assumir a 

obrigação de reparar o dano quem não o cometeu”218. É necessário, entretanto, discordar 

dessa posição219.  

O caráter personalíssimo da obrigação é subdividido em duas categorias: os casos 

em que a própria prestação é personalíssima (ou seja, só pode ser satisfeita pelo devedor 

original) e os direitos indisponíveis para o credor. 

In casu, desde que a prestação tendente à reparação do dano possa ser realizada por 

qualquer pessoa, ela não se encaixa na primeira categoria. Tomando a indenização 

pecuniária – a hipótese mais comum –, o pagamento pode ser feito por qualquer pessoa, 

pouco importando se quem o efetiva é a pessoa que deu azo ao dano ou outrem. 

Tampouco se encaixa a obrigação de indenização na segunda categoria. O credor 

da indenização pode, como regra geral, perdoá-la. Pode, inclusive, simplesmente renunciar 

ao seu direito de reclamar a indenização, ainda que o devedor não aceite a remissão. Sendo 

assim – seguindo a linha de quem pode o mais, pode o menos –, é plenamente aceitável que 

o credor exonere o devedor primeiro diante da apresentação de um terceiro assuntor220. 

Frisa-se que, ao manter a relação jurídica intacta, a assunção de dívida leva à 

substituição da pessoa do devedor em relação à dívida, mas não em relação ao fato que lhe 

dá causa. Assim, havendo a sucessão do devedor em relação a uma dívida de R$ 100,00, 

constituída em função de um contrato de compra e venda, o terceiro-entrante será devedor 

do preço, mas não será comprador. Da mesma forma, a dívida de indenização assumida 

continuará a ser indenização, ainda que substituído o devedor; o assuntor, contudo, não se 

converterá em responsável civil pelo dano. 

 

                                                 
nt. 6) segue esclarecendo que esse terceiro pode não atuar meramente como “garantidor”, mas vir a participar 

comissivamente no litígio, o que poderia aumentar as chances do “devedor primitivo” quando esta parte não 

tem costume de recorrer ao judiciário (“one-shotters”), o que lhe torna mais fraca na disputa, enquanto o 

financiador é litigante contumaz (“repeat players”), e levaria a um maior equilíbrio na lide. 
218 Doutrina e prática das obrigações: ou tratado geral dos direitos de crédito, t. 2, 4ª ed., Rio de Janeiro, 

Revista Forense, 1956, p. 141. 
219 Também discorda dessa posição L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 89, 

nota 32.  
220 Sobre a relação jurídica cindível e a possibilidade de renúncia, ver: M. ANDRADE, Teoria cit. (nota 8 supra), 

p. 37.  
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Dívidas intransmissíveis 

Tendo apresentado uma visão geral sobre as dívidas transmissíveis, é importante 

discorrer, igualmente, sobre as dívidas não passíveis de assunção. A intransmissibilidade das 

dívidas pode decorrer: (1) da expressa vedação legal, (2) de vedação contratual entre as 

partes e (3) da natureza da obrigação221. A primeira e a segunda hipóteses não apresentam 

maiores dificuldades.  

Em primeiro lugar, é nulo qualquer negócio jurídico que tenha objeto proibido pela 

Lei222. Portanto, se a Lei expressamente veda a assunção da dívida, então ela não é 

transmissível. Nesse contexto, por exemplo, é proibida a assunção de dívida que tenha como 

prestação ato ilícito, ou seja, que seja vedada pela Lei223.  

Em segundo lugar, se as partes convencionaram que a dívida seria intransmissível, 

não podem, posterior e unilateralmente, atuar contra o contrato. Nesse contexto, em que há 

convenção estabelecendo a intransmissibilidade da dívida, é possível o devedor primitivo, 

por exemplo, se opor à expromissão224. 

A terceira hipótese, entretanto, exige uma análise mais aprofundada. Efetivamente, 

situações há em que a própria natureza da obrigação impede a sua transferência. Pode ocorrer 

que a impossibilidade decorra da (a) vinculação no próprio polo passivo, sendo esse o caso 

das obrigações personalíssimas em relação ao devedor (intuitu personae)225; (b) mas também 

pode acontecer que a vinculação seja no polo ativo, sendo esse o caso dos direitos 

indisponíveis para o credor226. 

                                                 
221 B. MIRANDA (Assunção cit. (nota 59 supra), pp. 250-251) divide em quatro categorias, acrescentando além 

dessas três, as hipóteses de vedações “decorrentes da inerência ao credor”; entretanto, não esclarece o que 

significa. É possível imaginar que se trate da hipótese em que o crédito é indisponível pelo credor. Prefere-se, 

portanto, adotar uma classificação tripartite, reunindo esta “quarta categoria” dentro do gênero das obrigações 

intransmissíveis pela própria natureza, que passa a abarcar duas espécies, como será destrinchado a seguir.  
222 Nesse sentido o art. 166, VII, do CC/2002.  
223 Cf. S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 27. 
224 Cf. S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380. 
225 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 202. Também G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. 

(nota 28 supra), p. 885) registra a impossibilidade da sucessão singular no débito nos casos em que a prestação 

devida esteja estritamente ligada à pessoa do devedor. Esclarece que nesses casos só é possível a substituição 

do devedor por meio da novação, vez que então substituir-se-á não apenas o devedor como também a própria 

obrigação, inclusive em seu conteúdo. Ainda T. MANCINI (Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 2), ao discorrer 

sobre as teses tocantes à expromissão, anota que nos casos de obrigações personalíssimas o devedor não pode 

ser exprometido porquanto a prestação só pode ser satisfeita pelo devedor original. 
226 Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 88-89) anota que a 

pessoalidade do débito pode ser subdividida em duas espécies. A primeira espécie é observada no mesmo 

ângulo que foi descrita acima: trata-se da obrigação na qual a prestação só pode ser satisfeita pelo próprio 

devedor primitivo, o que implica impossibilidade de assunção de dívida. Já a segunda espécie, para ele, é a 

obrigação que a Lei atribui a responsabilidade de prestá-la a determinada pessoa, o que significa que pode ser 

satisfeita por outrem e, consequentemente, é viável a assunção. Discorda-se desse segundo ponto, como será 

esclarecido a seguir. 
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São obrigações personalíssimas (a) aquelas cuja prestação é vinculada à pessoa do 

devedor. É exemplo perfeito a obrigação de que determinado músico toque em um show em 

função de seu renome. Essa obrigação não pode ser adimplida por outra pessoa que não esse 

o músico, porque nenhum credor é obrigado a receber prestação diversa daquela devida, 

ainda que mais valiosa. Quando o contrato é feito em função da pessoa do músico, não é 

possível satisfazer a prestação com a apresentação de outro músico, ainda que mais 

habilidoso ou mais famoso. Se o credor admitir que outra pessoa se apresente em lugar dele, 

há novação ou dação em pagamento, conforme o caso.  

De outro lado, há obrigações que a Lei atribui a determinada pessoa a 

responsabilidade de satisfazer a prestação. Mesmo que em tese qualquer pessoa pudesse 

satisfazer a prestação, o credor não pode renunciar ao direito que está legalmente vinculado 

à pessoa do devedor primitivo. Logo, o credor não pode dispor do seu crédito (b)227. Nesse 

caso, indisponível o crédito, não poderá exonerar o devedor primitivo e, não exonerando o 

devedor primitivo, não há sucessão singular no débito nem assunção de dívida228. 

                                                 
227 Sobre a possibilidade de a relação jurídica ser cindível, e sobre as eventuais limitações, ou seja, cisão parcial, 

ver “1.1 – Relação jurídica”, acima, bem como a lição de M. ANDRADE, Teoria cit. (nota 8 supra), pp. 37-38. 
228 Nesses casos, não sendo possível exonerar o devedor primitivo, não há que se falar em assunção de dívida. 

Diferentemente, uma vez que a adjunção na dívida não exige capacidade de dispor, gerando verdadeiro reforço 

do crédito, para o credor, é plenamente aceitável a adjunção na dívida indisponível. Não, contudo, em relação 

à dívida personalíssima pelas suas próprias razões: se a prestação só pode ser satisfeita pela pessoa do devedor 

original, é impossível que outro a adimpla, não sendo possível que se torne devedor, ainda que ao lado do 

devedor original.  

Para E. MEIRELLES (Sucessão trabalhista e assunção da dívida – da solidariedade empresarial, in Revista LTr 

ano 60, nº 5 (1996), p. 621), por exemplo, é questionável se as obrigações trabalhistas (ou seja, dívidas já 

constituídas) são passíveis de cessão porquanto é possível defender que o direito de ação do trabalhador contra 

o empregador originário, também devedor originário, é irrenunciável. In verbis: “Até seria discutível a 

possibilidade do empregador concordar com essa cessão [dos débitos trabalhistas na sucessão de 

estabelecimento] pois, além de lhe ser prejudicial, a princípio, é de se considerar irrenunciável seu direito de 

ação contra a pessoa do devedor originário, para haver seus créditos.”  

Ainda no tocante às obrigações legalmente vinculadas a determinado devedor, mais interessante parece ser a 

questão da obrigação e da dívida alimentícia. Há doutrinadores que admitem a assunção de dívida alimentícia, 

tais como L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 88-89) e F. C. PONTES DE 

MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 463). Este a admite registrando que “Quanto às dívidas de 

alimentos, sujeitas às regras jurídicas dos arts. 399 e 401 do Código Civil [de 1916], a dívida, que o terceiro 

assume, não é mais dívida de alimentos; a abstração impõe tôdas as consequências”.  

Mais acertada parece a opinião daqueles que rejeitam a assunção da dívida de alimentos. Podem ser 

enumerados, entre estes, C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 supra), p. 409), segundo 

quem a obrigação alimentar é considerada intuitu personae e, como tal é exceção à regra da admissibilidade 

da assunção das dívidas. Os autores registram, entretanto, a possibilidade do pagamento por terceiro – frisa-se: 

pagamento não pode ser confundido com assunção da dívida – bem como da transmissão das obrigações 

alimentares aos herdeiros, nos termos do art. 23 da Lei nº 6.505/1977, ao qual acrescentasse agora o art. 1.700 

do CC/2002. 

Efetivamente, nos termos do art. 1.707 do CC/2002 (mais elaborado do que o art. 404 do CC/1916), não apenas 

o direito a alimentos é irrenunciável como os respectivos créditos não podem ser cedidos nem penhorados. 

Também S. PORTO (Doutrina e prática dos alimentos, 4ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p. 41) 

registra que a dívida alimentícia é irrenunciável e que essa irrenunciabilidade é princípio de ordem pública, 

não sendo possível às partes convencionar de maneira diversa.  
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Constata-se, portanto, que as duas espécies, a obrigação intuito personae e a 

obrigação indisponível para o credor, são intransmissíveis, estando o devedor pessoalmente 

vinculado à dívida. Naquelas, a vinculação é natural: é impossível que a prestação seja 

satisfeita por outra pessoa. Nestas, a vinculação é legal: em tese, qualquer pessoa pode 

satisfazer a prestação, mas a Lei estabelece que credor não pode dispor do crédito. 

 

2.3.4. Consentimento do assuntor 

Há que se registrar que a assunção de dívida pode até dispensar a vontade do 

devedor primitivo (expromissão), mas é imprescindível a vontade do terceiro assuntor229. 

Este não pode ser constrangido a assumir a dívida alheia, ainda que seja devedor do devedor 

primitivo. Inclusive, o CC/etíope, em seu art. 1.978, estabeleceu tal previsão expressamente, 

o que é elogiável.  

Imagine-se a hipótese em que Caio deve a Tício R$ 1.000,00. Tício, por sua vez, 

deve também R$ 1.000,00 a Mário. Para que Caio assuma a dívida de Tício perante Mário, 

deve desejar fazê-lo, seja por expromissão (hipótese em que adquiria um crédito contra Tício 

para posterior compensação), seja por delegação passiva (quando a compensação seria 

intrínseca). Entretanto, Tício não pode constranger Caio a assumir sua dívida; pode, no 

máximo, ceder seu crédito para Mário, configurando hipótese de delegação ativa230. Nesse 

caso, não seria mantida a relação de valuta (Tício <––> Mário), mas sim a relação de 

provisão (Tício  <––>  Caio).  

De outra banda, é interessante registrar que o consentimento por parte do assuntor 

pode ser tanto expresso como tácito. Há consentimento tácito pelo terceiro quando, por 

exemplo, registra determinada obrigação em nome de terceiro em débito automático perante 

sua conta bancária231. 

                                                 
Nesse caminho, não sendo disponível o crédito, não pode o credor exonerar o devedor primitivo. Por essa 

razão, não se pode falar em assunção de dívida. Diferentemente, tratando-se de adjunção na dívida, não há 

exoneração do devedor primitivo e, portanto, não há impedimento para que o credor admita um novo devedor 

na relação obrigacional. Seja como for, trata-se de matéria extretamente complicada e que merece monografia 

específica, não sendo o objeto do presente estudo. 
229 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 99. Nesse sentido também P. RESCIGNO (Accollo, 

in NNDI 1 (1957), p. 143, e novamente em Accollo cit. (nota 229 supra), p. 44), que inclusive apresenta esse 

requisito, a vontade do assuntor, como uma das razões pelas para criticar o denominado “accollo legale”. O 

autor italiano acrescenta que a assunção de dívida alheia independente não apenas da vontade do devedor 

primitivo como também do credor, esta na hipótese de accollo.  

Discorda-se desse último ponto: a assunção de dívida só terá eficácia vinculativa ao credor se ele der seu 

consentimento; faltando isso há promessa de liberação ou, no máximo, estipulação em favor de terceiro.  
230 Tecem-se breves anotações sobre a distinção entre a delegação ativa e a passiva em 2.5.1. Delegação, abaixo. 

Registra-se, outrossim, que a despeito de o referido CC/etíope denominar delegação o negócio pelo qual o 

terceiro assume a dívida alheia, admite expressamente a cessão de crédito nos arts. 1.962 e segg. 
231 Cf. F. MATIELLO, Código Civil comentado, 5ª. ed., São Paulo, LTr, 2013, p. 222. 
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2.3.5. Consentimento do credor 

O consentimento do credor é, talvez, o requisito que traz mais complicações para o 

estudo da assunção de dívida. 

Em um primeiro momento, a própria viabilidade da sucessão singular negocial na 

dívida foi objeto de discussão. Diversos autores, estudando o negócio em analogia à cessão 

de crédito, contestaram-no porque se exigia o consentimento do “cedido”232, i.e., do credor, 

enquanto que nesse outro negócio o cedido deve apenas ser comunicado. C. BUFNOIR et al. 

contra-argumentaram, esclarecendo que a indispensabilidade do consentimento do credor 

não é característica que impede a assunção de dívida, mas apenas elemento tocante à sua 

funcionalidade, ou seja, à estrutura de sua realização233. 

No extremo oposto, há doutrina que estuda a “cessão de débito” como negócio 

contratado apenas entre o devedor-cedente e o terceiro-cessionário, sendo dispensável o 

consentimento do credor. Nesses casos, entretanto, não há entrada do terceiro na relação 

jurídica propriamente dita, nem a efetiva transmissão da dívida e muito menos a exoneração 

do devedor – que sequer pode ser denominado primitivo nesses casos, porquanto não há 

entrada de nenhum novo devedor na relação jurídica. Como bem anota PONTES DE MIRANDA, 

o negócio firmado exclusivamente entre o devedor e o terceiro tem o efeito de vinculá-los, 

mas não de transmitir a dívida234.  

Interessante tese é defendida por S. RODRIGUES. Para ele, a Lei deveria estabelecer 

a possibilidade de efetiva sucessão singular negocial no débito sem a participação do credor 

quando houvesse “garantia real de comprovada eficácia” para assegurar a integralidade do 

débito. A lógica desenvolvida é que, estando integralmente protegida a dívida, não haveria 

risco ao credor235.  

Tampouco pode prevalecer essa tese. A verdade é que o principal objetivo do credor 

é obter a satisfação do seu direito, e é exatamente esse o fim da tutela jurídica da obrigação. 

                                                 
232 Assim, por exemplo, T. HUC, Traité théorique et pratique de la cession et de la transmission des créances, 

t. 1, Paris, Pichon, 1891, pp. 315 e 317-318.  
233 Code cit. (nota 153 supra), p. 599.  
234 Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 348. Com razão o autor. O negócio entre o devedo e o terceiro é 

absolutamente válido e será eficaz, entre eles. Configurará promessa de liberação ou estipulação em favor de 

terceiro, conforme o caso. 
235 Direito civil cit. (nota 149 supra), pp. 313-314. In verbis: “Em tais circunstâncias [casos de débito 

assegurados por garantia real de comprovada eficácia] deve a lei permitir a cessão por mero acordo entre 

devedor e cessionário, pois a oposição do credor não encontra outro esteio que não seu capricho, visto que seu 

interesse não sofre ameaça, por força da excelência da garantia.” Também S. BENETI (Da cessão cit. (nota 103 

supra), p. 29 e nt. 8) e M. H. DINIZ (Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 492) mencionam essa tese de S. 

RODRIGUES sem, contudo, se pronunciar se aderem ou não a ela.  
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Tanto assim que o terceiro interessado no adimplemento da dívida tem direito a pagar, 

inclusive podendo utilizar-se “dos meios conducentes à exoneração do devedor”236. Em 

outras palavras, o credor deve receber o pagamento efetuado pelo terceiro, salvo casos 

excepcionais – como quando a satisfação da prestação depender da qualidade pessoal do 

devedor237.  

De outro lado, a garantia, seja ela real ou fidejussória, serve exatamente como 

elemento de segurança, um amparo em caso de inadimplência do devedor. O simples fato de 

a obrigação estar suficientemente garantida não significa que o assuntor vá, 

inexoravelmente, satisfazer espontaneamente a prestação.  

É possível que o terceiro, mesmo com uma situação econômica mais confortável 

do que o devedor primitivo (mais rico, melhor fluxo de caixa etc.), não tenha a mesma 

idoneidade moral. Assim, mesmo dispondo de mais recursos do que o devedor primitivo, o 

terceiro pode ter o costume de não pagar suas dívidas, ou de apenas adimpli-las após larga 

cobrança.  

Ainda que se trate de obrigação pecuniária, hipótese em que a obrigação poderia 

ser satisfeita pela execução da garantia real, isso implica perda de tempo, de energia e mesmo 

de recursos financeiros para a sua execução. Pelo contrário, mesmo tendo menores condições 

econômicas, o devedor primitivo poderia ter ilibada retidão moral, adimplindo voluntaria e 

tempestivamente as suas obrigações. Por tudo isso é que a supressão do consentimento do 

credor é perigosa238. 

Em suma, o consentimento do credor é indispensável para que se observe a 

transmissão da dívida239. Questão diversa é definir se houve ou não aceitação do credor no 

                                                 
236 Cf. art. 304 do CC/2002. No mesmo sentido, em linhas gerais, art. 1.180 do CC/italiano e art. 1.342-2 do 

CC/francês. 
237 Vide tópico “Erro! Fonte de referência não encontrada.”, acima. 
238 A tese de S. RODRIGUES também é comentada por L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 

38 supra), p. 293), que, entretanto, expressamente afirma discordar dela. Seus argumentos, contudo, são 

diversos dos aqui esposados: para L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, a anuência do credor é indispensável 

porquanto na assunção de dívida há disposição de um direito seu, o que só pode se aperfeiçoar com o seu 

consentimento. Conclui que, para facilitar a contratação da assunção de dívida, é suficiente admitir a aceitação 

tácita. 

Já S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 379), sem tratar da tese de S. RODRIGUES, fundamenta a 

exigência do consentimento do credor exatamente nesses argumentos de que o terceiro, ainda “mais afortunado 

patrimonialmente que assume a dívida terceiro [devedor primitivo] pode não ter a mesma disponibilidade moral 

para pagar a dívida”. Também J. CARBONNIER (Théorie cit. (nota 170 supra), p. 490) ressalta não apenas a 

questão patrimonial, mas também a moral do terceiro. 
239 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 99. In verbis: “Constata-se, pois, desde já, que 

a assunção de dívida pode constituir-se por contrato bi ou pluri-lateral. Sujeitos necessários são sempre o credor 

e o novo devedor; (...)” (grifo no original).  

Também destacam a necessidade do consentimento do credor, sustentando-se especificamente no fato de que 

a mudança do devedor implica mudança do patrimônio que garante a dívida: R. SAILEILLES, De la cession cit. 
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caso concreto240. 

Determinados ordenamentos admitem a anuência tácita do credor como regra, 

sendo exemplo o art. 2.051 do CC/mexicano. Outros admitem-na em casos especiais, é a 

hipótese do art. 303 do CC/2002, similar ao § 416 do BGB. Na maioria dos casos, entretanto, 

a Lei exige o consentimento expresso do credor, sendo essa a regra do art. 299 do 

CC/2002241, dos arts. 1.268, 1.272 e 1.273 do CC/italiano, do art. 595, nº 2, do CC/português 

e do art. 1.216-1, do CC/francês, por exemplo. 

Ainda que estabeleçam a exigência de “consentimento expresso”, não estabelecem 

forma específica para tal declaração242. Não é necessária, portanto, uma declaração formal 

na qual o credor expressamente afirme “libero o devedor” ou “exonero o devedor”. É 

exemplo de consentimento expresso o caso em que Caio, terceiro, comparece perante Mário, 

credor, e propõe: “assumo a dívida de Tício se você o exonerar” ao que Mário basta 

responder: “aceito”. 

Mais do que isso, é imperioso admitir como consentimento expresso o 

comportamento concludente por parte do credor. É o que defende T. MANCINI, 

                                                 
(nota 100 supra), pp. 3-4; F. CAMPOS, Cessão cit. (nota 52 supra), pp. 335-336; L. MELO, Assunção cit. (nota 

115 supra), p. 427; M. CUMYN, La délégation cit. (nota 23 supra), pp. 611 e segg.; S. SANTOS, Da assunção 

cit. (nota 122 supra), p. 307; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 111; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 

141 supra), p. 376; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 258 e P. STOLZE GAGLIANO – R. 

PAMPLONA FILHO, Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 291. 

Ratificam ser imprescindível o consentimento do credor para a liberação do devedor, em linhas gerais: A. 

SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire du Code Fédéral des Obligations – du 30 Mars 1911, 1º vol., 4ª ed., trad. 

fr. de Max-E. PORRET, Neuchatel, Delachaux & Niestlé S.A., 1915, 1915, p. 310; T. SOMBRA, Da assunção 

cit. (nota 50 supra), p. 205; A. JORGE JR., Assunção cit. (nota 141 supra), p. 281; A. CARNEIRO PACHECO, Da 

successão singular nas dívidas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1912, p. 69; A. VAZ SERRA, Assunção 

cit. (nota 118 supra), pp. 200-201; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), 

p. 84; O. NONATO, Cessão cit. (nota 55 supra), pp. 363-365; T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), 

p. 3; G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885; S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), 

p. 379; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 583; G. 

TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 123 supra), p. 184; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 

68 supra), p. 375; N. NERY JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 440; F. MATIELLO, Código cit. (nota 

231 supra), pp. 221-222; O. NONATO, Curso, vol. 1 (nota 144 supra), p. 155; PIRES DE LIMA – ANTUNES 

VARELA, Código civil anotado, vol. 1, 4ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1987, p. 611; M. ALMEIDA COSTA, 

Direito das obrigações, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 1979, p. 572; e C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 

625; J. CARBONNIER, Théorie cit. (nota 170 supra), p. 490; entre diversos outros. 

Enfim, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 348 e novamente em Cessão cit. 

(nota 40 supra), pp. 323 e 331) frisa que, sem o consentimento do credor o negócio entre o devedor e o terceiro 

pode até vinculá-los, mas não gera translação da dívida. 
240 Cf. J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), p. 151. 
241 Mesmo antes do art. 299 do CC/2002, ou seja, na vigência do CC/1916, J. C. BARBOSA MOREIRA (Assunção 

cit. (nota 123 supra), p. 52) já entendia que o consentimento devia ser expresso, nos termos do art. 568, III, do 

CPC/1973. 
242 Cf. J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), p. 151, em relação ao CC/2002 e T. MANCINI, 

Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 3, em relação ao art. 1.272 do CC/italiano. 
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especificamente em relação ao art. 1.272 do CC/italiano243. Também, no direito brasileiro, 

M. J. CATALAN defende o que o consentimento pode sim ser observado por atos do credor 

que sejam compatíveis com a aceitação244.   

Efetivamente, é a melhor solução245. De volta ao caso apresentado acima, se Mário, 

em vez de declarar “aceito”, passasse a cobrar direta e ativamente de Caio, não haveria 

dúvidas de que consentiu na substituição. Efetivamente, sendo condição para adquirir o 

direito contra o terceiro (Caio) a liberação do devedor primitivo (Tício), então o credor 

renuncia ao seu direito contra este quando age contra aquele; ao aceitar a vantagem, 

necessariamente aceita a desvantagem, não sendo possível dividir o negócio que lhe foi 

proposto246.  

Frisa-se: há comportamento concludente quando o credor, apesar de não afirmar in 

verbis admitir a assunção da dívida, passa a cobrar do terceiro que apresentou proposta 

condicionada à liberação do devedor. Assim, por exemplo, quando emitir novos boletos em 

seu nome, ou enviar cartas nas quais identifica o assuntor como devedor247.  

Não se pode confundir esses atos comissivos com a mera omissão do credor. São 

                                                 
243 Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 3. Posto que o autor escreva especificamente em relação à expromissão 

– art. 1.272 do CC/italiano –, a sua conclusão deve ser ampliada para a delegação e para o accollo, vez que 

todos exigem a mesma regra, qual seja, a declaração expressa. Nesse sentido, inclusive, releva anotar que G. 

CIAN e A. TRABUCCHI (Commentario cit. (nota 195 supra), p. 1.003) defendem a declaração de liberação por 

comportamento concludente do credor no art. 1.273, sustentando-se exatamente em MANCINI. Também S. 

TRIVELLONI (Delegazione, in Enc. giur. (2007), p. 2) entende ser admissível o comportamento concludente em 

relação à delegação, apontando precedente nesse sentido, apesar de admitir também haver precedentes em 

sentido contrário. Também em sentido contrário G. QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 

885), que afirma: “non sono sufficienti i facta concludentia, occorre, invece, una esplicita manifestazione di 

volontà.” Também A. VAZ SERRA (Expromissão, in Boletim do Ministério da Justiça 72 (janeiro/1958), p. 77, 

nota 3), tratando da expromissão, registrou que o art. 1.272 do CC/italiano exigia a declaração expressa. 

Afirmou-o em contraposição ao seu entendimento de que no direito português então vigente (especificamente 

com base no art. 803 do Código Civil português de 1867, que tratava da novação e a admitia tácita) seria 

possível a expromissão liberatória ainda que sem declaração expressa, sendo suficiente que fosse observada a 

vontade do credor de forma inequívoca. 
244 Assunção cit. (nota 157 supra), pp. 12-13 e 14. Exemplifica como hipóteses de comportamento dessa 

natureza quando o credor passa a contatar o terceiro que propôs assumir a dívida, quando ajuíza ação de 

cobrança contra ele.  
245 Para o ordenamento brasileiro, especificamente, e outros que se aproximem. Acrescenta-se que o art. 299 

trata de consentimento expresso, normas mais abrastrata do que os CC/italiano e português, por exemplo, que 

exigem declaração expressa. Outrossim, difere, essa hipótese de exigência de mero “consentimento expresso” 

das hipóteses em que se exige uma forma específica para a criação ou modificação da obrigação, vez que aí a 

formalidade não pode ser superada.  
246 Cf. A. DERNBURG, Diritto dele obbligazioni, trad. Francesco Bernardino Cicala, Torino, Fratelli Bocca, 

1903, pp. 212-213. Efetivamente, este autor, ao discorrer sobre os negócios envolvendo o devedor e o terceiro, 

em especial nos casos de alienação de patrimônio (como estabelecimento) ou de bem gravado por garantia real 

(como hipoteca) com assunção da responsabilidade do débito, conclui que o credor pode aderir a esses negócios 

mantendo seu direito contra o devedor. Entretanto, se for condição para a sua adesão ao negócio a liberação do 

devedor primitivo, conclui que ao agir contra o terceiro, renuncia ao seu direito contra o devedor primitivo, 

vez que não pode aceitar a vantagem sem aceitar a desvantagem; não pode cindir o negócio ao qual adere. 
247 Já S. BENETI (Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 25) exemplificou como comportamento concludente 

quando o credor compensa seus créditos com o assuntor ou ainda quando propõe contra ele ação judicial.  
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exemplos de omissão o credor que não recusa o pagamento efetuado por terceiro, mesmo 

após esse terceiro propor a assunção de dívida. Nestes casos de mera omissão do credor, não 

se preenche o requisito do consentimento expresso, vez que a omissão se equipara ao 

silêncio248. Esses atos omissivos só podem configurar a assunção de dívida quando a Lei 

expressamente admitir o consentimento tácito249. 

Ainda tratando da aceitação pelo credor, J. NEY FERREIRA aponta uma relevante 

questão, que é definir se o credor pode dar seu consentimento para a assunção da dívida 

quando o negócio entre o devedor primitivo e o credor não lhe foi apresentado250.  

Necessário esclarecer a situação. É possível que o devedor primitivo e o terceiro 

firmem um negócio entre si e o apresentem ao credor, hipótese que se configura uma oferta 

de delegação; este pode, então, aceitá-la ou não a ela. Diferentemente, e essa é a hipótese 

que o autor português se questiona, é possível que as partes não tenham apresentado 

nenhuma oferta ao credor, ficando o negócio apenas entre eles, devedor e terceiro. 

O autor português conclui, mesmo nessa hipótese, ser melhor admitir que o credor 

tem direito de ratificar o negócio independentemente de comunicação. Chega a essa 

conclusão ante a ausência de norma expressa no CC/português. Admite, outrossim, que o 

BGB foi taxativo ao exigir, no § 415, a comunicação pelas partes do negócio, sem a qual o 

credor não tem o que ratificar251. 

A solução alemã é mais adequada: o credor só pode dar seu consentimento à 

assunção da dívida quando for comunicado da sua proposição. Antes disso não é possível 

saber se as partes (devedor e terceiro) desejaram realizar uma delegação, se contrataram uma 

estipulação em favor de terceiro (nesse caso, o credor), ou se almejavam mera promessa de 

                                                 
248 Cf. F. MATIELLO, Código cit. (nota 231 supra), p. 222. Tratam-se de meros atos de tolerância, que devem 

ser considerados aceitação de pagamento parcial por terceiro, mas que não têm nenhuma consequência em 

relação à titularidade passiva da obrigação.  

Em sentido contrário, C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), pp. 370-371) entende que 

configura consentimento do credor para a assunção da dívida, mesmo na regra do art. 299 do CC/2002, o caso 

em que o credor apenas recebe pagamento parcial ou juros do assuntor. Em suas próprias palavras: 

“Entendemos poder ser tácita, como no caso de receber o credor um pagamento parcial ou de juros, ou ainda 

no de praticar outro ato qualquer que induza acordo ao trespasse da relação debitória (Código Civil de 2002, 

art. 299).” (grifo no original).  
249 Assim no já citado caso do art. 303 do CC/2002: havendo notificação do credor, o seu silêncio, ou seja, a 

sua omissão implica aceitação tácita da assunção da dívida. O mesmo pode ser extraído dos arts. 2.051 e 

especialmente 2.052 do CC/mexicano.  
250 Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 114-115.  
251 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 114-115. Também A. DERNBURG (Diritto cit. 

(nota 246 supra), pp. 212-213) anota o problema, comentando especialmente os casos em que o devedor 

contrata com o terceiro em função da alienação de um patrimônio com suas obrigações (como estabelecimento) 

ou de aquisição de um bem gravado por garantia real com a responsabilização pelo pagamento da dívida (como 

um imóvel hipotecado). Também este autor chega à mesma conclusão de que o credor poderia aderir ao 

negócio. Também ele, entretanto, registra que o BGB estabeleceu a exigência de que as partes comuniquem ao 

credor, antes de ele poder aderir o negócio. 
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liberação. Nessa última hipótese, o negócio não tem influência direta sobre a esfera jurídica 

do credor e este não adquire nenhum direito contra o promitente. Portanto, não tem nada que 

consentir ou aceitar. 

Registra-se que tal posição alude ao consentimento posterior, o qual se direciona a 

um negócio já concretizado entre o devedor primitivo e o terceiro, potencial assuntor. Nada 

impede, entretanto, o credor de dar um consentimento prévio ou mesmo concomitante ao 

negócio entre o devedor e o terceiro, ou à oferta do terceiro. É exatamente a hipótese prevista 

no art. 156 do CC/holandês, e.g. Nesses casos a declaração do credor ficará pendente da 

concretização de uma oferta; tão logo receba a oferta – de delegação ou de expromissão –, 

aperfeiçoar-se-á a assunção de dívida. 

 

2.4 – Relação entre as partes 

A assunção de dívida é negócio jurídico que produz efeitos em relação a três partes, 

independente da forma como se aperfeiçoa: credor, devedor primitivo e terceiro assuntor. 

Importante, portanto, conhecer as relações entre eles, distinguindo-as umas das outras. 

Sobretudo, convém uma análise da relação entre o devedor primitivo e o terceiro assuntor, 

vez que as demais relações são tratadas são tratadas em maiores detalhes ao longo do 

trabalho.  

 

2.4.1. Relação entre devedor primitivo e credor 

A relação entre o devedor primitivo e o credor é o liame jurídico que materializa a 

dívida. É irrelevante a sua causa, pouco importando se nasce de negócio jurídico ou de 

responsabilidade civil, por exemplo, desde que seja apta a criar uma obrigação de uma parte 

frente a outra. É essa a obrigação que se busca transferir na assunção de dívida, recebendo o 

nome de “relação de valuta”, “Valutaverhältnis” em alemão252 e “rapporto di valuta” em 

italiano253. 

Para a assunção de dívida, é imprescindível a pré-existência da relação de valuta. 

Tanto assim que, como foi dito alhures, o negócio de assunção de dívida até pode ter por 

objeto dívida futura; contudo, só se aperfeiçoará quando – e se – a dívida se concretizar254. 

                                                 
252 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 292. 
253 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149, bem como, no próprio 

italiano, exemplificativamente: P. RESCIGNO, Accollo, in Digesto IV 1 (1987), p. 45 e U. STEFINI, Solidarietà 

e sussidiarietà nell'assunzione cumulativa del debito altrui, in juscivile.it 10 (2013), p. 784, disponível em 

http://www.juscivile.it/contributi/34%20-%20stefini.pdf [27-08-2017].  
254 Vide o subtópico “Dívida futura”, dentro do tópico “2.3.3. Objeto da assunção de dívida ou a dívida 

assumível”, acima. 
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O negócio concluído exclusivamente entre o devedor e o terceiro, como a promessa 

de liberação, não terá nenhum efeito sobre a relação de valuta. Tampouco tem efeito o 

negócio firmado entre eles e ofertado ao credor, como a estipulação em favor de terceiro, 

enquanto o este não aderir ou não der seu consentimento. Em outras palavras, a relação entre 

o devedor primitivo e o credor não será afetada enquanto não houver participação do credor.  

Diferentemente, a dívida se transmite do devedor para o terceiro com o 

aperfeiçoamento da assunção de dívida. O devedor primitivo fica liberado, não podendo 

mais o credor exigir dele o adimplemento da prestação255. Essa alteração ocorre, na estrutura 

da expromissão, independentemente da participação e mesmo a despeito da oposição 

devedor primitivo.   

 

2.4.2. Relação entre assuntor e credor  

A relação entre o assuntor e o credor é o liame jurídico que se concretiza com a 

assunção da dívida; trata-se, em melhores palavras, exatamente da relação de valuta, porém 

já substituído o devedor primitivo pelo terceiro. Isso porque o terceiro assume a dívida do 

devedor primitivo, entrando na mesma relação jurídica daquele que sai. Torna-se, o terceiro 

assuntor, efetivo devedor perante o credor; ao pagar, paga em nome próprio.  

Uma vez que existe esse liame jurídico direto entre o assuntor e o credor, é 

exatamente dele que se extraem as regras que regem as tratativas entre ambos. São exemplos 

as exceções oponíveis pelo assuntor256.  

 

2.4.3. Relação entre devedor primitivo e assuntor  

A relação entre o devedor primitivo e o assuntor é o liame jurídico que dá causa à 

assunção de dívida. Constitui-se pelo aperfeiçoamento do negócio subjacente. Enfim, é o 

negócio jurídico entre o devedor primitivo e o terceiro que leva este a assumir perante o 

credor o lugar daquele257.  

                                                 
255 Sobre a exigência de consentimento do credor para a liberação do devedor primitivo, vide os tópicos “2.3.5. 

Consentimento do credor” e “2.8.1. O art. 299 do CC/2002 – definição e requisitos da assunção de dívida”. 

Sobre a liberação do devedor primitivo como elemento essencial da assunção de dívida, vide tópico “2.1 – 

Definição”.  
256 Vide o tópico “2.7 – Defesas do assuntor”, abaixo. 
257 Anota L. PENTEADO (Doação com encargo e causa contratual: uma nova teoria do contrato, 2ª ed., São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 27-28 e nt. 1) que o termo “causa” é polissêmico, podendo ser 

identificadas pelo menos nove sentidos diversos. Utiliza-se, no presente contexto, a noção mais estrita de 

“causa”, aquela noção em que a causa dá juridicidade ao ato.  

Apenas en passant, ainda para esclarecer e delimitar o conceito de causa ora adotado, é interessante anotar que 

L. PENTEADO (idem, p. 33) ainda esclarecer ser possível distinguir a causa, da condição e da ocasião. Condição 

é “id quod ad agendum requiritur”, é o requisito para que se concretize o fato. Exemplifica assim o autor: “Um 
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Como já anotado, a assunção de dívida é negócio abstrato e, consequentemente, 

independe da sua causa. Nem por isso a causa é irrelevante; podem as partes vincular a 

assunção de dívida à sua causa, como nos casos de accollo, garantindo inclusive ao assuntor 

o direito de opor as exceções dela decorrente. Igualmente, é essa relação entre o devedor 

primitivo e o assuntor que regulará as consequências da assunção de dívida entre eles, 

podendo ser invocada para reclamar a repetição dos valores pagos espontaneamente ou a 

compensação em caso de expromissão, por exemplo.  

Conforme A. VON TUHR, o direito romano apresentou três classificações, não 

exaustivas, para as causas jurídicas: (a) causa solvendi; (b) causa credendi e (c) causa 

donandi258. É fácil observar que essas causas também podem ser identificadas como negócio 

subjacente na assunção de dívida: 

(a) Causa solvendi: é o caso da assunção de dívida na qual o assuntor almeja quitar 

uma dívida sua perante o devedor primitivo (e.g. pagamento do preço de uma 

compra e venda);  

(b) Causa credendi: é o caso da assunção de dívida pela qual o assuntor objetiva 

obter reembolso, restituição do valor despendido (e.g. mútuo ou gestão de 

negócios); e  

(c) Causa donandi: é o caso em que o assuntor realiza o ato sem outra finalidade 

que não atribuir o benefício patrimonial ao devedor primitivo, que fica 

exonerado e liberado de qualquer ônus. Dessarte, o terceiro assuntor não salda 

dívida nem adquire crédito perante o devedor primitivo (e.g. doação indireta). 

                                                 
duto de óleo, como o de Paulínia, não é causa do escoamento, mas permite-o” (idem, ibidem). Já ocasião é “id 

ad cuius presentiam causa inducitur ad agendum”, ou seja, é a circunstância que favorece ao influxo da causa. 

Exemplifica assim o autor: “A ‘maré verde’ no trafego não causa a chegada no local de destino, que depende 

essencialmente do carro e do motorista, mas pode antecipá-la.” (idem, p. 34). Mais relevante é, contudo, a 

distinção de causa e motivo. Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Contrato, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, pp. 

93-94) o motivo é elemento interno ao agente, atinente à sua vontade, ao seu querer; já a causa é o efeito 

econômico ou social juridicamente protegido e almejado pelo agente. Ou melhor, nas palavras de J. C. 

MOREIRA ALVES (Figuras correlatas – abuso de forma, abuso de direito, dolo, negócios jurídicos simulados, 

fraude à lei, negócio indireto e dissimulação, in Anais do seminário internacional sobre elisão fiscal, Brasília, 

ESAF, 2002, pp. 63-64), causa é “a finalidade econômico-prática a que visa a lei quando cria um determinado 

negócio jurídico”; é, em suma, a finalidade objetiva. Exemplifica o ex-ministro: a causa da compra e venda é 

a troca de determinada coisa por dinheiro; a causa da locação é a troca do uso de determinada coisa por dinheiro. 

Diferentemente, o motivo é a finalidade subjetiva que levou a pessoa a utilizar do negócio jurídico. 

Exemplifica: o indivíduo pode realizar uma compra e venda para adquirir ou para se desfazer de determinada 

coisa. Conclui, com razão, serem coisas diversas e inconfundíveis. Para que não restem dúvidas, é extraído 

ainda do ex-ministro que no negócio simulado é fácil constatar que as partes utilizam um negócio jurídico por 

motivo diverso daquele que lhe dá causa. 
258 Tratado, t. 1 cit. (nota 11 supra), p. 148. Também C. BUFNOIR et al., Code civil allemand traduit et annoté, 

t. 2, Paris, Imprimerie Nationale, 1906, p. 322. Ainda que este segundo autor tenha feito a observação ao 

discorrer sobre o § 783 do BGB, hipótese de “anweisung” (assinação), o mesmo raciocinio e exemplos se 

aplicam para a assunção de dívida. 
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De outro lado, é possível, mormente nos casos de expromissão, que o terceiro tenha 

algum interesse pessoal no cumprimento da obrigação do devedor primitivo por alguma 

relação externa. São exemplos o caso de um pai que assume a dívida de aluguel do filho para 

evitar que ele seja despejado; também um credor que assume outra dívida de um devedor 

seu para evitar que outro credor peça a falência dele259. Esses motivos, entretanto, converter-

se-ão em causas, seja da gestão de negócios, da liberalidade ou mesmo da mútuo, a depender 

do caso e da vontade das partes (assuntor e devedor primitivo).  

Exatamente porque dá embasamento econômico ao negócio de assunção de dívida, 

costuma ser denominada “relação de provisão” ou também “relação de cobertura”, 

“Deckungsverhältnis” em alemão260 e “rapporto di provvista” em italiano261. 

A relação de provisão pode preexistir à assunção de dívida. É o caso da assunção 

de dívida causa solvendi, supra descrita. A assunção de dívida se aperfeiçoa com o 

consentimento do credor e do assuntor, mas teve causa no vínculo firmado entre o devedor 

primitivo e o terceiro262.  

A relação de provisão também pode se constituir concomitantemente à assunção de 

dívida. É o que acontece com a expromissão, em que o terceiro se compromete perante o 

credor sem prévio acordo com o devedor. Ainda assim, há uma causa jurídica que leva o 

terceiro a assumir a dívida, podendo ser uma gestão de negócio ou uma doação, e.g.263  

                                                 
259 Por sua vez, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 15) cita como exemplo, 

entre outros: o caso do credor hipotecário que se obriga a pagar o empreiteiro os valores devidos para que 

continue as obras no prédio hipotecado e, assim, evitar a desvalorização; igualmente o caso da esposa do 

locatário que assume a obrigação de pagar os alugueres devidos pelo varão, com o mesmo objetivo de evitar o 

despejo, dessa vez o seu próprio. Também L. FERNANDES e P. CUNHA (Assunção de dívida alheia. Capacidade 

de gozo das sociedades anônimas. qualificação de negócio jurídico: parecer, in Revista da Ordem dos 

Advogados, ano 57, nº 2, 1997, pp. 704-705) ressalta que a assunção de dívida pode decorrer de um contrato 

entre o devedor primitivo e o assuntor, bem como pode decorrer de outras hipóteses em que o assuntor tem 

interesse pessoal no cumprimento da obrigação do devedor primitivo por alguma relação externa. Não 

apresentam, contudo, exemplo concreto disso.  

Observa-se que esses “interesses pessoais” elencados são meros motivos; em que pese justifiquem a assunção 

da dívida, não são vinculativos a menos que tenham sido declarados como motivo determinante. Vide, nesse 

contexto, os arts. 138 e seguintes, especialmente o art. 140, do CC/2002. 
260 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 292. 
261 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149, bem como, no próprio 

italiano, exemplificativamente: P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 253 supra), p. 45. 
262 É a regra quando se trata de accollo, vez que este negócio se aperfeiçoa entre o devedor primitivo e o terceiro 

independentemente do credor, que apenas a ele adere (ou não). Tem, portanto, a relação de provisão já 

consubstanciada. Também é o caso da delegação solvendi causa, quando já exige uma relação entre o devedor 

primitivo e o terceiro, e eles contratam em conjunto com o credor a delegação. Vide tópicos “2.5.1. Delegação”, 

“2.5.3.  “Accollo”” e “2.8.6. O art. 303 – assunção de dívida e o imóvel hipotecado”. 
263 R. NICOLÒ (L’adempimento cit. (nota 43 supra), p. 263) anota que na delegação a relação entre o devedor 

primitivo e o terceiro fica antecipadamente estabelecida a consequência, entre eles, da substituição do polo 

passivo na obrigação; diversamente, na expromissão o efeito entre o devedor primitivo e o terceiro deverá ser 

analisado caso a caso. 

Nada impede, entretanto, que também a delegação se realize sem uma pré-existe relação de provisão ou de 

cobertura (hipótese denominada delegação “a descoberto”, cf. A. TRABUCCHI, Istituzioni cit. (nota 37 supra), 
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Ainda no tratamento da relação de provisão, é importante registrar que ela pode ser 

modificada ou mesmo distratada a qualquer momento. Retorna-se ao caso citado acima da 

assunção de dívida causa solvendi: imagine-se uma compra e venda na qual o comprador se 

compromete a assumir a dívida do vendedor perante um terceiro como forma de solver o 

preço; nada impede que o comprador e o vendedor modifiquem o preço, que substituam a 

coisa ou até que distratem o negócio de compra e venda. Isso porque a delegação ofertada 

ao credor é negócio abstrato, autônomo em relação à sua causa. A delegação aceita pelo 

credor é perfeita e acabada, entretanto, e não se modifica pela mudança na relação de 

provisão264. 

 

2.5 – Estruturas negociais da assunção de dívida 

Estabelecidas as premissas básicas da assunção de dívida, é necessário observar a 

sua estrutura negocial propriamente dita. Pode realizar-se por atuação do devedor primitivo, 

que apresentar ao credor outra pessoa para assumir seu lugar. Pode perfazer-se, igualmente, 

sem a participação dele, quando o terceiro comparece voluntária e independentemente 

perante o credor. Denomina-se aquela forma delegação; esta, expromissão265.  

                                                 
p. 694, nota 1). Nesses casos, entretanto, não há que se imaginar que a delegação persista sem essa relação; 

pelo contrário, ela se materializará concomitantemente à assunção da dívida, como bem anota P. TRIMARCHI, 

Istituzioni cit. (nota 37 supra), p. 434. É o caso em que o delegado aceita assumir a dívida do delegante por 

liberalidade, ou mesmo quando a delegação é contratada simultaneamente a um mútuo perante o delegado, que 

concede por exemplo um prazo maior para o ressarcimento do que o prazo para o vencimento da dívida 

assumida. 
264 Refere-se, naturalmente, à assunção de dívida conforme a regra geral. Caso as partes tenham vinculado o 

negócio à sua causa, então haverá efeitos reflexos. Vide tópicos “2.5.1. Delegação” e “2.5.3.  “Accollo””.  

No mesmo sentido PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 453) afirma: “Entre o 

terceiro e o antigo devedor pode haver, por exemplo, contrato de mútuo; mas a assunção de dívida abstrai da 

relação jurídica subjacente.” E mais a frente esclarece ainda mais, dessa vez abarcando não apenas a assunção 

de dívida pela regra geral, mas também a assunção de dívida causal: “Se o assuntor ou assumente não recebeu 

do devedor anterior, com quem contratara, a contraprestação a que tinha direito, cabe-lhe a exceção non 

adimpleti contractus contra o credor. Porém a essa exceção está incólume o credor. Se o contrato foi para se 

assumir a dívida quando prestado o que o devedor prometera, muda o problema. Aí, ainda não houve assunção 

de dívida e até que haja é possível a exceção non adimpleti contractus ou non rite adimpleti contractus, ou a 

própria ação de resolução de contrato, porque o próprio consentimento do credor teria sido consentimento ao 

contrato tal como fôra concebido.” 
265 No mesmo sentido: G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), 

p. 585; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), pp. 24-25; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), 

pp. 492-494; M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 321; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. 

(nota 68 supra), p. 371; A. AZEVEDO, Teoria geral das obrigações, 10ª ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 118. 

Conforme T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 206), assunção de dívida por delegação também é 

denominada “interna” ou “bifigurativa”, enquanto por expromissão também é conhecida como “externa” ou 

“unifigurativa”. No mesmo sentido G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. 

(nota 141 supra), p. 585 e L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 434, nota 42. Este último remete 

diretamente a PONTES DE MIRANDA. Efetivamente, PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), 

p. 336) realmente descreve as hipóteses de expromissão e de delegação, sem nomea-las assim, mas sim como 

“unifigurativa”, porquanto o assuntor a conclui diretamente com o credor; e “bifigurativa”, quando há “co-

eficacização” pelo devedor primitivo e pelo credor, além do assuntor.   
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Ao se referir à expromissão e à delegação, remete-se às respectivas estruturas 

negociais. Tanto a delegação quanto a expromissão podem configurar sucessão singular no 

débito (em que não há extinção da obrigação original) ou novação (quando há extinção da 

obrigação original, com a criação de uma nova obrigação). Em outras palavras, a delegação 

e a expromissão são inconfundíveis com a assunção de dívidas e com a novação. Inclusive, 

é possível haver esta última independente daquelas e aquelas independentes desta266. 

Essas duas formas são amplamente reconhecidas pela doutrina nacional. Há que se 

registrar também, ainda que brevemente, a existência do “accollo”, fattispecie 

regulamentada no ordenamento italiano ao lado da expromissão e da delegação267. Como 

será melhor esclarecido, o accollo pode ter efeitos apenas internos, pode ter efeitos também 

externos e pode, com a adesão do credor, configurar verdadeira hipótese de sucessão singular 

no débito268.  

Sem mais delongas, passa-se à análise dessas estruturas negociais. 

 

2.5.1. Delegação 

No ensejo do estudo das formas pelas quais a assunção de dívida pode se realizar, 

impende fazer também uma breve análise da estrutura negocial da delegação. Breve, 

                                                 
Há que se admitir, como admitiu E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 143) 

logo no início do seu artigo, que o tema é difícil e gera divergência na doutrina. Contudo, não tem razão L. 

ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 116) quando afirma ser de “escasso interesse 

prático entre nós” o estudo desses institutos. Pelo contrário, são institutos de grandiosíssima relevância vez que 

instrumentalizam tanto a assunção de dívida quanto a novação, tendo regras particulares e até mesmo 

divergentes entre si. 
266 Também defende que não pode ser confundida a delegação observada na sucessão singular no débito, com 

a delegação da novação, S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380. Esse autor ainda afirma que a 

delegação tratada no art. 299 do CC/2002 não pode ser confundida com aquela mencionada nos arts. 1.269 a 

1.271 do CC/italiano. Não sem razão o comentador: efetivamente, na legislação italiana há referência expressa 

à delegação de pagamento, por exemplo, o que não se observa na hipótese do art. 299 do CC/2002. Ainda sobre 

a viabilidade da delegação independente da novação: O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 

262; A. WALD, Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 149. Vide, outrossim, o tópico “1.5.1. Direito romano”, onde 

se dedicam alguns parágrafos à distinção entre a novatio e a delegatio. 

Também nesse sentido, em linhas gerais, M. CUMYN, La délégation cit. (nota 23 supra), p. 606 e segg. Para 

essa autora, a regra clássica da delegação era a novação; extinguia-se a obrigação original para criar uma nova. 

Contudo, analisando a redação do CCQ, que mudou o tratamento da questão, ela conclui ser possível – também 

lá – que a delegação configure também verdadeira hipótese de assunção de dívida. 
267 No direito brasileiro, também anotam a existência do accollo, bem como a sua diferença estrutural em 

relação à delegação e à expromissão, E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), pp. 

149-150; e M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 321. 
268 Afirmam que o accollo pode configurar sucessão singular negocial na dívida: G. CAMPOBASSO, Accollo, in 

Enc. giur. (2007), p. 1 e P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 229 supra), pp. 141-142 (e novamente em Accollo cit. 

(nota 253 supra), pp. 41-42 e ainda em Debito (successione nel), in Digesto IV 5 (1989), pp. 124 e segg.). O 

último, inclusive, identifica esse instituto não apenas no art. 1.273 do CC/italiano, como também nos §§ 329 e 

415, III, do BGB.  
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efetivamente, porquanto a matéria é das mais complicadas269, abarcando sob um único título 

uma série de institutos jurídicos diversos, com regras próprias270.  

Em primeiro lugar, pode ser observada a delegação de pagamento. Nesta, o 

delegante atribui ao delegado o dever de pagar diretamente ao delegatário. O delegado não 

se vincula ao delegatário271. Ao pagar, o delegado paga em decorrência da relação de 

provisão; ao receber, o delegatário recebe em decorrência da relação de valuta. Não há 

transferência de dívida nem cessão de crédito, mas mero pagamento. 

Opõe-se a delegação de pagamento à “delegação de promessa”, doravante 

simplesmente delegação. Nestas hipóteses, o delegado não paga imediatamente, mas sim 

vincula-se ao delegatário em relação a uma dívida que será paga no futuro272-273. 

                                                 
269 Essa conclusão é alcançada por TEIXEIRA DE FREITAS, o autor da Consolidação das Leis Civis e do Esboço, 

quando, no esforço de definir o conceito de delegação, afirma: “O acto, pêlo qual um devedor dá ao seu credor 

um outro devedor, que se encarrega de pagar a divida, chama-se ‘Delegação’, matéria das mais difficeis da 

Sciencia do Direito, etc.” (Vocabulário cit. (nota 101 supra), p. 267, disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bd000151.pdf>, acessado em 23/11/2017). 
270 Além da “delegação ativa” e da “delegação passiva”, da “delegação perfeita” e da “delegação imperfeita”, 

bem como da “delegação de pagamento” (delegatio dandi) e da “delegação de promessa” (delegatio 

promittendi), comentadas abaixo no âmbito do direito privado, é possível citar, como exemplo, a existência da 

“delegação de pagamento” no âmbito do direito financeiro. Trata-se, segundo S. BUSCEMA (Delegazione di 

pagamento (dir. fin.), in ED 11 (1962), pp. 984 e segg.), em simplificada descrição, de instrumento pelo qual 

o ente público obtém uma disponibilidade imediata de recursos mediante a delegação das receitas futuras a 

terceiros; fattispecie análoga ao mútuo com garantia, o poder público obtém uma “antecipação” de seu caixa 

e, em contrapartida, transfere a terceiros os direitos sobre as receitas futuras. Essa prática também é observada 

no Brasil, como se observa no art. 11, caput e § 1º, da Lei Complementar 159/2017: os Estados em “recuperação 

fiscal” (ou seja, em profundas dificuldades orçamentárias) estão autorizados a contratar operações de crédito 

oferecendo como garantia as receitas futuras decorrentes de tributos próprios e, inclusive, a participação deles 

na repartição dos tributos da União. Já A. ARLIERI (Delegazione di pagamento, in Enc. giur. (2007), p. 1) anota 

que, sob a alcunha “delegação de pagamento”, encontram-se dois institutos absolutamentes diversos: não 

apenas aquele já descrito acima, mas também a delegação, pelo contribuinte, de uma “aziende di credito”, ou 

seja, de uma outra pessoa (instituição, in casu), para pagar a sua dívida.  
271 Cf. G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario cit. (nota 195 supra), p. 1.000 e P. TRIMARCHI, Istituzioni cit. 

(nota 37 supra), pp. 432-433. Essa delegação de pagamento está regulamentada, por exemplo, no art. 1.269 do 

CC/italiano. Também O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 263, que identifica a hipótese de 

promessa de liberação nessa delegação de pagamento. Melhor, entretanto, distinguir as fattispecie, vez que a 

delegação, mesmo na forma da delegação de pagamento, implica negócio envolvendo três partes: um delegante, 

um delegado e um delegatário. A diferença é que nesta hipótese, o delegado não promete pagar, efetivamente 

paga.  
272 Cf. O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), pp. 263-264.  

Frisa-se, outrossim, que só há assunção de dívida se houver uma dilação entre a vinculação do assuntor ao 

credor e a efetiva satisfação da obrigação. Irrelevante se a dívida é vencida ou vincenda; tampouco releva se o 

“futuro” é próximo ou distante. Do contrário, havendo pagamento concomitante à aceitação da delegação, 

então não há substituição do devedor, e sim delegação de pagamento. Vide tópico “Erro! Fonte de referência n

ão encontrada.”. 
273 A liberação ocorre tanto no caso em que há mera substituição do devedor (assunção de dívida ou novação), 

obrigando-se o terceiro no lugar do devedor primitivo, quanto no caso em que a delegação tem o efeito similar 

ao pagamento. São, respectivamente, a delegação de débito (delegatio promittendi ou delegatio obligandi) e a 

delegação de pagamento (delegatio dandi ou delegatio solvendi). Sobre a distinção entre delegação e novação 

(e, consequentemente, a distinção entre a delegatio dandi e a delegatio promittendi), M. TALAMANCA, 

Istituzioni cit. (nota 70 supra), p. 650; sobre a proximidade da delegação com a novação e com o pagamento 

(novatio e solutio), E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 145. 
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A delegação pode ser pura, certa ou “abstrata”. Nessa hipótese, o delegado 

simplesmente se compromete perante o delegatário, sem fazer nenhuma referência a relação 

jurídica anterior, seja a relação de valuta seja a relação de provisão. Como consequência, 

não se vincula a nenhuma dessas relações e o delegado não pode opor ao delegatário as 

exceções provenientes nem da relação de valuta nem da relação de provisão274. A 

nomenclatura é autoexplicativa.  

Em oposição, a delegação pode ser titulada, incerta ou “causal”. Nestes casos, o 

delegado se vincula ao delegatário em razão de uma das relações basilares, seja a relação de 

valuta, seja a relação de provisão. Como consequência, poderá opor as defesas provenientes 

dessa relação. A qualificação de incerta, titulada ou “causal” vem exatamente do fato de que 

a delegação depende da existência e validade desses outros vínculos275. 

Como dito, o vínculo entre delegado e delegatário pode decorrer da relação de 

valuta ou da relação de provisão. Caso a delegação esteja vinculada à relação de provisão, 

então há hipótese de delegação ativa, que configura novação por substituição do credor ou 

cessão de crédito. Nesta, o credor primitivo atribui ao novo credor, terceiro em relação à 

obrigação, o poder de receber um pagamento ou uma promessa de pagamento276.  

Enfim, alcança-se a principal forma de delegação para o presente estudo.  

No âmbito da assunção de dívida, a delegação se realiza em função da relação de 

valuta. Ou seja, é um negócio jurídico pelo qual o devedor primitivo (delegante) incumbe ao 

assuntor (delegado) a assumir a dívida que aquele tem perante o credor (delegatário); este 

                                                 
274 Cf. B. MOORE, De La délégation certaine à la délégation incertaine – error comunis facit jus et... legem, in 

Revue Juridiue Thémis 38 (2004), pp. 477-478; G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario cit. (nota 195 supra), 

p. 1.001 e P. TRIMARCHI, Istituzioni cit. (nota 37 supra), pp. 434-435. Em outras palavras, se caracteriza pela 

independência do vínculo delegado-delegatário em relação aos vínculos delegante-delegatário e delegado-

delegante. A relação delegado-delegatário é autônoma, e existe em si e por si. Por sua vez, A. TRABUCCHI 

(Istituzioni cit. (nota 37 supra), pp. 694-695) acresccenta que nesses casos de delegação pura não é possível 

falar em sucessão singular na dívida; admite, entretanto, a hipótese de novação. 

Efetivamente, não tem sentido se falar em sucessão singular na dívida quando a delegação não mantém a 

relação de valuta. É exatamente a entrada do terceiro na relação de valuta – com a respectiva exoneração do 

devedor primitivo – que configura a sucessão singular no débito. 
275 Cf. B. MOORE, De La délégation cit. (nota 274 supra), pp. 477-478; G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario 

cit. (nota 195 supra), p. 1.001; P. TRIMARCHI, Istituzioni cit. (nota 37 supra), pp. 434-435; O. GOMES, 

Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 264, nt. 12. 
276 Em direito romano, cf. E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 145) e M. 

TALAMANCA (Istituzioni cit. (nota 70 supra), pp. 650-651) a delegação que substitui o devedor (que configurava 

novação subjetiva passiva, hipótese paralela à atual assunção de dívida) era a delegatio passiva. Já a delegação 

que substitui o credor (a segunda, que configurava novação subjetiva ativa, hipótese paralela à atual cessão de 

crédito) era a delegatio ativa.  
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também deve participar da delegação277-278. Se é mais comum que preexista uma relação de 

provisão, ou seja, que o delegado tenha uma dívida perante o delegante, isso não é relevante 

para a delegação passiva279. 

Convém frisar a diferença entre essas duas últimas classificações da delegação. Na 

delegação passiva, é mantida a relação de valuta (credor <––> devedor primitivo); portanto, 

é com base nela que o assuntor poderá suscitar suas defesas, por exemplo. Para esse negócio, 

pouco importa a relação de provisão, ou seja, o vínculo entre o devedor primitivo e o 

assuntor. Diferentemente, tratando-se de delegação ativa, sobrevive a relação de provisão 

(credor cedente <––> devedor cedido280); logo, é dessa relação jurídica que podem ser 

opostas eventuais exceções, sendo irrelevante para o devedor cedido a relação de valuta 

(credor cedente  <––> credor cessionário)281. 

Enfim, a delegação passiva pode ser classificada ainda em “perfeita” e “imperfeita”. 

Nesta, há mera adjunção na dívida, não ficando liberado o devedor primitivo. Naquela, 

                                                 
277 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149. Esse autor ainda anota que 

a delegação moderna é “análoga à delegatio romana”.  

No mesmo sentido de que o contrato é firmado entre o devedor primitivo e o assuntor, dependendo ainda da 

ratificação do credor: G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), 

p. 585; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 25; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 113; 

M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 493; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), 

p. 374; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 84 

Já A. WALD (Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 149) fala, en passant, “ausência de oposição” por parte do 

credor. Ou melhor, in litteris: “Na delegação, (...) só valendo todavia o acordo em relação ao credor se este não 

se opuser à substituição”. 

Não é suficiente a “ausência de oposição”. A aceitação por parte do credor deve ser expressa (ainda que possa 

sê-lo por um comportamento concludente), ou tácita, conforme o ordenamento. Enquanto não houver a 

aceitação, pode haver assinação, promessa de liberação ou mesmo estipulação em favor de terceiro (conforme 

o caso); mas não há delegação.  

Também A. TEIXEIRA DE FREITAS (Consolidação cit. (nota 9 supra), pp. 763-764, nt. 54), descrevendo a 

delegação, ainda que tratando da delegação na forma novativa, exige aceitação expressa do credor.  

Ainda, é possível depreender que também para N. FOSTER (Transfer of Rights and Obligations in the UAE – A 

Comparative Analysis in the Light of English Law, French Law and the Shari’a, in Yearbook of Islamic and 

Middle Eastern Law Online 7 (2000), p. 37) é necessária a aquiescência do credor para que se configure a 

delegação. Efetivamente, o autor é claro em afirmar que a delegação exige a participação das três partes 

(delegante, delegado e delegatário), ressaltando que essa é uma das diferenças entre a delegação e a estipulação 

em favor de terceiro. 
278 É interessante anotar, como bem fez M. MARTORANA (La novazione cit. (nota 92 supra), p. 190), ainda que 

o tenha afirmado descrevendo a delegação novatória, que na delegação não é necessário que as declarações de 

vontade das partes (delegante, delegado e delegatário) sejam contemporâneas. A delegação se aperfeiçoa com 

a manifestação da vontade da última das partes. 
279 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149; B. MOORE, De La 

délégation cit. (nota 274 supra), pp. 475-476; e J. PINEAU – D. BURMAN – S. GAUDET, Théorie des obligations, 

4ª ed., Montreal, Les Édition Thémis, 2001, p. 855. 
280 O equivalente à relação “devedor-primitivo” <––> “assuntor”, na assunção de dívida. 
281 De outro lado, com razão M. TALAMANCA (Istituzioni cit. (nota 70 supra), pp. 650-651) quando afirma que 

a distinção entre delegação ativa e passiva não tem maior signifado prático no direito romano. Inclusive, 

segundo ele, os jurisconsultos romanos não tinham clara uma tal classificação. Isso porque ali a delegação se 

perfazia por uma novação. Assim, pouco importa se a delegação foca na relação de provisão (rapporto di 

provvista) ou na relação de valuta (rapporto di valuta), vez que a novação extingue a(s) relação(ões) jurídica(s) 

extintente(s) para criar uma nova relação.   
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perfeita a delegação porquanto alcançar seu efeito natural, que é a liberação do devedor 

primitivo282. Trata-se de nomenclatura mais adequada do que “delegação cumulativa” e 

“delegação liberatória”, porquanto o fim natural da delegação passiva é a liberação do 

devedor primitivo. Assim, a delegação que não logra esse efeito não alcança o seu real 

potencial283. 

 

2.5.2. Expromissão 

Superada a delegação, imperioso delimitar também a expromissão. Apenas a título 

de notícia, apesar de ser encontrada nas fontes romanas a expressão “expromissio”, a sua 

utilização era atécnica, representando a substituição do devedor em linhas gerais. Ainda 

assim, há autores que defendem a utilização da expressão já representando instituto diverso 

da delegatio, já restrita aos negócios firmados apenas entre o terceiro e o credor284. 

                                                 
282 Cf. M. CUMYN, La délégation cit. (nota 23 supra), p. 606; B. MOORE, De La délégation cit. (nota 274 supra), 

pp. 476-477; J. PINEAU – D. BURMAN – S. GAUDET, Théorie cit. (nota 279 supra), pp. 856-857 e M. H. DINIZ, 

Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 494.  
283 Em sentido contrário: M. MARTORANA (La novazione cit. (nota 92 supra), pp. 183-184) considera 

equivocada a denominação de delegação imperfeita ou imprópria para descrever a delegação que não leva à 

exoneração do devedor primitivo. Isso porque, para a autora, trata-se de negócio perfeito e completo, com a 

participação das três partes: do devedor delegante, do terceiro delegado e do credor delegatário. A diferença 

está nos efeitos, especificamente de que nessa hipótese não há liberação do devedor primitivo. Nem por isso o 

negócio deixa de ser perfeito.  

Também em sentido contrário: N. FOSTER (Transfer cit. (nota 277 supra), p. 37. Para esse autor, as expressões 

“perfeita” e “imperfeita”, apesar de mais comuns, seriam menos adequadas à descrição da delegação do art. 

1.275 o CC/francês (anterior à reforma de 2016). Para ele, são mais apropriadas as expressões delegação 

“novatória” e “simples”, porquanto apresenta a distinção contida naquele comando legal.  

Realmente, não se admitindo a sucessão singular no débito, a delegação que tem como efeito a liberação do 

devedor primitivo só poderia ser feita pela novação. Nessa linha, adequado o raciocínio do autor. Contudo, 

uma vez que se admite a assunção de dívida ao lado da novação, é possível que a delegação leve à exoneração 

do devedor primitivo, mas não implique em novação da obrigação. Por isso, mantém-se a posição exposta no 

texto: é mais adequada a classificação da delegação, em relação à liberação do devedor primitivo, em “perfeita” 

e “imperfeita”. 
284 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 147. Nesse sentido, por exemplo, 

G. QUAGLIARIELLO, Espromissione, Napoli, Jovene, pp. 5 e segg. O autor italiano admite que a maior parte 

dos fragmentos utiliza a expressão “expromissio” de forma ampla, mas anota que há casos em que é utilizado 

para descrever um negócio específico, por iniciativa do terceiro, distinguindo-o dos outros tipos de novação. 

Cita como exemplos (idem, p. 7): (1) o fragmento Pap. 3 Resp., D. 14,3, 19, 3, que, em sua primeira parte (até 

“adstringit”) lembra a expromissão, mormente porquanto a segunda parte trata da delegação; (2) também o 

confronto entre os fragmentos Ulp. 29 ad Ed., D. 16, 1, 8, 7 e 8, comparados com Paul. Libri singular de 

intercessionibus feminarum, D. 16, 1, 24. Também M. MARTORANA (La novazione cit. (nota 92 supra), pp. 

176-177, nt. 1), que indica os fragmentos Ulp. 46 ad Sab., D. 46, 2, 8, 5 e Lab. 6 Pith a Paul. epit., D. 46, 3, 

91. Remete-se ao tópico 1.5.1. Direito romano, onde se discorre sobre o tema, inclusive e especialmente sobre 

esse último fragmento. 

Devido à importância dele para o tema, não custa transcrevê-lo novamente (versão em latim de T. MOMMSEN 

e P. KRUEGER, Corpus cit. (nota 73 supra), p. 803), dessa vez confrontando-o com a tradução de F. C. PONTES 

DE MIRANDA (Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), pp. 105-106), que também o cita: 

Lab. 6 Pith. Paul. epit., D. 46, 3, 91: 

Si debitor tuus non vult a te liberari et praesens 

est, non potest invitus a te solvi. PAULUS: immo 

debitorem tuum etiam praesentem etiam invitum 

liberare ita poteris supponendo, a quo debitum 

Se teu devedor não quer liberar-se de ti e está 

presente, não pode, contra a sua vontade, ser 

liberado por ti. PAULO: todavia, poderás liberar a 

teu devedor, ainda contra a vontade dêle, estando 
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Seja como for, trata-se do negócio jurídico em que um terceiro (assuntor da dívida, 

nesses casos denominado expromissor ou expromitente)285, espontânea e 

independentemente de autorização do devedor primitivo (exprometido), se obriga perante o 

credor (expromissário), com o consentimento deste, em relação à dívida pré-existente286.  

A não participação do devedor original é o elemento característico da expromissão, 

em qualquer de suas formas287. Na expromissão o consentimento do devedor primitivo é 

verdadeiramente irrelevante para o negócio jurídico, ainda que ele sofra as suas 

                                                 
‘novandi causa’ stipularis: quod etiamsi acceptum 

non feceris, tamen statim, quod ad te attinet, res 

peribit: nam et petentem te doli praescriptio 

excludet. 

presente, substituindo-lhe outro de quem 

estipules a dívida, novandi causa; pois, ainda que 

não a dês como recebida, quanto a ti, a despeito 

disso, se extingue, imediatamente, o negócio, 

porquanto a praescriptio de dolo mau também te 

exclui a ti, se pedires 

Ainda A. TEIXEIRA DE FREITAS (Esboço cit. (nota 94 supra), pp. 511-512), comentando o art. 1.151, aponta, 

em nota de rodapé, que a novação sem o consentimento do devedor original já existia em Direito Romano, e 

se denominava expromissio, que deve ser vertido ao português como “expromissão”. 
285 Sobre a construção linguística dos termos “expromissor” e “expromitente” remete-se ao tópico “2.2 – 

Nomenclatura” e em especial à nota de rodapé nº 182, ambos acima, na qual se discorre sobre “assuntor” e 

“assumente”. 
286 Cf. G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 883, T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 

29 supra), p. 1; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 25; M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 

supra), p. 322; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 84; L. MELO, 

Assunção cit. (nota 115 supra), p. 434; A. VAZ SERRA, Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 77; F. DAUD, 

Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 113; A. TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação cit. (nota 9 supra), pp. 763-

764, nt. 54; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 267; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. 

C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 585; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 

493; A. WALD, Obrigações cit. (nota 38 supra), pp. 148-149; A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 118; 

C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), pp. 374-375; C. BUFNOIR et al., Code, t. 1 cit. (nota 149 

supra), p. 601. Também E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149) apresenta 

definição similar: esclarecendo que na expromissão, o expromitente assume diretamente perante o 

expromissário o débito existente na relação jurídica entre este e o devedor originário (que denomina 

expromesso). Ainda que não se refira à independência do consentimento do devedor para o aperfeiçoamento 

do negócio, tampouco aponta a exigência de tal participação. 

Há que se registrar, no tocante a ser negócio jurídico, que E. CAMILLERI (Appunti sulla struttura 

dell’espromissione cumulativa, in Rivista di diritto civile 60.3 (2014), pp. 645-665) – apesar de dedicar o seu 

trabalho ao estudo da adpromissão (“expromissão cumulativa”), discorrendo sobre as teorias que tratam da sua 

natureza, especialmente sobre a dicotomia se seria contrato ou mera declaração unilateral pelo expromissor –, 

quando trata da expromissão (“expromissão liberatória”) anota (idem, pp. 651-652) que nesse caso é a própria 

letra da Lei exige o consenso expresso do credor, o que leva ao aperfeiçoamento de um contrato.  
287 Esclarece G. QUAGLIARIELLO (L'espromissione cit. (nota 89 supra), p. 48, e novamente em: Espromissione 

cit. (nota 28 supra), p. 883), é possível observar três “tipos” de expromissão: (i) a expromissão simples, na qual 

há cumulação de devedores; (ii) a expromissão liberatória, na qual o devedor originário é excluído da relação, 

não mais sendo passível de cobrança pelo credor; e (iii) a expromissão novativa, na qual há extinção da 

obrigação originária e a criação de uma nova obrigação substitutiva. Também A. VAZ SERRA (Expromissão 

cit. (nota 243 supra), p. 77) anota que a expromissão pode realizar tanto a novação, quanto a assunção de dívida 

e a adjunção na dívida. 

Não há diferenças na estrutura da expromissão entre a forma novativa e a forma de assunção de dívida. As 

divergências são os requisitos e os efeitos, que pertencem a esses institutos, e não à expromissão propriamente 

dita. Nesse sentido, T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 1) anota que havendo ou não liberação 

do devedor primitivo, a estrutura negocial é a mesma, havendo diferença apenas no tocante aos efeitos. Em 

sentido contrário, M. H. DINIZ (Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 494) afirma que a delegação e a 

expromissão, na assunção de dívida, não se confundem com os institutos homônimos da novação. Seja como 

for, tratar-se-á, entretanto, tão somente da expromissão que gera a assunção de dívida. 
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consequências288. Assim, a assunção de dívida poderia ocorrer mesmo que o devedor 

primitivo a ela se opusesse289.  

Esse é não apenas o elemento distintivo da expromissão em relação à delegação. 

Trata-se, em verdade, de uma das principais dificuldades: como justificar que um terceiro 

                                                 
288 Cf. G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 883. Já E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas 

propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149) anota que a expromissão pode ocorrer não apenas sem a concordância 

como é possível que se perfaça mesmo sem o conhecimento do devedor primitivo.  

Ainda F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 336. Convém transcrever suas 

palavras, pela clareza e taxatividade com que demonstra a posição dessa corrente doutrinária: “(a) A assunção 

de dívida perante pessoa determinada pode ser entre o assumente e o credor. Então, aquêle se torna devedor, 

em lugar de quem o era. O assentimento do devedor não é de mister. O negócio jurídico tem eficácia entre os 

figurantes e o devedor está liberado. /¶/ Pensam alguns (e.g. O. WARNEYER, Kommentar, I, 712) que o negócio 

jurídico entre o credor e o assuntor ou assumente não é desde logo assunção de dívida (=ainda não o é). Seria 

preciso algum assentimento do devedor. Tal raciocínio revela que se quer simetrizaçção da assunção de dívida 

entre assuntor ou assumente e credor com a assunção de dívida entre assumente e devedor. Ora, a 

translatividade liberatória da assunção de dívida entre o terceiro e o credor não depende dos mesmos princípios 

que a translatividade liberatória no tocante à chamada assunção de dívida bifigurativa.” (grifos no original).  

De outro lado, o mesmo PONTES DE MIRANDA, em outra passagem (Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 

152), afirma que a novação subjetiva passiva feita sem o consentimento do devedor original não tem efeito 

contra ele. In verbis: “No caso de novação subjetiva passiva (art. 999, II), se a novação se operou sem 

consentimento do devedor antigo (art. 1.001), não há pensar-se em qualquer eficácia contra êle.”. Logo, é 

possível inferir que, para PONTES DE MIRANDA, tampouco teria efeitos em relação ao devedor primitivo a 

assunção de dívida por expromissão, ao menos enquanto ele, o devedor primitivo, não der seu consentimento. 

Também G. CIAN – A. TRABUCCHI (Commentario cit. (nota 195 supra), p. 1.002) aponta haver doutrina que 

defende a possibilidade de o devedor primitivo se opor à expromissão; no ordenamento italiano, tal oposição 

se lastrearia no art. 1.180 do CC/italiano. Este autor italiano, entretanto, tratando do art. 1.273 do CC/italiano, 

conclui que o devedor [primitivo] não pode opor-se a declaração de liberação pelo credor (idem, p. 1.003).  

De qualquer sorte, tamanha é a relevância dessa característica que F. LACERDA DE ALMEIDA (Dos effeitos das 

obrigações – arts. 928 a 1.078, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1934, p. 259), por exemplo, afirmou que se 

houver anuência do devedor, não se configura expromissão e sim delegação. De outro lado, T. SOMBRA, Da 

assunção cit. (nota 50 supra), p. 208) descreve a expromissão como o negócio jurídico “celebrado diretamente 

entre credor e assuntor, com ou sem a participação do devedor originário” (grifei). A solução intermediária é 

mais adequada: expromissão é o negócio no qual o assuntor contrata diretamente credor, sem a intervenção do 

devedor primitivo. Em outras palavras, não é imprescindível que o devedor ignore ou mesmo se oponha à 

expromissão; é suficiente que não tenha atuado comissivamente, que não tenha intervindo diretamente no 

negócio, firmando contrato prévio com o terceiro nem o indicado ao credor. Não desconfigura o negócio 

jurídico mesmo se vier a dar sua anuência depois ou se, ficando sabendo da intenção do terceiro, não se opuser. 

Mais claras, talvez, as palavras de G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 

141 supra), p. 585) ao simplesmente anotar que o devedor primitivo não participa do negócio. Em sentido 

similar, G. QUAGLIARIELLO (L'espromissione cit. (nota 89 supra), pp. 49-50), em trabalho mais alongado sobre 

o tema da expromissão, anota ser equivocado afirmar de forma cabal que o devedor original não participa do 

negócio. Apenas, que a sua vontade é irrelevante para a expromissão. Assim, que o negócio se perfaz por 

iniciativa do terceiro, sem qualquer manifestação (relevante) de vontade do devedor primitivo. No mesmo 

sentido ainda G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario cit. (nota 195 supra), p. 1.002. 
289 Cf. T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 2. Esse autor anota, entretanto, que há casos cm eque 

a expromissão (por assunção de dívida) é impossível, tais como nos casos de obrigações personalíssimas, ou 

seja, que a prestação só pode ser satisfeita pelo próprio devedor primitivo. Nesses casos conclui que o devedor 

primitivo poderá sim se opor. Sem razão quanto à ressalva: a impossibilidade não é atinente à natureza da 

expromissão e sim à natureza da assunção de dívida; não é possível ocorrer uma assunção de dívida 

personalíssima. Nesses casos, configurar-se-á novação a qual é sim possível por expromissão.  

No mesmo sentido de a expromissão ser possível mesmo contra a vontade do devedor primitivo: J. M. 

CARVALHO SANTOS, Código Civil brasileiro interpretado, vol. 13, 9ª ed., Rio de Janeiro-São Paulo, Livraria 

Freitas Bastos, 1964, p. 181, ainda que estivesse tratando da expromissão na forma de novação.  
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pode intervir em um negócio jurídico, com o consentimento de apenas uma das partes, mas 

excluindo exatamente a parte que não participa. 

As soluções são variadas. Anota-se, por exemplo, a tese de S. BENETI, segundo 

quem o devedor primitivo não pode se opor à expromissão vez que é negócio que o beneficia 

e, portanto, ele não tem interesse em impugná-la290. Já T. MANCINI, em breve apanhado sobre 

o tema, anota duas teses que serviriam para justificar a expromissão: (1) que a dívida não 

constitui o patrimônio do devedor (sendo apenas valor acessório negativo) e, portanto, não 

há lesão à esfera patrimonial do devedor; (2) que a tutela do interesse do devedor ao 

adimplemento é mitigada pelo interesse do credor291. 

Não podem prevalecer as duas primeiras teses.  

De um lado, se é possível ao devedor se opor à remissão da dívida, com igual razão 

pode ter interesse em se opor à expromissão. É de se imaginar, por exemplo, o caso de um 

político que deseja manter seu bom nome e, assim, evitar que terceiros de reputação duvidosa 

se intrometam indevidamente em seus negócios. Ou ainda de uma pessoa que deseje evitar 

o ciúme de seu cônjuge. 

Tampouco pode subsistir a tese de que a dívida não compõe o patrimônio do 

devedor. Em primeiro lugar, é demasiado doutrinária, não se atendo à realidade prática. Em 

segundo lugar, não se pode questionar que o devedor tem não apenas o ônus, mas também o 

poder de pagar; inclusive, dispõe de meios judiciais para constranger o credor a receber o 

pagamento (ação de consignação). Em outras palavras, não se pode questionar que a dívida 

é tutelada juridicamente também no interesse do devedor292.  

Outrossim, em terceiro lugar, o patrimônio não pode ser visto apenas como a soma 

dos ativos. Tampouco pode ser observado como mero valor líquido dos ativos subtraídos 

dos passivos. São essas apenas facetas, pontos de observação pela qual pode ser tomado o 

                                                 
290 Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 25. No mesmo sentido T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 

208), que apenas ressalva as hipóteses regulamentadas nos arts. 304 e 306 do CC/2002.  
291 Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 2. Ainda desse autor, anota-se que a segunda tese (da prevalência do 

interesse do credor sobre o interesse do devedor) se lastreia na norma do art. 1.272 do CC/italiano. Outrossim, 

o próprio T. MANCINI critica ambas as teses.  

Também G. QUAGLIARIELLO (L'espromissione cit. (nota 89 supra), pp. 55-56) adota a primeira tese, ou seja, 

de que a liberação de uma dívida não lesa o patrimônio daquele que se viu liberado. Para tanto, antes (idem, 

pp. 53-55), discorre sobre a noção de patrimônio, concluindo que o débito afeta o patrimônio, diminuindo o 

seu valor, mas que não o compõe efetivamente. 
292 Nesse sentido, é interessante anotar, por exemplo, o direito que tem o devedor a receber a quitação quando 

paga, como se observa do art. 319 do CC/2002. Mais longe, é interessante observar o quanto estabelece o art. 

879 do CCyC, segundo o qual o “deudor tiene el derecho de pagar”. Com base nesse raciocínio, esse diploma 

legal estabelece ainda em seu art. 881 que o credor pode recusar o pagamento pelo terceiro se houver a 

cumulação da vontade de recusar por parte do devedor. Tal norma é observada também no art. 311 do 

CC/chinês de 1930 (já revogado) e no art. 1.180 do CC/italiano.  
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patrimônio. Mais adequado é observá-lo como uma universalidade, tomá-lo em sua 

completude, abarcando todos os elementos que o afetam, sejam ativos ou passivos293. 

Sobrevive a última tese, qual seja, de que o interesse do credor se sobrepõe ao 

interesse do devedor. Tanto assim que é possível o terceiro adimplir a prestação em lugar do 

devedor primitivo, mesmo contra a vontade deste294.  

Seja como for, ainda que a expromissão seja fundamentada em argumentos lógicos, 

sua viabilidade não pode ser tomada como absoluta nem irrestrita. Depende, em verdade, de 

previsão legal295.  

Exatamente por isso, pode-se observar que na Itália, por exemplo, a Lei 

expressamente regula e admite a expromissão, de sorte que a assunção de dívida ocorre à 

revelia do devedor primitivo296. Igualmente em Portugal, onde a Lei admite um contrato 

entre o assuntor e o credor e expressamente determina que pode ocorrer “com ou sem 

consentimento do antigo devedor”297.  

                                                 
293 Remete-se ao tópico “1.2 – Patrimônio”, acima. 
294 Cf. C. BEVILAQUA, Direito das obrigações, 9ª ed., Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1957, p. 86 e R. CICALA, 

L'adempimento cit. (nota 52 supra), p. 198. A possibilidade de o pagamento ser realizado por terceiro, mesmo 

contra a vontade do devedor, encontra fundamento já no fragmento Gai. 5 ad Ed. Prov., D. 46, 3, 53. Normas 

similares podem ser observadas no § 267 do BGB, bem como art. 881 do CCyC, art. 1.180 do CC/italiano e 

ainda art. 311 do CC/chinês de 1930 (revogado). Também R. ZIMMERMANN (The Law cit. (nota 52 supra), p. 

752) e R. NICOLÒ (L’adempimento cit. (nota 43 supra), p. 17 e nt. 1) remetem a esse fragmento de Gaio. O 

autor italiano, contudo, remete ao fragmento enquanto discorre sobre a impossibilidade de o credor recusar o 

pagamento pelo terceiro, entende que tal associação não é a mais adequada. Com razão: o fragmento de Gaio 

trata do pagamento efetuado por terceiro mesmo contra a vontade do devedor, não tratando da eventual 

oposição do credor.  
295 Cf. J. M. CARVALHO SANTOS, Código cit. (nota 289 supra), p. 183. Em que pese tenha chegado a essa 

conclusão tratando da novação, o mesmo resultado se aplica à assunção de dívida: só é possível por meio de 

expromissão (ou seja, sem o consentimento do devedor primitivo) quando há previsão legal. In verbis: “A 

omissão do Código, porém, não significa que fosse sua intenção excluir a possibilidade da delegação. Nada 

disso. Previu apenas o caso de expromissão, precisamente porque precisava deixar claro que a novação pode 

se operar sem o consentimento do devedor, um dos interessados, vez que ocorre uma exceção, que não se podia 

admitir sem lei expressa. O mesmo já não sucede com a delegação, em que basta aplicar as regras gerais, para 

se obter a certeza da possibilidade da novação, em casos tais, pois a delegação, em última análise, não é senão 

um novo contrato, em que todos os interessados precisam dar o seu consentimento.” Também cita esse autor 

A. AZEVEDO (Teoria cit. (nota 265 supra), p. 193), fazendo referência, entretanto, à edição de 1913. 
296 O art. 1.272, do CC/italiano trata da expromissão e esclarece que essa é a hipótese em que a assunção de 

dívida ocorre independente do consentimento do devedor primitivo. É, como com base nele que T. MANCINI 

(Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 2) elenca as teses comentadas. Há que se observar, contudo, que esse 

mesmo art. 1.272 remete ao art. 1.180, do mesmo diploma. Como bem esclarece R. CICALA (L'adempimento 

cit. (nota 52 supra), pp. 196 e segg.), este art. 1.180 não atribui um verdadeiro direito ao devedor de recusar o 

adimplemento da obrigação pelo terceiro; apenas limita o poder de o credor fazê-lo, o que só poderá ocorrer se 

o devedor lhe comunicar sua oposição. Em outras palavras: a oposição do devedor não é suficiente para impedir 

o adimplemento pelo terceiro, mas é elemento indispensável para garantir ao credor o direito de recusá-la.  
297 Vide art. 595, § 1º, ‘b’, do CC/português. A alínea ‘a’ desse mesmo comando legal trata do contrato entre o 

devedor primitivo e o assuntor, exigindo, nesse caso, a ratificação do credor.  

Também na Alemanha a Lei trata separadamente da expromissão e da delegação (§§ 414 e 415, 

respectivamente). Uma vez que a Lei, ali, nada menciona sobre o consentimento do devedor primitivo no caso 

da expromissão, é possível inferir que a expromissão pode ocorrer independentemente do consentimento do 

devedor primitivo. O mesmo na Argentina, arts. 1.632 e 1.633 do CCyC. 
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No Brasil, o art. 362 do CC/2002 é expresso em admitir que a expromissão 

novatória pode ser realizada sem o consentimento do devedor primitivo. Reforça o 

entendimento o art. 306, do mesmo diploma, que, a contrario sensu, admite que o terceiro 

pode pagar a dívida mesmo com a oposição do devedor; apenas não terá direito a reembolso 

se o devedor tivesse meios de defesa contra o credor.  

Especificamente em relação à assunção de dívida, o art. 299 do CC/2002 garante 

ao terceiro a “faculdade” de assumir a dívida; a Lei exige o consentimento apenas do credor. 

Tendo em vista que o interesse do credor é sobreposto ao interesse do devedor em outras 

ocasiões, e que a norma do art. 299 dá uma autorização ampla ao terceiro, sem exigir que 

seja interessado, mas sim e apenas o consentimento do credor, então é de se entender que 

também é possível a expromissão contrária à vontade do devedor na assunção de dívida298.  

De outro lado, é interessante anotar a legislação polonesa. Ali, a assunção de dívida 

depende do consentimento da parte não contratante; em outras palavras: tratando-se de 

negócio entre o credor e o terceiro, é imprescindível o consentimento do devedor 

primitivo299, cabendo a discussão sobre a viabilidade da expromissão nesse ordenamento. 

Recorda-se, dessa maneira, que o Direito também protege o interesse do devedor e que, 

portanto, a expromissão propriamente dita – cujo aperfeiçoamento prescinde da vontade do 

exprometido – depende de norma legal autorizadora.  

Nos casos em que há Lei regulando a expromissão, o devedor primitivo não poderá 

se opor à assunção da dívida por expromissão. Poderá, entretanto, opor-se à (eventual) 

liberalidade por parte desse terceiro, i.e., poderá exercer o seu direito de “adimplir” a dívida 

perante este, expromissor300. Igualmente, poderá se proteger contra cobrança de reembolso 

                                                 
298 Em sentido contrário, S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380. In verbis: “Em face do interesse 

moral do devedor em desejar pagar a dívida e não havendo disposição legal, cremos poder ele validamente se 

opor à assunção com terceiro, em relação da qual não participou. Apenas que, como se trata de um benefício 

para ele, não há necessidade de seu consentimento expresso, o qual pode ser tácito. É o que se infere, inclusive, 

da dicção desse art. 299. Parece que nossos doutrinadores, que cuidaram da matéria, entusiasmados com o 

instituto no direito estrangeiro, não se aperceberam dessa particularidade.” 

A despeito de adotar a tese de ser sim possível a expromissão mesmo contra a vontade do devedor primitivo, 

também na assunção de dívida, não se pode ignorar por completo as ressalvas de S. VENOSA. Efetivamente, 

como se esclarece a seguir, não se pode defender que o devedor exprometido fique completamente tolhido do 

seu direito de pagar, apenas não poderá se opor à assunção de dívida.  
299 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 49. Da leitura direta do referido 

art. 519 do CC/polonês, percebe-se que o §2º tem duas alíneas: a primeira versa sobre a hipótese de contrato 

entre o assuntor e o credor; a segunda sobre o contrato entre o assuntor e o devedor primitivo. Em ambos os 

casos, exige-se o consentimento da parte não contratante. Dessa forma, resguarda-se o direito à administração 

do próprio patrimônio. 
300 Cf. R. CICALA, L'adempimento cit. (nota 52 supra), pp. 198-199, nota 268. Este autor trata da hipótese de 

adimplemento por terceiro, mas o seu raciocínio se aplica perfeitamente à expromissão: se o terceiro adimple 

a dívida do devedor, então o devedor que viu seu direito ao adimplemento lesado, pode exercê-lo (seu direito 

de adimplir) pagando a este terceiro. Tem direito de pagar ao terceiro que interveio em sua relação mesmo que 
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por parte do terceiro expromitente, opondo as defesas que dispunha contra o credor301. 

Nesse escopo em que o consentimento do devedor é prescindível, nada impede que 

o terceiro venha a exprometer dívidas mesmo quando o devedor é desconhecido; basta, para 

tanto, que o credor o aceite302. De outro lado, basta relembrar que, caso a obrigação seja 

contratualmente intransmissível, o devedor primitivo pode se opor à expromissão303.  

Seja como for, exatamente por ser realizada sem a intervenção do devedor 

primitivo, a expromissão é naturalmente associada a uma liberalidade decorrente de valores 

morais, sociais ou familiares304. Contudo, não apenas pode decorrer de um ato com fins 

econômicos (é o exemplo o caso em que o outro credor expromete a dívida para evitar um 

pedido de falência), como verdadeiramente não se pode presumi-la gratuita305.  

                                                 
este terceiro tenha desejado realizar uma liberalidade. É a mesma hipótese da expromissão: o devedor 

exprometido tem direito de pagar; tendo sido exprometido, continua tendo direito de pagar, agora, porém, pode 

fazê-lo ao expromissor, inclusive por hipótese de enriquecimento sem causa ou de gestão de negócio. 
301 Vide, por exemplo, a já citada norma do art. 306 do CC/2002. Admitindo que a assunção de dívida pode 

ocorrer contra a vontade do devedor primitivo, tal como pode ocorrer a cessão de crédito, questiona-se a 

aplicabilidade à expromissão da regra do art. 294, in fine, do CC/2002. Ou seja, cientificado da expromissão, 

pode o devedor primitivo opor ao expromissor as exceções pessoais que dispunha contra o credor? A questão 

se torna relevante porquanto, como já esclarecido, a liberação do devedor em relação à dívida assumida (e ao 

credor), não implica completa desoneração; pelo contrário, pode o assuntor exigir o reembolso do valor 

despendido para a quitação da obrigação assumida (gestão de negócios ou enriquecimento sem causa). Nesse 

caminho, por analogia, defende-se que o devedor primitivo dispõe desse direito.  
302 Pode-se apresentar como exemplo concreto disso, no Brasil, a Lei nº 10.309, de 22 de janeiro de 2001 

(conversão da Medida Provisória nº 02/2001), posteriormente prorrogada pelas Leis nº 10.459/2002, nº 

10.605/2002 e nº 10.744/2003, pelas quais o governo brasileiro está autorizado a assumir a responsabilidade 

por indenizar danos decorrentes de atentados terroristas. Observa-se, pela data da primeira Medida Provisória 

que a norma foi criada no ensejo dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, na 

cidade de Nova Iorque. É o que aponta também J. C. MOREIRA ALVES (O terrorismo e a violência – 

responsabilidade civil do Estado, in Revista CEJ 18 (jul/set 2002), pp. 13-14) que, analisando a Lei, afirma: 

“Essa legislação é curiosa, porque não estabelece propriamente a responsabilidade civil do Estado nos seus 

termos clássicos, mas dispõe sobre a assunção, pela União, de responsabilidades civis perante terceiros no caso 

de atentados terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras. Neste caso, o Estado 

não está como responsável objetivamente pelos danos decorrentes desses atos de terrorismo, mas como uma 

assunção, por parte da União, de responsabilidades civis perante terceiros que apresentem as seguintes 

restrições: primeira, que exista apenas em casos de atentados terroristas ou de atos de guerra; segunda, que os 

atentados terroristas ou atos de guerra sejam contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras; e, finalmente, 

que essa assunção de responsabilidade – portanto, o Estado não se considera responsável, mas assume essa 

responsabilidade civil – só ocorra com relação a danos a bens e pessoas no solo e não dentro das aeronaves que 

sofreram esse atentado terrorista ou foram abatidas em virtude de atos de guerra.” 

Não se almeja nessa tese adentrar na questão da responsabilidade civil do poder público. Pelo contrário, utiliza-

se essa Lei como exemplo exatamente porque se parte das premissas expostas na própria norma legal: de que 

o Estado não é responsável originalmente pelos danos decorrentes de atentados, mas que o Estado assume o 

ônus econômico de indenizar os particulares. É, de toda maneira, um exemplo perfeito da tese adotada: nada 

impede que um assuntor declare pública e abstratamente seu intento de assumir dívidas alheias; contudo, exige-

se que estabeleça requisitos ou condições, as quais cumpridas dão direito aos credores de impor a sucessão 

singular no débito. 
303 Cf. S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380. 
304 Faz tal associação, por exemplo, T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 208. 
305 Cf. L. FERNANDES e P. CUNHA (Assunção cit. (nota 259 supra), p. 705. Ainda que estivessem tratando da 

assunção de dívida em linhas gerais, o raciocínio se aplica à assunção na forma expromissória. 
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Efetivamente, o expromitente pode desejar uma doação (indireta) ao exprometido. 

Contudo, também pode ter como objetivo obter para si o direito de reclamar do devedor 

primitivo a repetição do valor pago. Pode mesmo desejar compensar esse valor com um 

débito dele, expromissor, perante o exprometido306.  

Em suma, a expromissão só configurará liberalidade se essa for a vontade do 

expromisor, devendo haver declaração ou comportamento concludente nesse sentido. Se não 

houver, tratar-se-á de gestão de negócios. Mesmo quando o expromissor desejar realizar uma 

doação, o devedor primitivo pode recusá-la, uma vez que ninguém é obrigado a obter uma 

vantagem. Entretanto, não podendo se opor à expromissão propriamente dita, terá direito 

apenas a restituir ao assuntor da dívida o valor da prestação exprometida307. 

 

2.5.3.  “Accollo” 

O “accollo” é instituto de difícil estudo, sobretudo fora da Itália. Entre outros 

motivos, porque ainda nos dias atuais é utilizado em sentido genérico, atécnico, para se 

referir a qualquer hipótese em que se impõe o peso do débito a outra pessoa que não o 

devedor original308. Assim, por exemplo, é comum ver o termo “accollo” utilizado para 

significar a transmissão da uma obrigação para terceiros em termos amplos, podendo 

significar, a depender do contexto, novação, delegação, assinação, indicação de pagamento, 

contrato em favor de terceiros e a promessa de pagamento, ou só a sucessão singular no 

débito309. RESCIGNO
310

 e CAMPOBASSO
311

 anotam que, com a regulamentação expressa do 

instituto no art. 1273 do CC/italiano, que define o instituto, não é mais aceitável a 

confusão312. 

                                                 
306 Também G. QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 886) anota que a expromissão pode ser 

donandi causa ou ter por objetivo obter o reembolso. Nestes casos, ainda esclarece, o expromissor pode propor 

ação de gestão de negócios ou de enriquecimento sem causa para obter a restituição dos valores. Ainda, 

acrescenta que a expromissão não é suficiente para liberar o expromissor de eventual débito contra o 

exprometido; no máximo, será apta a criar um elemento para a compensação desse débito com o crédito criado 

pela expromissão. Em linha similar A. VAZ SERRA (Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 80), para quem 

tratando-se a expromissão de ato espontâneo do terceiro, a relação entre ele e o devedor primitivo deverá ser 

regulada, conforme o caso, pela doação, pela gestão de negócios ou pelo enriquecimento sem causa. 
307 Ver o art. 385, referente à remissão, e arts. 861 a 875, referente à gestão de negócios, todos do CC/2002. 
308 Cf. G. CAMPOBASSO (Accollo cit. (nota 268 supra), p. 1. Esse autor anota que outros escritores focam no 

accollo como efeito econômico, abarcando também a delegação e a expromissão, e não no sentido técnico 

jurídico da expressão. 
309 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 50-51 e nt. 153. P. RESCIGNO 

(Accollo cit. (nota 253 supra), p. 41) acrescenta ainda a confusão do accollo com a garantia fiduciária e o 

mandato. 
310 Accollo cit. (nota 229 supra), p. 41 e novamente em Accollo cit. (nota 229 supra), pp. 140-141. 
311 Accollo cit. (nota 268 supra), p. 1. 
312 Há que se registrar que a prática italiana anterior à entrada em vigor do Código Civil de 1942 já conhecia a 

fattispecie, ao menos na forma simples. Nela, haveria uma sub-rogação do terceiro no lugar do devedor, com 
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Nesse contexto, o “accollo” é o negócio jurídico pela qual o devedor primitivo 

(“accollato”) contrata com um terceiro (“accollante”) para que este pague a dívida ao credor 

(“accollatario”)313. Na sua análise um pouco mais aprofundada, é possível classificá-lo (em 

escada “crescente” para a assunção de dívida) em314:  

(a) SEMPLICE ou INTERNO: nessa hipótese não há participação do credor. O terceiro 

se obriga apenas perante o devedor primitivo, e este continua vinculado à 

obrigação perante o credor. Em outras palavras, a eficácia fica restrita às partes 

(accollante e accollato). Não é regulamentado pelo CC/italiano, mas nada 

impede que as partes contratem um accollo com efeitos exclusivamente 

internos, limitando-se ao devedor primitivo e o terceiro, não atribuindo nenhum 

direito ao credor315. Nesse caminho, pode ser revogado ou alterado pelas partes. 

No sistema brasileiro, configura-se a hipótese da promessa de liberação316. Não 

há sucessão na dívida propriamente dita;  

(b) ESTERNO: é a hipótese regulada no art. 1.273, § 1º, propriamente dita. Tal como 

no item anterior, esse negócio é firmado apenas entre o accollante e o 

                                                 
suas vantagens e desvantagens, mantendo contra o devedor primitivo apenas um direito de regresso. A doutrina 

titubeava, entretanto, acerca da real natureza do instituto, se a liberação poderia se configurar também por 

sucessão singular no débito ou apenas por novação, se era possível distingui-la da delegação e da estipulação 

em favor de terceiros etc. Nesse sentido, P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 253 supra), p. 42 e L. ROLDÃO DE 

FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 50. 

De outro lado, registra-se que o próprio P. RESCIGNO (em Accollo cit. (nota 229 supra), pp. 141-142) identifica 

o accollo nos §§ 329 e 415, III, do BGB. Ver também: S. LECCA, L’accollo del debito, tese de doutorado, 

Cagliari, Universitá degli Studi di Cagliari, 2014, p. 29, nota 70.  
313 Cf. P. Rescigno, Accollo cit. (nota 229 supra), p. 141; E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. 

(nota 1 supra), p. 149; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 21; e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 51, nota 155. 
314 G. CAMPOBASSO (Accollo cit. (nota 268 supra), p. 1-2) distingue entre “accollo esterno” e “accollo 

semplice”, “accollo cumulativo” e “accollo liberatorio”, e ainda “accollo novativo” e “accollo privativo”. Já 

P. Rescigno (Accollo cit. (nota 229 supra), pp. 142-143 e em Accollo cit. (nota 253 supra), pp. 43-44) distingue 

entre “accollo semplice”, “cumulativo”, “novativo” e “privativo”, no que é acompanhado por L. ROLDÃO DE 

FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 51. Adota-se, precipuamente, a divisão dos tópicos no 

capítulo II da tese de S. LECCA, L’accollo cit. (nota 312 supra), pp. 28-45: accollo símplice o interno; accollo 

esterno; accollo esterno liberatorio; accollo esterno cumulativo; accollo novativo. Não se tratará nesse ponto 

do accollo ex lege exatamente porque não configura hipótese contratual (vide tópico “2.5.4. A assunção de 

dívida e a sucessão singular legal e judicial no débito”). Outrossim, altera-se a ordem para tratar primeiro da 

forma cumulativa para depois das formas que levam à efetiva substituição do devedor (por sucessão ou por 

novação).  
315 Cf. S. LECCA, L’accollo cit. (nota 312 supra), pp. 28-34 e P. Rescigno, Accollo cit. (nota 229 supra), p. 142 

e Accollo cit. (nota 253 supra), p. 43. Em outras palavras, no accollo simples o accollante se compromete a 

perante o accollato (devedor primitivo) a liberá-lo do peso da dívida, podendo alcançá-lo por diversos meios, 

inclusive obrigando-se a pagar ao credor; obrigando-se a assumir a dívida por meio de expromissão, obrigando-

se a emprestar recursos ao devedor primitivo para que este quite a dívida; obrigando-se a restituir o valor 

despendido pelo devedor primitivo no pagamento da dívida etc. Não adquire, entretanto, o credor (accollatario) 

nenhum direito contra o accollante.  
316 Também E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149) e O. GOMES 

(Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), pp. 258-259) associaram o accollo à “assunção de cumprimento”. 
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accollato. Dispensa, portanto, a participação do credor, o qual figura como 

verdadeiro terceiro. Entretanto, diferentemente do item anterior, no accollo 

esterno é garantido ao credor o direito de aderir ao negócio. Enquanto isso 

(adesão do credor) não ocorrer, pode ser alterado ou revogado. Exatamente por 

isso o próprio CC/italiano remete às regras da estipulação em favor de terceiro 

(art. 1.411 do CC/italiano)317. Na dúvida, entende-se que foi essa a modalidade 

escolhida pelas partes318. Não havendo (ainda) liberação do devedor primitivo, 

não há assunção de dívida.  

(c) CUMULATIVO: cientificado do accollo, o credor pode aderir a ele, o que implica 

torná-lo irrevogável. Só há liberação do devedor primitivo caso o credor o 

declare ou se essa for condição expressa para a sua adesão. Portanto, a regra é 

pela manutenção do devedor primitivo no polo passivo da obrigação, como 

                                                 
317 Cf. S. LECCA, L’accollo cit. (nota 312 supra), p. 34-35. Diante da remessa legal – e da sua própria estrutura 

–, diversos autores identificam o accollo esterno à estipulação em favor de terceiro, como: E. BETTI, Teoria 

cit. (nota 41 supra), p. 82, 262 e 549; A. VAZ SERRA, Promessa de liberação e contrato a favor do credor, in 

Boletim do Ministério da Justiça 72 (janeiro/1958), p. 85 e nt. 8; A. TRABUCCHI, Istituzioni cit. (nota 37 supra), 

p. 696; G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario cit. (nota 195 supra), p. 1.003; P. TRIMARCHI, Istituzioni cit. 

(nota 37 supra), p. 437 e G. CAMPOBASSO, Accollo cit. (nota 268 supra), p. 3. Este último autor admite haver 

doutrina divergente, que defende não ser possível identificar um ao outro. Efetivamente, P. RESCIGNO (Accollo 

cit. (nota 229 supra), pp. 142 e 143-144 e se repete em Accollo cit. (nota 253 supra), pp. 43 e 45) anota que 

devem ser aplicadas as regras da estipulação em favor de terceiro, mas defende que os institutos não podem 

ser confundidos, porquanto o accollo apresenta características e desenvolvimento próprio, inclusive quanto às 

exceções. Ainda sobre as ressalvas em relação à equiparação do accollo à estipulação em favor de terceiro, ver: 

S. TRIVELLONI, Accollo, in Enc. giur. (2007), p. 1.  

Em análise perfunctória, a questão pode ser assim desenvolvida: o accollo, na sua forma simples e com efeito 

externo, se configura verdadeira hipótese de estipulação em favor de terceiro. Tal como o seguro de vida e a 

constituição de renda em favor de terceiro, se configura hipótese de estipulação em favor de terceiro com suas 

regras particulares. Também têm razão os autores que criticam a identificação: não se pode afirmar que accollo 

configurará sempre estipulação em favor de terceiros. Quando tiver como requisito para a adesão do credor a 

liberação do devedor, por exemplo, afastar-se-á dessa figura. 
318 Defende G. CAMPOBASSO (Accollo cit. (nota 268 supra), p. 1) que, na dúvida, deve-se entender que as partes 

desejaram contratar um accollo com efeitos externos, vez que foi essa a hipótese regulamentada na Lei. 

Somente se caracteriza o accollo interno se ficar claro que as partes não desejavam atribuir ao terceiro o direito 

de aderir ao negócio. Essa é a melhor solução, vez que há norma expressa no sentido de atribuir ao terceiro 

direito de aderir ao accollo; devem as partes, enfim, afastar a norma expressa, o que depende de declaração de 

vontade. No mesmo sentido P. Rescigno (Accollo cit. (nota 229 supra), p. 142 e Accollo cit. (nota 253 supra), 

p. 43) anota que no accollo, por regra, não é necessário exigir que as partes tenham vontade específica de 

atribuir direito ao credor, vez que a Lei atribui tal resultado como efeito natural. A conclusão aqui esposada 

não é contraditória àquela alcançada no tópico referente à distinção entre a promessa de liberação e a 

estipulação em favor de terceiros (vide tópico “3.3.2. Distinção entre estipulação em favor de terceiro e a 

promessa de liberação”, abaixo); ali defende-se a regra geral, qual seja, de que na dúvida deve ser entendido o 

negócio menos oneroso para as partes contratantes; aqui adota-se entendimento em sentido divergente em 

função da existência de norma expressa. 
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devedor “in solido”319. Configura-se, portanto, hipótese de adjunção na 

dívida320. 

(d) NOVATIVO: a adesão do credor pode implicar, igualmente, extinção da obrigação 

anterior, liberando o devedor primitivo, com a criação de uma nova obrigação 

exclusivamente entre o accollatario (credor) e o accollante;  

(e) PRIVATIVO: enfim, a adesão do credor pode ter como consequência, ainda, a 

liberação do devedor primitivo e, ao mesmo tempo, manutenção da obrigação 

original. Ou seja, configurar-se hipótese de sucessão singular no débito, de 

assunção de dívida. Em caso de dúvida, deve se entender que o accollo 

liberatório é privativo (sem efeito novativo)321. 

O accollo pode ter como efeito a liberação do devedor primitivo em decorrência da 

declaração expressa do credor. Também terá efeito liberatório caso o credor adira e a 

exoneração do devedor primitivo esse seja um dos requisitos impostos pelo accollante ou 

pelo accollato para a sua adesão322. 

É imperioso frisar que, conforme art. 1.273, § 4º, do CC/italiano, em todos os casos 

o accollante pode opor ao accollatario (credor) as exceções decorrentes da relação com base 

na qual a assunção se perfez. Devido à importância da constatação, não custa frisar: pode o 

accollante opor as exceções decorrentes do negócio subjacente, do accollo em si mesmo 

(accollante <––> accollato), ou seja, da relação de provisão323.  

                                                 
319 Ver os arts. 1.273, §§ 1 a 4º, do CC/italiano e S. LECCA, L’accollo cit. (nota 312 supra), pp. 41-44. A despeito 

da determinação de se tratar de codevedores “solidários”, P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 253 supra), p. 43) o 

admite, entendendo ser aplicável o art. 1.268 § 2º, não apenas aos casos de delegação, mas também aos de 

adpromissão e de accollo. No mesmo sentido de o devedor primitivo ter benefício de ordem: S. TRIVELLONI, 

Accollo cit. (nota 317 supra), pp. 1-2. Já S. LECCA, L’accollo cit. (nota 312 supra), pp. 42-44), comentando 

precedentes da Suprema Corte, entende que há solidariedade entre os codevedores; que o credor deve cobrar 

primeiro do accollante, mas que essa cobrança não precisa ser em processo de execução, bastando a simples 

cobrança extrajudicial. Em suma, entende que há solidariedade temperada com subsidiariedade, mas não um 

benefício de ordem propriamente dito. 
320 Sobre a cumulação de devedores, vide tópico “3.4 – Adjunção na dívida”, abaixo. 
321 Cf. G. CAMPOBASSO (Accollo cit. (nota 268 supra), p. 2), essa é a posição majoritária na doutrina. O autor 

anota, entretanto, que os argumentos utilizados são diversos e não convincentes.  

Em linhas gerais sobre o accollo privativo, inclusive admitindo que se trata de sucessão singular no débito: P. 

RESCIGNO, Accollo cit. (nota 229 supra), p. 142 (o autor se repete em Accollo cit. (nota 253 supra), p. 43) e S. 

LECCA, L’accollo cit. (nota 312 supra), pp. 35-41. 

Enfim, também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 49-50) afirma tratar-se 

de hipótese de sucessão singular no débito. 
322 Cf. art. 1.273, § 2º, do CC/italiano. Também S. LECCA, L’accollo cit. (nota 312 supra), pp. 35-36. 

Como bem anota P. RESCIGNO (Accollo cit. (nota 229 supra), p. 142 e em Accollo cit. (nota 253 supra), p. 43), 

caso o accollo tenha como requisito para a adesão do credor a liberação do devedor primitivo, o credor não 

pode mudar essa cláusula; nesse caso, desejando manter o devedor original na relação obrigacional, deve 

rejeitar a assunção do débito. Consequentemente, conservará o crédito contra o devedor originário, mas não 

adquirirá direito contra o accollante.  
323 Cf. P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 253 supra), p. 45. Esse autor, inclusive frisa na questão da relação de 

provisão, e na viabilidade de opor as exceções dela decorrentes; em suas próprias palavras: “Vi è dunque la 
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Trata-se de um relevante diferencial em relação à delegação e à expromissão. 

Nestes negócios, como regra, são inoponíveis tais defesas. Naturalmente, somam-se as 

defesas decorrentes do próprio contrato de accollo, e as defesas provenientes da relação de 

valuta, que é a relação à qual adere o terceiro. 

 

2.5.4. A assunção de dívida e a sucessão singular legal e judicial no débito 

Tendo apresentado as modalidades negociais pelas quais pode ocorrer a assunção 

de dívida, é conveniente registrar que a sucessão singular no débito também pode derivar de 

Lei ou de ato judicial. Nesses casos, a substituição do devedor está associada à transferência 

de um bem, de um patrimônio, ou de interesses que absorvem a dívida. O mais comum é a 

cumulação; contudo, casos há em que se observa verdadeira sucessão na dívida324. 

São noções que não se confundem. De um lado, a assunção de dívida é negócio 

essencialmente voluntário e tem como requisito imprescindível o consentimento do terceiro, 

assuntor, para que se realize”325. De outro, a sucessão singular legal (bem como a judicial) 

                                                 
possibilità di un rinvio (attraverso il negozio di accollo) tanto al rapporto creditore-debitore originario quanto 

al rapporto debitore-assuntore; quando tale rinvio vi sia stato, potranno farsi valere le eccezioni derivante dal 

rapporto di valuta e le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista.” Ainda cf. A. VAZ SERRA (Promessa de 

liberação cit. (nota 317 supra), p. 88, nt. 15), segundo quem essa norma se encontra de acordo com as normas 

da estipulação em favor de terceiro e, mais especificamente, com o art. 1.413 do mesmo CC/italiano. Ainda P. 

TRIMARCHI, Istituzioni cit. (nota 37 supra), p. 437. Já G. CIAN – A. TRABUCCHI (Commentario cit. (nota 195 

supra), pp. 1.003-1.004) registra haver uma corrente doutrinária que defende ser necessário que as partes, i.e., 

accollante e accollatto convencionem quais as exceções que serão oponíveis pelo terceiro entrante. 
324 Cf. M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 326, que cita como exemplos os arts. 787, § 4º, 869, 

1.025 e 1.345 do CC/2002, bem como o art. 16 da Lei nº 8.245/1991 e o art. 32, § 1º, da Lei nº 6.766/1979 e 

ainda as hipóteses de incorporação de pessoas jurídicas. Também L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), p. 

424) comenta a “assunção legal”, repetindo as hipóteses de incorporação de pessoas jurídicas, e acrescentando 

o caso do art. 1.146 do CC/2002. 

Ainda quanto à existência da sucessão singular no débito, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 81; A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 120.  

No direito italiano, também comentam a existência do accollo ex lege: G. CAMPOBASSO, Accollo cit. (nota 268 

supra), p. 2 e P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 229 supra), p. 143 (o autor se repete em Accollo cit. (nota 253 

supra), p. 44), os quais remetem a diversas hipóteses contidas no próprio CC/italiano: (1) (accollo simples) art. 

668, §1º, art. 1.010, §1º, art. 2.031, §1º, art. 2.338, §2º; (2) (accollo cumulativo) art. 1.546, art. 1.717, §1º, art. 

1.762, §2º, art. 2.112, §2º, 2.269, art. 2.320, §1º, art. 2.356, art. 2.481, art. 2.560, §2º; e (3) (accollo liberatório) 

art. 1.408, §1º, art. 1.599, art. 1.602, art. 1.918, art. 2.112, §1º; art. 2.558, §1º, art. 2.610, §1º e art. 2.923.  
325 Cf. P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 229 supra), p. 143 (autor se repete em Accollo cit. (nota 253 supra), p. 

44). O autor trata da hipótese de sucessão legal (bem como da comunicação legal) da dívida quando discorre 

sobre o “accollo”, atribuindo-lhe o adjetivo “ex lege”.  

Faz sentido a associação entre a sucessão singular legal no débito e o “accollo”. Este é o negócio jurídico 

firmado entre o devedor primitivo e o terceiro, ao qual pode aderir o credor; aquele é o fato jurídico resultante 

da Lei, mas que tem, no mais das vezes, como causa remota um outro negócio jurídico firmado entre as pessoas 

que figuram como devedor primitivo e terceiro na relação obrigacional que sofre a sucessão. Assim, por 

exemplo, na compra de um apartamento, o adquirente se torna devedor das dívidas de condomínio pretéritas. 

Essa condição de devedor decorre imediatamente da determinação legal; de forma mediata, entretanto, é 

consequência do negócio jurídico de compra e venda, firmado exatamente entre o devedor primitivo (vendedor, 

proprietário anterior do imóvel) e o terceiro (comprador, adquirente do imóvel). Portanto, a sucessão ou 

comunicação legal da dívida ocorre em função de um negócio jurídico entre o devedor primitivo e o terceiro, 

tal como o é o accollo. 
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no débito não decorre de negócio jurídico com esse objetivo (de transportar nem de 

comunicar a dívida) e não exige o consentimento específico do terceiro para se perfazer. 

É interessante o exemplo da aquisição de estabelecimento (ainda que se configure 

comunicação e não sucessão singular). Conforme o art. 1.146 do CC/2002, o adquirente 

responde solidariamente ao alienante pelas dívidas regularmente contabilizadas. Nesse caso, 

torna-se devedor em função da Lei, independentemente de ter ou não contratado a adjunção 

na dívida. Em outras palavras, ainda que o negócio firmado entre as partes (devedor 

primitivo-alienante e terceiro-adquirente) envolva exclusivamente o trespasse do 

estabelecimento, tornar-se-á devedor dos credores.  

A cumulação legal na dívida não decorre imediatamente de negócio jurídico de 

assunção de dívida, mas sim como acessório à situação jurídica (explorador do 

estabelecimento). É irrelevante se nada acordaram em relação às dívidas anteriores, como 

também não terá importância se ficou contratado que cabe ao alienante quitá-las. Em suma, 

o terceiro se torna devedor em decorrência da Lei, ainda que tenha contratado a 

incomunicabilidade das dívidas.  

 

2.6 – Efeitos da assunção de dívida  

Com a assunção da dívida, fica o devedor primitivo liberado, substituindo-o, na 

mesma relação jurídica, o assuntor. A exoneração do devedor primitivo é definitiva, e não 

se desfaz mesmo que o assuntor e o credor venham a rescindir ou desistir da assunção da 

dívida em momento posterior. O devedor primitivo só retorna ao seu posto antecedente se 

houver uma nova operação de assunção de dívida, na qual este figure como assuntor326. 

Ressalvam-se, naturalmente, as hipóteses de nulidade (ou anulabilidade) do negócio 

jurídico, que serão tratadas oportunamente.  

Uma vez que é mantida a obrigação original, perduram também os seus 

                                                 
326 Cf. A. VON TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 345. Com razão esse autor acrescenta que nesses 

casos não revivem os acessórios anteriormente extintos. No mesmo sentido G. QUAGLIARIELLO, Espromissione 

cit. (nota 28 supra), p. 886. Registra-se que este autor faz tal afirmação ao tratar da expromissão, ou seja, do 

negócio firmado diretamente entre o terceiro e o credor. Exatamente por isso, cogita-se uma hipótese de 

rescisão do negócio firmado diretamente entre eles. Contudo, a mesma solução pode – e deve – ser extendida 

também aos casos de delegação; uma vez que o devedor primitivo delegante tenha sido exonerado, a rescisão 

da assunção de dívida não tem, por si só, o efeito de trazê-lo de volta para a dívida; seria necessária uma nova 

operação de assunção da dívida por ele para lograr esse efeito. 
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acessórios327 e as suas exceções328, salvo acordo em sentido diverso.  Em outras palavras, 

em favor do credor, há manutenção dos elementos como os juros e a multa de 

inadimplemento. Em favor do assuntor, a possibilidade de opor as defesas decorrentes da 

própria relação jurídica em que entra. 

O mesmo não pode ser dito em relação às garantias. Essas se extinguem com a 

assunção de dívida, salvo se houver consentimento do garantidor para que sejam mantidas329. 

Isso porque o garantidor se compromete perante o credor em função do devedor, e não de 

um terceiro. A substituição do devedor pode piorar a sua situação330, razão pela qual se exige 

o consentimento do garantidor para a manutenção da garantia.  

Há que se registrar a existência de uma corrente que defende a extinção 

exclusivamente das garantias pessoais. Segundo essa doutrina, são mantidas as garantias 

reais, mesmo com a substituição do devedor331. O fundamento é que a garantia real recai 

sobre a coisa, e não sobre a pessoa do garantidor.  

                                                 
327 Cf. L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 427; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), 

p. 372; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 490 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 85. Mencionam expressamente os juros L. FERNANDES-P. CUNHA, Assunção 

cit. (nota 259 supra), p. 705; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 260 e A. CARNEIRO 

PACHECO, Da successão cit. (nota 239 supra), p. 80, afirmando que são transferidos em conjunto com a dívida. 

Registra este autor português, entretanto, que o credor não pode cobrar do devedor primitivo os juros 

porventura vencidos entre a apresentação de um terceiro para assumir a dívida e a aceitação pelo próprio credor. 

Em sentido contrário, D. GOZZO (Cessão cit. (nota 141 supra), p. 376), para quem a assunção de dívidas é 

exceção à regra de que o acessório sergue o principal, fundamentando sua afirmação na extinção das garantias. 
328 Ver tratamento sobre as exceções oponíveis no tópico “2.7 – Defesas do assuntor”, a seguir.  
329 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 214. No tocante à extinção das garantias, também: L. 

MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 427; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 27; C. M. SILVA 

PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 372 e D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 376.  

G. QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 886) chama atenção para o fato de que o art. 1.275 

do CC/italiano prevê a extinção das garantias, salvo expressa declaração do garantidor de que deseja mantê-

las. Em outras palavras, como esclarece P. RESCIGNO (Successione nel debito, in Digesto IV 5 (1989), p. 126), 

o silêncio do garantidor não equivale a concessão de consentimento, que depende de declaração expressa de 

vontade; nessa hipótese a garantia será extinta. Ainda segundo P. RESCIGNO (idem, pp. 126-127), a declaração 

de vontade do garantidor deve ser anterior à liberação do devedor original pelo credor; sendo posterior, há 

extinção da garantia original com a constituição de uma nova garantia. Enfim, este autor anota ainda (idem, p. 

128, nota 12 e 14) que é suficiente uma declaração unilateral pelo garantidor, endereçada ao credor, para a 

manutenção da garantia; é prescindível um novo acordo entre ele e o credor. 
330 Cf. C. BUFNOIR et al., Code, t. 1 cit. (nota 149 supra), p. 617. 
331 Nesse sentido, por exemplo, A. CARNEIRO PACHECO (Da successão cit. (nota 239 supra), p. 81), segundo 

quem na assunção de dívida são mantidas as garantias reais sobre o patrimônio do devedor, independentemente 

de reserva expressa. In verbis: “Notaremos, por ultimo, que o credor conserva, em relação ás coisas 

determinadas do patrimonio do devedor sobre que porventura incidam, as garantias reaes do seu credito. É o 

que, independentemente de reserva expressa, deriva do proprio conceito da sucessão na dívida, a qual envolve, 

nos termos atrás expostos, a manutenção das garantias.” Também F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII 

cit. (nota 19 supra), p. 464) que, escrevendo antes do CC/2002, foi taxativo ao afirmar que a assunção da dívida 

extinguia a fiança, vez que se trata da garantia pessoa. Diferentemente, a assunção de dívida não extinguiria a 

hipoteca nem o penhor, vez que a aprovação da substituição do devedor não implica renuncia às garantias reais.  

Já L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), pp. 85-86) anota que a assunção 

de dívida não extingue as garantias reais oferecidas pelo devedor primitivo ou pelo assuntor; somente exige o 

consentimento para a manutenção das garantias quando oferecidas por terceiros. Por sua vez, S. SANTOS (Da 

assunção cit. (nota 122 supra), p. 304) e M. H. DINIZ (Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), pp. 495-496) anotam 
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Em que pese interessante, a tese não pode prevalecer. Ainda que a garantia seja 

limitada a determinada coisa, e não a todo o patrimônio do garantidor, no final das contas é 

ele quem arca o ônus da satisfação da dívida em caso de inadimplemento pelo devedor. 

Exatamente por isso a garantia real esbarra no mesmo problema da garantia pessoal: a 

garantia é dada em função da pessoa do devedor; substituindo-se este, não se pode presumir 

que o garantidor também admite prestar a garantida em favor deste terceiro, novo devedor.  

Ressalta-se: a solvência (econômica e moral) do devedor é relevante para o 

garantidor tal como o é para o credor. Este vê o risco de não ter satisfação no seu crédito; 

aquele o risco de se ver chamado a adimplir a obrigação alheia em caso de inadimplemento 

pelo devedor. Se é garantido ao credor o direito de aceitar ou não a substituição do devedor, 

não há razão para impor solução divergente para o garantidor. 

Mais interessante é argumentar a presunção de consentimento na manutenção das 

garantias quando o garantidor participa do negócio de assunção de dívida. Assim, se a 

garantia real foi dada pelo próprio devedor (na delegação) ou pelo assuntor (tanto na 

delegação quanto na expromissão), é possível argumentar que a garantia se presume 

mantida. Nesses casos, o garantidor participou da assunção da dívida, tendo conhecimento 

de que se substituía o devedor e da solvência desse novo devedor. Se deseja a extinção da 

garantia, então deve ressalvar isso quando da contratação do negócio332.  

                                                 
que não extingue as garantias reais dadas por pessoas que participaram do negócio; por exemplo, no caso de 

delegação conclui não se extinguir as garantias reais ofertadas pelo devedor primitivo. Nada se referem estes 

dois últimos autores às garantias ofertadas pelo assuntor. 
332 Tese esposada, por exemplo, por S. SANTOS (Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 304) e M. H. DINIZ 

(Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), pp. 495-496). Vide nota de rodapé nº 331, acima. 

Para se aplicar essa tese, entretanto, deve ser levado em consideração a existência ou não de legislação expressa 

no país, bem como o que ela determina. É, em certas linhas, o que determina o art. 178 do Código Suíço de 

Obrigações: segundo esse comando legal, o penhor e a fiança só são mantidos caso o garantidor consinta na 

assunção da dívida. Não há dúvidas de que o assuntor, tanto na expromissão quanto na delegação, bem como 

o devedor primitivo, na delegação, deram seu consentimento para a assunção da dívida. Assim, é possível 

entender que as garantias reais prestadas por eles, nesses casos, presumem-se mantidas. 

Diferentemente, a redação do art. 1.275 do CC/italiano é expresso em afirmar que sempre que houver liberação 

do devedor primitivo, extinguem-se as garantias anexas ao crédito, salvo concordância do garantidor; esse 

comando legal ainda remete aos arts. 1.232 e 2.878 do mesmo diploma, que tratam, respectivamente, da 

extinção dos privilégios, da hipoteca e do penhor quando da novação e das hipóteses em geral da extinção da 

hipoteca, não deixando dúvidas quanto à sua extensão. Igualmente, o § 418 do BGB é taxativo em afirmar que 

a assunção de dívida implica extinção das fianças e dos direitos pignoratícios, bem como renúncia à hipoteca, 

salvo concordância do garantidor em manter as garantias. Tanto em um quanto em outro caso, não se presume 

a manutenção da garantia, sendo necessária a declaração de vontade para que seja mantida. Nesse sentido, em 

relação à Lei italiana, G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 886; e P. RESCIGNO 

(Successione cit. (nota 329 supra), p. 126. Ainda em sentido similar o art. 1.328-1, do CC/francês (após 2016) 

determina que na adjunção do devedor as garantias são mantidas; de outra banda, determina que havendo 

liberação do devedor primitivo, as garantias oferecidas por terceiros se extinguem, salvo acordo para que 

perdurem. Não tratou, entretanto, das garantias dadas pelo devedor primitivo. 

O art. 599, n. 2º, do CC/português tem redação inversa àquela encontrada no direito italiano e alemão: mantêm-

se as garantias, salvo se o garantidor (terceiro ou o próprio devedor primitivo) não houver consentido na 

transmissão da dívida. Aproxima-se, portanto, da ideia da Lei suíça. Nesse contexto, comentando exatamente 
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Em outra senda, não sendo estabelecido termo inicial para a assunção de dívida, 

seus efeitos surgem quando da conclusão do negócio. Tratando-se de delegação, entretanto, 

os efeitos só nascem quando da aceitação pelo credor, porém retroagem ao momento em que 

delegante e delegado contrataram o negócio jurídico333. Ressalva-se às partes, neste caso, o 

direito de estabelecer um termo ou outro marco, inclusive atribuir efeito apenas a partir da 

data da aceitação da oferta pelo credor334. 

Questão interessante é definir os efeitos de eventual cobrança do credor contra o 

devedor primitivo nesse interregno – entre a proposta de assunção de dívida e a resposta pelo 

credor –, se o credor consentir posteriormente na substituição. Para ENNECCERUS, uma vez 

que se dirigiu contra pessoa que não era verdadeira devedora, fica sem efeito335. A solução 

mais adequada é a adotada por PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, que defendem a validade 

dos atos de conservação feitas pelo credor contra o devedor primitivo nesse intervalo336.  

Enfim, como todo negócio jurídico, a assunção de dívida é passível dos vícios de 

                                                 
esse artigo, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA (Código cit. (nota 239 supra), p. 616) que se “o devedor 

consentiu que a obrigação fosse assumida por terceiro, implicitamente consentiu em manter a garantia”. 

No Brasil, o art. 300 do CC/2002 determina a extinção das “garantias especiais” dadas pelo devedor primitivo. 

Vide ainda 2.8.3. O art. 300 do CC/2002 – do tratamento das garantias, abaixo. 
333 Cf. M. J. CATALAN, Assunção cit. (nota 180 supra), p. 13; S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 

302 e T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 209; PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código cit. 

(nota 239 supra), p. 613; J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 114; A. CARNEIRO PACHECO, 

Da successão cit. (nota 239 supra), p. 70; T. HUC, Traité cit. (nota 232 supra), p. 320; e L. ENNECCERUS, 

Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), p. 406.registrar  
334 Em sentido contrário, A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), pp. 212-213) entende ser possível 

atribuir efeito retroativo ao contrato. Dessa forma, pode-se entender que, para ele, esse não é um efeito natural 

da assunção de dívida. 
335 Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), p. 406. 
336 Código cit. (nota 239 supra), p. 613. 

Com razão estes últimos autores portugueses: ainda que a assunção de dívida retroaja quando da ratificação 

pelo credor ao momento em que o devedor primitivo contratou com o assuntor, os atos realizados pelo credor 

nesse interrego devem valer. Ainda que os efeitos tenham retroagido e o devedor primitivo já não mais fosse 

devedor (propriamente dito), é possível configurá-lo devedor putativo. Caso particularmente relevante pode 

ser assim exemplificado: um devedor delega um terceiro ao seu credor que, entretanto, nada responde. Passado 

algum tempo, o credor então cobra do devedor, o que em tese interromperia a prescrição. O devedor cobrado 

ratifica a delegação feita antes da cobrança, e o credor, percebendo o risco de inadimplemento pelo devedor, 

decide admitir a substituição pelo terceiro delegado. Os efeitos retroagem ao primeiro momento – ou seja, ao 

momento em que o devedor contratou a delegação com o terceiro. Segundo o raciocínio de ENNECCERUS, vez 

que os efeitos retroagiram, o devedor que foi cobrado já não é mais devedor e não o era quando da cobrança. 

A não interrupção implicaria, conforme já defendido acima, aproveitamento pelo assuntor do lapso 

prescricional anterior. Diferentemente, admitindo-se o devedor primitivo como devedor putativo, a cobrança 

teria efeito, e ficaria interrompida a prescrição. Registra-se que não se aplica, in casu, a regra do art. 204 do 

CC/2002, pela qual a interrupção da prescrição contra um devedor solidário não afeta os demais; na assunção 

de dívida não há solidariedade entre devedor primitivo e assuntor (trata-se, aqui, da assunção de dívida 

propriamente dita, com exoneração do devedor; em relação à adjunção ou cumulação, a questão é analisada no 

tópico “3.4.5. Efeitos da adjunção à dívida: solidariedade ou subsidiariedade”, abaixo), mas sim sucessão no 

mesmo posto, na mesma relação jurídica, e na dívida com as mesmas condições em que se encontrava o devedor 

sucedido. A interrupção da dívida efetuada contra o devedor primitivo antes da sucessão afeta também o 

assuntor. 



124 

 

nulidade e de anulabilidade337. Sendo nulo ou anulado o negócio jurídico da assunção de 

dívida, restauram-se as partes ao status quo ante: em outras palavras, retorna o devedor 

primitivo ao seu posto, voltando a responder pela dívida. Também revigoram as garantias 

dadas pelo devedor primitivo, e extintas quando da sua substituição. O mesmo não ocorre 

com as garantias dadas por terceiros, que tenham sido extintas quando da operação de 

substituição do devedor: estas não retornam, desde que inocentes (que não tenham dado 

causa nem tinham conhecimento do vício)338. 

 

2.7 – Defesas do assuntor 

É interessante estudar a assunção de débito também em relação às exceções (lato 

sensu) oponíveis pelo terceiro entrante339. Sendo mantida a mesma relação jurídica, 

                                                 
337 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 208 e S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380. 

O autor português anota (idem, pp. 208-210), em breves comentários sobre as nulidades e as anulabilidades 

dos negócios jurídicos, que (1) é anulável a assunção de dívida quando o negócio jurídico decorrer de coação, 

dolo ou erro; (2) não é possível à parte que deu causa à anulabilidade suscitá-la; (3) pode a parte inocente 

suscitar a anulabilidade proveniente do ato da outra parte, ou se ela tinha conhecimento do vício.  
338 Cf. A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), pp. 90-91 (e novamente em Expromissão 

cit. (nota 243 supra), p. 79) e M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 496. Também G. 

QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 886), comentando especificamente o art. 1.276 do 

CC/italiano, anota que, como regra, a anulação ou a nulidade do negócio translativo reconstitui as garantias. 

Estas só não revigorarão caso o credor tenha manifestado sua vontade (expressa ou tacitamente) de extinguir 

definitivamente as garantias.  

Naturalmente, desde que a isso consintam esses garantidores, também revigoram as garantias dadas pelos 

terceiros, e que foram extintas quando da exoneração do devedor primitivo. 

A. VAZ SERRA (Expromissão cit. (nota 243 supra), pp. 79-80) anota que, no tocante à nulidade e anulabilidade 

do negócio de assunção de dívida, como regra geral, deve ser aplicada à expromissão as mesmas regras 

atinentes à delegação. Ou seja, sendo nulo ou anulável o negócio, revigora a obrigação na pessoa do devedor: 

do contrário, haveria um prejuízo do credor e um benefício sem causa do devedor primitivo. Contudo, 

questiona-se se a mesma solução deve ser dada nos casos em que o credor tenha culpa, ou seja, que o próprio 

credor tenha dado azo à anulabilidade ou à nulidade da expromissão. Assim, nos casos de dolo por parte do 

credor para induzir o terceiro a exprometer a dívida. Pondera que a solução talvez seja negativa; que talvez não 

deva renascer a obrigação do devedor primitivo. Seu argumento é que, a despeito de o devedor primitivo só ter 

sido exonerado por causa da declaração do credor, a verdade é que o foi; fazer renascer a sua obrigação é 

atentar contra a sua tranquilidade por ato que não teve participação.  

Efetivamente, o devedor primitivo é pessoa estranha à expromissão. Não participa do negócio que leva à sua 

substituição. Também, no caso questionado, tampouco tem culpa pela nulidade. Ainda assim, a culpa do credor 

já lhe traz prejuízo respectivo, como a perda do terceiro – que em tese ele preferiria como devedor ao devedor 

primitivo – e, eventualmente, a extinção das garantias dados pelos terceiros. Eximir integralmente o devedor 

primitivo, que então ficaria também liberado perante o assuntor, seria admitir ua enriquecimento sem causa às 

custas do credor.  

De qualquer sorte, também C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), p. 373) anota que, em caso 

de anulação ou de nulidade da assunção de dívida, revigora a obrigação para o devedor primitivo, inclusive 

voltando a valer as garantias que tenha dado e que tenham sido extintas quando da sua liberação, tais como a 

hipoteca e o penhor. De outra banda, o autor anota que devem ser resguardados os direitos dos terceiros de 

boa-fé, como no caso da aquisição de imóvel por terceiro quando a hipoteca sobre o mesmo havia sido extinta 

em função de assunção do débito. 
339 Não se objetiva, nessa tese, realizar análise aprofundada acerca da natureza nem classificações das defesas 

processuais. Para análise mais aprofundada, remete-se às diversas monografias existentes acerca da matéria. 

Enumera-se, a seguir, apenas a monografia de de M. SERPA LOPES (Exceções substanciais – exceção de 

contrato não cumprido, Rio de Janeiro-São Paulo, Freitas Bastos, 1959), consultada para essa pesquisa. Em 
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conservam-se também as defesas oponíveis em função da obrigação em si mesma. 

Extinguem-se, entretanto, com a liberação do devedor primitivo as suas exceções pessoais.  

É importante registrar que as normas a seguir são, em regra, dispositivas. Tratando-

se de direito privado e considerando a liberdade contratual, podem as partes convencionar 

em sentido contrário340. Por exemplo, podem permitir que sejam opostas exceções pessoais 

do devedor primitivo. 

 

2.7.1. Defesas oponíveis 

São oponíveis pelo assuntor as exceções decorrentes da própria relação jurídica 

assumida. Nesse caminho, podem ser argumentadas questões como eventual remissão ou 

novação anterior à assunção da dívida341, bem como a sua inexistência ou nulidade342. Ainda, 

pode opor exceções como o vício no consentimento do devedor primitivo decorrente do erro, 

dolo ou violência, ou a falta da formalidade substancial exigida343. Enfim, a doutrina defende 

que o assuntor pode opor ao credor a exceptio non adimpleti contractus quando este credor 

não adimplir sua obrigação perante o devedor primitivo344.  

Especificamente em relação à prescrição, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES conclui 

que o assuntor pode suscitar a prescrição já consumada antes da assunção da dívida. 

                                                 
seu livro, esse autor (idem, pp. 11 e segg.), inicia realizando um estudo básico sobre o significado da palavra 

“exceção”, anotando diversas correntes existentes sobre a matéria. Toma-se, aqui, a teoria mais geral, segundo 

a qual, “Sob um ponto de vista geral, define-se a exceção, consoante CAPITANT, como sendo todo meio 

invocado por uma das partes, principalmente o réu, para afastar uma demanda judiciária, sem discutir o 

princípio de direito sobre o qual ela se funda (...)” (idem, p. 11). Também S. VENOSA (Código Civil 

interpretado, São Paulo, Atlas, 2010, p. 309) descreve a exceção como “forma e meio de defesa”. 
340 Também A. VAZ SERRA (Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 78, nota 4), tratando especificamente da 

expromissão e relembrando o art. 1.272 do CC/italiano, anota a possibilidade de convenção em sentido 

contrário. Ainda T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 215), que anota a possibilidade de convenção 

para alterar as exceções oponíveis, exemplificando a hipótese de renúncia pelo assuntor. 
341 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 215; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 81; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 373; M. H. DINIZ, 

Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 495; A. VON TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 341.  
342 Cf. G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885. 
343 Cf. A. VON TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), pp. 340-341; e A. CARNEIRO PACHECO, Da successão 

cit. (nota 239 supra), p. 78, texto e nt. 1. Esclarece este autor que esses vícios de consentimento – erro, dolo e 

coação – tocam o devedor enquanto sujeito da obrigação, e não enquanto pessoa em si mesma. Assim, 

acrescenta, com razão, que o assuntor não pode opor exceção de incapacidade do devedor primitivo, esta sim 

tocante à pessoa do devedor primitivo, independente de qualquer obrigação. Em sentido contrário, S. SANTOS 

(Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 303) defende ser personalíssima a defesa decorrente do erro, dolo e da 

coação, de sorte que não pode ser suscitada pelo assuntor.  
344 Cf. A. CARNEIRO PACHECO, Da successão cit. (nota 239 supra), pp. 78-79; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, 

Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 192-193; M. SERPA LOPES, Exceções substanciais cit. (nota 339 supra), 

p. 319; S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 302 e T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), 

p. 215.  

A. VON TUHR (Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 341) admite não apenas a oposição de exceção de contrato 

não cumprido, mas também a redução da dívida quando, por exemplo, o débito for em decorrência de uma 

compra e venda e houver razão para reduzir o preço.  
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Também, que ele aproveita o período anterior à assunção da dívida para a contagem do prazo 

prescricional345. Já VON TUHR, admitindo que o assuntor pode opor a prescrição já 

consumada, anota que a assunção consciente de uma dívida já prescrita implica (como regra) 

renúncia à prescrição; no mesmo sentido, configura reconhecimento da dívida e, portanto, 

interrupção do prezo prescricional quando ainda não consumado346. Enfim, SALEILLES, 

GENY et al. anotam que é possível ao assuntor firmar um contrato de reconhecimento da 

dívida assumida; contudo, entende que tal cláusula não pode ser presumida, devendo ser 

extraída da vontade expressa por parte do assuntor347.  

Mais adequada a última opinião: a assunção de dívida não implica, como regra, 

reconhecimento dela. É apenas a assunção do posto de devedor, o comprometimento do 

terceiro perante o credor de adimplir a dívida. Portanto, não implicará, por si só, renúncia à 

prescrição já consumada nem interrupção do prazo prescricional em andamento348. Pode 

ocorrer, entretanto, que as partes acordem um reconhecimento da dívida em conjunto com a 

assunção de dívida, inclusive implicitamente349; nessas hipóteses sim ocorrerá a renúncia ou 

a interrupção.  

Também são oponíveis as defesas decorrentes da própria relação do assuntor com 

o credor. Verdadeiramente, essa relação dispensa tratamento especial no tocante às normas 

de assunção de dívida porquanto o vínculo entre o assuntor e o credor é regulado pelos 

princípios gerais dos negócios jurídicos350. É exatamente nesse contexto, por exemplo, que 

                                                 
345 Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 195. Inclusive, para o autor esse é um dos traços distintivos e mais 

positivos para o terceiro entrante na assunção de dívida em relação à novação. No mesmo sentido A. 

TRABUCCHI (Istituzioni cit. (nota 37 supra), pp. 693-694, nt. 3), que não apenas admite o aproveitamento do 

prazo como também considera essa uma das principais distinções em relação à novação. Também M. KARAM 

(A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 322) admite o aproveitamento do prazo já transcorrido em favor da 

prescrição; ressalva, entretanto, que a Lei pode estabelecer norma expressa determinando que a assunção da 

dívida configura interrupção do prazo prescricional. Ainda T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 

215. 
346 Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 341 e nt. 5. No mesmo sentio A. JORGE JR., Assunção cit. (nota 141 

supra), p. 290. Também parece ser essa a opinião de S. SANTOS (Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 303); 

em que pese este autor não apresente seu entendimento de forma taxativa, apresenta ambas as correntes – a que 

admite a interrupção e a que admite o aproveitamento do prazo – para, ao fim, remeter à renúncia tácita 

regulamentada no art. 202, VI, do CC/2002.  
347 Cf. C. BUFNOIR et al., Code, t. 1 cit. (nota 149 supra), p. 614. 
348 Especificamente no direito brasileiro, o art. 202, VI, do CC/2002 afirma que é hipótese de interrupção da 

prescrição “qualquer ato inequívoco (...) que importe reconhecimento do direito pelo devedor”. Frisa-se a 

expressão “inequívoco”; a mera assunção da dívida não é ato inequívoco de que o assuntor – ou o devedor 

primitivo, na delegação – reconhecem a dívida, mas apenas um ato pelo qual as partes admitem a substituição 

do devedor para o caso de pagamento. Da mesma forma, a assunção de uma dívida litigiosa não implica 

renúncia ao litígio nem a assunção de uma dívida sob condição suspensiva configura renúncia à condição. Em 

sentido contrário A. JORGE JR. (Assunção cit. (nota 141 supra), p. 290) reconhece na assunção de dívida 

exatamente a hipótese do art. 202, VI, do CC/2002. 
349 Assim, por exemplo, quando o assuntor renuncie expressa e abstratamente a todas as exceções. 
350 Cf. T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 3. Exatamente por isso o autor afirma que o silêncio 

do art. 1.272 do CC/italiano não implica irrelevância dessa questão. Também anotam a viabilidade de opor as 
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o terceiro, delegado, pode opor ao credor, delegatário, a inexistência ou a nulidade da 

delegação351. 

Apesar de não se tratar de matéria de defesa, é interessante questionar a 

possibilidade de o assuntor reclamar do credor a repetição dos valores porventura pagos 

indevidamente. A resposta é positiva exatamente porque o assuntor pode opor ao credor as 

exceções decorrentes da relação de valuta (relação jurídica assumida), inclusive apontando 

a sua prescrição, nulidade ou extinção anterior, entre outros argumentos352.  

 

2.7.2. Defesas inoponíveis 

De outra banda, não pode o assuntor opor as exceções pessoais do devedor 

primitivo. Dentre essas, se inclui compensação do crédito tido pelo devedor primitivo contra 

o credor. Tampouco pode opor os fatos ocorridos, na relação entre o devedor primitivo e o 

credor, após a assunção da dívida353. 

É relevante anotar, outrossim, que não podem ser opostas pelo assuntor ao credor 

eventuais defesas que ele próprio, assuntor, tenha contra o devedor primitivo354, salvo 

                                                 
exceções decorrentes do próprio contrato entre o assuntor e o credor: C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. 

(nota 68 supra), p. 373 e M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 495. 
351 Cf. G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario cit. (nota 195 supra), p. 1.001. 
352 Cf. S. TRIVELLONI, Delegazione cit. (nota 243 supra), p. 2. Há que se registrar que a autora discorre em 

abstrato em relação à delegação, mais especificamente em relação à norma do art. 1.271 do CC/italiano 

atinentes às exceções oponíveis. Contudo, sua tese se aplica perfeitamente à assunção de dívida de maneira 

abstratata. De qualquer sorte, essa autora anota que é possível haver um conflito entre o assuntor e o devedor 

primitivo, acerca de definir quem tem direito à repetição do valor. A resposta, contudo, deve ser apurada a cada 

caso, buscando identificar quem restou prejudicado pelo pagamento indevido. Diversamente, caso o pagamento 

seja indevido por vício da relação de provisão, a repetição deve dirigir-se ao devedor-primitivo delegante.  

Também nesse ponto se coaduna com a assunção de dívida: tendo em vista que este negócio é abstrato, não 

podendo o assuntor opor as exceções decorrentes da sua relação com o devedor primitivo, não pode ele se opor 

a pagar ao credor, após a assunção da dívida, com base em argumentos provenientes da relação de provisão. 

Deve pagar, ainda que tenha aceitado a delegação porquanto acreditava dever algo ao delegante. Após o 

pagamento ao credor, que se fundará em relação de valuta válida – e, portanto, válido o crédito do ponto de 

vista do credor – poderá então o assuntor volver-se contra o devedor primitivo–delegante para ressarcir-se 

contra o prejuízo sofrido.  
353 Cf. P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 229 supra), p. 144; A. VAZ SERRA, Expromissão cit. (nota 243 supra), 

pp. 78-79, nt. 4; J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 106-107; T. SOMBRA, Da assunção 

cit. (nota 50 supra), p. 215; A. VON TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 341; e C. M. SILVA PEREIRA, 

Instituições cit. (nota 68 supra), p. 373. 
354 Cf. A. VAZ SERRA, Expromissão cit. (nota 243 supra), pp. 78-79 e nt. 4. Esse autor indica, nesse sentido, o 

art. 1.272, alínea 2ª, do CC/italiano. No mesmo sentido, T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 3 

e A. CARNEIRO PACHECO, Da successão cit. (nota 239 supra), pp. 79-80. Este autor português, além de 

relembrar o § 417 do BGB, anota que “o credor, como não dispõe de meio seguro de conhecer estas relações, 

recusaria naturalmente o seu consentimento á substituição do devedor, se não ficasse garantido contra as 

exceções d’ella derivadas.”  

É necessário ressalvar, entretanto, a hipótese do accollo, negócio jurídico peculiar ao direito italiano. 

Exatamente por suas particularidades, P. RESCIGNO (Accollo cit. (nota 229 supra), p. 144 e novamente em 

Accollo cit. (nota 253 supra), p. 45) afirma que o terceiro que entra na relação pode opor não apenas as exceções 

decorrentes da relação jurídica assumida mas também as exceções decorrentes da relação jurídica entre o 

assuntor e o devedor primitivo. In verbis: “Vi è dunque la possibilità di un rinvio (attraverso il negocio di 
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convenção em sentido contrário. Isso porque, conforme já esclarecido acima, a assunção de 

dívida é negócio abstrato; a substituição do devedor independe da sua causa (do negócio 

subjacente ou da relação de provisão)355. 

Assim, adequado o exemplo dado C. BUFNOIR et al.: imagine-se que o terceiro tenha 

comprado um imóvel e, como preço, propôs assumir dívidas do vendedor. A assunção de 

dívida então se aperfeiçoa, vindo o credor a dar seu consentimento e exonerar o devedor 

primitivo. Não pode o comprador-assuntor, depois, opor ao credor como defesa a resilição 

da compra e venda nem a exceção de contrato não cumprido por não ter o vendedor-devedor 

primitivo entregue a casa356. 

 

2.8 – Direito Brasileiro 

Tendo apresentado a assunção de dívida em linhas gerais, sua definição, requisitos 

e consequências, é interessante fazer uma breve análise específica do CC/2002. Nesse 

esforço, far-se-á uma descrição individualizada dos arts. 299 a 303, seus fundamentos, 

origens e regras estabelecidas, além, no que for conveniente, de críticas à redação. 

O CC/2002 adotou como regra para a transmissão das obrigações, no polo passivo, 

a assunção de dívida357. Fê-lo na mesma linha de outros ordenamentos, tais como o BGB, o 

Código Suíço de Obrigações e o CC/mexicano. Diferentemente, diversos países, como a 

Itália, a França e Portugal, adotaram como premissa a adjunção na dívida, ou seja, regularam 

como regra que a entrada de outro devedor não gera exoneração do devedor primitivo358. 

                                                 
accollo) tanto ao rapporto creditore-debitore originario quanto al rapporto creditore-assuntore; quando tale 

rinvio vi sia stato, potranno farsi valere le eccezioni derivanti dal rapporto di valuta e le eccezioni derivanti 

dal rapporto di provista.”. Veja-se, ainda, as normas do art. 1.273, alínea 4ª, que remete ainda às normas do 

art. 1.414, ambos do CC/italiano, ou seja, às exceções nos casos de contrato a favor de terceiro. 
355 Vide 2.1.2. Negócio abstrato. 
356 Code cit. (nota 153 supra), p. 616. O mesmo exemplo é dado por D. MEDICUS, Tratado cit. (nota 186 supra), 

p. 343. Este autor complementa, com razão, esclarecendo que o assuntor poderá, eventualmente, requerer do 

vendedor ressarcimento dos valores incorridos para adimplir a dívida. Remete-se ao comentário feito na nota 

de rodapé nº 352, acima. 
357 Cf. A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 118. O autor fala em modelo de “assunção de dívida 

liberatória”, o que se deve entender em contraposição ao modelo de “assunção de dívida cumulativa”. Em 

outras palavras, chega à mesma conclusão: que o CC/2002 adotou como base um sistema em que a transmissão 

da obrigação implica liberação do devedor primitivo. Também ressaltam que o CC/2002 adotou a liberação 

como efeito típico da assunção de dívida: T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 206 e J. MARTINS-

COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), pp. 148 e 150-151. Esta autora argumenta que: (1) o art. 299 fala em 

exoneração do devedor original; (2) o art. 300 estabelece a extinção das garantias dadas pelo devedor 

precedente, o que não ocorreria na assunção cumulativa; (3) o art. 301 discorre sobre a “substituição” do 

devedor; e (4) na exposição de motivos há referência expressa à legislação alemã, bem como ao Código Civil 

português, o Anteprojeto de 1941 e o Projeto de 1965. 
358 Há que se registrar que a adjunção na dívida é instituto diverso e inconfundível com a assunção de dívida. 

Ainda assim, a despeito do silêncio do CC/2002 sobre esse outro instituto, tem razão J. MARTINS-COSTA 

(Negócio cit. (nota 68 supra), pp. 149-150) quando afirma que é admitido no ordenamento brasileiro. No 

mesmo sentido o Enunciado 16 da 1ª Jornada de Direito Civil. Efetivamente, tomando como premissa a 
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Anota-se, de outra banda, que o diploma foi sucinto em relação ao tema da assunção 

de dívida, atribuindo-lhe parcos cinco artigos (art. 299 a 303). Observa-se, a título de 

comparação, que se prolongou por treze artigos ao tratar da cessão de crédito (arts. 286 a 

298). Da mesma forma, o CC/italiano dedicou oito artigos – já excluindo o art. 1.269, que 

trata da delegação de pagamento –, em sua maioria com dois ou mais parárgrafos. 

Seja como for, nestes arts. 299 a 303 o CC/2002 descreveu o instituto, apresentando 

seus elementos basilares, seus efeitos em relação às garantias e defesas do terceiro e a 

consequência em caso de anulação. Ainda tratou de caso excepcional que é a assunção da 

dívida garantida por hipoteca.  

Nesse contexto de regramento simplificado, não discorreu sobre as formas como a 

assunção de dívida pode ser feita359. Divergiu novamente do CC/italiano e português, bem 

como do BGB e do CCyC, por exemplo, que discorreram sobre o contrato firmado 

diretamente pelo terceiro com o credor, bem como pelo contrato firmado entre o devedor 

primitivo e o terceiro, ao qual o credor pode aceitar ou não. Do silêncio do CC/2002, 

entretanto, não pode nascer dúvidas de que o sistema admite a assunção de dívida por todas 

as formas como se realiza360.  

Outras críticas que podem ser feitas ao CC/2002 são a ausência do tratamento 

expresso da cessão de contrato e da adjunção na dívida361. Efetivamente, os art. 299 e 

seguintes versaram exclusivamente sobre o negócio jurídido que visa à substituição dos 

devedores362, de sorte que não tratou da hipótese em que o terceiro se acumula na relação 

jurídica nem do negócio em que se transferem relações jurídicas complexas.  

Nem por isso se pode argumentar que o ordenamento pátrio vede esses negócios 

jurídicos. Em primeiro lugar, é possível identificar diversas hipóteses de cessão de contrato 

e de adjunção na dívida regulamentadas na Lei. Citam-se, por exemplo, quanto à cessão de 

contrato, o art. 655 do CC/2002 (substabelecimento do mandato) e o art. 13 da Lei nº 

                                                 
autonomia privada e a liberdade de contratar, uma vez que não é vedada, é permitida a adesão por um terceiro 

à dívida alheia.  
359 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 585. Esse 

autor trata, especificamente, de o CC/2002 não ter discorrido sobre as formas delegatória nem expromissória. 

Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 288), discorrendo sobre o então 

PL nº 634/1975, que foi aprovado e convertido no CC/2002, criticou a ausência de regulamentação das formas 

como a assunção de dívida pode ser feita. Ainda E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas propedêuticas cit. (nota 

1 supra), pp. 149-150) quando inclui, além da expromissão e da delegação, o accollo na lista dos modos pelos 

quais a assunção de dívida pode ser feita e que também foi ignorado pelo CC/2002. 
360 Sobre as estruturas negociais, suas distinções e particularidades, vide “2.5 – Estruturas negociais da 

assunção de dívida”, supra. 
361 Também T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 201) ressalta a omissão em relação à cessão de 

contrato.  
362 Cf. C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371. 
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8.245/1991 (cessão do contrato de locação). Como exemplo de cumulação na dívida, aponta-

se, por todos, o art. 1.146 do CC/2002, que trata da alienação de estabelecimento. 

É relevante fazer algumas considerações sobre esse último exemplo. De início, o 

estabelecimento é tomado nesse contexto como uma universalidade de fato363, que não se 

limita aos ativos tangíveis e intangíveis, mas também abarca os contratos, os créditos e os 

débitos. Outrossim, é interessante observar que tanto a CLT, em seus arts. 10 e 448364, e em 

                                                 
363 Sobre o estabelecimento como universalidade (universitas rerum ou universitas facti), vide comentários ao 

art. 1.143 de M. CARVALHOSA, Comentários ao Código Civil – parte especial – do direito de empresa (artigos 

1.052 a 1.195), vol. 13, São Paulo, Saraiva, 2003, pp. 629-634, especialmente 631. Também, cf. S. VENOSA, 

Código cit. (nota 339 supra), pp. 1.013 e 1.016-1.017; A. BALEEIRO, Direito tributário brasileiro, 11ª ed., Rio 

de Janeiro, Fosenre, 2010, p. 750; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), 

p. 87. Também trata de universalidade, ainda que não considerem as dívidas e os créditos como elementos 

inerentes CH. LYON-CAEN – L. RENAULT, Traite de droit comercial, t. 3, 4ª ed., Paris, Librairie générale de 

droit & de jurisprudence, 1906, p. 192. Já N. NERY JR. e R. NERY (Código cit. (nota 160 supra), p. 830) falam 

em “complexo de bens organizados”, mas também entendem que o passivo não o compõe o estabelecimento. 
364 Esclarece E. MEIRELLES (Sucessão trabalhista cit. (nota 228 supra), pp. 615-616) que os arts. 10 e 448 da 

CLT abarcam duas situações diversas: casos em que há sucessão de empregadores e casos em que há alteração 

da estrutura do empregador, porém mantendo-se a mesma pessoa nesse posto. Exemplos da sucessão de 

empregadores é quando uma pessoa jurídica aliena para outra um estabelecimento (uma loja, com seu estoque, 

fundo de comércio etc.). Já a modificação na estrutura do empregador ocorre quando há alteração na 

composição da pessoa jurídica, saindo os sócios originais e entrando outros; neste caso, ainda que mudem os 

proprietários da pessoa jurídica, ainda será ela, a mesma pessoa jurídica, o empregador, não se verificando, 

portanto, sucessão. 

O autor esclarece (idem, p. 618-621), ainda, ser necessário distinguir no tocante à relação jurídica trabalhista o 

vínculo de emprego das obrigações já constituídas anteriormente. De um lado, o empregador sucedido fica 

liberado do vínculo empregatício – salvo fraude – desde o momento em que há alienação do estabelecimento, 

não tendo o empregado legítima causa para buscar frustrar esse negócio. De outro lado, o empregado, enquanto 

credor das obrigações já constituídas, tem direito de cobrar seus créditos não apenas do adquirente, mas também 

do alienante. 

Também S. MARTINS (Direito do trabalho, 28ª ed., São Paulo, Atlas, 2012, pp. 211-212) discorre sobre a 

questão da sucessão de empregadores em confronto com a mera modificação do empregador, nesses arts. 10 e 

448 da CLT, bem como sobre a impossibilidade de os empregados se recusarem a prestar serviços ao novo 

empregador. Ainda S. MACHADO (Da cessão cit. (nota 141 supra), pp. 51-52) quanto à desnecessidade e mesmo 

inconveniência de consultar o empregado quanto à alienação do estabelecimento.  

Ainda quanto à sucessão de empregadores e a responsabilidade – solidária, subsidiária ou exclusiva – em 

relação às dívidas trabalhistas, relevante ainda a Orientação Jurisprudencial (OJ) nº 408 da Subseção 1 

Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Superior Tribunal de Justiça (TST), citada por P. MANUS – 

C. ROMAR, Consolidação das Leis do Trabalho com interpretação jurisprudencial, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 46. 

Também A. BELMONTE (A responsabilidade da empresa por sucessão e suas exceções, in Revista do 

TRT/EMATRA - 1ª Região, Rio de Janeiro, v. 18, n. 44 (2007), pp. 55-58) distingue as hipóteses de verdadeira 

substituição do empregador daquelas em que há mera modificação, permanecendo a mesma pessoa. Diferente 

dos demais, esse autor entende que os efeitos trabalhistas da alienação de estabelecimento são particulares e 

inconfundíveis as figuras de direito civil, inclusive com a assunção de dívida. O autor (idem, p. 65), entretanto, 

questionando-se sobre a manutenção ou não do empregador primitivo como corresponsável, observa que a 

CLT não apresenta resposta. Nesse caminho, conclui pela aplicação da Lei civil, em especial dos arts. 1.003 e 

1.146.  

Acrescenta-se ainda a OJ nº 261, da SDI do TST, indicada tanto por BELMONTE (idem, p. 58) quanto por 

MACHADO (idem, p. 52).  

Por fim, destaca-se que ao discorrer sobre a assunção de dívida, D. MEDICUS (Tratado cit. (nota 186 supra), p. 

346) remete ao § 613a do BGB, em relação à alienação de estabelecimento e as relações laborais. Já no direito 

francês, M. DESSERTEAUX (Examen doctrinal – jurisprudence civile: obligations et contrats, in Revue Critique 

de Législation et de Jurisprudence 59 (jan-fév/1939), p. 397) discorreu, ainda na primeira metade do século 



131 

 

 

especial os novos arts. 10-A e 448-A365, quanto o CTN, em seu art. 133366, já determinavam 

a comunicação das dívidas em caso de alienação de estabelecimento367. Enfim, e repetindo 

para frisar, o referido art. 1.146 regulamenta uma hipótese de adjunção legal da dívida. 

Em outras palavras: trata-se de cumulação de devedores e não de substituição. 

Tanto assim que a Lei estabelece solidariedade entre o devedor primitivo, explorador 

alienante do estabelecimento, e o adquirente, que adere às dívidas pré-existentes.  

O destaque se deve ao fato de que esse é um exemplo comumente dado pela 

doutrina quando busca demonstrar a relevância da assunção de dívidas. Assim, por exemplo, 

                                                 
XX, sobre a continuidade das relações de trabalho caso um novo empregador continue, ainda que parcialmente, 

a explorar a atividade exercida pelo empregador anterior.  
365 Artigos incluídos pela Lei nº 13.467, de 13-07-2017. 

O primeiro, apesar de não tratar de sucessão do contrato de trabalho, nem da obrigação trabalhista, vez que 

mantém-se o mesmo empregador (a sociedade), (1) deixou clara a limitação da responsabilidade do sócio 

retirante às obrigações nascidas no período em que figurou como sócio; (2) estabeleceu tratar-se de 

responsabilidade subsidiária, limitada ainda a um prazo de dois anos contados da averbação da mudança e (3) 

estabeleceu a ordem de preferência, deixando claro que respondem primeiro o patrimônio da empresa 

devedora, dos sócios atuais e, apenas em último lugar, dos sócios retirantes. Com toda a razão lógica a norma. 

Deve responder em primeiro lugar, efetivamente, a própria empresa tomadora do trabalho, pois é em favor dela 

o contrato. Em segundo lugar, respondem os sócios atuais, vez que são eles quem continuam a explorar a 

empresa e, portanto, têm maior capacidade de fazê-la responder pelas dívidas e, mesmo, quem obtém a 

vantagem presente. Somente enfim, e subsidiariamente, é que devem responder os sócios retirantes que já não 

têm poder de administração em relação à empresa. Registra-se que a norma contida no parágrafo único desse 

art. 10-A também é adequada: visando exatamente resguardar o direito do trabalhador e não premiar aquele 

que age com má-fé, atribui responsabilidade solidária aos sócios retirantes no caso de fraude na modificação. 

De qualquer sorte, esse art. 10-A lembra o art. 1.146 do CC/2002 porquanto atribui um limite temporal à 

responsabilidade daquele que sai, ainda que não haja verdadeira sucessão no contrato nem na dívida (vez que 

se mantém a mesma sociedade como empregadora). Lembra também o revogado art. 343 do CCom: 

efetivamente, tal como nesse comando comercial, o art. 10-A atribui a responsabilidade ao empresário atual 

em detrimento daquele que deixa a atividade e faz isso como consequência da (suposta) confiança naquele que 

continua a exploração este pelo transcurso de um prazo sem a reclamação, em detrimento daquele que deixou 

de exercer a atividade. 

Mais relevante, contudo, é a norma do art. 448-A, que atribui ao sucessor a responsabilidade pelas obrigações 

trabalhistas sempre que for observada a sucessão empresarial ou de empregadores nos termos dos arts. 10 e 

448. Frisa-se, a responsabilidade recais inclusive sobre as obrigações “contraídas à época em que os 

empregados trabalhavam para a empresa sucedida”. Mais, o parágrafo único desse art. 448-A estabelece que a 

empresa sucedida responde solidariamente em caso de fraude na transferência. A contrario sensu, entende-se 

que o sucedido fica exonerado da responsabilidade pelas obrigações trabalhistas com a sucessão empresarial. 

Verdadeira hipótese de sucessão legal de dívida, norma mais desvantajosa para o credor do que aquela 

observada na Lei civil. 
366 Sobre a responsabilidade do adquirente do estabelecimento em relação às dívidas tributárias anteriores à 

transferência, vide breves anotações introdutórias em A. BALEEIRO, Direito tributário cit. (nota 363 supra), pp. 

750-751 e M. CARVALHOSA, Comentários cit. (nota 363 supra), p. 646. 
367 Cf. S. VENOSA (Código cit. (nota 339 supra), p. 1.015) e M. COMETTI (Direito comercial: direito de 

empresas, São Paulo, 2009, p. 23, nt. 6), o adquirente responde mesmo que as respectivas dívidas trabalhistas 

e tributárias não estejam devidamente contabilizadas.  

Diferentemente, tratando da hipótese do art. 1.146 do CC/2002 (ou seja, dívidas civis e comerciais), J. 

OLIVEIRA (Código cit. (nota 52 supra), pp. 1.006-1.007) defende que o adquirente de boa-fé do estabelecimento 

só responde solidariamente pelas dívidas anteriores à aquisição se devidamente contabilizadas. 
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R. SALEILLES
368

 e A. WALD
369. Nesse caminho, inclusive, os Projetos de 1941 e de 1965 

tratavam das matérias conjuntamente (arts. 249 e 172, respectivamente)370. Não sem 

fundamento, portanto, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES criticou o então PL nº 634/1975 pelo 

tratamento das dívidas na alienação de estabelecimento de maneira deslocada da assunção 

de dívida371. 

Acontece que, no Brasil, esse art. 1.146 estabeleceu uma hipótese de verdadeira 

cumulação legal na dívida. Portanto, tem regras próprias, divergindo daquelas referentes à 

assunção de dívida. 

É possível distinguir o tratamento legal dado pelo CC/2002 à alienação de 

estabelecimento de outro exemplo comumente apresentado: a assunção de dívida associada 

à aquisição de imóvel hipotecado. Naquela hipótese, impôs uma adjunção legal decorrente 

da mera alienação do estabelecimento (art. 1.146 do CC/2002)372. Nesta, só há modificação 

da obrigação se as partes especificamente a negociarem, ou seja, exige-se negócio jurídico 

próprio (art. 303 do mesmo CC/2002)373. 

                                                 
368 De la cession cit. (nota 100 supra), pp. 4 e segg. 

Interessante anotar, ainda no direito francês oitocentista, que T. HUC (Traité cit. (nota 232 supra), p. 324) 

defendeu que o CC/francês então já dispunha de meios adequados a obter a transferência singular da dívida, 

seja pela novação, pela estipulação em favor de terceiro ou pelo mandato de pagamento; por isso, entendeu que 

a regulamentação – que então ainda se propunha – da assunção no direito alemão seria por demais teórica. Para 

ele, teria grande relevância é a regulamentação da transferência das dívidas no contexto de uma universalidade. 

Admite, outrossim, que a grande vantagem nesse caso é exatamente a aquisição de um novo devedor sem perda 

do devedor original. Em outras palavras, conclui que “il y a simplement accession d’un débiteur nouveau, et 

non la cession de dette” (idem, p. 325). Também CH. LYON-CAEN e L. RENAULT (Traite cit. (nota 363 supra), 

pp. 197-198, texto e nt. 2) discorrem sobre a inclusão dos débitos nos negócios de alienação de estabelecimento. 

Apesar de considerarem que as dívidas – assim como os créditos – não seriam inerentes à universalidade, 

devendo ser expressamente incluídas no negócio pelas partes, remetendo às normas do direito alemão que já 

as consideravam inerentes à universalidade. 
369Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 150. 
370 Observa-se que as normas contidas nos arts. 249 e 172 dos Projetos de 1941 e 1965 têm clara inspiração no 

§ 419 do BGB. Entretanto, em consonância com as observações feita acima, registra-se que este comando foi 

revogado do BGB pela Lei de Falências alemã, de 1999, como bem registrou E. KIENINGER, Case 15 cit. (nota 

160 supra), p. 645. Ainda conforme essa autora (idem, p. 623-624), a questão de responsabilidade pelo 

adquirente do estabelecimento é agora regulamentada pelo § 25 do HGB (Código Comercial alemão), ou seja, 

também deslocado – inclusive para outro diploma legal – em relação à assunção de dívida. Admite-se que 

também trataram da aquisição de patrimônio em conjunto com a assunção de dívida o Código Suíço de 

Obrigações (art. 181) e o CC/etíope (arts. 1.983 e 1.984); todos esses, entretanto, estabelecem hipótese de 

adjunção legal na dívida. 
371 Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 287. Segundo este autor, a crítica foi originalmente suscitada por CAIO 

MÁRIO DA SILVA PEREIRA, ao criticar o então Anteprojeto do Código Civil. 
372 Como bem chama atenção S. VENOSA (Código cit. (nota 339 supra), p. 1.015), ainda que as partes do 

contrato de trespasse convencionem entre si sobre a exclusão da solidariedade pelas dívidas, esse acordo valerá 

somente entre eles, não sendo oponível aos terceiros – credores. Também J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 

supra), p. 1.007.  
373 Em outras palavras, se o adquirente do estabelecimento pode assumir a responsabilidade pelo pagamento 

das dívidas anteriores da própria exploração da atividade por meio de negócio jurídico, o legislador pátrio 

decidiu criar uma cumulação legal dessas pessoas. Não se tratando de assunção de dívida e sim de adjunção 

na dívida – i.e., não havendo sucessão negocial, mas sim cumulação legal –, não havia razão para regulamentar 

a matéria junto da assunção de dívida; é mais adequada a solução adotada no  CC/2002, que tratou da  fattispecie 
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Não apenas a Lei trata de hipóteses especificas de comunicação legal da dívida, 

como também a doutrina pátria é clara em admitir a adjunção na dívida. Inclusive o 

entendimento doutrinário foi adotado e consolidado no Enunciado nº 16 da I Jornada de 

Direito Civil do CJF374. 

De qualquer sorte, o CC/2002 foi objeto de fortes críticas. Apontaram excessiva 

simplicidade, imprecisões de técnicas e redação duvidosa, levando a dificuldades na 

aplicação prática do ordenamento375. Tanto assim que, apenas publicado, já era objeto de 

Projeto de Lei propondo alterá-la. Trata-se do PL nº 6.960/2002, que, entre dezenas de outros 

artigos, apresentava emendas às redações dos arts. 299, 300 e 302376.  

                                                 
ao lado das demais regras tocantes ao estabelecimento. Anota-se, entretanto, que caso o adquirente do 

estabelecimento deseje efetuar uma assunção de dívida, logrando a liberação do alienante (devedor primitivo), 

pode fazê-lo conforme a regra geral do art. 299 do CC/2002. 

Acrescenta-se ainda a lição dada por PONTES DE MIRANDA (Cessão cit. (nota 40 supra), p. 323) em parecer 

proferido antes do CC/2002, onde esclareceu que há assunção de patrimônio quando o negócio jurídico envolve 

não apenas a dívida, mas também bens. Nesses casos, o adquirente torna-se devedor em cumulação com o 

devedor primitivo, tão logo adquira o patrimônio; mas o devedor primitivo não fica liberado, salvo se houver 

o consentimento de cada credor nesse sentido. Em outras palavras, o autor alcançou, ainda na vigência do 

CC/1916, o mesmo resultado: há adjunção (legal, na hipótese do art. 1.146 do CC/2002, porque imposta pela 

Lei), podendo transformar-se em assunção de dívida caso as partes concretizem um negocio com o credor 

visando a liberação do devedor primitivo. 

Frisa-se a existência de relevantes diferenças entre a assunção de dívida e a adjunção à dívida, o que justifica 

o tratamento no capítulo 3 dessa tese. Registra-se desde já, apenas como exemplo, que na adjunção à dívida 

não há extinção das garantias, bem como pode ter por objeto dívida indisponível para o credor. 
374 Com a seguinte redação: “O CC 299 não exclui a possibilidade da assunção cumulativa da dívida quando 

dois ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito com a concordância do credor” (disponível em 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/662 [16-12-2017]) Também remetem a esse Enunciado: N. NERY 

JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 442; R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 408; F. 

TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 414; T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 206.  

A adjunção de dívida também não é regulamentada expressamente nos §§ 414-418 do BGB (nesse sentido D. 

MEDICUS, Tratado cit. (nota 186 supra), p. 375). Diferentemente, diversos países, como a Itália (arts. 1.268, 

1.272, 1.273 e 1.275 do CC), Portugal (art. 595 do CC) e França (arts. 1.327-2 e 1.328-1 do CC), tratam 

expressamente tanto da assunção de dívida quanto da adjunção na dívida, estabelecendo as consequências 

jurídicas de cada uma. Ainda interessa registrar o estado de Louisiana, nos EUA, onde o CC trata 

exclusivamente da adjunção na dívida (arts. 1.821 e 1.823). 
375 Cf. B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), p. 253; T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 

202 e C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 374. 
376 O Projeto de Lei nº 6.960 foi apresentado em 12 de junho de 2002, pelo Deputado RICARDO FIUZA, visando 

alterar inúmeros artigo do Código Civil recém-publicado. Segundo o próprio congressista (Justificação do 

Projeto de Lei nº 6.960, de 12 de junho de 2002, Brasília, Câmara dos Deputados, 2002, p. 33, disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=690707B24F5960E4E7C28F92

80643DF4.proposicoesWebExterno1?codteor=50233&filename=PL+6960/2002>, acessado em 16/12/2017), 

o Projeto de Lei tinha como objetivo atualizar – jamais reformar, frisa, porquanto havia ele mesmo sido o 

relator do projeto – o Código Civil, vez que impedimentos regimentais impediam alterá-lo após a tramitação 

na Câmara e no Senado. 

É possível encontrar o Projeto de Lei nº 6.960/2002 no próprio sitio virtual da Câmara dos Deputados, onde 

está disponível (<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=56549>, 

acessado em 16/12/2017) a sua redação integral, sua tramitação, pareceres etc. Exatamente por ter sido 

apresentado já em 2002, S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 380) entende que o projeto foi prematuro. 

Com razão este autor; a despeito de todos os vícios que pudesse ter a Lei, não tendo sequer entrado em vigor, 

ainda não era possível identificar quais as reformas mais relevantes, mais úteis e quais as normas, em que pese 

aparentemente falhas, acabariam sendo bem adaptadas à prática.  
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O PL nº 6.960/2002 foi arquivado em 2007 pelo fim da Legislatura anterior377, mas 

logo foi apresentado o PL nº 276/2007, que simplesmente repetiu as sugestões de revisão 

daquele projeto de 2002378. Foi apresentado ainda o PL nº 699/2011, simplesmente repetindo 

as mesmas sugestões daqueles anteriores379. Esses projetos tiveram clara influência do 

CC/português380, buscando dar o mesmo tratamento à adjunção à dívida, bem como à 

delegação e à expromissão.  

Enfim, em relação à assunção de dívida, não restam dúvidas de que o CC/2002 

sofreu fortes influências do direito estrangeiro, especialmente do BGB. Assim, inclusive, até 

na própria nomenclatura adotada pelo diploma legal para o instituto381.  

Ressalta, ainda, a relevância que teve o Anteprojeto de Código de Obrigações de 

1941, bem como o de 1965, que já tinha a redação muito próxima àquela aprovada no 

CC/2002. A principal distinção está no art. 244 do projeto de 1941 – paralelo ao art. 299 do 

ordenamento aprovado –, que não exigia que o consentimento fosse expresso e, por outro 

lado, ressalvava a possibilidade de as partes convencionarem pela não exoneração do 

devedor primitivo.  

 

2.8.1. O art. 299 do CC/2002 – definição e requisitos da assunção de dívida 

 

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com 

o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor 

primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o 

credor o ignorava. 

 

                                                 
377 Cf. CAMARA DOS DEPUTADOS, Tramitação do PL 6960/2002, disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=56549>, acessado em 

04/12/2017. Arquivado nos termos do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  
378 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343231 [04-

12-2017]. 
379 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=494551 [04-

12-2017]. 
380 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 211 e nt. 45. Já S. VENOSA (Código cit. (nota 339 

supra), p. 380-381) observa maior influência do CC/italiano. Ainda que a Lei italiana também trate de forma 

individualizada da delegação e da expromissão, realmente a forma como redigiu o PL é muito mais próxima 

da Lei portuguesa, inclusive tratando de ambos em duas alíneas do primeiro artigo, enquanto a italiana dedica 

um artigo exclusivamente para a expromissão, e quatro precipuamente para a delegação. 
381 Cf. J. PACHECO, Da assunção cit. (nota 118 supra), p. 96-95; J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 68 

supra), pp. 150-151 e G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), 

p. 583. 
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O art. 299 define o instituto da assunção de dívida. Estabelece inquestionavelmente 

a exoneração do devedor primitivo ao mesmo tempo em que inclui o consentimento expresso 

do credor como requisito para o negócio. Exonerado o devedor primitivo, ele fica liberado 

da obrigação de adimplir a prestação. Já não pode o credor constrangê-lo nem atacar o seu 

patrimônio para vê-la satisfeita. 

Percebe-se que CC/2002 tratou da assunção de dívida de forma unitária. Em 

melhores palavras, não distinguiu as formas como a assunção de dívida pode ser realizada, 

como fez o CC/italiano, que tratou individualmente da delegação, da expromissão ou do 

accollo382. Pelo contrário, o caput do art. 299 buscou tratar da assunção de dívida de maneira 

geral, abarcando todas as estruturas negociais pelas quais pode tomar forma383.  

                                                 
382 Cf. E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), pp. 149-150. Este autor, após 

discorrer sobre a delegação, a expromissão e o accollo conclui que “O CCB de 2002 (ao contrário, por ex., do 

CCItaliano) não diferenciou tais modalidades de assunção de dívida, cuidando desse instituto jurídico de 

maneira unitária.”  
383 Nesse sentido ainda C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371. Apesar de não mencionar 

expressamente o accollo, afirma que “O art. 299, referido, trata da modalidade de assunção de dívida liberatória 

(e não cumulativa), com a liberação do devedor, seja na forma expromissória ou delegatória.”  

Em sentido contrário, diversos autores defendem que o art. 299, em seu caput, trata especificamente da 

delegação. Por exemplo: D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 377; A. JORGE JR., Assunção cit. (nota 141 

supra), p. 286; S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 307; A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), 

p. 118; S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 381 e R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 

409. Argumenta este último autor que o caput trata da delegação porque na expromissão o credor já participa 

do negócio, sendo, portanto, dispensado de apresentar novo consentimento. No mesmo sentido D. GOZZO, que 

acrescenta admitir a expromissão porquanto o silêncio do CC/2002 não implica vedação.  

G. TEPEDINO (et. al., Código cit. (nota 141 supra), p. 585) afirmou, inicialmente, que o art. 299 trata da 

delegação. Porém, ao tratar do CC/2002 anos mais tarde (G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 123 

supra), p. 186) afirmou que a Lei trata o instituto de forma unitária, sem distinguir entre a expromissão e a 

delegação, ainda que tenha tratado apenas da forma “liberatória”, e não da “cumulativa”. 

Registra-se ainda que L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 288), tratando do 

então projeto de Lei, também entendeu que este artigo tratava apenas do negócio firmado entre devedor 

primitivo e terceiro. Também, e mais interessante, a opinião de M. SIMÕES (Transmissão cit. (nota 125 supra), 

p. 58), segundo quem esse art. 299 teria regulado a “assunção de dívida na modalidade bifigurativa” a qual, 

por sua vez, não se confunde com a delegação, aproximando-se mais da figura do accollo (idem, p. 54-55).  

A despeito dessa argumentação, reitera-se a posição de que o art. 299, em seu caput, trata das três hipóteses: 

delegação, expromissão e accollo. Sem dúvidas, o negócio entre o devedor primitivo e o terceiro só se 

aperfeiçoará como sucessão singular no débito se o credor der seu consentimento. Nesse caminho, abarca-se 

não apenas a delegação – em que é efetivamente proposta a assunção de dívida ao credor – mas também o 

accollo, que é negócio autossuficiente entre devedor primitivo e assuntor, ao qual adere o credor. Ao aderir, 

estará consentindo que o negócio tenha efeito também para si. Já no que se refere à expromissão, o caput do 

art. 299 afirma que é “facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor”; em momento algum exige que a 

proposta de assunção parta do devedor primitivo, ou mesmo que ele tenha participação no negócio. A proposta 

de assunção de dívida pode vir diretamente do terceiro, sem qualquer influência do devedor primitivo. O 

“consentimento” a que se refere o comando legal, nessa hipótese, será exatamente a aceitação pelo credor do 

negócio proposto pelo terceiro. Assim, também, no art. 1.633 do CCyC. 

Outrossim, observa-se que a redação desse art. 299 é uma reunião simplificada dos comandos dos §§ 414 e 

415, ambos do BGB: (1) ao mesmo tempo em que exige consentimento do credor, (2) fala em assunção da 

dívida pelo terceiro, sem qualquer menção a negócio entre este e o devedor primitivo. Diferemente, nos 

Códigos que tratam expressamente da delegação há menção à participação do devedor primitivo, como se 

observa do próprio § 415 do BGB, bem como do art. 1.327 do CC/francês, do art. 155 do CC/holandês, do art. 

1.632 do CCyC e art. 1.976 do CC/etíope. 
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Exatamente porque o CC/2002 trata da assunção de dívida de forma unitária, o PL 

nº 6.960/2002 propôs alterá-lo. Conforme a redação sugerida, o art. 299 passaria a tratar 

expressamente da assunção de dívida tanto na forma delegatória quanto na forma 

expromissiva. Passaria a tratar, ainda, da adjunção na dívida, que não é regulamentada nesse 

comando legal384. 

Pelo contrário, a redação do art. 299 discorre tão somente sobre a assunção de 

dívida. A liberação do devedor primitivo está insculpida na própria definição do instituto no 

ordenamento brasileiro. Ratifica-se, portanto, o quanto já defendido anteriormente: a 

assunção de dívida tem como elemento indispensável a exoneração do devedor primitivo. 

Não havendo isto, não há sucessão singular no débito e, consequentemente, não há assunção 

de dívida385. 

A par da liberação do devedor primitivo, o art. 299 estabelece dois requisitos para 

a assunção de dívida: o consentimento do credor e a solvência do assuntor ou a ciência do 

daquele quanto à insolvência. Uma vez que o CC/2002 optou por exigir especialmente esses 

dois requisitos, merecem análise detalhada386.  

                                                 
384 Nesse sentido R. FIUZA, Justificação cit. (nota 376 supra), p. 37-38. O PL nº 6.960/2002 sugeria alterar o 

art. 299 para que tivesse a seguinte redação: “Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, 

podendo a assunção verificar-se: I. Por contrato com o credor, independentemente do assentimento do devedor; 

II. Por contrato com o devedor, com o consentimento expresso do credor. § 1º Em qualquer das hipóteses 

referidas neste artigo, a assunção só exonera o devedor primitivo se houver declaração expressa do credor. Do 

contrário, o novo devedor responderá solidariamente com o antigo; § 2º Mesmo havendo declaração expressa 

do credor, tem-se como insubsistente a exoneração do primitivo devedor sempre que o novo devedor , ao tempo 

da assunção, era insolvente e o credor o ignorava, salvo previsão em contrário no instrumento contratual; § 3º 

Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o 

seu silêncio como recusa; § 4º Enquanto não for ratificado pelo credor, podem as partes livremente distratar o 

contrato a que se refere o inciso II deste artigo.”  

Também registram a proposta de mudança do art. 299: S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 313, 

nota 46; R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 340-341, nota 217; T. SOMBRA, Da assunção cit. 

(nota 50 supra), p. 202, nota 5; P. STOLZE GAGLIANO – R. PAMPLONA FILHO, Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 

supra), p. 291, nt. 16 e M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 491 (citando o PL nº 699/2011). 
385 O entendimento adotado na presente tese é que a hipótese em que o terceiro entra na obrigação ao lado do 

devedor primitivo não configura assunção de dívida, mas sim outro instituto: a adjunção na dívida. Seja como 

for, a adjunção na dívida não está regulamentada nesse art. 299 e nem no capítulo referente à assunção na 

dívida. É admitida sim no ordenamento jurídico brasileiro, como já anotado acima.  

Também registram que o art. 299 trata exclusivamente da “forma liberatória”, ainda que alguns deles admitam 

a adjunção na dívida como uma espécie de assunção de dívida: M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), 

p. 322; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 377; J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 313; G. 

TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584; C. M. SILVA 

PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371; A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 118. Em 

sentido contrário, L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), p. 429) entende haver tratamento expresso do que 

denomina “assunção de dívida cumulativa”; identifica tal hipótese na situação de insolvência do assuntor (parte 

final do caput do art. 299). Logo abaixo tratar-se-á da insolvência do assuntor. 
386 Ao lado desses requisitos, podem ser enumerados ainda: a validade do negócio jurídico, a existência do 

objeto, a capacidade das partes etc. São, entretanto, requisitos gerais dos negócios jurídicos, e não específicos 

deste negócio jurídico ou não são estabelecidas regrais especiais pelo CC/2002. Para uma visão geral sobre 

eles, remete-se ao tópico “2.3 – Requisitos”, acima. 
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Analisando a questão do consentimento do credor, TEPEDINO e SCHREIBER admitem 

que a regulamentação do CC/2002 é no sentido de que ele, credor, tem direito potestativo de 

consentir ou não com a substituição do devedor. Entretanto, argumentam que devem ser 

levados em consideração os princípios civil-constitucionais, de forma que, em determinados 

casos concretos, a recusa do credor pode implicar abuso de direito387.  

Ainda conforme esses autores, em casos especiais seria possível a substituição da 

vontade do credor pela declaração do juiz. Seriam hipóteses que justificariam tal supressão 

do consentimento, por exemplo, quando ficasse demonstrado que o patrimônio do terceiro é 

superior e melhor equipado a satisfazer a dívida ou que as garantias por ele oferecidas fossem 

suficientes para proteger o credor388. Sem razão tal tese.  

Em primeiro lugar, como já anotado anteriormente389, a satisfação da prestação não 

depende apenas do patrimônio do devedor, mas também da sua índole moral, da sua vontade 

de adimplir a dívida. Pode o terceiro, mais rico, simplesmente ser um mau pagador, ou seja, 

simplesmente ter o costume de cair em mora ou de resistir a cobranças. Em segundo lugar, 

a garantia da dívida serve como proteção residual, como uma alternativa de reserva para 

eventual inadimplemento; executar a garantia exige dispêndio de tempo, energia e outros 

recursos, o que não se pode impor ao credor.   

Subsidiariamente, poder-se-ia argumentar que a recusa do credor, para evitar 

argumentos de abuso de direito, deveria ser justificada. Essa tese, em que pese admitida em 

relação à hipótese excepcional do art. 303 deste mesmo diploma, não pode ser ampliada para 

todos os casos de assunção de dívida. A verdade é que, para contornar tal exigência de 

fundamentação, é suficiente que o credor apenas se mantenha em silêncio, como estabelece 

o parágrafo único deste art. 299390.  

Em suma, conclui-se que o credor tem plena liberdade para recusar a substituição 

do devedor391. Ao recusá-la, não se configura a assunção da dívida; tudo fica como estava.  

Seja como for, o art. 299 exigiu que o consentimento seja expresso. Em outras 

palavras, quis a Lei estabelecer que a anuência do credor não poderia ser tácita392.  

                                                 
387 Código cit. (nota 123 supra), pp. 185-186. 
388 Cf. G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 123 supra), pp. 185-186. Também L. MELO (Assunção 

cit. (nota 115 supra), p. 428) anota essa tese sustentada pelos autores. 
389 Especificamente no tópico “2.3.5. Consentimento do credor”, acima. 
390 Em suma, a exigência de justificativa para a recusa, adotada pela doutrina em relação às hipóteses do art. 

303 desse mesmo diploma, é aplicável apenas nestes casos e exatamente em função da regra excepcional ali 

contida. Neste caso, a própria Lei exige a recusa expressa do credor, presumindo aceitação em caso de silêncio. 

Vide subtópico “Fundamento e requisitos”, abaixo.  
391 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 212 e J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 313.  
392 Mais uma vez, remete-se ao tópico “2.3.5. Consentimento do credor” para mais comentários.  
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Não exigiu, entretanto, palavras solenes nem formalidades393. Portanto, não é 

necessário que o credor declare expressamente “libero o devedor primitivo”, “admito a 

exoneração do devedor primitivo”. É suficiente para configurar a assunção de dívida, por 

exemplo, que aceite um negócio que tenha como requisito expresso a liberação desse 

devedor primitivo: se CAIO, terceiro, propõe “entro no lugar de TÍCIO como seu devedor, se 

você o liberar”, ao que MÁRIO, credor, responde “aceito”. 

De outro lado, a Lei exigiu ainda a solvência do assuntor ou a ciência do credor 

quanto à insolvência ao tempo do negócio de assunção de dívida. Sendo insolvente o 

assuntor e ignorante o credor, fica sem efeito a exoneração do devedor primitivo, ainda que 

                                                 
De qualquer sorte, R. GREGÓRIO (Comentário cit. (nota 141 supra), p. 408) afirma que atos como a aceitação 

de pagamento pelo terceiro, sem reserva, não configuram assunção de dívida. No mesmo sentido J. C. BARBOSA 

MOREIRA  ̧Assunção cit. (nota 123 supra), p. 50 e G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, 

Código cit. (nota 141 supra), p. 585-586. Este último autor anota que antes a jurisprudência aceitava a anuência 

tácita, mas passou a considerar imprescindível a declaração expressa depois do CC/2002.  

Tratando especificamente da Lei nº 8.004/1990 (SFH) que exigiu a aceitação expressa pelo credor, T. SOMBRA 

(Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 212) também afirma que a Lei quis coibir o comportamento concludente. 

Registra esse autor, entretanto, que o STJ tem admitido a aceitação tácita nessas hipóteses. Há que se registrar, 

entretanto, que as hipóteses de assunção de dívida associadas à aquisição do imóvel hipotecado em garantia 

dessas dívidas seguem normas específicas – art. 303 do CC/2002 – e mais especificas ainda no que se refere 

ao SFH. Portanto, tais precedentes não podem ser tomados como regra para o sistema geral.  

É possível observar na prática o acórdão do AgRg no Ag 1290626/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011. Neste, o STJ ratificou que a 

anuência do credor deve ser expressa. Posto que o tribunal não entrou na análise das provas do caso concreto 

(com base na Súmula 7 do STJ), concluiu com o tribunal de origem que a aceitação pelo credor de cheque de 

terceiro não implica anuência expressa e, portanto, que não houve assunção de dívida pelo terceiro. Este 

acórdão também é citado por L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 427-428 e nt. 20. De qualquer sorte, 

é possível encontrar também diversos acórdãos nesse sentido nos tribunais estaduais, como: Apelação Cível 

Nº 70052897691, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado 

em 30/10/2013; Apelação Cível Nº 70035668458, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 07/03/2012; Apelação Cível Nº 0405264-71.2013.8.19.0001, 7ª 

Câmara Cível, TJRJ, Relator: Des. André Gustavo Corrêa De Andrade, Julgamento em 05/04/2017; Apelação 

Cível nº 1.0000.17.079818-5/001, 13ª Câmara Cível, TJMG, Relator: Des. Rogério Medeiros, Julgamento em 

23/11/2017; Apelação Cível  nº 1.0000.17.017433-8/001, 12ª Câmara CíveL, TJMG, Relator: Des. Saldanha 

da Fonseca, julgamento em 26/04/2017, entre diversos outros.  

Em sentido contrário, reconhecendo a possibilidade de consentimento tácito: Apelação Cível nº 

1.0035.14.021941-7/001, 18ª Câmara Cível, TJMG, Relator(a): Des.(a) João Cancio, julgamento em 

04/07/2017. Neste, a ementa foi clara em estabelecer que: “PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OUTORGA DE ESCRITURA. PRELIMINAR DE 

ILETIGIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ASSUNÇÃO DE 

DÍVIDA. PROVA DA CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PACTO INTEGRALMENTE CUMPRIDO. 

OUTORGA DE ESCRITURA AO CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE. I- Havendo elementos que, em tese, 

indicam a legitimidade e interesse da parte para o ajuizamento da ação, deve ser afastada a preliminar de 

ilegitimidade ativa. II- Nos termos do art. 299 do novo Código Civil, a assunção de dívida por terceiro depende 

de expresso consentimento do credor, sem o que a transferência da obrigação não se aperfeiçoa. Restando 

incontroverso nos autos o recebimento de várias prestações pela viúva, resta configurado o consentimento 

tácito com a assunção da dívida. III- Comprovado nos autos que o autor quitou a integralidade do preço e não 

havendo demonstração de fato que infirme o direito do cessionário sobre o imóvel, não há impedimento legal 

para outorga da escritura pública direta a ele.” (grifamos). Neste caso, é relevante constatar que a obrigação foi 

integralmente adimplida, recaindo o problema principal sobre outra questão. 
393 Cf. D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 376. A autora registra, entretanto, que caso o negócio envolva 

imóvel, é necessário escritura pública, nos termos dos arts. 108 e 166, IV, do CC/2002. 
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este ignorasse o estado do terceiro. Essa regra independe de má-fé394. O devedor primitivo 

permanece, entretanto, como devedor subsidiário, tendo direito ao benefício de ordem contra 

o credor, que deve cobrar primeiro do assuntor395.  

Ressalva-se a hipótese em que o credor tinha consciência da insolvência do 

assuntor, caso em que a Lei não determina a responsabilidade do devedor primitivo 

exonerado. Sendo consciente o credor, presume-se que aceitou o risco. Por certo reconheceu 

ter alguma vantagem no negócio, a despeito da insolvência do terceiro396, não havendo razão 

para recusar eficácia ou mesmo validade ao negócio nesse caso.  

Trata-se de norma inversa àquela contida no art. 363 do CC/2002. Na novação, a 

insolvência do novo devedor não tem efeito em relação à extinção da obrigação original e, 

consequentemente, não retira os efeitos da liberação do devedor primitivo. Ressalva-se 

apenas a hipótese em que o devedor primitivo tenha agido por má-fé, seguindo o princípio 

geral segundo o qual ninguém deve se locupletar da própria torpeza. 

Também é inversa à regra da cessão de crédito397. Conforme o art. 296 do CC/2002, 

o cedente do crédito só responde pela solvência do devedor cedido caso tenha expressamente 

convencionado.  

                                                 
394 Cf. P. STOLZE GAGLIANO – R. PAMPLONA FILHO, Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 292. Vide 

ainda T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 213 e L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 429.  

Tanto este L. MELO (idem, ibidem) quanto F. MATIELLO (Código cit. (nota 231 supra), pp. 222) defendem que 

esse art. 299, in fine, regulamentou a adjunção na dívida. A posição de B. MIRANDA (Assunção cit. (nota 59 

supra), p. 266), que esclarece tratar-se de hipótese de “assunção legal na dívida na forma cumulativa” 

(grifamos) é mais adequada – a despeito da nomenclatura escolhida, que reputa-se inadequada por não se tratar 

de assunção – especificamente porque se refere à noção de consequência legal. Efetivamente, há cumulação; 

porém a cumulação não decorre da vontade das partes e sim da situação, da insolvência do assuntor, ignorada 

pelo credor. É hipótese similar àquela tratada no art. 1.146 do CC/2002: adjunção legal na dívida. Por isso, não 

contradiz o quando afirmado antes: o CC/2002 não regulamentou a adjunção negocial na dívida. 
395 Cf. G. TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. BODIN DE MORAES (Código cit. (nota 141 supra), p. 586. Estes 

autores defendem específicamente que, nesses casos, o devedor primitivo fica responsável subsidiário ao 

assuntor, i.e., só poderá ser cobrado caso o terceiro inadimpla a prestação. Os autores mencionados na nota de 

rodapé anterior apenas se referem a corresponsabilização. 

Também é o entendimento de G. CIAN e A. TRABUCCHI (Commentario cit. (nota 195 supra), p. 1.004), ao 

tratarem do art. 1.274 do CC/italiano: o delegante se torna garantidor sob condição [suspensiva] de insolvência 

do assuntor; sendo insolvente, o devedor primitivo volta a responder, porém responde como devedor 

subsidiário, tendo direito a opor benefício de ordem. Ressalvam (idem, pp. 1.004-1.005), entretanto, que a 

norma do art. 1.274 do CC/italiano não se aplica às hipóteses de expromissão ou de accollo cuja liberação do 

devedor primitivo não era requisito para a adesão do credor, ante o silêncio do legislador. Efetivamente, a Lei 

fala expressamente da delegação e do accollo com condição expressa de liberação do devedor primitivo.  

Tal distinção faz todo o sentido: na expromissão, bem como no accollo não condicionado à liberação do 

devedor primitivo, o devedor primitivo em momento algum impôs a sua saída para a entrada do terceiro; a 

exoneração dele partiu do credor. Logo, ele assumiu o risco, sem qualquer participação do devedor primitivo. 

Registra-se, entretanto, que essa distinção não é feita na Lei brasileira, aplicando-se a parte final do art. 299 a 

todas as hipóteses de assunção de dívida. 
396 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 213; ; B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), p. 

266; J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 313 e G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE 

MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 586.  
397 Cf. R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 409. 
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Outrossim, observa-se que o art. 600 do CC/português e o art. 2.053 do 

CC/mexicano também estabelecem a regra inversa: nesses países o credor não pode volver-

se contra o devedor primitivo exonerado, ainda que o assuntor seja insolvente; permitem, 

entretanto, que o credor ressalve tal direito398. Já o art. 1.274 do CC/italiano e o art. 544 do 

CC/paraguaio estabelecem, tal como o presente art. 299 do CC/2002, que a insolvência do 

assuntor ao tempo da assunção de dívida faz com que fique sem efeito a liberação do devedor 

primitivo399. Para o art. 1.981 do CC/etíope, o credor só tem direito de volver-se contra o 

devedor primitivo caso a insolvência do assuntor já tivesse sido declarada judicialmente ao 

tempo da assunção de dívida; do contrário, só terá direito caso o tenha expressamente 

reservado.  

Ambas as soluções são lógicas e defensáveis. De um lado, cabe ao credor, ao 

analisar a adequação da assunção de dívida, verificar o estado das economias do terceiro400. 

De outro, ao responsabilizar o devedor primitivo em caso de insolvência do assuntor, a Lei 

facilita o convencimento do credor em aceitar a assunção da dívida401. Trata-se de verdadeira 

opção legal, norma dispositiva que deve ser respeitada no silêncio das partes. 

Nada impede, no ordenamento pátrio, que as partes convencionem expressamente 

a exoneração do devedor primitivo independente da solvência do assuntor ao tempo da 

substituição402. Igualmente, podem as partes convencionar expressamente a 

responsabilidade do devedor primitivo por insolvência superveniente do assuntor403. 

                                                 
398 Também citam o art. 600 do CC/português: T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 213, nota 51 e 

N. NERY JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 441. Os comentadores do CC registram que o referido 

art. 600 não diferencia se a insolvência é contemporânea ou posterior à assunção da dívida. Já J. NEY FERREIRA 

(Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 123) esclarece, defendendo o art. 600, que a insolvência é irrelevante 

para a assunção de dívida. Com base nesse argumento, é possível inferir que, se realmente é irrelevante a 

insolvência do assuntor, também será irrelevante distinguir se é contemporânea ou posterior à assunção da 

dívida. Também parece ser essa a conclusão de M. ALMEIDA COSTA, Direito cit. (nota 239 supra), p. 572. 
399 Acrescentam ainda estes artigos do CC/italiano e do CC/paraguaio, que o devedor primitivo só responderá 

pela insolvência superveniente caso as partes tenham expressamente reservado tal direito ao credor.  
400 Nesse sentido argumentam, por exemplo, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA (Código cit. (nota 239 supra), 

p. 616), ao defender a solução do CC/português, relembrando que cabe ao credor certificar-se das 

possibilidades econômicas na assunção da dívida tanto quanto na constitui uma obrigação nova. Também 

defende a solução do art. 600 do CC/português J. NEY FERREIRA (Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 123), 

argumentando, entretanto, não haver razão para distinguir o assuntor insolvente do solvente quanto à 

possibilidade de assunção da dívida.  
401 Também A. AZEVEDO (Teoria cit. (nota 265 supra), p. 120) defende a regra adotada pelo art. 299, do 

CC/2002, argumentando que a permuta do devedor original por outro, insolvente, é onerosa ao credor que, 

espera-se, teria seu crédito satisfeito pelo sujeito passivo precedente. 
402 Cf. T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 213) e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 89), que suscitam tal hipótese ante a omissão da Lei, que não a veda. 
403 Nesse caso, a cláusula que estabelece a responsabilidade do devedor em caso de insolvência mesmo após a 

sua exoneração configura verdadeira condição resolutiva. Efetivamente, observar-se-á a exoneração do 

devedor primitivo; contudo, caso seja observado um fato posterior e incerto, resolve-se a cláusula exonerativa 

– mas não a responsabilização do terceiro –, retornando o devedor primitivo ao vínculo jurídico.  
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2.8.2. O parágrafo único do art. 299 do CC/2002 – notificação 

 

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor 

para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu 

silêncio como recusa. 

 

Estabelece o parágrafo único do art. 299 que as partes podem estipular prazo para 

o credor se pronunciar em relação à assunção de dívida. A principal regra estabelecida, 

entretanto, está na parte final do comando: o silêncio do credor implica recusar a substituição 

do devedor. 

A norma encontra paralelo direto em diversos comandos legais de outros países, 

como o art. 596 do CC/português, o art. 2.054 do CC/mexicano, art. 172 do Código Suíço 

de Obrigações e § 415 do BGB. Apesar de não tratar da questão do prazo, também exigem 

que o consentimento do credor para a liberação do devedor primitivo seja expresso os arts. 

1.268, 1.272 e 1.273 do CC/italiano404, o art. 1.327-2 do CC/francês e o art. 1.634 do CCyC. 

Com base nesse comando legal, ratifica-se o quanto afirmado anteriormente: a Lei 

atribui ao credor plena liberdade para recusar a assunção de dívida405. A norma estabeleceu 

a regra para evitar interpretação em sentido diverso406.  

Não resolveu, todavia, a consequência da recusa por parte do credor em relação ao 

negócio entre o devedor primitivo e o terceiro. Efetivamente, apesar de também se aplicar à 

oferta de expromissão, esse parágrafo único parece referir-se a uma delegação407. Como tal, 

há um negócio subjacente entre o devedor primitivo e o assuntor, negócio esse que serviu de 

                                                 
A mesma solução foi defendida por J. NEY FERREIRA (Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 123) ao tratar da 

hipótese final do art. 600 do CC/português, na qual as partes convencionam a responsabilidade do devedor 

primitivo em caso de insolvência do assuntor. 
404 Registra-se que o art. 1.273 do mesmo CC/italiano, que trata do accollo, apresenta duas hipóteses para a 

liberação do devedor primitivo: ou o credor o libera expressamente, ou a liberação do devedor primitivo é 

condição (requisito) expressa para a adesão do credor ao accollo. Em ambas as hipóteses, entretanto, deve a 

liberação ser inquestionável.  
405 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 212 e J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 313.  
406 Cf. S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 379. 
407 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 585. 

Efetivamente, diferente do caput, o parágrafo único do art. 299 fala em “partes”. Se se tratasse de uma 

expromissão, não haveriam partes, no plural, mas apenas uma parte, o expromitente, que figura como mero 

proponente antes da aceitação pelo credor. De outra banda, se há mero accollo, então o negócio é 

precipuamente firmado entre as partes – devedor primitivo e o assuntor – de sorte que não há proposta que o 

credor deve consentir ou não; pelo contrário, ele pode aderir ao negócio, que já é perfeito e acabo 

independentemente de sua participação. Em suma, ao tratar de “partes”, exclui a expromissão, e ao sujeitar ao 

consentimento do credor, exclui o accollo, sobrando apenas a delegação. 
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causa para a delegação: trata-se da relação de provisão. Melhor teria sido se o CC/2002 

tivesse estabelecido uma regra de interpretação, determinando que, por exemplo, em caso de 

recusa por silêncio do credor, o negócio entre o devedor primitivo e o terceiro perduraria 

como promessa de liberação (tal como fez o § 415 do BGB)408. 

De qualquer sorte, a norma se aplica perfeitamente à expromissão. O expromitente 

pode estabelecer prazo para que o credor aceite ou não a proposta de negócio. Seu silêncio 

implicará recusa, hipótese em que o terceiro não fica vinculado nem ao credor, nem ao 

devedor primitivo409. 

Apesar de este parágrafo único tratar tão somente da concordância superveniente, 

o consentimento do credor também pode ser concomitante à delegação410. Mais interessante 

é, contudo, o consentimento ser antecipado de que tratam o art. 156 do CC/holandês e o art. 

1.634 do CCyC.  Havendo consentimento prévio por parte do credor, a assunção de dívida 

se aperfeiçoa tão logo firmado o contrato entre o devedor primitivo e o terceiro. Uma vez 

que no Brasil não há normas estabelecendo forma para a assunção de dívida, nesses casos 

surtirá efeitos em relação ao credor quando for notificado, podendo as partes provar por 

outros meios que ele tinha ciência da substituição do devedor411. 

 

 

                                                 
408 Já M. KARAM (A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 323) anota que a recusa estabelecida neste parágrafo 

único não prejudica a conversão do negócio em promessa de liberação. 

Em verdade, definir se haveria conversão ou se o negócio perdura como promessa de liberação depende da 

análise do caso concreto. Pode já ter sido contratado como promessa de liberação, mas também pode ter sido 

negociada exclusivamente a delegação. Naquela hipótese, então a assunção da dívida seria apenas uma das 

formas como o terceiro poderia liberar o devedor primitivo; não se concretizando esta, estaria vinculado a 

efetivar outra, como o pagamento direto (pagamento enquanto terceiro). Se foi contratada apenas a delegação, 

então se poderia discutir a viabilidade de converter o negócio em promessa de liberação. Em suma, caso tenham 

contratado exclusivamente a delegação, então já resta claro que não tinham interesse em outro negócio. Ver 

tópico “3.2 – Promessa de liberação”, abaixo, onde se desenvolve algumas linhas sobre esse negócio jurídico 

tema. 
409 Elogiável, nesse contexto, o art. 1.633, do CCyC, que atribuiu exatamente essa consequência à recusa da 

expromissão.  
410 Como bem chama atenção S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 379. 
411 Diferentemente, o CC/holandês exige notificação escrita. Este código também presume a irrevogabilidade 

do consentimento prévio. No Brasil, ante a falta de norma legal específica, melhor entender que o 

consentimento prévio do credor pode ser revogado – salvo se expressamente declará-lo irrevogável – até que 

seja notificado da assunção da dívida por terceiro. Coaduna-se a revogabilidade com a norma geral de plena 

liberdade do credor para recusar a assunção da dívida (caput desse art. 299). Notificado da substituição, fica 

então vinculado a ela, não havendo mais que se falar em revogação.  

Registra-se que o art. 1.216 do CC/francês, com a reforma de 2016, estabelece regras para o consentimento 

antecipado do co-contratante em relação à cessão do contrato. Tal como nos casos dos arts. 156 do CC/holandês 

e do art. 1.634 do CCyC, a regra do CC/francês vincula o co-contratante, de sorte que a cessão passa a ter efeito 

também em relação a ele a partir da sua notificação. Esse art. 1.216 também exige forma escrita.  

Também C. CHAVES DE FARIAS e N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 supra), p. 411) admitem a possibilidade 

do consentimento prévio por parte do credor. 
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2.8.3. O art. 300 do CC/2002 – do tratamento das garantias 

 

Art. 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, 

consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias 

especiais por ele originariamente dadas ao credor. 

 

Uma vez que o art. 299 definiu e estabeleceu os requisitos mínimos para a assunção 

de dívida, o CC/2002 continua a regulamentação da matéria no artigo subsequente, tratando, 

de forma lógica, sobre as consequências. Especificamente, o art. 300 determina a extinção 

das garantias. 

É pouco afirmar que a redação dada ao comando legal pecou por sua simplicidade. 

Em primeiro lugar, deixou de tratar das garantias dadas por terceiros. Em segundo lugar, 

referiu-se a “garantias especiais”, sem esclarecer quais são as garantias abarcadas por essa 

categoria. Em terceiro lugar, nada se referiu aos demais acessórios das dívidas, como os 

juros, as multas etc.412  

O PL nº 6.960/2002 já sugeriu revisar a redação dada ao presente comando legal. 

Essa emenda seria bastante útil, ampliando-o para se referir também às garantias dadas por 

terceiros bem como para deixar clara a manutenção dos acessórios do débito. Contudo, 

pecava pela continuidade da expressão “garantias especiais”, ainda sem definição legal413. 

                                                 
412 Também C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), p. 372) criticou a redação desse artigo, 

descrevendo-a como “infeliz”. Preferiu o autor a redação observada no art. 168 do seu projeto de 1965. 

Igualmente criticou a redação desse comando legal L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 

supra), p. 288), ao discorrer sobre o então PL nº 634/1975. 

A redação do referido art. 168 do projeto de 1965 realmente é mlhor do que a constante na legislação aprovada, 

vez que abarca não apenas as garantias dadas pelo devedor primitivo como também as dadas por terceiros. Mas 

ainda assim peca por fazer referência a “garantias especiais” sem, contudo, esclarecer o que estaria abarcado 

nessa categoria de garantias. 
413 Também anotam a existência dessa proposta de emenda S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), pp. 381-

382 e R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 342, nt. 226. O artigo passaria a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. Com a assunção da dívida transmitem-se ao novo devedor, todas as garantias e acessórios do débito, 

com exceção das garantias especiais originariamente dadas ao credor pelo primitivo devedor e inseparáveis da 

pessoa deste. Parágrafo Único. As garantias do crédito que tiverem sido prestadas por terceiro só subsistirão 

com o assentimento deste.”  

Relevante anotar que, a justificativa da proposta de emenda faz um esforço de esclarecer o conteúdo da 

expressão “garantias especiais”. Segundo ela, seriam “garantias especiais” as garantias que “não são da 

essência da dívida e que foram prestadas em atenção à pessoa do devedor, como por exemplo, as garantias 

dadas por terceiros (fiança, aval, hipoteca de terceiro) (...)”. Outrossim, esclareceu que “as garantias reais 

prestadas pelo próprio devedor originário não são atingidas pela assunção. Vale dizer, continuam válidas, a 

não ser que o credor abra mão delas expressamente”.  

No Parecer do Relator pelo Dep. Regis de Oliveira, apresentado em 09/11/2010 à Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_ 

substitutivos_votos?idProposicao=343231 [04-12-2017]) em relação ao PL nº 276/2007 (que basicamente 

repetiu o PL nº 6.960/2002), o qual propôs a aprovação da emenda, alterando o art. 300 pelos seguintes 

fundamentos: “Art.299 e 300. A sugestão visa alterar a redação original dos artigos em questão visando 
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Exatamente em decorrência da utilização da expressão “garantias especiais”, surgiu 

na doutrina divergência acerca de quais garantias são extintas414. De um lado, há quem 

defenda serem extintas todas as garantias dadas por terceiros, sejam pessoais, sejam reais, 

sendo mantidas, entretanto, as garantias reais dadas pelo devedor primitivo415. Defendem 

outros que são extintas todas as garantias, sejam elas reais ou pessoais, dadas pelo devedor 

primitivo ou por terceiro, salvo consentimento do garantidor416. 

Exatamente no esforço de complementar a legislação, o CJF publicou o Enunciado 

nº 352 da IV Jornada de Direito Civil417. Neste, é expresso em afirmar que as garantias dadas 

                                                 
disciplinar de forma mais completa a questão da assunção de dívida, levando em consideração que a redação 

original omitiu questões importantes, como por exemplo, as modalidades de assunção de dívida, os efeitos da 

assunção delegatória antes do assentimento do credor, a aceitação tácita, exoneração do primitivo devedor 

pelas partes, garantias e acessórios do débito, garantias do crédito prestadas por terceiros, dentre outras.” 

Já no Parecer do Relator apresentado pelo Dep. Laércio Oliveira em 24/11/2015 à Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço (CDEICS) (disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_pareceres_substitutivos_votos;jsessionid=52E32223531B

FEE7AEF758744C8F9DCC.proposicoesWebExterno1?idProposicao=494551 [04-12-2017]), em relação ao 

PL nº 699/2011 (que basicamente repetiu o PL nº 6.960/2002 e o PL nº 276/2007), o relator propôs a 

manutenção da redação do art. 300 tal como publicada e vigente, ou seja, contrário às alterações propostas. 

Esclareceu que: “No Art. 300, ao contrário do que sugere a proposta, a transmissão da garantia ocorre em favor 

do credor, permanecendo ao devedor as obrigações acessórias ou defesas, com exceção daquelas pessoais ao 

devedor original. Propomos a manutenção da atual redação do Código Civil e a supressão do dispositivo.” 

Em que pese louvável como fonte de interpretação, vez que deixa clara a intenção do legislador, não é suficiente 

porquanto não está plasmada na Lei. Outrossim, a descrição de “garantias da essência da dívida” não parece 

adequada. Mesmo as garantias reais prestadas pelo próprio devedor originário são dadas em atenção à sua 

própria pessoa. Assim, por exemplo, ainda que uma pessoa contrate um mútuo para a aquisição de um imóvel, 

a eventual hipoteca é acessória, mas não essencial à dívida; nada impede que venha o credor a abrir mão da 

hipoteca ou que a garantia seja substituída sem que isso afete a dívida em si mesma. Repete-se, portanto, que 

a garantia não é da essência da dívida, e sim dada em função da pessoa do devedor, para reforçar a confiança 

no credor da satisfação do seu crédito. 
414 Em verdade, a dúvida já existia na doutrina brasileira antes da regulamentação da matéria no CC/2002. Por 

exemplo, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 464), escrevendo antes do 

CC/2002, foi taxativo ao afirmar que a assunção da dívida extinguia a fiança, vez que se trata da garantia 

pessoa, mas não extinguia a hipoteca nem o penhor, vez que a aprovação da substituição do devedor não implica 

renuncia às garantias reais. De outro lado, S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 27-28, defendia a 

extinção de todas as garantias, reais ou fidejussórias. A crítica é exatamente por não ter o CC/2002 resolvido a 

questão. 
415 Nesse sentido, por exemplo, R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 410, F. MATIELLO, Código 

cit. (nota 231 supra), p. 223 e C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 372. Este afirma, in 

verbis: “Os acréscimos permanecem a favor do credor, como os juros vencidos, cláusula penal etc. Os 

privilégios e as garantias pessoais, do devedor estritamente, terminam com a mutação; as reais sobrevivem, 

com exceção das que tenham sido constituídas por um terceiro estranho à relação, a não ser que este anua na 

sobrevivência.” Ainda (idem, p. 373), repete-se: “Cessam ipsu facto as garantias especiais que acediam à 

dívida, salvo se consentir na sua permanência aquele que as tiver oferecido. As garantias reais não são atingidas 

todavia.” Também parece ser essa a opinião de S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 381-382), vez que 

o autor fala especificamente em extinção da hipoteca dada por terceiro, bem como da fiança, mas nada se refere 

à garantia real dada pelo devedor primitivo. 
416 Nesse sentido, por exemplo, L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 429-430 e 435; M. KARAM, A 

transmissão cit. (nota 94 supra), p. 323 e G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código 

cit. (nota 141 supra), p. 586. Este apenas afirma que são extintas as garantias, sem fazer ressalvas, remetendo 

ao art. 364 do CC/2002. 
417 Com a seguinte redação: “Salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se 

extinguem com a assunção da dívida; já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente serão mantidas 

se este concordar com a assunção.” (disponível em http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/421 [05-12-
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por terceiros se extinguem com a assunção de dívida. De outra banda, afirmou que as 

garantias prestadas pelo próprio devedor primitivo serão mantidas caso ele concorde com a 

assunção de dívida. Pode-se interpretar, portanto, que a opinião ali foi no sentido de que, em 

caso de delegação, mantêm-se as garantias ofertadas pelo devedor primitivo.  

Na V Jornada de Direito Civil, exatamente para expurgar quaisquer dúvidas, o CJF 

aprovou o Enunciado nº 422418. Este é claro em afirmar que a expressão “garantias especiais” 

abarca todas as garantias, não apenas as fidejussórias, mas também as reais, sejam elas do 

devedor primitivo, seja de terceiros.  

Há que se observar, também na jurisprudência, precedentes no sentido de que o art. 

300 determina a extinção das garantias reais dadas pelo devedor primitivo quando da 

assunção de dívida por terceiro419.  

                                                 
2017]) Também remetem a esse Enunciado: T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 214; L. MELO, 

Assunção cit. (nota 115 supra), p. 430, nt. 26; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 496; R. 

GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 410, nota 51; F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 

415; e N. NERY JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 442. 
418 Com a seguinte redação: “A expressão "garantias especiais" constante do art. 300 do CC/2002 refere-se a 

todas as garantias, quaisquer delas, reais ou fidejussórias, que tenham sido prestadas voluntária e 

originariamente pelo devedor primitivo ou por terceiro, vale dizer, aquelas que dependeram da vontade do 

garantidor, devedor ou terceiro para se constituírem.” (disponível em 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/265 [05-12-2017]). Também remetem a esse anunciado: T. 

SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 215; L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 429, nt. 25; R. 

GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 410, nt. 52 e F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 415. 
419 Assim, por exemplo, nos acórdãos cujas ementas se transcreve a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ASSUNÇÃO DE DIVIDA CUJA 

INEFICÁCIA RESTOU DECLARADA EM SENTENÇA FALIMENTAR. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. LIBERAÇÃO DO EMBARGANTE DA GARANTIA PRESTADA: A declaração de ineficácia do 

Contrato de Compra e Venda firmado e por conseqüência da Assunção de Dívida não tem o condão de 

restaurar a garantia prestada originariamente pela parte embargante, tacitamente extinta quando da substituição 

da fiança. Não tendo a parte embargante, então garantidora originária no negócio, anuído com o contrato 

firmado entre a credora, o devedor e terceiro, não há que se falar em restauração da garantia prestada, restando 

o embargante, por conseguinte, exonerado da obrigação. Precedentes. Inteligência dos artigos 300 e 366, ambos 

do Código Civil. Apelo improvido. (...)” (Apelação Cível Nº 70054789219, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/09/2013) e “Mérito. Declaração 

de ineficácia, no âmbito falimentar, de contrato de compra e venda de ponto comercial e, por conseqüência, do 

contrato através do qual houve a assunção de dívida, que produz seus efeitos somente em relação à Massa 

Falida, não tendo o alcance pretendido pela credora que, agora, pretende se beneficiar de tais efeitos, buscando 

a restauração de garantia hipotecária tacitamente extinta a partir de substituição por fiança no contrato 

entabulado. Ausência de participação ou aquiescência do terceiro garantidor com o negócio. 

A garantia prestada por terceiro somente subsiste quando há a correspondente anuência com o novo negócio 

firmado. Inteligência dos arts. 300 e 366 do CC. (...)” (Apelação Cível Nº 70050249184, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado em 06/09/2012) 

Também é a solução encontrada no acórdão citado por J. Oliveira, Código cit. (nota 52 supra), p. 314-315, cuja 

ementa se transcreve: “AÇÃO COMINATÓRIA. DEPÓSITO DE GRÃOS EM GARANTIA DA DÍVIDA. 

DESPESAS DE ARMAZENAGEM. OBRIGAÇÃO DA DEPOSITANTE ATÉ NOTIFICAÇÃO DO 

TERCEIRO FAVORECIDO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DA GARANTIA 

DADA PELO DEVEDOR PRIMITIVO. LIBERAÇÃO DO BEM. MORA DO CREDOR. 

RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS DAÍ DECORRENTES. Depositados os grãos, com cláusula à 

ordem em benefício da autora, vinculada à liberação do réu (f.6) e, não havendo prova de ajuste contratual em 

contrário, a autora é mesmo a responsável pelas despesas do referido armazenamento. Ocorrida a sucessão de 

devedores, extinguiu-se a garantia da dívida dada pela autora, devendo o réu proceder a sua liberação, nos 
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Em suma, diante da redação existente, é mais adequado aderir à corrente que 

defende a extinção de todas as garantias, reais ou pessoais, que não forem ressalvadas. A 

ressalva deve ser expressa, mesmo que o devedor primitivo tenha participado do negócio de 

assunção de dívida.  

Essa solução se encontra em consonância com as regras gerais da assunção de 

dívida. Efetivamente, a garantia é dada em função da pessoa do devedor, i.e., para aumentar 

a confiança do credor de que a prestação será adimplida. Assim, só pode ser mantida a 

garantia caso o garantidor dê seu consentimento para a mudança do devedor, especialmente 

considerando que ele pode não conhecer ou não confiar na capacidade ou na intenção do 

assuntor de adimplir a dívida.  

Seria interessante, entretanto, que a Lei determinasse uma presunção (relativa) de 

que o devedor dá seu consentimento para a manutenção das garantias por ele prestadas 

quando a assunção de dívida se realiza por delegação. Efetivamente, nos casos em que o 

devedor participa do negócio, ele conhece o assuntor e dá seu consentimento para a operação 

de transmissão da dívida. Igualmente, que as garantias previamente prestadas pelo assuntor 

(se ele antes figurava como garantidor) mantêm-se, seja na delegação, seja na expromissão, 

pelas mesmas razões. Tais presunções, entretanto, só podem existir se previstas na Lei420. 

                                                 
termos do art. 300 do Código Civil. Extinta a garantia da dívida dada pela devedora primitiva, ao credor 

incumbe sua liberação, sob pena de responder pelos prejuízos daí advindos.” (Apelação Civil nº 

1.0470.05.019956-6/002, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça de MG, Relator: Des. Valdez Leite 

Machado, julgado em 15/05/2008). 

Registra-se, nesse ensejo, que o STJ indica como acórdãos com referência a esse art. 300 os REsp nº 

857.548/SC e nº 1.154.763/RS. Contudo, ambos versam sobre matérias não tocantes diretamente às questões 

aqui tratadas.  
420 Relembra-se que a assunção de dívida pode decorrer de negócio envolvendo o devedor primitivo assim 

como pode decorrer de expromissão, no qual não participa. Nesta hipótese, exatamente porque não participa 

do negócio, não se pode presumir que confie no assuntor. Frisa-se que a diferenciação apresentada em relação 

à expromissão e à delegação, no tocante à participação do devedor e ao seu consentimento presumido na 

manutenção da dívida é apenas teórica. Diante da redação do art. 300 do CC/2002, defende-se a extinção das 

garantias dadas pelo devedor mesmo na hipótese de delegação; no ordenamento brasileiro, para que sejam 

mantidas as garantias ofertadas por ele, devedor primitivo, não basta que ele tenha delegado o assuntor, sendo 

verdadeiramente necessário que dê seu consentimento expresso e específico para a manutenção das garantias. 

Também registram que as regras do art. 300 são aplicáveis tanto para a assunção de dívida realizadas por 

expromissão quanto por delegação: S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 382 e G. TEPEDINO – H. H. 

BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 586. 

Em sentido contrário, entretanto, na justificativa ao já mencionado Enunciado nº 352 da IV Jornada de Direito 

Civil da CJF (vide nota 503 supra), J. SIMÃO, Justificativa, in R. ROSADO DE AGUIAR JR. (org.), IV Jornada de 

Direito Civil, vol. 1, Brasília, Conselho da Justiça Federal, 2007, p. 247-249. Esse autor, analisando exatamente 

a diferença entre a expromissão e a delegação, conclui que nesta já existe o consentimento do devedor primitivo 

para a assunção da dívida; para ele, isso significa que, ocorrendo substituição do devedor por delegação 

deveriam ser mantidas as garantias prestadas pelo devedor primitivo mesmo na redação vigente do art. 300 do 

CC/2002. In verbis: “Podemos concluir que, se a assunção da dívida ocorrer por expromissão, ou seja, sem a 

participação do devedor, ocorrerá a extinção de todas as garantias do crédito. Entretanto, se a assunção ocorrer 

por delegação, consideram-se mantidas as garantias prestadas pelo devedor originário e extintas apenas as 

garantias prestadas por terceiros.” (idem, p. 249).  
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Nesse contexto em que se conclui que são extintas todas as garantias, um pouco 

melhores são as redações observadas no art.1.275 do CC/italiano, assim como no art. 1.328-

1 do CC/francês, no § 418 do BGB e no art. 545 do CC/paraguaio; em que pese tampouco 

tratem dos demais acessórios, ao menos são clara em afirmar que as garantias (sem 

obscuridades como o adjetivo “especiais”) anexas ao crédito são extintas421. 

De qualquer sorte, diante da omissão da redação legal em relação aos demais 

acessórios, tais como juros, cláusulas penais e indexação da dívida, também surgiu na 

doutrina divergência em relação ao seu destino. De um lado, há quem defenda que eles se 

extinguem, seguindo a mesma regra das garantias422. De outro, que eles perduram em favor 

do credor, passando, com a substituição do devedor, ao assuntor423.  

A segunda corrente é mais adequada, ou seja, que se mantêm os acessórios. Isso 

porque esses, diferentemente das garantias, não dependem da vontade de terceiros em 

relação ao negócio de assunção de dívida (garantidores), mas apenas da vontade do assuntor 

e do credor. E, tendo em vista que aquele aceita assumir o posto de devedor, mantendo-se 

intacta a dívida em sua natureza original, então se presume que aceita também os seus 

acessórios.  

Em conclusão, no tocante ao art. 300 e no tratamento dado às garantias e aos 

acessórios, considera-se elogiável a redação dada ao art. 157 do CC/holandês. Este 

determinou a permanência das garantias ofertadas pelas partes envolvidas no negócio e a 

extinção apenas das garantias dos terceiros, salvo quando estes dessem seu consentimento 

                                                 
Esse entendimento – de que o devedor primitivo deu seu consentimento para a manutenção das garantais se ele 

consentiu na assunção de dívida – é adotado também por PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA (Código cit. (nota 

239 supra), p. 616), quando comentam o art. 599, nº 2, do CC/português. Há que se registrar, contudo, que a 

redação deste CC/português é diametralmente oposta àquela observada no CC/2002: lá se presume a 

manutenção das garantias, excetuando-se os casos em que o garantidor não houver dado consentimento para a 

assunção da dívida; aqui, presumem-se extintas as garantias, ressalvando a hipótese em que o garantidor dê seu 

consentimento expresso para a sua manutenção. 

Complementa-se esse registro, outrossim, apontando que G. TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. BODIN DE 

MORAES (idem, p. 587) anotam ser coerente manter as garantias legais, mesmo com a assunção da dívida. Com 

razão os autores: nesses casos a garantia decorre não da vontade do garantidor, e sim da Lei. 
421 Nessas normas não há qualquer restrição se abarcam apenas as garantias de terceiros ou também as do 

devedor primitivo e do assuntor, razão pela qual se entende que se extinguem todas as garantias nesses 

ordenamentos. Registra-se, em sentido contrário, que M. KARAM (A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 323) 

afirma que o CC/2002 foi contrário à posição da maioria das legislações ao determinar que a asusnção da dívida 

leva também à extinção das garantias prestadas pelo devedor, exigindo o seu consentimento para que perdurem. 

In verbis: “A solução do NCCB, em verdade, contrasta com as adotadas na maioria da outras legislações. 

Apenas no Direito espanhol parece predominar a tese de que, só no caso em que o devedor preste seu 

assentimento, as garantias permanecem em favor do credor. O NCCB sequer admite a anuência tácita do 

devedor, pela concordância com a assunção, exige-a expressa.” 
422 Por exemplo L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 89. 
423 Por exemplo R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 410 e M. KARAM, A transmissão cit. (nota 

94 supra), p. 324. 
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para a manutenção. Além disso, tratou expressamente da manutenção dos privilégios do 

crédito, bem como dos demais acessórios (juros, penalidades etc.), transportando-os para a 

pessoa do assuntor424. 

 

2.8.4. O art. 301 do CC/2002 – anulação da assunção de dívida 

 

Art. 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se 

o débito, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas 

por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a 

obrigação425. 

 

Dando continuidade à análise do CC/2002, passa-se à análise do art. 301. A Lei 

determina, em caso de anulação da assunção de dívida, que as partes retornam ao status quo 

ante. Em outras palavras, o devedor primitivo reassume o posto de devedor, sendo 

reconstituídas as garantias (e.g. penhor, hipoteca e anticrese) prestadas por ele (devedor) e 

extintas quando houve a sucessão singular no débito426.  

                                                 
424 É relevante anotar que o art. 1.982 do CC/etíope e o art. 2.055 do CC/mexicano determinam apenas a 

extinção das garantias de terceiros, sem se referir às garantias do devedor primitivo nem às do assuntor.  

Anota-se, com T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 214) e M. KARAM (A transmissão cit. (nota 94 

supra), p. 323-324), o art. 599 do CC/português, que não apenas trata das garantias mas também apresenta 

regras referentes aos acessórios da dívida. 

Outrossim, acrescenta-se que esse art. 599, do CC/português, serviu de inspiração para a redação do PL nº 

6.960/2002. Também trata dos acessórios, além das garantias, o art. 178 do Código Suíço de Obrigações. 
425 Remete-se às regras do art. 182 do CC/2002. 
426 Analisando essa norma S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 382) acrescenta que ela inovou não 

apenas ao tratar da assunção de dívida, inexistente no CC/1916, mas ao verdadeiramente criar a regra 

propriamente dita. Isso porque, segundo ele, antes do Código Civil de 2002 não era possível falar “em 

renascimento ou ressurgimento da obrigação do devedor originário com as respectivas garantias”, por ausência 

de norma legal expressa, a menos que fosse estabelecido entre as partes.  

Em que pese a coerência da sua tese, é necessário discordar dela. Ainda que não houvesse norma expressamente 

determinando o retorno do devedor primitivo ao posto de devedor, em caso de anulação ou de nulidade do 

negócio de assunção de dívida, havia a regra geral do art. 158 do CC/1916 (equivalente ao art. 182 do 

CC/2002), segundo a qual anulado o ato, as partes devem ser restituídas ao estado que antes se encontravam, 

sempre que possível. Ainda que inexistisse a regra geral, o seu conteúdo também poderia ser extraído das 

normas que regem a confusão e a dação em pagamento. Efetivamente, a regra do art. 301 se entrelaça 

intimamente com as regras dos arts. 359 e 384 do CC/2002 – como bem chama atenção, estritamente em relação 

à proximidade das regras, R. GREGÓRIO (Comentário cit. (nota 141 supra), p. 410) –, normas essas que já 

existiam nos arts. 998 e 1.052 do CC/1916, respectivamente, e que determinam o reestabelecimento da 

obrigação em relação ao devedor (primitivo) em caso de cessação da confusão e de evicção do credor que 

recebe coisa diversa em pagamento da dívida. Ora, se a dívida podia verdadeiramente se reestabelecer, mesmo 

após ser extinta, com ainda mais razão é possível concluir que poderia o devedor primitivo ser “reposto” no 

lugar de devedor em caso de nulidade ou anulabilidade do negócio de assunção de dívida. Efetivamente, o 

vício afetava, como ainda afeta, apenas esse negócio de transmissão da dívida, e não a dívida em si mesma. Se 

ela não é extinta, alguém deve responder por ela; a pessoa mais adequada para fazê-lo é o devedor primitivo, 

vez que não pode ser o assuntor (pela nulidade ou anulação do negócio de transmissão). 
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Tal como nos artigos anteriores, a redação desse artigo também pode ser 

melhorada427, neste caso por emendas simples.  

Em primeiro lugar, é forte o entendimento de que a regra se aplica não apenas aos 

casos de anulação, mas também aos casos de nulidade do negócio jurídico de assunção de 

dívida428. Por isso, é interessante acrescentar referência expressa à nulidade, de sorte a 

dispensar a integração do comando legal por parte da doutrina. Sugere-se, por exemplo, 

simplesmente “Se a substituição do devedor for nula ou vier a ser anulada, (...)”429.  

Em segundo lugar, é inadequada a utilização do verbo “restaurar”. A obrigação 

jamais deixou de existir; exatamente nesse ponto que reside a diferença entre a assunção de 

dívida e a novação subjetiva passiva. Portanto, não se “restaura” a obrigação do devedor 

primitivo; este meramente reassume a sua posição de devedor430.  

Em relação a ambas as sugestões, é relevante anotar o conteúdo do Enunciado nº 

423 da V Jornada de Direito Civil do CJF431. Ali, concluiu-se exatamente que essa regra se 

                                                 
427 Também criticam a redação desse art. 301: S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 382; C. M. SILVA 

PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 373; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, 

Código cit. (nota 141 supra), p. 588; e T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 213. 
428 Por exemplo: A. JORGE JR., Assunção cit. (nota 141 supra), p. 288; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. 

BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 587; G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 123 

supra), p. 190; F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 416 e L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 

430. 
429 Também T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 213) sugere emenda ao comando legal, preferindo 

substituir “anulada” por “invalidada”, o que abarcaria ambas as hipóteses.  
430 Em relação à inadequadação do termo “restaurar”, também: G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN 

DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 588; G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 123 supra), 

p. 190; L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 430; T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 213; 

e B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), p. 266.  

De outra banda, é importante admitir que S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 382), ao tratar desse 

artigo, fala em “renascimento ou ressurgimento da obrigação do devedor originário”. Também J. OLIVEIRA 

(Código cit. (nota 52 supra), p. 315) trata de “renascimento da obrigação”. Por sua vez, D. DE OLIVEIRA (Código 

civil em poesia e prosa, vol. 1,  São Paulo, Biblioteca24horas, 2011, p. 219), descrevendo os efeitos da assunção 

de dívida para o devedor primitivo, afirma que: “Realizada a assunção, e anuindo com ela o devedor primitivo, 

consideram-se extinta a partir desta data, a obrigação principal e seus acessórios.”. Frisa-se que autor anota, 

em passagem anterior (idem, p. 218) a diferença entre a assunção de dívida e a novação; dessarte, é possível 

entender que, para D. DE OLIVEIRA, a exoneração da obrigação poderia ser equiparada, para o devedor 

primitivo, a uma extinção dela.  

Há que se registra, ainda, que os Códigos Civis da Itália, do México, de Portugal e Paraguai bem como o 

Código Suíço de Obrigações, todos pecam pela mesma atecnicidade: em geral se referem ao “renascimento” 

(“rivive” para a Itália, e “revive” para Paraguai). O único dentre os consultados que trata de “retransferência” 

é o CC/holandês, especificamente no art. 158. 
431 Com a seguinte redação: “O art. 301 do CC deve ser interpretado de forma a também abranger os negócios 

jurídicos nulos e a significar a continuidade da relação obrigacional originária em vez de ‘restauração’, porque, 

envolvendo hipótese de transmissão, aquela relação nunca deixou de existir.” (disponível em 

http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/268 [05-12-2017]). Também remetem a esse anunciado: R. 

GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 410, nota 57; F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 

416; L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 430, nota 27 e T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), 

p. 213. 

Ao para fundamentar a então proposta de enunciado, T. SOMBRA (Justificativa, in V Jornada de Direito Civil, 

vol. 1, org. Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr., Brasília, Conselho da Justiça Federal, 2012, pp. 121-122) aponta 

os dois vícios: “Em primeiro lugar, se refere exclusivamente às situações de anulação da substituição do 
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aplica também para a nulidade. Igualmente, que não há “restauração”, mas sim continuidade 

da obrigação original. 

Em terceiro lugar, equivoca-se o comando legal ao fazer referência a “vício que 

inquinava a obrigação”432. O vício de que trata o art. 301, e que leva ao retorno do devedor 

primitivo, não toca a obrigação em si mesma, mas sim ao negócio jurídico de assunção de 

dívida. Por isso, o mais adequado é corrigir a redação para substituir “obrigação” por 

“negócio jurídico de assunção de dívida”. 

De qualquer sorte, como negócio jurídico que é, a assunção de dívida é suscetível 

aos vícios que afetam qualquer outro negócio jurídico. Assim, por exemplo, será nulo se 

celebrado por pessoa absolutamente incapaz e será anulável se realizado em fraude contra 

os credores433.   

É relevante frisar que o presente comando legal estabelece regras para o caso de 

anulação do negócio jurídico de assunção de dívida. A anulabilidade do negócio de assunção 

de dívida não atinge o negócio subjacente434, i.e., o negócio entre o devedor primitivo e o 

terceiro que levou este a assumir a dívida. Assim, por exemplo, se a assunção de dívida foi 

feita em pagamento pelo terceiro do preço de um imóvel, a anulação de tal assunção de 

dívida não afeta a compra e venda do referido bem. 

A nulidade e a anulação do negócio de assunção de dívida tampouco podem ser 

confundidas com a nulidade ou anulabilidade da dívida em si mesma. Sendo nula a dívida, 

a assunção da dívida é afetada por faltar o seu objeto; relembra-se de que a transmissão da 

obrigação não a convalida435. De outro lado, anulando-se o negócio de sucessão singular, a 

dívida perdura, aplicando-se exatamente os efeitos regulados nesse art. 301.  

                                                 
devedor, quando o mais apropriado seria mencionar invalidação, com o escopo de também abranger os casos 

de nulidade. Em segundo lugar, o art. 301 emprega equivocadamente o termo “restaura-se”, de forma a induzir 

o intérprete à compreensão de que a substituição do devedor por outro importaria na extinção da relação 

obrigacional originária e no surgimento de uma nova, tal como ocorre na novação. Por suposto, não se restaura 

algo que nunca deixou de existir.”. 
432 Cf. S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 309; G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 

123 supra), p. 190; e C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 373. 
433 No mesmo sentido G. TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. BODIN DE MORAES (Código cit. (nota 141 supra), 

p. 587), que remete aos arts. 166 e 171 do CC/2002; e L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), p. 430), que 

remete aos arts. 138 a 167, também do CC/2002. Ainda M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 324), 

que registra ser requisito para a assunção da dívida não apenas uma dívida válida, mas também um negócio 

jurídico de assunção válido. 
434 Cf. S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 382. 

O inverso também é verdadeiro, como se observa do art. 302 do CC/2002. A assunção de dívida é negócio 

abstrato. Isso significa que, mesmo que o negócio subjacente seja nulo ou anulável, não afetará o negócio de 

assunção da dívida, salvo se as partes expressamente convencionarem que pode ser oposta a exceção decorrente 

da relação de provisão. 
435 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 587. 
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Enfim, sendo inválido o negócio jurídico de assunção de dívida, fica sem efeito a 

assunção da dívida pelo terceiro. Isso significa que ele não (mais) é devedor, não 

respondendo pela obrigação. Assim, o devedor primitivo retorna ao posto de devedor 

exatamente para evitar um empobrecimento do credor – que ficaria sem devedor, apesar de 

subsistente o crédito – e para evitar seu próprio enriquecimento sem causa436. 

O art. 301 apresenta, ainda, regra muito importante: não são restauradas as garantias 

prestadas por terceiros, ressalvada a hipótese de este conhecer o vício da assunção de dívida. 

Essa ressalva independe de má-fé por parte do garantidor; é suficiente demonstrar que ele 

tinha conhecimento do vício437.  

Não se pode desconsiderar, a despeito do silêncio, o efeito da invalidade da 

assunção de dívida em relação às garantias ofertadas pelo assuntor. Uma vez que o negócio 

de assunção de dívida fica sem efeito, deixando também de figurar como devedor o assuntor, 

é imperioso concluir que também ficam sem efeito as garantias dadas por ele, terceiro-

assuntor, bem como por terceiros em seu favor. Em outras palavras, as garantias constituídas 

após a assunção de dívida – ou concomitante a ela – também deixam de existir438.  

Registra-se, por fim, que este art. 301 do CC/2002 encontra precedente quase 

idêntico no art. 597 do CC/português439, bem como norma bastante parecida no art. 1.276 do 

                                                 
436 Cf. R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 410. Também G. TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. 

BODIN DE MORAES (Código cit. (nota 141 supra), p. 587-588) anota que o assuntor fica exonerado, não mais 

figurando como devedor.  

Efetivamente, o enriquecimento sem causa do devedor primitivo consistiria no fato de que, não sendo mais 

assuntor, não seria utilizada a “provisão” existente na sua relação com o terceiro – relembra-se que a assunção 

de dívida, em que pese abstrata, tem uma causa, que pode ser uma doação, um empréstimo ou o pagamento de 

uma dívida por parte do terceiro em favor do devedor primitivo (vide 2.4.3. Relação entre devedor primitivo e 

assuntor, acima). Assim, não sendo cobrado pelo credor, o assuntor não realizaria o empréstimo, a doação nem 

o pagamento da sua dívida; se o credor não pudesse se voltar contra o devedor primitivo, seria ele, credor, e 

não o terceiro, quem estaria “transferindo” o patrimônio para o devedor primitivo. 
437 Cf. J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 315. Em sentido contrário D. GOZZO (Cessão cit. (nota 141 

supra), p. 380), para quem a reconstituição da garantia prestada por terceiro decorre da má-fé deste.  
438 Cf. J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 315. Em que pese o exemplo dado pelo autor se refira a uma 

alienação de estabelecimento, dedica-se especificamente à hipótese da responsabilização do alienatário pelas 

dívidas garantidas e trabalhistas. No curso da administração desse novo devedor, são dadas novas garantias por 

ele, tais como penhora de bens ou hipotecas. Contudo, anulando-se posteriormente o negócio de transferência 

do estabelecimento, deixam de existir as garantias dadas pelo terceiro, reavivando aquelas dadas pelo devedor 

primitivo e porventura tornadas sem efeito pela assunção de dívida. 

No mesmo sentido L. PINHO (Enunciado, in R. ROSADO DE AGUIAR Jr. (org.), Jornada de Direito Civil, 

Brasília, Conselho da Justiça Federal, 2003, p. 16 da parte de Direito das Obrigações), que sugeriu um 

Enunciado – aparentemente não aprovado – na I Jornada de Direito Civil do CJF com a seguinte redação: “Art. 

301: A ressalva de que trata o referido artigo dirige-se aos terceiros que não compõem a relação jurídica, seja 

ela a original ou a de assunção de dívida.”.  

Também R. GREGÓRIO (Comentário cit. (nota 141 supra), pp. 410-411) defende que as garantias prestadas em 

favor do assuntor da dívida são extintas em caso de invalidade do negócio de assunção de dívida. Este autor, 

contudo, ressalva que se a pessoa que deu a garantia em favor do assuntor sabia do vício, a invalidade da 

assunção de dívida não extingue essa garantia, que continua em favor do devedor primitivo. 
439 A única diferença está na referência expressa não apenas à anulação, mas também à nulidade.  
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CC/italiano440 e no art. 546 do CC/paraguaio441. Diferentemente, o art. 2.057 do 

CC/mexicano, bem como o art. 180 do Código Suíço de Obrigações, determina o 

“renascimento” da obrigação para o devedor primitivo, com todos os acessórios, sem fazer 

qualquer ressalva em relação às garantias de terceiros. O art. 180 do Código Suíço de 

Obrigações ainda acrescenta que o credor pode pedir do assuntor indenização pelos prejuízos 

que tiver sofrido em função da perda de alguma garantia.  

 

2.8.5. O art. 302 do CC/2002 – exceções oponíveis442 

 

Art. 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções 

pessoais que competiam ao devedor primitivo. 

 

Uma vez que já tratou dos requisitos e das consequências da assunção de dívida, 

bem como já estabeleceu o tratamento para os casos em que o negócio de transmissão da 

obrigação seja invalidado, o Código Civil passa a regulamentar as defesas oponíveis pelo 

assuntor. O tema é tratado de forma extremamente lacônica, sem tratar das exceções que 

podem ser opostas, mas apenas limitando as que não podem. Trata-se, em outras palavras, 

de comando legal que pode e deve ser revisado para melhor esclarecer as suas regras443.  

Efetivamente, a única conclusão clara que se extrai do artigo é que não podem ser 

opostas, pelo assuntor, as exceções pessoais do devedor primitivo exonerado444. Nesse 

                                                 
440 Ressalva-se que, nesse art. 1.276 do CC/italiano há referência expressa não apenas à anulação, mas também 

a nulidade e, de outro lado, não ressalva a hipótese em que o garantidor tinha conhecimento do vício da 

assunção de dívida. Também faz referência a uma “restauração” da obrigação, utilizando-se o verbo “rivive”. 
441 Esse art. 546 do CC/paraguaio é quase a tradução literal do art. 1.276 do CC/italiano, diferindo apenas 

porquanto se refere apenas à declaração de nulidade, mas não à anulação. 
442 Remete-se ao tópico “2.7 – Defesas do assuntor”, acima. 
443 Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 288) e M. SIMÕES 

(Transmissão cit. (nota 125 supra), p. 58) criticam a redação do art. 302. Ambos anotam que ela é incompleta: 

L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES criticando o fato de não se referir às exceções decorrentes da relação entre o 

assuntor e o devedor primitivo nem as da relação deste e com o credor; enquanto M. SIMÕES por ela não 

distinguir quais são as exceções pessoais das que não são.  

O já mencionado PL nº 6.960/2002 também previu ementar esse art. 302, como bem chamou atenção R. 

GREGÓRIO (Comentário cit. (nota 141 supra), p. 343, nota 231). Contudo, apenas propunha substituir a 

expressão “exceções” por “defesas”, mesma revisão que seria feita nos arts. 273, 281 e 294. Esclareceu o 

próprio autor do PL (R. FIUZA Justificação cit. (nota 376 supra), p. 37) ser impróprio utilizar a palavra 

“exceção”, que tem sentido técnico próprio no direito processual, razão pela qual o termo “defesas”, genérico, 

seria mais adequado. De resto, em nada melhoraria nem esclareceria o comando legal. 
444 Para melhor definição sobre quais as defesas são inoponíveis, por serem pessoais do devedor primitivo e, 

consequentemente, por não se comunicarem, remete-se às regras aplicáveis nos casos de solidariedade, 

especificamente do art. 281 do CC/2002, como também fizeram S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 

382 e G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 588, e às 

regras do art. 273, também do CC/2002, como também fez R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 

411. 
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sentido, por exemplo, são inoponíveis os vícios de consentimento do devedor original445, 

bem como eventual compensação que pudesse ter o devedor primitivo em relação ao 

credor446. Restam, entretanto, dúvidas acerca de quais são as exceções oponíveis.  

Seguindo a lógica geral, uma vez que o CC/2002 não as restringiu, e que é da 

essência da assunção de dívida a manutenção da relação jurídica original, são oponíveis as 

exceções nascidas da própria obrigação assumida. Ou seja, é possível o assuntor opor as 

defesas decorrentes da relação de valuta (devedor primitivo <––> credor). Assim, por 

exemplo, são oponíveis a prescrição447 e o pagamento448. 

O assuntor pode, ademais, opor ao credor tanto as suas exceções pessoais quanto 

aquelas decorrentes do próprio contrato de assunção de dívida449. Por exemplo, pode opor a 

compensação de seus próprios créditos contra o credor. 

De outro lado, também pode opor eventuais vícios do negócio jurídico de assunção 

de dívida. A hipótese do art. 301 do CC/2002, tratada acima, é exemplo perfeito. Outrossim, 

como bem exemplifica A. JORGE JR., são oponíveis a excessividade dos juros, a capitalização 

indevida, atualização por índices incorretos etc.450 

Resta, enfim, definir se o assuntor pode opor as exceções decorrentes da relação de 

provisão (assuntor <––> devedor primitivo). Há quem defenda que a assunção de dívida não 

é negócio abstrato no Brasil451. Entretanto, a maior parte da doutrina defende o inverso, 

concluindo ser sim negócio eminentemente abstrato e, consequentemente, não ser possível 

                                                 
445 Cf. J. PACHECO, Da assunção cit. (nota 118 supra), p. 94; S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 382 

e F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 416. 
446 Cf. A. JORGE JR., Assunção cit. (nota 141 supra), p. 289; J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 315; 

R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 411; L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 431; e T. 

SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 215. 
447 Cf. S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 382. 
448 Cf. R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 411. 
449 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 588; J. 

OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 315 e B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), p. 264-265. 
450 Assunção cit. (nota 141 supra), p. 290. 
451 É o que se extrai, por exemplo, da leitura de B. MIRANDA, Assunção cit. (nota 59 supra), p. 264-265. Para 

essa autora, a leitura do art. 302 permite concluir que a assunção de dívida não se configurada negócio abstrato 

no Brasil, em oposição aos ordenamentos português e alemão. In verbis: “Quanto à possibilidade do assuntor 

opor exceção ao credor, o art. 302 do Código Civil impede apenas que sejam utilizadas como defesa as exceções 

pessoais do devedor primitivo. Em consequência, autoriza as exceções derivadas do próprio negócio jurídico 

de assunção. Assim, diferentemente do que ocorre nos direitos português e alemão, em que, como antes citado, 

os autores sustentam a abstração deste negócio jurídico, no Brasil este caráter foi afastado pelo art. 302 que, 

interpretado a contrario sensu, admite exceções relativas à existência ou validade do negócio que originou a 

assunção.” Entretanto, é necessário ter cuidado em distinguir o negócio de assunção de dívida do negócio 

subjacente, aquele que firma o vínculo entre o devedor primitivo e o terceiro, e que é causa do negócio jurídico 

de assunção de dívida, como se discorre na frase a seguir. 
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opor as exceções provenientes do negócio subjacente452. 

Diante do tratamento omissivo do presente art. 302 do CC/2002, é mais adequado 

adotar uma posição intermediária entre essas duas correntes: as exceções oponíveis pelo 

assuntor serão reguladas pela forma como o negócio de assunção de dívida for concluído. 

Se for contratado por meio de uma delegação ou de uma expromissão, poderá opor apenas 

as exceções pessoais do próprio assuntor ou do negócio translativo, bem como aquelas 

decorrentes da relação de valuta (dívida assumida). Se, entretanto, a assunção de dívida for 

feita por meio de accollo, então o assuntor poderá opor também as defesas provenientes da 

relação de provisão453 (causa da assunção). 

Bem mais rico do que o CC/2002 no tocante às exceções oponíveis pelo assuntor, 

o art. 1.328 do CC/francês garante ao assuntor o direito de opor as defesas decorrentes da 

própria obrigação e as próprias exceções pessoais. O art. 2.056 do CC/mexicano dá um passo 

a mais em relação ao francês: permite a oposição das defesas provenientes da própria 

obrigação assumida e as pessoais do assuntor; é expresso, entretanto, em não permitir a 

oposição de defesas pessoais do devedor primitivo. O § 417 do BGB é um pouco mais claro, 

permitindo a oposição de defesas provenientes da relação de valuta, mas vedando as 

decorrentes da relação de provisão; proíbe, também, a compensação a que tinha direito o 

devedor primitivo. No mesmo sentido, porém mitigado, o art. 179 do Código Suíço de 

obrigações permite opor as defesas provenientes da relação de valuta e, inclusive, permite a 

oposição das exceções pessoais do antigo devedor desde que as partes contratem nesse 

sentido; entretanto, também impede a oposição de defesa lastreada na relação de provisão.  

Em sentido contrário ao BGB e ao Código Suíço de Obrigações, o CC/português 

permite expressamente a oposição de defesas decorrentes da relação de provisão; exige, 

apenas, que as partes convencionem tal permissão. O CC/italiano, no qual se inspira o 

CC/paraguaio, é o mais detalhado, tratando da matéria em três artigos separados, cada um 

com regras específicas: art. 1.271 (delegação), art. 1.272, nº 2 e 3 (expromissão) e art. 1.273, 

nº 4 (accollo). O art. 1.980 do CC/etíope, de outra banda, é mais restritivo, vedando a 

oposição de defesas da relação de provisão bem como da relação de valuta; permite, apenas, 

as defesas pessoais do assuntor. 

                                                 
452 Nesse sentido, por exemplo, G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 

141 supra), p. 588; M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 324-325; L. MELO, Assunção cit. (nota 

115 supra), p. 431. 
453 Remete-se, para a diferenciação entre a delegação, a expromissão e o accollo, e ainda no tocante à 

admissibilidade dessa última espécie no ordenamento brasileiro, ao tópico “2.5 – Estruturas negociais da 

assunção de dívida”, acima.  



155 

 

 

 

2.8.6. O art. 303 – assunção de dívida e o imóvel hipotecado 

 

Art. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo 

o pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não 

impugnar em trinta dias a transferência do débito, entender-se-á dado 

o assentimento. 

 

Estabelecidas as regras gerais em relação à assunção de dívida, o CC/2002 passa a 

regulamentar uma hipótese especial de sucessão singular negocial de dívida. 

Excepcionalmente, a Lei estabelece que o silêncio do credor, no caso de assunção de dívida 

em função da aquisição do imóvel que a garante hipotecariamente, deve ser entendido como 

aceitação. Em outras palavras, estabelece regra inversa àquela do art. 299, que exige o 

consentimento expresso.  

Essa regra especial traz à baila todo um novo universo de questões, dúvidas e 

problemas específicos. Por exemplo, a própria natureza da hipoteca, a viabilidade da 

alienação de imóvel hipotecado e a cláusula de antecipação do vencimento da dívida nesse 

caso. Também, as regras especiais de registro da garantia e da propriedade do imóvel, bem 

como das formalidades para a constituição, modificação e extinção das obrigações. Ainda, 

os programas governamentais de apoio à habitação e suas leis específicas.  

São, enfim, diversos problemas que fogem ao escopo da presente tese, merecendo 

monografia dedicada integralmente ao tema. No presente trabalho, serão apontadas apenas 

algumas notas introdutórias sobre essas questões. O foco é, em verdade, na questão 

específica do consentimento do credor, ponto que apresenta regra inversa àquela 

estabelecida no art. 299, comentado acima. 

Em primeiro lugar, é imperioso anotar que, a despeito de ser hipótese excepcional, 

não há que se confundir a assunção de dívida na aquisição de imóvel gravado por hipoteca 

com as hipóteses de sucessão ou mesmo de adesão legal à dívida.  

Nestes casos, a obrigação é transferida por expressa determinação legal e não 

(imediatamente) por negócio entre as partes. Normalmente, está vinculada a um bem ou a 

uma situação jurídica, e.g. a aquisição de estabelecimento leva à adjunção nas dívidas do 

mesmo; a aquisição de imóvel em condomínio predial leva à adjunção nas dívidas de 

condomínio pretéritas etc. Nestes exemplos, a adjunção na dívida decorre da aquisição da 
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universalidade ou do bem e não de negócio jurídico direcionado à assunção da dívida 

propriamente dita.  

Na hipótese do art. 303, diferentemente, a assunção da dívida depende 

exclusivamente de um negócio jurídico com essa finalidade.  

Esclarece-se: a mera aquisição de um imóvel hipotecado não tem como 

consequência assunção da dívida que o imóvel garante; a responsabilidade pela dívida 

garantida estará limitada ao bem, e não atingirá o restante do patrimônio a pessoa do 

alienatário. Inclusive, o art. 1.479 do CC/2002 permite que o adquirente do imóvel 

hipotecado o abandone para se exonerar da hipoteca, desde que não tenha pessoalmente se 

obrigado perante o credor hipotecário454. Isso ratifica a constatação de que são fatos 

autônomos (a) a aquisição do imóvel hipotecado e (b) a responsabilização pessoal do 

adquirente pela dívida garantida pela hipoteca. 

No mesmo sentido, não há qualquer dificuldade na assunção da dívida sem 

aquisição do imóvel que a garante. Essa é exatamente a situação que se discute no já 

comentado art. 300 do CC/2002.  

Há que se recordar, para que não restem dúvidas, que a hipoteca do imóvel não 

retira a disponibilidade do bem. Isso porque, devido ao direito de sequela, o credor 

hipotecário pode buscar o bem com quem quer que esteja455. Inclusive, o CC/2002, em seu 

art. 1.475, é expresso ao determinar a nulidade de qualquer cláusula nesse sentido. Permite, 

contudo, no parágrafo único, que se estabeleça o vencimento antecipado da dívida, o que 

não pode ser confundido com inalienabilidade456.  

                                                 
454 Cf. J. PACHECO, Da assunção cit. (nota 118 supra), p. 94. Vide também J. TSAI, Assumption of obligations: 

third party no more, in Louisiana Law Review 45 (1985), p. 819, nota 2. 

Em outras palavras, como afirmado acima, a responsabilidade do adquirente do imóvel em relação à dívida se 

limita apenas ao próprio imóvel. É a mesma responsabilidade que tem o terceiro que, no momento da 

constituição da dívida, aceita entrar como garantidor, apresentando seu imóvel para hipoteca, em favor da 

dívida alheia. Apenas, o adquirente não consentiu na constituição isoladamente da hipoteca, e sim na aquisição 

do imóvel hipotecado. 

Comentando esse comando legal, S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 1.466) anota que esse comando 

legal serve como opção ao adquirente do imóvel hipotecado: ao invés de enfrentar uma demanda judicial, que 

é desgastante, para ao fim perder o imóvel, pode simplesmente entrá-lo desde logo. E, ressonando o quanto 

exposto acima, esse autor esclarece: “A norma se dirige àquele que, não obstante proprietário do imóvel 

hipotecado, não é devedor da dívida garantida.” (idem, ibidem) 
455 Cf. N. NERY JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 1.010; F. MATIELLO, Código cit. (nota 231 

supra), pp. 223 e J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), pp. 316 e 1.322. 
456 Em sentido contrário N. NERY JR. – R. NERY (Código cit. (nota 160 supra), p. 1.010), para quem “A hipótese 

prevista no CC 1474, par.ún. onera de maneira mais grave a economia do devedor, pois lhe veda a 

disponibilidade do bem, impedindo-o de aliená-lo.”. Também F. KOCH e S. BRAGA (Da validade cit. (nota 141 

supra), pp. 67, 77-80 e 85) tomam a cláusula de vencimento antecipado do financiamento, em caso de alienação 

do imóvel hipotecado, como hipótese de vedação à alienação do bem. E, nesse contexto, sustentando-se nos 

arts. 122 e 1.911 do CC/2002, concluem que deve ser tida como não escrita a cláusula que determina o 
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Em suma, é imperioso destacar que são observados na hipótese do art. 303 do 

CC/2002 dois fatos jurídicos distintos e autônomos: (1) a aquisição de um imóvel e (2) a 

assunção da dívida. Tornar-se proprietário do imóvel não pressupõe se tornar devedor da 

obrigação, assim como se tornar devedor não implica se tornar proprietário do imóvel. 

Exatamente por isso é que a assunção da dívida nesses casos não decorrerá de determinação 

legal, dependendo, em verdade, da realização de um negócio jurídico específico457. 

Funcionalmente, ao adquirir um imóvel hipotecado é bastante comum a assunção 

da dívida que ele garante. Dessa forma, na aquisição por qualquer causa, o adquirente 

diminui o risco de perder o imóvel assumindo a dívida, pois é ele quem corre o risco em caso 

de inadimplemento458. Outrossim, tratando-se de compra e venda, em vez de pagar a 

integralidade do preço imediatamente ao vendedor, o comprador pode ter interesse de 

assumir a dívida como (parte do) preço459. Ambos têm vantagens: o vendedor se vê livre de 

uma dívida e o comprador obtém mais prazo para pagar o “preço”. 

                                                 
vencimento antecipado, porquanto configuraria cláusula de inalienabilidade por meio de contratos onerosos, 

como o é o de financiamento. Trazem diversos acórdãos do TRF3 que entendem no mesmo sentido. 

Já J. OLIVEIRA (Código cit. (nota 52 supra), p. 1.323) anota que é comum que, sendo o credor hipotecário uma 

instituição financeira, seja estipulado no contrato que a alienação do imóvel hipotecado dependerá de anuência 

dela, instituição credora. O autor, a despeito de registrar que se trata de cláusula que ofende a norma do art. 

1.475, ainda de que forma limitada, entende que é válida porquanto as instituições financeiras são regidas por 

normas próprias. Registra-se que esse autor também anota, em outras passagens, que a hipoteca não implica 

qualquer dificuldade para alienar o imóvel (idem, pp. 316 e 1.322). 

Há que se discordar da tese defendida por este autor. A despeito de as instituições financeiras terem 

ordenamento próprio, recorda-se que elas são, por excelência, o típico credor hipotecário. Quisesse a Lei 

resguardar direito excepcional para tais pessoais, tê-lo-ia feito expressamente.  

De volta ao entendimento de que a antecipação da dívida não ofende a regra geral que proíbe cláusula vedando 

a alienação do imóvel hipotecado (art. 1.475, caput e parágrafo único), anota-se que, cf. E. TESDELL 

(Assumptio’ and ‘subject to’ clauses with reference to mortgages, in The business lawyer 20.2 (1965), p. 447), 

que escreve no estado de Iowa, também nos EUA é tida como inválida a cláusula (injustificada) de proibição 

de alienação do imóvel hipotecado mas é admitida, em linhas gerais, a cláusula antecipando a dívida em caso 

de alienação do imóvel. Igualmente J. TSAI (Assumption cit. (nota 454 supra), p. 822, nota 18), referente ao 

estado de Louisiana, afirma que é comum a cláusula pela qual a dívida é antecipada em caso de alienação do 

imóvel hipotecário. 
457 Tratando desse art. 303, G. TEPEDINO (Código cit. (nota 141 supra), p. 589) anota que haveria aí uma 

delegação. Efetivamente, é a modalidade mais natural. Nada impede, entretanto, que se faça igualmente por 

accollo ou mesmo expromissão, ainda que nesse caso seria difícil de se concretizar na prática.  
458 Cf. J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 1.322. Efetivamente, se a hipoteca não impede a alienação 

do imóvel, nem afeta o direito real do credor hipotecário, devido ao direito de sequela, ela só afeta o adquirente, 

do imóvel, devido ao risco descrito. 
459 Cf. J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 316; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE 

MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 589. Ainda S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 383), que 

afirma ser “regra quase geral” a assunção da dívida como parte do preço na aquisição do imóvel gravado por 

hipoteca. 

Acrescenta-se, de outra banda, a regra estabelecida no art. 346, II, do CC//2002, já existente no art. 985 do 

CC/1916. Efetivamente, tamanha é a relevância do pagamento da dívida hipotecária pelo adquirente do imóvel 

garantidor que a Lei também previu hipótese de sub-rogação legal para esses casos. Assim, mesmo que o credor 

recuse a substituição do devedor, este pode pagar o preço diretamente ao credor hipotecário, sabendo-se 

resguardado contra o alienante também em função desse artigo. 

Há que se observar que nem sempre as partes estabelecem expressamente a responsabilidade do alienatário 

pelo pagamento da dívida (ou melhor, nem sempre estabelecem uma promessa de liberação ou uma estipulação 
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Não à toa a assunção de débito – ainda que fosse questionável a efetiva liberação 

do devedor primitivo e a sucessão singular no débito – está historicamente associada à 

aquisição de imóvel hipotecado460.  

A legislação brasileira determinava, já no art. 18 do Decreto nº 482, de 14/11/1846, 

por exemplo, a averbação no “Registro geral das hypothecas” não apenas da baixa, da 

extinção ou da substituição do bem hipotecado, mas também da transferência para outro 

credor e mesmo para outro devedor461. Ainda, o art. 10 do Decreto nº 169-A, de 19/01/1890, 

e o art. 271 do Decreto nº 370, de 02/05/1890, determinavam a obrigação do comprador de 

imóvel de remir a dívida hipotecada462. 

                                                 
em favor de terceiro). Esses negócios jurídicos, entretanto, podem ser deduzidos das cláusulas do negócio de 

alienação do imóvel: por exemplo, se o vendedor e o comprador levaram em consideração o valor da dívida, 

deduzindo-a do preço do imóvel, então presume-se que elas contrataram, implicitamente, uma promessa de 

liberação. Nesse sentido, E. TESDELL (Assumptio cit. (nota 456 supra), p. 448) afirma que nesses casos 

provavelmente seria reconhecido, nos EUA, a responsabilidade pessoal do adquirente pela dívida. 

Inversamente, o autor acrescenta que seriam poucas as chances de vincular pessoalmente o adquirente à dívida 

se no negócio não houvesse qualquer ressalva à hipoteca ou à dívida na atribuição do preço. Registra-se que, 

nesse ponto, é irrelevante se nos EUA é ou não reconhecida a sucessão singular no débito, vez que o autor 

apenas fala em responsabilidade pessoal do adquirente, sem mencionar eventual exoneração do devedor 

primitivo. Pelo contrário, este autor argumenta (idem, p. 451) que o credor hipotecário pode cobrar de todos e 

quaisquer adquirentes do imóvel posteriores ao devedor hipotecário original. 

Outrossim, tampouco há que se inferir responsabilidade pessoal do adquirente pela dívida se ela não 

influenciou no preço, ainda que as partes tenham expressamente registrado a existência da hipoteca. Nesse 

caso, o adquirente apenas reconhece a existência da garantia real, sem assumir pessoalmente a dívida. Em 

outras palavras, a dívida estará limitada ao imóvel, não atingindo o patrimônio do adquirente. No mesmo 

sentido E. TESDELL (idem, ibidem). 
460 Observa-se, por exemplo, que a assunção de dívida foi legislada pela primeira vez na Lei Hipotecária da 

Prússia, de 1872 (vide tópico “1.5.2. Direito moderno e contemporâneo”, supra). Ainda exemplificativamente, 

conforme J. TSAI (Assumption cit. (nota 454 supra), p. 819-820) a “assunção de dívida” (ainda que ali só se 

trate propriamente dito de adjunção na dívida) já era reconhecida no estado de Louisiana muito antes da sua 

regulamentação no CC em 1985 exatamente em função da alienação do imóvel hipotecado. Também C. 

BUFNOIR et al. (Code, t. 1 cit. (nota 149 supra), p. 609), comentando o § 416 do BGB, anotam que a assunção 

de dívida na alienação de imóvel hipotecário é uma das hipóteses mais antigas da sucessão singular no débito. 

Em sua obra dedicada à assunção de dívida, R. SAILEILLES (De la cession cit. (nota 100 supra), p. 32) aponta 

a hipótese de aquisição de imóveis hipotecados como o primeiro exemplo prático comum de assunção de 

dívida. Igualmente T. HUC, Traité cit. (nota 232 supra), p. 321), ao analisar o então ainda projeto de 

regulamentação do direito civil alemão, discorre em detalhe sobre a assunção de dívia associada à aquisição de 

imóvel hipotecado. 

No direito brasileiro, é interessante observar que A. WALD (Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 150), S. BENETI 

(Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 29) e mesmo M. I. CARVALHO DE MENDONÇA (Doutrina e pratica cit. (nota 

52 supra), pp. 146-147 e nt. 196) já comentavam a relevância prática da assunção de dívidas na alienação de 

imóvel gravado por hipoteca. 
461 Vide tópico “1.5.3. Assunção de dívida no Brasil antes do CC/2002”, acima. 
462 Cf. F. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações – exposição systematica desta parte do direito civil patrio 

segundo o methodo dos 'direitos de familia' e 'direito das cousas' do Conselheiro Lafayete Rodrigues Pereira, 

2ª ed., Rio de Janeiro, Revista dos Tribunais, 1916, p. 54, nt. 3.  

Em verdade, os referidos atos normativos não tratavam da sucessão no débito propriamente dita; antes, 

determinavam que, havendo alienação do bem hipotecado, o adquirente deveria notificar os credores 

hipotecários, de forma que liberassem o imóvel, haja vista o pagamento do seu preço. Os credores hipotecários 

tinham, por sua vez, o direito de levar o imóvel hipotecado a leilão, para tentar obter maior preço pelo bem. 

Ainda, de requerer indenização por perdas e danos do adquirente. Interessa observa, ainda, que o Decreto nº 

370/1890 só foi revogado expressamente pelo Decreto nº 11/1991. 
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A matéria também tinha tratamento especial nos projetos de 1941 (art. 248) e 1965 

(art. 171). É interessante destacar que, nesses projetos, os prazos para o credor recusar eram 

de seis e três meses, respectivamente, muito maiores do que os atuais trinta dias463. Enfim, 

mesmo no silêncio anterior à Lei, é possível encontrar precedente adotando o consentimento 

tácito do credor nesses casos464.  

 

Fundamento e requisitos 

A introdução desse artigo no CC/2002 foi extremamente elogiada465. Efetivamente, 

a hipótese tratada no art. 303 tem particularidades relevantes, que a distingue dos casos gerais 

tratados no art. 299. Especificamente, a dívida encontra-se garantida por um imóvel, bem 

                                                 
463 Por sua vez, o BGB, em seu § 416,  estabelece um prazo de seis meses e o CC/suíço, nos arts. 832 e 834 

conferem um prazo de um ano para o credor recusar a assunção da dívida pelo adquirente do imóvel, contado 

da data em que for notificado pelo registro do imóvel. 

De qualquer sorte, também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 288) anota a 

a questão havia sido trata também nos projetos anteriores. 
464 A despeito de a norma só ter sido positivada no CC/2002, há precedentes no qual o STJ reconhece a anuência 

tácita pelo credor em relação à substituição do devedor em caso de alienação de imóvel hipotecado ainda na 

vigência do CC/1916. É o que se observa, por exemplo, dos acórdãos EREsp 70.684/ES, Rel. Ministro 

GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/1998, DJ 14/02/2000, p. 16 e REsp 117.675/SP, 

Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 30/04/1998, DJ 29/06/1998, p. 

193. 

A mesma posição foi adotada no acórdão REsp 573.059/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 14/09/2004, DJ 03/11/2004, p. 142. Neste, entretanto, há detalhe que o distingue dos dois exemplos 

anteriores, sendo válido transcrever o seguinte trecho da ementa: “3. Situação fática em que o credor (Banco 

Itaú) foi notificado em três ocasiões sobre a transferência do contrato. Embora tenha manifestado sua 

discordância com o negócio realizado, permaneceu recebendo as prestações até o mês de abril de 1995, 

ensejando a anuência tácita da transferência do mútuo.” Em outras palavras, o tribunal reconheceu que o credor 

tacitamente anuiu à assunção da dívida ao continuamente receber o pagamento efetuado por aquele que ela 

sabia ser adquirente do imóvel. O que é mais: desconsiderou, inclusive, a recusa expressa diante do 

comportamento concludente. Trata-se, entretanto, de decisão delicada, vez que expõe o credor a uma situação 

extremamente complicada. Efetivamente, Lei vigente à época, especificamente no art. 930 do CC/1916 [= art. 

304 do CC/2002], era expressa em permitir que o terceiro interessado adimplisse a obrigação do devedor. 

Considerando que o referido terceiro era adquirente do imóvel, não há dúvidas de que se trata de terceiro 

interessado, inclusive conforme o art. 985, II, do mesmo CC/1916 [= art. 346, II, do CC/2002] (pagamento 

com sub-rogação legal), podendo fazer o pagamento em nome próprio. Nesse caminho, tendo sido intimado da 

delegação da dívida, o máximo que poderia fazer era expressamente manifestar a sua discordância em relação 

à substituição do devedor, vez que não tinha legitimidade para recusar o pagamento feito por esse terceiro. 

Nada mais poderia fazer, salvo se houvesse convencionado expressamente o vencimento antecipado da dívida 

em caso de alienação do imóvel.  
465 Por exemplo: S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 383; J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 

316; e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 288, este tratando do então projeto 

de lei. 

Há que se registrar que R. GREGÓRIO (Comentário cit. (nota 141 supra), p. 412) descreve o dispositivo como 

“inconveniente”. Para este autor, a hipótese de o terceiro assumir a dívida independentemente do 

consentimento do credor seria contrária à Lei, citado especificamente os arts. 104, 166, IV e 299 do CC/2002, 

tornando nulo o ato. Continua argumentando que melhor seria primeiro notificar o credor da intenção de ceder 

o débito.  

A despeito da posição esposada pelo autor, tendo em vista que a delegação como regra tem efeito retroativo, 

não há razão para aguardar o transcurso do prazo para, somente então, o adquirente passar a pagar as parcelas 

– se houverem – do débito.  
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duradouro e de pequeno risco de desvalorização em curto prazo; diferente das dívidas que 

são garantidas tão somente pelo patrimônio geral do devedor, sem privilégios em relação a 

determinado bem466. 

Seja como for, o art. 303 estabelece uma exceção à regra geral do art. 299467. 

Tratando-se da hipótese por ele regulamentada, não é necessário o consentimento expresso 

do credor. Basta que se mantenha em silêncio pelo prazo de trinta dias para que se considere 

aceita tacitamente a substituição do devedor. 

A presunção de anuência, entretanto, depende da ciência do credor de que o terceiro 

deseja assumir a dívida. Exatamente por isso, a Lei exige a notificação do credor, não 

estabelecendo forma específica para tanto. A notificação pode ser feita tanto pelo alienante 

quanto pelo adquirente do imóvel468.  

A notificação do credor é relevante, pois é por meio dela que ele toma ciência da 

intenção do terceiro adquirente de assumir a dívida garantida pelo imóvel. O negócio 

firmado exclusivamente entre o alienante e o adquirente, no qual este se comprometa perante 

aquele a assumir a pagar a dívida, não é oponível ao credor hipotecário469.   

A despeito da expressa exigência legal de que o credor seja notificado, a V Jornada 

de Direito Civil do CJF aprovou o Enunciado nº 424, segundo o qual “A comprovada ciência 

de que o reiterado pagamento é feito por terceiro no interesse próprio produz efeitos 

equivalentes aos da notificação de que trata o art. 303, segunda parte.”470.  

                                                 
466 Cf. J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 316; S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 383 e R. 

GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 411.  
467 Cf. D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 378; M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 326; 

T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 212; J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 316; A. 

AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 122; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, 

Código cit. (nota 141 supra), p. 589; R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), pp. 408-409 e 411-412; 

C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 374.  
468 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 589. 
469 Cf. J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), p. 316. Com razão o autor. O que é mais: se o negócio for 

firmado exclusivamente entre eles, entre o alienante e o alienatário do imóvel, não há assunção de dívida mas 

sim promessa de liberação. 

Ainda em relação a esse ponto, tanto G. TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. BODIN DE MORAES (Código cit. 

(nota 141 supra), p. 589) quanto M. H. DINIZ (Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 496) anotam que o credor 

pode afastar a presunção de anuência demonstrando que não foi intimado.  

Em verdade, é mais adequado entender o inverso: cabe ao devedor primitivo ou ao assuntor (quem quer que 

tenha interesse) demonstrar que houve a efetiva notificação; a presunção só se opera se for demonstrada a 

notificação. Assim, não cabe ao credor provar que não foi notificado – até porque se trata de prova difícil, 

provar o que não aconteceu –, e sim ao interessado provar que houve a notificação. 
470 Disponível em http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/275 [21-08-2017]. Também indica esse 

Enunciado: R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 411, nt. 61. 

Esse entendimento é defendido também por F. TARTUCE (Manual cit. (nota 150 supra), p. 416), que, inclusive, 

cita o Enunciado. Para esse autor, com base nos princípios da boa-fé e da aparência, caso reste comprovado 

que o credor hipotecário tinha consciência e não se opôs ao pagamento feito por terceiros e em interesse 

próprio, então observam-se efeitos equivalentes àqueles observados pela notificação.  
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É necessário tomar extremo cuidado com essa posição, à medida que ela 

potencializa a mitigação da anuência do credor nesses casos – frisa-se que a anuência pelo 

silêncio já é exceção à regra geral do art. 299. Portanto, para o aplicador do direito é 

imprescindível registrar que a “comprovada ciência” dependerá, na análise das provas do 

caso concreto, não apenas da demonstração de que o credor tem ciência de que o pagamento 

é feito por outra pessoa que não o devedor, mas também, imprescindivelmente, que o credor 

tem conhecimento de que esse pagador é adquirente do imóvel471. 

Não custa ratificar que a norma do art. 303 é aplicável para os casos de aquisição 

de imóvel. O entendimento esposado pelo CJF deve ser lido com muita atenção: o credor 

deve ter ciência (1) “de que o reiterado pagamento é feito por terceiro” e (2) que, 

cumulativamente, esse pagamento é feito “no interesse próprio” desse terceiro. Somente 

estando presentes ambos os requisitos – a aquisição do imóvel, que se consubstancia no 

interesse próprio do pagador, e a vontade de assumir a dívida, que se materializa no 

pagamento reiterado efetuado pelo assuntor – é que pode ser considerado notificado o credor.  

Esse CJF publicou, ainda, o relevante Enunciado nº 353, em sua IV Jornada de 

Direito Civil, segundo o qual “A recusa do credor, quando notificado pelo adquirente de 

imóvel hipotecado comunicando-lhe o interesse em assumir a obrigação, deve ser 

justificada.”472.  

A doutrina que sustenta essa exigência de justificação por parte do credor recusante 

argumenta que ele não pode se opor à assunção de dívida por mero capricho. Assim, 

sustentando-se na “função social do contrato”, no “princípio da boa-fé” e no “dever de 

                                                 
471 É interessante anotar que o Enunciado foi proposto originalmente por M. SANT’ANNA (Enunciado, in V 

Jornada de Direito Civil, vol. 1, org. Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr., Brasília, Conselho da Justiça Federal, 

2012, p. 122) com a seguinte redação: “Em homenagem ao princípio da boa-fé e da função social do contrato, 

a reiterada aceitação do pagamento por pessoa diversa do contratante, desde que crie situação de confiança no 

terceiro, implica em aceitação tácita pelo credor da assunção de dívida operada pelo adquirente do imóvel 

hipotecado, ainda que sem notificação expressa.”, muito mais clara e descritiva, apresentando inclusive os 

fundamentos, porém também muito mais extensa e, portanto, menos adequada para um Enunciado. Mais 

relevantemente, na sua Justificativa, a autora foi clara em anotar que “a aceitação pelo credor de reiterados 

pagamentos efetuados pelo terceiro adquirente do imóvel hipotecado, desde que crie uma situação de confiança 

no terceiro, tem como consequência o perecimento do direito do credor em rejeitar a assunção da dívida.” 

(grifou-se). Em outras palavras, não é qualquer pagamento efetuado por terceiro que atrai a aplicação do 

entendimento; é necessário que esse terceiro seja adquirente do imóvel.  
472 Disponível em http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/423 [08-12--2017]. Citado também por: R. 

GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 411, nota 60; N. NERY JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 

supra), p. 443; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 497; F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), 

p. 416; L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 429. O Enunciado ainda foi citado por T. SOMBRA (Da 

assunção cit. (nota 50 supra), p. 212 e nt. 47), que denominou essa “manifestação de vontade qualificada” essa 

exigência. 
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informar”, defende que o credor estaria abusando do seu direito caso recusasse pelo simples 

desejo de recusar, sem que qualquer direito seu estivesse sendo ameaçado473.  

Adere-se a essa exigência mais pelo estabelecimento expresso de exceção na Lei 

do que somente pelos argumentos principiológicos. Em outras palavras, uma vez que a Lei 

foi expressa em criar uma exceção à regra geral, exigindo aqui a recusa por parte do credor, 

é possível entender que o fez em função desses argumentos. Logo, nesses casos específicos 

e excepcionados pela Lei, o direito do credor não é absoluto. Somente aqui é que, 

constatando-se mero capricho, considera-se razoável superar a sua recusa quando a dívida 

está devidamente garantida.  

Ainda assim, é necessário garantir ao credor o direito de recusar a substituição, 

como bem diz a Lei, garantindo-lhe o prazo de 30 dias. Exige-se que o faça 

fundamentadamente. É imperioso, entretanto, muito cuidado em relação à análise da 

fundamentação apresentada.  

Em primeiro lugar, há que se diferenciar os casos em que a dívida tem gênese em 

contrato de adesão ou quando o credor tem como atividade profissional a concessão de 

mútuo, daqueles em que o crédito é eventual474. O credor profissional, por um lado, já tem 

                                                 
473 Esses foram, simplificadamente, os fundamentos adotados por M. CATALAN (Justificativa, in IV Jornada de 

Direito Civil, vol. 1, org. Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr., Brasília, Conselho da Justiça Federal, 2007, p. 250) 

ao apresentar a proposta de Enunciado que acabou adotada pelo CJF. No mesmo sentido, F. TARTUCE, Manual 

cit. (nota 150 supra), p. 416; R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 411-412. Ainda J. OLIVEIRA 

(Código cit. (nota 52 supra), p. 316), que exige não apenas a apresentação de fundamentos, mas também de 

provas. 

Já F. KOCH – S. BRAGA (Da validade cit. (nota 141 supra), p. 82), analisando especificamente a substituição 

do devedor nos financiamentos do SFH, defende que a eventual recusa do credor pode ser analisada – e logo 

superada – pelo poder judiciário. Isso porque, fundamentam, para o credor é irrelevante quem paga, se o 

devedor primitivo ou o terceiro. Assim, concluem que “a mera discordância em relação à alienação, sem que 

sejam arroladas justificativas plausíveis, sob pena de a negativa constituir mero capricho do credor, devendo 

neste caso, entender-se por válida a cessão.” 

Também interessa anotar a posição de C. KONDER, Princípios contratuais e exigência de fundamentação das 

decisões: boa-fé e função social do contrato à luz do CPC/2015, in Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, ano 

14, n. 19, jul./dez 2016, pp. 43 e segg. Este autor, em texto dedicado ao tema, argumenta que a noção de função 

social do contrato não teve o mesmo desenvolvimento histórico da noção da função social da propriedade, 

acrescentando que, mesmo na doutrina, eram raríssimas as reflexões sobre o tema até o Código Civil de 2002. 

De qualquer forma, o autor reconhece (idem, p. 46) na hipótese excepcional da assunção de débito hipotecário, 

em que o silêncio do credor é tido como anuência presumida, um claro exemplo de aplicação da função social 

do contrato, devido exatamente à relevância dessas dívidas hipotecárias para a sociedade. 
474 Isso porque os credores “profissionais” têm maior potencial de análise de risco em relação ao devedor do 

que aqueles eventuais. Há que se recordar, nesse contexto, que a dívida garantida por hipoteca não nasce 

exclusivamente de financiamento imobiliário residencial. Pode ter as mais diversas origens, inclusive 

indenização, ressarcimento, preço (de aquisição de outra coisa), crédito por fornecedor de mercadoria ou 

matéria prima etc. Entretanto, registra-se que na “Justificativa” apresentada para o Enunciado nº 353, ora 

comentado, M. CATALAN (Justificativa cit. (nota 473 supra), p. 251) leva em consideração “que a recusa 

injustificada estaria ainda violando a diretriz constitucional do acesso à moradia enquanto direito social 

atribuído aos cidadãos brasileiros, bem como (...)”. Também fazem referência ao direito à moradia P. STOLZE 

GAGLIANO – R. PAMPLONA FILHO, Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 293-294; R. GREGÓRIO, 
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critérios estabelecidos para a concessão do crédito; é necessário observar se o terceiro se 

enquadra neles, não sendo razoável impor a uma instituição financeira, por exemplo, como 

devedor uma pessoa para a qual não concederia o crédito, mesmo que solvente475. Por outro 

lado, o credor habitual tem maior capacidade de analisar o crédito do terceiro, sendo 

plausível, portanto, que a justificativa seja melhor fundamentada e comprovada. 

Em segundo lugar, é necessário observar se a garantia real é suficiente para fazer 

frente a eventual inadimplência do devedor. Se a dívida for superior à garantia, o credor é 

quirografário em relação ao montante excedente. Assim, sua “garantia” voltará a ser apenas 

o patrimônio geral do devedor476.   

Em terceiro lugar, é possível que o terceiro tenha crédito contra o credor. Nesse 

contexto, o credor pode não ter interesse na compensação e, por isso, desejar recusar a 

substituição. Inclusive, esse é um dos argumentos utilizados para justificar eventual recusa 

do credor à adesão de terceiro à dívida477.  

Em quarto lugar, e como principal argumento, a tutela jurídica da obrigação se 

direciona ao adimplemento da prestação, sendo a garantia relevante apenas como reserva de 

segurança. Em outras palavras, é preferível um devedor que satisfaça a prestação do que 

outro que apresente garantias superiores. Ainda que o credor venha a obter a prestação em 

execução da garantia real, terá muito mais trabalho, gastos e desperdício de tempo do que se 

houvesse a satisfação da prestação naturalmente pelo adimplemento do devedor. Dessarte, o 

credor pode ter maior interesse em um devedor menos abastado, porém sabidamente “bom 

pagador” (ou seja, que costuma honrar suas dívidas, pagando no prazo certo), a outro mais 

rico, porém notoriamente “mau pagador”478.  

                                                 
Comentário cit. (nota 141 supra), p. 411; G. TEPEDINO – A. SCHREIBER, Código cit. (nota 123 supra), p. 191 e 

F. KOCH – S. BRAGA, Da validade cit. (nota 141 supra), p. 84.  
475 É normal que certas instituições financeiras estabeleçam critérios em relação não apenas à solvência, mas 

também para a renda do devedor. Assim, podem levar em consideração a proporção que a parcela mensal terá 

sobre a renda do indivíduo de sorte a evitar mora ou mesmo inadimplência em função de dificuldades de fluxo 

de caixa, a despeito da solvência geral. Também, para evitar discussões judiciais acerca de superindividamento 

ou das parcelas mensais, por exemplo. 
476 Cf. S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 383. Importa anotar esse problema especialmente em relação 

aos credores hipotecários de segundo grau, como bem chamaram atenção C. BUFNOIR et al. (Code, t. 1 cit. 

(nota 149 supra), p. 609-610) ao comentar o § 416 do BGB.  
477 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584; C. 

CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso cit. (nota 214 supra), p. 405-406; J. NEY FERREIRA, Da assunção 

cit. (nota 147 supra), p. 74-75; PIRES DE LIMA; ANTUNES VARELA, Código cit. (nota 239 supra), p. 611. 
478 É relevante observar que A. AZEVEDO (Teoria cit. (nota 265 supra), p. 122), por exemplo, leva em 

consideração exatamente a honorabilidade do devedor para garantir ao credor o direito de recusar a assunção 

de dívida mesmo quando a garantia real supera o valor da obrigação. Também S. VENOSA (Código cit. (nota 

141 supra), p. 379), em linhas gerais, apresenta o argumento da tendência moral do terceiro de pagar a dívida 

ou não, independentemente da sua fortuna. 
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Exatamente por isso é que se discorda da doutrina que afirma não ter o credor 

qualquer risco na substituição do devedor, quando há garantia suficiente e líquida para fazer 

ao débito479. 

Em suma, é coerente com a legislação exigir do credor justificativa para a recusa 

nesses casos do art. 303. Contudo, a eventual superação judicial deve se restringir aos casos 

em que a recusa é mero capricho, devendo o juiz evitar fazer análise econômica de solvência 

do devedor em razão dos diversos argumentos supra elencados. 

 

Caso especial – o SFH: 

No Brasil é especialmente relevante, no tocante à assunção de dívidas associada à 

aquisição de imóvel hipotecado, a hipótese de alienação de imóvel financiado480 e, ainda 

mais especificamente, no financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH). Isso 

porque o SFH tem regras próprias, estabelecidas em Leis especiais481. Ainda assim, não há 

                                                 
No Brasil, é curioso registrar – a despeito de não se atribuir juízo de valor sobre a sua adequação social – a 

existência do denominado “Cadastro Positivo” autorizado pela Lei nº 12.414/2011. Trata-se de um banco de 

dados com o objetivo de reunir histórico de adimplemento, ou não, dos créditos em geral por parte das pessoas 

físicas ou jurídicas. Conforme o BANCO CENTRAL DO BRASIL (FAQ – Cadastro positivo, disponível em 

https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/faqcadpositivo.asp [09-12-2017]), o Cadastro Positivo “tem por 

objetivo subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e 

empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente (potencial credor), permitindo uma melhor 

avaliação do risco envolvido na operação. Essa melhora na avaliação do risco, por sua vez, poderá resultar na 

oferta de condições mais vantajosas para o interessado.” Esse cadastro positivo é mais um instrumento à 

disposição do credor para melhor avaliar a admissão ou recusa da assunção de dívida. 
479 Por exemplo, T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 212) afirma que a exceção do art. 303 do 

CC/2002 se justifica exatamente porque não há qualquer risco para o credor. Entretanto, admite-se que o autor 

se refere – ao afirmar que não há qualquer risco – ao direito de sequela que acompanha a hipoteca. In verbis: 

“A única exceção à regra da manifestação expressa do credor se identifica no art. 303 do CC/2002, ou seja, nos 

casos de assunção de dívida decorrente da aquisição do imóvel hipotecado. E por uma explicação notoriamente 

singela se dispensa a aceitação expressa: a aquisição de imóvel hipotecado por terceiro não envolve qualquer 

risco para o credor, cuja garantia real sobre o bem assegurará o direito de sequela, ou seja, o poder de perseguir 

a coisa na posse de quem estiver.” Nesse contexto, imprescindível rememorar a distinção feita no início desse 

tópico: a assunção da dívida regulamentada no art. 303 não pode ser confundida com a aquisição do imóvel 

em si mesmo; são duas operações distintas e autônomas.  
480 Cf. M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 490. 
481 Vide Leis nº 8.004//1990, nº 8.692/1993 e nº 10.150/2000, entre outras.  

Ainda, e especialmente, arts. 292 e 293 da Lei nº 6.015/1973, Lei de registro público, que exigem a 

comprovação da notificação ao credor para o registro da alienação do imóvel vinculado ao SFH, citados por J. 

FELIPE; G. ALVES, O novo código civil anotado, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 69 e F. KOCH – S. 

BRAGA, Da validade cit. (nota 141 supra), p. 63. Estes últimos dois autores anotam que antes de 1990, a 

assunção de dívida nos contratos de financiamento habitacional era realizada sem maiores dificuldades. Para 

tanto, bastava seguir as regras estabelecidas por estes dois artigos da Lei de Registros Públicos, com redação 

dada pela Lei nº 6.941/1981, ou seja: para registrar o imóvel gravado por ônus hipotecário no SFH bastava a 

menção da existência do ônus e a apresentação de comunicação ao credor, pelo alienante, com antecedência 

mínima de 30 dias e máximo de 60 dias (art. 293). Anotam eles que foi a Lei nº 8.004/1990, entretanto, criou 

uma série de exigências, que posteriormente foram revisadas pela Lei nº 10.150/2000. 

O objetivo do SFH é, e sempre foi, a facilitação da aquisição da casa própria, como bem lembra F. KOCH – S. 

BRAGA, Da validade cit. (nota 141 supra), p. 60. É, em suma, um “programa” público enraizado na cultura 

brasileira voltado a facilitar a aquisição de residência, permitindo assim não apenas a circulação e o 



165 

 

 

dúvidas de que se aplica, também nesses casos, a regra do art. 303 do CC/2002482.  

Igualmente, deve ser levado em consideração que há dois negócios jurídicos 

distintos: (1) compra e venda, doação, permuta etc., um negócio jurídico que dá causa à 

alienação do imóvel e (2) a assunção da dívida do financiamento483. Acontece que no âmbito 

do SFH, inclusive em função das dificuldades e barreiras impostas pelos agentes financeiros, 

é comum a negociação da titularidade do imóvel (1) por meio dos chamados “contratos de  

gaveta”484, ou seja, contratos firmados exclusivamente entre alienante e alienatário. Esses 

negócios são assim denominados exatamente porque não são registrados, são meramente 

guardados “na gaveta” das partes.  

Acontece que, aliado à negociação da titularidade do imóvel, as partes contratam 

também que o adquirente se responsabiliza por continuar a efetuar os pagamentos do 

financiamento imobiliário. No mais das vezes, não dão notícia dessa negociação aos credores 

hipotecários – até para evitar o vencimento antecipado da dívida –, não constituindo 

verdadeira hipótese de assunção de dívida (2), mas sim de promessa de liberação485.  

                                                 
desenvolvimento econômico como, especialmente, a melhoria das condições sociais. Exatamente por isso tem 

regras próprias, devendo o financiado se enquadrar em determinadas características especificas, por exemplo.  
482 Cf. F. KOCH – S. BRAGA, Da validade cit. (nota 141 supra), p. 83. Esses autores indicam, inclusive, o REsp 

nº 627.424/PR, no qual o STJ reconheceu a aplicabilidade da regra do art. 303 do CC/2002 ao SFH. Observa-

se, também, que M. SANT’ANNA, Enunciado, in V Jornada de Direito Civil, vol. 1, org. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar Jr., Brasília, Conselho da Justiça Federal, 2012, p. 122), ao justificar a proposta de Enunciado que viria 

a ser consolidada no Enunciado nº 424 do CJF, que se refere especificamente ao art. 303, anotou: “Sobre o 

tema, observa-se a intenção do legislador em regularizar as assunções de dívida no âmbito do Sistema 

Financeiro Habitacional realizadas sem a anuência expressa do credor, prevendo, no art. 20 da Lei n. 

10.150/2000, a regularização dos denominados contratos de gaveta.” Ainda é interessante registrar que C. 

MENDES (Enunciado, in V Jornada de Direito Civil, vol. 1, org. Min. Ruy Rosado de Aguiar Jr., Brasília, 

Conselho da Justiça Federal, 2012, p. 122) apresentou proposta de Enunciado à V Jornada de Direito Civil do 

CJF com a seguinte redação: “O art. 303 também se aplica aos imóveis hipotecados vinculados ao Sistema 

Financeiro da Habitação.”. 

Por sua vez, T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 212) anota que a Lei nº 8.004/1990 exige a 

aceitação expressa do credor hipotecário para a alienação do imóvel gravado por hipoteca no SFH. Contudo, 

admite que o STJ tem se pronunciado no sentido de que “a aceitação dos pagamentos por parte da Caixa 

Econômica Federal revela verdadeira aceitação tácita”. Cita como exemplo o mesmo REsp nº 627.424/PR. 
483 Também F. KOCH – S. BRAGA (Da validade cit. (nota 141 supra), p. 61) chama atenção para o fato, 

especificamente nos negócios envolvendo a alienação de imóveis vinculados so SFH.   
484 Tratando dos costumes contra legem, F. GLITZ (Contrato, Globalização e Lex Mercatoria: CONVENÇÃO 

DE VIENA 1980 (CISG), princípios contratuais UNIDROIT (2010) e INCOTERMS (2010), São Paulo, 

Clássica, 2014, pp. 133-134), afirma que os “contratos de gaveta” são exemplo perfeito: a despeito de se chocar 

diretamente com a regra do art. 299 do CC/2002, é negócio “típico” do financiamento residencial pátrio. 

Também F. KOCH – S. BRAGA, Da validade cit. (nota 141 supra), p. 62-63) esclarece que o “contrato de gaveta”, 

também conhecidos como “contratos de venda de chaves”, é o negócio pelo qual o mutuário original vende o 

imóvel para um terceiro, que assume a obrigação de continuar pagamento o empréstimo, sem a intervenção do 

mutuante, estimando que 25% (vinte e cinco por cento) dos contratos de financiamento habitacional tenham 

sido transferidos na forma. 
485 A promessa de liberação é o negócio firmado exclusivamente entre o devedor e o terceiro, pelo qual este se 

compromete a liberar aquele, seja pelo pagamento, pela compensação ou mesmo pela assunção da dívida. 

Entretanto, não há, pela promessa de liberação em si mesma, qualquer vinculação entre o terceiro e o credor. 

Exatamente porque nos denominados “contratos de gaveta” não há notificação do credor, que não intervém e 

não adquire direito diretamente contra o terceiro, é que se classifica-os, aqui, como promessa de liberação. 
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Seja como for, tratando especificamente do SFH e dos contratos de gaveta, a 

jurisprudência do STJ era, inicialmente, no sentido de admitir o adquirente do imóvel como 

cessionário do débito, garantindo a ele legitimidade para discutir judicialmente a dívida486. 

Entretanto, vinha mudando ao longo dos anos, passando a entender que o adquirente do 

imóvel, não notificado o credor, não adquiria legitimidade processual487. Enfim, foram 

consolidadas no REsp nº 1.150.429/CE, julgado sob o rito do recurso repetitivo, as seguintes 

teses488:  

                                                 
Quando o negócio é notificado ao credor, desconfigura-se a hipótese, passando a enquadrar-se exatamente na 

regra excepcional do art. 303 do CC/2002. 
486 Aqui é verdadeiramente adequado falar-se em “cessão de débito”, vez que se admitia verdadeira sucessão 

da dívida sem qualquer intervenção do credor. 
487 Nesse sentido também F. TARTUCE (Do compromisso de compra e venda de imóvel. Questões polêmicas a 

partir da teoria do diálogo das fontes, in RJLB 1 (2015), nº 5, p. 588-590 e nt. 45) e E. CORREIA (A função 

social do contrato, dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

2009, p. 80). 

É possível observar de acórdãos “mais antigos” que o STJ concluía pela legitimidade do cessionário, no 

“contrato de gaveta”, para discutir judicialmente a dívida em função da mesma Lei nº 10.150/2000, 

independentemente do consentimento do credor: e.g. (1) REsp 868.058/PE, Rel. MIN. CARLOS FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 

12/05/2008; (2) REsp 857.548/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, 

DJ 08/11/2007, p. 178; (3) REsp 769.418/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

15/05/2007, DJ 16/08/2007, p. 289; e (4) REsp 627.424/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 06/03/2007, DJ 28/05/2007, p. 287. 

Entretanto, nos precedentes mais recentes, o STJ vinha sendo taxativo em exigir a anuência do credor, mesmo 

nos casos de assunção de dívida envolvendo aquisição do imóvel garantido. É possível observar, e.g., o AgRg 

no REsp 838.127/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 

30/03/2009 – também comentado por J. OLIVEIRA, Código cit. (nota 52 supra), pp. 1.323-1.324 –, em cuja 

ementa o STJ afirma expressamente que o adquirente do imóvel, “cessionário” da dívida, não possui 

legitimidade processual quando a “transferência” da dívida ocorre sem a intervenção do agente financeiro. 

Entretanto, reconhece a aplicabilidade da Lei nº 10.150/2000, diante da situação social e exatamente por haver 

previsão expressa em Lei, de reconhecer os contratos de gaveta naquela situação especial. Enfim, entende que 

a regra do CC/2002 se aplica também ao SFH.  A mesma posição é repetida no REsp 849.690/RS, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, 

DJe 19/02/2009. Em ementa mais concisa, mantém a exigência do consentimento no acórdão: (1) AgRg no 

AgRg nos EDcl no REsp 1000388/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04/06/2009, DJe 21/08/2009; (2) AgRg no Ag 1261249/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010; e (3) RMS 31.332/MT, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/06/2012, DJe 23/11/2012. 
488 A ementa ficou assim consolidada: “RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ART. 543-C DO 

CPC. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DE 

CONTRATO DE MÚTUO. LEI Nº 10.150/2000. REQUISITOS. 1.Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1 

Tratando-se de contrato de mútuo para aquisição de imóvel garantido pelo FCVS, avençado até 25/10/96 e 

transferido sem a interveniência da instituição financeira, o cessionário possui legitimidade para discutir e 

demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos. 1.2 Na hipótese de 

contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência do 

agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei nº 10.150/2000, o cessionário não tem 

legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo contrato. 1.3 No caso de cessão de 

direitos sobre imóvel financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 25/10/1996, a 

anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para que o cessionário adquira legitimidade ativa 

para requerer revisão das condições ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles 

sem referida cobertura. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa 

parte provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ nº 
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(1) Tema de Repetitivo nº 520: “Tratando-se de contrato de mútuo para aquisição 

de imóvel garantido pelo FCVS, avençado até 25/10/96 e transferido sem a 

interveniência da instituição financeira, o cessionário possui legitimidade para 

discutir e demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas e 

aos direitos adquiridos.”489 

(2) Tema de Repetitivo nº 521: “Na hipótese de contrato originário de mútuo sem 

cobertura do FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência do 

agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei nº 10.150/2000, 

o cessionário não tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão 

do respectivo contrato.” 

(3) Tema de Repetitivo nº 522 e 523: “No caso de cessão de direitos sobre imóvel 

financiado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação realizada após 

25/10/1996, a anuência da instituição financeira mutuante é indispensável para 

que o cessionário adquira legitimidade ativa para requerer revisão das condições 

ajustadas, tanto para os contratos garantidos pelo FCVS como para aqueles sem 

a cobertura do mencionado Fundo.” 

Em outras palavras, o STJ reconheceu que é indispensável a anuência do credor 

para a substituição do devedor (é o devedor quem tem legitimidade para discutir as condições 

da dívida). Excepcionalmente, dispensou essa anuência caso preenchidos os requisitos da 

Lei nº 10.150, de 21 de dezembro de 2000. 

 

Sugestão de emenda ao art. 303:  

A norma prevista no art. 303 do CC/2002 encontra precedente no § 416 do BGB490. 

Também no país europeu o silêncio do credor, notificado em relação ao negócio firmado 

entre o adquirente do imóvel e o alienante pelo qual aquele se compromete a assumir a 

                                                 
8/2008. (REsp 1150429/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, CORTE ESPECIAL, julgado 

em 25/04/2013, DJe 10/05/2013)” 
489 FCVS = Fundo de Compensação de Variações Salariais. Cf. MINISTÉRIO DA FAZENDA (Fundo de 

Compensação de Variações Salariais, disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/ 

10180/380517/PFI_texto+fcvs+na+internet+p%C3%A1gina+tesouro+abr+2016.pdf/dedafcb2-d8f0-4adb-8 

a2f-c962682a063d [07-01-2018]) o fundo foi criado pela Resolução nº 25, de 16/6/1967, do Conselho de 

Administração do extinto Banco Nacional da Habitação – BNH, visando garantir o equilíbrio do SFH, entre 

outras medidas, assumindo descontos concedidos em caso de quitação antecipada, morte ou invalidez do 

mutuário. 
490 Também P. RESCIGNO, Accollo cit. (nota 229 supra), p. 142), ao comentar o accollo, figura tipica italiana, 

anota o interesse prático do § 416 do BGB, demonstrando que se trata de referência não apenas no Brasil. 
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dívida, será reputado anuência tácita. Também ali se trata de exceção à regra geral, que exige 

a anuência expressa (§ 415).  

Entretanto, a norma estabelecida na legislação alemã encontra divergências 

relevantes em relação à regra brasileira. Em primeiro lugar, o § 416, nº 1, estabelece que a 

presunção não se opera se o credor já tiver recusado a substituição antes. Em segundo lugar, 

estabelece forma específica. Ainda, em terceiro lugar, a notificação ao credor só deve ser 

feita após a averbação da transferência da propriedade no registro de imóveis.  

A primeira divergência é interessante: se o credor já recusou a substituição uma 

vez, demonstra-se que, para ele, a pessoa do devedor é relevante e, por isso, é inadequada a 

presunção em caso de omissão. Por sua vez, a legislação brasileira é mais feliz em relação 

ao restante: pode acontecer, por exemplo, de o negócio de aquisição do imóvel estar 

condicionado à assunção da dívida. Nesses casos é melhor primeiro identificar se o credor 

se oporá à substituição do devedor para, somente então, averbar a transferência da 

propriedade.  

Não é só nesse ponto que o art. 303 do CC/2002 pode ser melhorado. É importante 

destacar, e.g., que não menciona expressamente em exoneração do devedor primitivo. Essa 

liberação é subentendida, uma vez que o comando legal está contido no capítulo dedicado à 

assunção de dívidas e, como já visto, o art. 299 estabelece a exoneração como elemento da 

própria definição do instituto. Ainda assim, seria aconselhável fazer referência expressa à 

exoneração, tal como fizeram os arts. 248 e 171 dos projetos de 1941 e de 1965, 

respectivamente491. 

Também é interessante determinar expressamente que nessa hipótese não se 

extingue a hipoteca. Efetivamente, a regra excepcional do art. 303 se funda exatamente na 

existência da garantia hipotecária, levando à consolidação em uma mesma pessoa da figura 

do devedor e do garantidor real. Por isso seria contraditório defender que a aquisição do 

imóvel cumulada com a assunção da dívida promove a mitigação da exigência de anuência 

expressa pelo credor e, ao mesmo tempo, pregar a extinção dessa garantia. Enfim, conclui-

                                                 
491 A vantagem da menção expressa à exoneração do devedor primitivo, também nesse artigo, é exatamente 

evitar confusão ou entendimentos divergentes. Por exemplo, F. KOCH e S. BRAGA (Da validade cit. (nota 141 

supra), p. 82), comentando o art. 303 do CC/2002, afirmam que não apenas persiste a garantia hipotecária como 

o devedor primitivo fica subsidiaramente responsável. In verbis: “Isso porque, (...), não existe interesse de agir 

por parte do credor hipotecário em deixar de receber as prestações do novo mutuário que assumiu a dívida 

garantida, pois a garantia persiste acrescida da responsabilidade subsidiária do mutuário primitivo, bem como, 

é nula a cláusula que objetiva um pacto non alienado.” (grifou-se). Como demonstrado, o devedor primitivo é 

exonerado caso, notificado da delegação do comprador pelo vendedor, o credor não se oponha no prazo de 

trinta dias. 
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se que esse artigo é exceção não apenas ao art. 299, mas também ao art. 300, todos do 

CC/2002492.  

                                                 
492 Também M. CATALAN (Justificativa cit. (nota 473 supra), p. 250) e F. KOCH – S. BRAGA (Da validade cit. 

(nota 141 supra), p. 82) são expressos em anotar que a substituição do devedor, no âmbito do art. 303 do 

CC/2002, não extingue a garantia real e, exatamente por isso, exigem a justificação por parte do credor para a 

recusa. Analogamente, também D. MEDICUS (Tratado cit. (nota 186 supra), p. 344) é claro ao anotar que o § 

416 não leva à extinção da garantia hipotecária, em exceção à regra do § 418, ambos do BGB.  

Em sentido contrário L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), p. 428. Esse autor conclui que a anuência – ou 

o silêncio, que será presumido consentimento – do credor à assunção da dívida hipotecária leva à baixa do ônus 

sobre o imóvel. Em outras palavras, com a assunção de dívida pelo adquirente, o imóvel fica livra da hipoteca. 

In verbis: “(...) O credor, em determinada relação creditícia com o devedor, tem por garantia um bem imóvel 

de titularidade do próprio devedor ou de terceiro garantidor. O assuntor, ao adquirir o imóvel, dá ciência ao 

credor de que tem interesse em assumir a dívida, com a consequente baixa na garantia real. Anuindo o credor, 

ou restando este silente por trinta dias – o silêncio, neste cenário, por força do art. 303 do Código, é equiparado 

a concordância –, o assuntor passa a integrar o polo passivo da obrigação, e o imóvel adquirido se verá livre 

da hipoteca.” Há que se registrar que esse mesmo autor (idem, p. 429) exige justificativa por parte do credor 

para recusar a substituição do devedor, nos termos do Enunciado nº 353, da IV Jornada de Direito Civil do 

CJF. 
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CAPÍTULO 3: DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A NEGÓCIOS 

JURÍDICOS AFINS 

 

Tendo definido o conceito e as regras básicas da assunção de dívida, passa-se à 

análise dos negócios jurídicos afins. O objetivo de distinguir a fattispecie de institutos 

próximos é duplo: de um lado, busca-se complementar a definição por exclusão; de outro, 

apresentar limites para evitar confusões na doutrina e especialmente na aplicação prática. 

Efetivamente, cada negócio jurídico tem seus próprios requisitos e seus próprios 

efeitos. Cada um, portanto, adequa-se a determinado objetivo. Uma vez que se aceita a 

assunção de dívida, e sendo esse o objetivo das partes, desnecessário recorrer a negócios 

jurídicos indiretos, utilizando-se por exemplo, da estipulação em favor de terceiro493. 

Igualmente, se as partes desejam mera promessa de liberação, e.g., não há razão para se 

referirem a uma assunção de dívida. 

Nesse contexto, serão estudados e diferenciados da assunção de dívida: (1) a 

assinação, (2) a promessa de liberação, (3) a estipulação em favor de terceiro, (4) a adjunção 

na dívida, (5) a novação, (6) a cessão de contrato e (7) a cessão de crédito494. 

 

3.1 – Assinação  

Apesar de a assinação (“Anweisung”495 em alemão) não ser um instituto 

corriqueiramente estudado no Brasil contemporâneo, é relevante dar notícia da sua 

existência e de seu conceito para poder diferençá-lo da assunção de dívida496. 

                                                 
493 No mesmo sentido C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371. 
494 No mesmo esforço, S. BENETI (Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28) esclarece ser possível, por exemplo, 

distinguir a assunção de dívida da “assunção de cumprimento”, da “assunção cumulativa”, da “estipulação em 

favor de terceiro” e da “fiança”. T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), pp. 216-217), por sua vez, se 

debruça sobre a “cessão de crédito”; “cessão de posição contratual”; “novação subjetiva passiva”; “fiança”; 

“terceiro interessado”; “liberação externa ou adimplemento por terceiro não interessado”. Já L. ENNECCERUS 

(Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), pp. 407-410) foca na distinção entre a assunção de dívida e a “assunção 

de cumprimento” e a “adesão à dívida”. Ainda J. MARTINS-COSTA (Negócio cit. (nota 68 supra), p. 145), que 

ressalta a distinção entre cessão (assunção) de dívida, a cessão de crédito ou a cessão de contratos. 

Não se dedica um tópico exclusivamente à fiança no presente trabalho por esse instituto se aproximar da 

adjunção na dívida, e não da assunção de dívida propriamente dita. É neste tópico, portanto, que a fiança será 

discutida. 
495 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 29; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), 

p. 21 e L. ENNECCERUS et. al., Derecho de obligaciones, vol. 2, Barcelona, Bosch, 1935, p. 521. A questão é 

regulamentada, por exemplo, nos §§ 783 a 792 do BGB e §§ 1.400 a 1.403 do ABGB.  
496 É possível encontrar estudo sobre o tema, na doutrina pátria, em PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. 

(nota 53 supra), p. 279 e segg. Em seu estudo, por exemplo, o autor afirma que o BGB (§ 783), o Código Suíço 

de Obrigações (art. 467) e o Código Civil Italiano (arts. 1.268/1.276) foram omissos ou restritivos, não 

abrangendo o verdadeiro potencial que tem a assinação (idem, p. 285).  
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Preliminarmente, é importante registrar que a palavra “assinação” pode ter diversos 

significados, inclusive representando mais de uma noção técnica jurídica. Para que não 

restem dúvidas, o instituto ora analisado não é a ação pela qual a pessoa apõe seu nome em 

papel ou documento, melhor designado como “assinatura”. Tampouco se trata do ato – 

igualmente denominado “assinação”, mas sinônimo de “aprazamento” – de estabelecer prazo 

ou intimar para que pessoa realize determinado ato (judicial)497. 

Ainda, é importante distinguir a “assinação”, cujo estudo ora se inicia, da 

“assignment” em inglês. Este, o conceito da palavra em inglês, representa a verdadeira 

transferência de uma propriedade ou de um direito, com a conferência completa e 

contemporânea, de uma pessoa a outra498. 

                                                 
Ainda assim, é interessante anotar que o BGB trata expressamente da assinação (“Anweisung”) nos §§ 783 a 

792, com normas bem diretas e interessantes. Em relação ao CC/italiano (na verdade, arts. 1.267 a 1.275), 

citados pelo autor, tratam-se, em realidade, do capítulo referente à delegação, expromissão e “accollo”.  

Sobre o Código Suíço de Obrigações, é interessante anotar que, segundo A. SCHNEIDER e H. FICK 

(Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 833-834), a revisão de 1911 deu um novo tratamento à matéria em 

relação ao Código anterior, de 1881. Segundo esclarece este autor, na legislação anterior, a assinação era tratada 

dentro do mandato, como uma espécie entre a letra e a ordem de crédito. Era, em verdade, um mandato duplo, 

um mandato de pagamento dado pelo assinante ao assinado, e um mandato para receber dado pelo assinante 

ao assinatário. Acontece que, seguindo a linha da doutrina domintante à época, e com o direito alemão, a 

comissão revisora entendeu por abandonar essa visão, e atribuiu à assinação uma natureza de instituto 

independente, especial. Enfim, o autor ressalta que o Título XVIII versa tão somente sobre os efeitos jurídicos 

da assinação, não tratando das relações jurídicas que lhe baseiam. Suas regras se aplicam a todas as assinações, 

independente de, por meio delas, o assinante desejar pagar uma dívida ou fazer uma doação, e.g., ao assinatário. 

Igualmente, independente de já ser o assinante credor do assinado ou de assumir, pela assinação, uma dívida 

em favor deste.  
497 Ver, sobre essas outras definições: DE PLACIDO E SILVA, Vocabulário jurídico, vol. 1, 12ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1993, p. 215, voc. “assinação”, “assinado”, “assinante” e “assinatura”. 
498 Cf. C. A. ANASTOPOULO, A new twist on remedies: judicial assignment of bad faith claims, in Indiana Law 

Review, vol. 50, nº. 3 (2017), p. 734-735, disponível em https://mckinneylaw.iu.edu/ilr/pdf/vol50p727.pdf [06-

10-2017]. Este autor escreve especificamente sobre a common law, e esclarece que “assignment” é geralmente 

utilizada no contexto do direito contratual e do direito real, não sendo amplamente aceita em relação aos direitos 

da responsabilidade civil, salvo em casos específicos. A assignment leva à efetiva transferência da propriedade, 

extinguindo-se o vínculo em relação ao assinante quando o assinatário assume o seu lugar. Nesse caminho, o 

assignor (cedente) não pode transferir nem mais nem menos do que os direitos por si tidos em primeiro lugar; 

transfere, necessariamente, todos os seus direitos, e apenas estes. Também A. J. SEBOK (The Inauthentic Claim, 

in Vanderbilt Law Review 64 (2011), p. 13, disponível em http://ssrn.com/abstract_id=1593329 [18-06-2017]) 

define assignment como o ato de transferir para outrem parte ou toda a propriedade, interesses ou direitos de 

determinado indivíduo.  

B. GEVA (Liability cit. (nota 66 supra), p. 27, nota 95) percebe que há confusão terminológica quanto ao uso 

técnico do termo “assignment”: “Terminology on the point is however quite confusing. For example, in 

Scotland ‘assignation’ is used to denote ‘assignment’. See e.g. Glossary of Scottish and European Union Legal 

Terms and Latin Phrases, 2nd ed. (Edinburgh: The Law Society of Scotland & Lexis-Nexis UK, 2003), defining 

at 17 “assignation” as “the act of transferring rights in incorporeal moveable property from one party to 

another” or “the document transferring such rights.” See also British Linen Co. v. Hay & Robertson and 

Brown (1885), 22 S.L.R. 542 (First Division); and J. Bouvier, A Law Dictionary: adapted to the constitution 

and laws of the United States of America, and of the several states of the American Union, rev. 6th ed. (1856), 

online: Constitution Society <http://www.constitution.org/bouv/bouvier.htm>, defining ASSIGNATION in 

“Scotch law” to be “[t]he ceding or yielding a thing to another of which intimation must be made.” At the 

same time, the Swiss Code of Obligations distinguishes (in French) between ‘assignation’ and ‘cession’ (arts. 

466 and 164 respectively), the former being an order or authorization to pay and the latter being an assignment 
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“Assinação” ora em análise é o ato pelo qual uma pessoa autoriza outra a realizar 

determinada prestação a terceiro em nome próprio, mas por conta do autorizante. Também 

se enquadra na assinação o ato pelo qual uma pessoa autorizar outra a receber a prestação 

em nome próprio, mas por conta do autorizante499. Assim: (1) assinante é quem dá a 

autorização; (2) assinado é quem fica autorizado a efetuar a prestação a terceiro e (3) 

assinatário é quem fica autorizado a receber a prestação. 

Sobressai como elemento essencial da assinação, conforme essa definição, que a 

ação das pessoas autorizadas se realiza em nome próprio, mas por conta do assinante. Em 

outras palavras, o ato deve influenciar o patrimônio do assinante, sendo essa a relação causal 

do negócio. Assim, o patrimônio do assinado que paga deve ser reposto, seja como crédito 

concedido, seja como quitação de dívida etc. Ressalva-se a hipótese de doação do assinado 

em favor do assinante, quando, pela própria natureza do fato, não há necessidade de 

reembolso500.  

                                                 
of a right.” Também da tradução de IRA ALLEN do texto de C. HATTENHAUER (Assignment cit. (nota 68 supra), 

p. 227), que o termo “assignment” deve ser traduzido ao português como “cessão” e não como “assinação”. 

Efetivamente, na versão em inglês do CCQ, o Capítulo VII, que trata da cessão de créditos, ficou intitulado 

“Assignment of Claims”. A título de ratificação, na versão francesa, o mesmo capítulo recebeu o título “De la 

cession de créance” (disponíveis, respectivamente, em http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/CCQ-

1991 e http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991 [05/09/2017]. 

Em suma, a assignment do common law é a “cessão” ou “alienação”, não podendo ser confundida com a 

assinação como será descrita a seguir. Nesta, há mera autorização; naquela há efetiva transferência. 
499 Talvez, em palavras mais claras, pela“assinação, o assinante autoriza, stricto sensu, o assinado a fazer a 

terceiro a prestação de dinheiro, valores, ou outros bens fungíveis, por conta do assinante, e o terceiro recebe, 

em nome próprio, a prestação" (PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 279). No mesmo 

sentido A. SCHNEIDER e H. FICK (Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 833-834), para quem, “L’assignation 

est maintenant une double autorisation donnée par l’assignant, c’est-à-dire en premirer lieu une autorisation 

donnée à l’assigné l’autorisant pour le compte de l’assignant de fair une prestation à l’assignataire, puis une 

seconde autorisation permettant à l’assignataire de recevoir cette prestation de l’assigné pour le compte de 

l’assignant.”.  

De outra banda, A. VON TUHR (Tratado, t. 1 cit. (nota 11 supra), p. 146), focando no efeito econômico e não 

na sua estrutura negocial, define “assinação” como o ato por meio do qual uma pessoa proporciona um 

benefício patrimonial a outra, seja pelo efetivo aumento do patrimônio (lucrum emergens), seja pelo da 

diminuição desse patrimônio (damnum cessans). 
500 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 520.  

No mesmo sentido, A. VON TUHR (Tratado, t. 1 cit. (nota 11 supra), pp. 146-147) esclarece que na assinação, 

a vantagem que tem o patrimônio do beneficiário sai do patrimônio ou do trabalho do assinante. Esses valores 

podem, ou não, ser equivalentes. Cita como exemplos de benefício diverso do ônus, entre outros, os casos de 

estipulação em favor de terceiro: uma pessoa (estipulante) entrega a outra (promitente) uma coisa, para que 

esta assuma uma obrigação perante um terceiro (beneficiário). Se forem diferentes os valores, denomina-se 

“desembolso”; se o valor despendido se converte em outro, denomina-se “custo” (“impensas”). Ainda suscita 

a hipótese de a assinação ser indireta, quando a vantagem do beneficiário não provém diretamente do ônus do 

assinante, mas sim de uma terceira pessoa, intermediária. Também busca diferenciar (idem, p. 147, nt. 1), a 

pessoa intermediária do representante. Havendo representante, a assinação é direta, porquanto o seu patrimônio 

não é afetado. Na intermediação, afeta-se também o patrimônio do intermediário. 
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Ainda mais relevante é a conclusão de que, como bem ressaltaram A. SCHNEIDER e 

H. FICK, a assinação tem como elemento central a noção de “autorização”501. Pela assinação 

não se cria uma obrigação ao assinado de pagar nem ao assinatário de receber502. 

É importante registrar que a “autorização” aqui tratada tem efeitos jurídicos, e não 

meramente informais ou econômicos503. Por autorização, esclarecem L. ENNECCERUS et. al., 

deve ser entendida uma declaração unilateral de vontade, de sorte que o autorizado passa a 

ter faculdade de intervir nas relações negociais daquele que dá a autorização (assinante) 504. 

De toda sorte, há faculdade de atuar (pagar ou receber) em nome próprio (do 

assinado ou do assinatário), ainda que assim procedam por conta do assinante. Constata-se, 

portanto, que a assinação não tem por efeito criar efetiva vinculação entre o assinado e o 

assinatário, mas meramente de conceder autorização pelo assinante505. 

De qualquer sorte, diante da estrutura descrita, L. ENNECCERUS et. al.506
 utilizam 

como definição da assinação a noção de delegação (utilizam também a de “giro librador”), 

descrevendo o assinante como delegante ou “librador”, o assinado como delegado ou 

“librado”, e o assinatário como delegatário ou ainda receptor ou tomador. Ressaltam a 

distinção, como já citado acima: na assinação, como regra geral, há mera autorização e não 

verdadeira vinculação obrigacional das partes507.  

Efetivamente, a assinação se aproxima da delegação em sua estrutura negocial, uma 

vez que envolve as três partes enumeradas acima. Tanto assim que também pode ser 

                                                 
501 Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 834. Anotam os autores, analisando o art. 468, §2º, da legislação 

suíça, que em regra a assinação não agrava a situação do assinado, mesmo quando ele é devedor do assinante. 

Admite que, de acordo com as circunstâncias, a relação especifica existente entre o assinante e o assinado ou 

o assinatário pode sim criar uma obrigação de pagar ou de receber, frisando que são casos especiais. 
502 Cf. A. CABRAL, Evolução histórica do instituto da cessão de contratos, in Revista de informação legislativa 

100 (1988), p. 358; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 21 e C. BUFNOIR et al., Code, t. 2 cit. (nota 

258 supra), p. 322-323. 
503 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 279. 
504 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 519-520. 
505 Cf. J. NEY FERREIRA, Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 29; L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. 

(nota 495 supra), p. 519; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 21 e A. CABRAL, Evolução histórica 

cit. (nota 502 supra), p. 358. 
506 Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 519. 
507 Também F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 21), que a descreve como uma “delegação 

imperfeita”. Já A. CABRAL (Evolução histórica cit. (nota 502 supra), p. 358) afirma que a assinação foi vista, 

em seu desenvolvimento inicial, como subespécie da delegação. Ver, nesse sentido, C. BUFNOIR et al., Code, 

t. 2 cit. (nota 258 supra), pp. 321-322. 

Ainda que se adote essa nomenclatura de “delegação imperfeita” – imperfeita porquanto não há verdadeira 

vinculação –, não se pode confundi-la com a “delegação imperfeita” mencionada no tópico “2.5.1. Delegação”, 

esta relacionada à noção de adjunção na dívida. Ou seja, uma é “imperfeita” porquanto não há vinculação do 

“delegado” (assinado) e a outra é imperfeita porquanto não há exoneração do delegante. 
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classificada em ativa e passiva508. Também pode ser classificada em assinação para pagar 

(denominada solutória) ou para assumir uma dívida (tornar-se devedor do assinatário)509. 

Ainda assim, os institutos são inconfundíveis. Enquanto na assinação o elemento 

essencial é a “autorização”, na delegação há efetiva vinculação das partes. 

Nesse sentido, inclusive, é que PONTES DE MIRANDA foca na inexistência de 

triangulação da relação jurídica na assinação. Esclarece que a assinação é negócio jurídico 

unilateral, que só depende da declaração de vontade do assinante. Reforça, também, que o 

assinado pode pagar ao assinatário sem nunca ter relação jurídica com ele. Exatamente por 

isso é que tanto o assinado quanto o assinatário podem recusar a assinação510. 

Ainda conforme esse autor, a assinação não é contrato e não é fundamento para a 

criação de nenhum vínculo jurídico. Tampouco é comando ou ordem, duplo mandamento 

nem gera outorga de poder. A assinação cria a “oportunidade” de dar lugar a um direito, sem 

efetivamente criá-lo, o que leva à sua aproximação – não identidade – com a outorga de 

poder511. 

                                                 
508 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 284. Esclarece o autor que assinação 

passiva é a hipótese em que há uma relação prévia do assinante perante o assinatário, almejando aquele adimpli-

la pela assinação. Denomina-se ativa, por outro lado, a assinação na qual o assinante tem um crédito perante o 

assinado, de sorte que a autorização servirá para que este, o assinado, se libere de dívida sua perante aquele, o 

assinante. Ele próprio, contudo, entende ser desnecessária essa qualificação de ativa ou passiva. 
509 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 283. Ainda segundo o autor, a autorização 

para para o pagamento (assinação solutória) é a mais comum. Mais à frente (p. 308), o autor esclarece que a 

assinação de promessa de pagamento é hipótese em que o assinado se torna devedor, e somente nisso se 

diferencia da assinação de pagamento. Esclarece que na assinação de pagamento, basta o aceite e o consequente 

ato-fato jurídico do adimplemento. Já na assinação de promessa de pagamento, o aceite é cumulado 

(subsequente ou concomitantemente) com o negócio jurídico pelo qual o assinado se torna devedor do 

assinatário. Anota o autor que o ato jurídico pelo qual o assinado se torna devedor do assinatário, na assinação 

de promessa de pagamento, pode ser ato bilateral ou unilateral, exemplificando neste o caso da nota 

promissória. 

Seguindo essa mesma linha, a exposição do autor deve ser lida no sentido de que a assinação para assumir a 

dívida não é verdadeiramente uma hipótese de assunção de dívida, mas sim um negócio subjacente, uma causa 

que lastreia o negócio de assunção de dívida. Ver as conclusões desse tópico. 
510 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 286. Interessa transcrever: “Muito se tem 

aludido ao triângulo da assinação (ou da delegação). Os males que daí resultam são graves, porque, se se 

está a conceituar o negócio jurídico da assinação, o que mais importa é classificá-lo, primeiro, como negócio 

jurídico. Tem-se de verificar qual o pressuposto concernente à vontade: se o acordo, as duas manifestações 

de vontade, ou se a manifestação de vontade de uma só pessoa. Aí é que está o cerne dos problemas atinentes 

à assinação. Ora, a despeito dos três sujeitos de direito, a que se faz referência, porque um assina, o outro é 

o assinado e o terceiro é o assinatário, o negócio jurídico da assinação nada tem, em si, com a triangularidade. 

Tanto assim é que o assinado pode prestar o que se lhe atribui, sem ter qualquer relação com o assinatário, 

como pode o assinatário não receber o que se lhe preste.” 
511 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 279-280. 
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Em suma, enquanto o assinado não efetivar o pagamento, nem declarar que a aceita, 

a assinação gera mera expectativa, por maior que seja a probabilidade. Trata-se de questão 

de fato, do mundo real, inobservando-se outorga de poder512. 

Tratando-se de mera autorização, a assinação existe desde o instante em que o 

assinante declara a sua vontade de assinar. Eventuais atos do assinado e do assinatário não 

passam a fazer parte da assinação, uma vez que este é ato unilateral e não é passível de se 

tornar bilateral nem triangular. Pelo contrário, tais atos são independentes: o adimplemento, 

por exemplo, configura ato-fato jurídico, envolvendo simultaneamente o aceite (negócio 

jurídico) e o pagamento; a promessa de pagamento é negócio jurídico simultâneo ao aceite, 

que leva o assinado à assunção da dívida513. 

A assinação tem forma livre. Pode ser transcrita em documento, o qual poderá ser 

objeto de nova outorga a terceiros. Ainda assim, o assinado não se vincula pelo documento, 

mas somente pelo seu aceite514. Feita por escrito, pode ser indicado como assinatário o 

portador do título515. 

A assinação pode ter por objeto dívidas de quase toda natureza. Por exemplo, pode 

recair sobre um crédito específico, parte de um crédito, uma comissão de venda, um crédito 

bancário, o crédito decorrente de uma venda ou mesmo um crédito futuro. Também pode ser 

condicionada ou a termo516. Acrescenta-se, ainda, que a assinação pode recair sobre crédito 

indisponível para o credor (assinatário), vez é ato do assinante e não implica exoneração do 

devedor517. 

Antes do aceite pelo assinado, o assinante pode proibir o assinatário de transferir a 

assinação. Se tal proibição não foi feita, é transferível. Após o aceite, não é possível ao 

assinante impor a proibição, uma vez que já surgiu a relação jurídica entre o assinante e o 

                                                 
512 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 289-290. O autor é taxativo em afirmar 

que não há direito, não há “direito expectativo” e nem há “expectativa de direito” (idem, p. 295). Expectativa, 

escrito no corpo do texto, é questão de fato, não de direito. 
513 Cf. Idem, p. 282. Em sentido contrário, A. SCHNEIDER e H. FICK (Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 838) 

entendem que a assinação só se formaliza com o aceite por parte do assinado. 
514 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 286. Esclarece o autor que entrega de um 

documento não é, em si mesmo, um ato-fato jurídico nem representa elemento do contrato de assinação. Sendo 

negócio jurídico unilateral, não é pagamento. Outrossim, argumenta que o direito brasileiro permite a assinação 

oral como promessa abstrata de dívida (cita os arts. 135 e 141 do CC/1916 [= 221 e 227 do CC/2002, 

respectivamente]). Também, que o ordenamento pátrio não distingue entre coisas fungíveis e coisas não 

fungíveis no tocante à assinação, desde que sejam respeitadas as regras dos arts. 133 e 134 do CC/1916 [=  art. 

109 e 215 do CC/2002] (idem, p. 293). 
515 Cf. A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 844. 
516 Cf. Idem, p. 837.  
517 Difícil imaginar a efetividade, entretanto, de uma assinação em relação a dívida personalíssima. 

Efetivamente, não será possível o assinado pagar em nome próprio, vez que a prestação só pode ser feita pelo 

devedor original. 
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assinatário518. Impende observar que essa “sub-assinação” não configurará uma cessão de 

crédito519. 

A autorização se extingue pela revogação, pela destruição do instrumento particular 

ou pelo adimplemento da obrigação. A morte ou insolvência de qualquer uma das partes 

(assinante, assinado e assinatário), ou mesmo de todos eles, não leva à extinção da assinação, 

a menos que assim tenha sido estabelecido expressamente. Igualmente, o inadimplemento 

da prestação por parte do assinado não implica extinção da assinação. Nesse caminho, se a 

assinação estabeleceu prazo para a prestação, e o prazo se concluiu in albis, então foi o fim 

do prazo, e não o inadimplemento, que a extinguiu520. 

Especificamente quanto à revogação, ela pode ser feita enquanto não for aceita nem 

paga a assinação. Após o aceite, a prestação estará preparada e assegurada pelo assinado em 

prol do assinatário. Por isso é que não pode ser revogada521. 

Considerando que a insolvência não extingue a assinação, PONTES DE MIRANDA 

esclarece que o administrador da massa falida pode, enquanto não houver aceite pelo 

assinado, revogá-la522. Seguindo a linha de raciocínio esposada pelo autor, é possível 

concluir que também o inventariante pode revogar a assinação dada pelo falecido. 

                                                 
518 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 312. Também pela possibilidade de o 

assinatário transferir a assinação a terceiro: L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 

530. 
519 Cf. A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 837-838. Trata-se, para esses autores, 

de nova assinação. Para eles, o assinatário só pode fazer uma assinação do assinado após este aceitar a primeira 

assinação, uma vez que, até esse momento, inexiste vínculos entre eles. Mais à frente (idem, p. 844), 

esclarecem, entretanto, que nos casos de assinação escrita ao portador, ela se transfere a um novo assinatário 

pela mera tradição do título, não sendo possível fazê-la por endosso. De qualquer forma, tratar-se-á de nova 

assinação, sendo que o assinatário original se converte em assinante em relação ao novo portador, mas 

permanecerá assinatário em relação ao assinado. 

Em relação à afirmação de que se faz necessária a prévia aceitação por parte do assinado, em que pese possa 

ser justificável no ordenamento suíço, não pode prevalecer como regra geral. Em primeiro lugar, nada impede 

que um assinante autorize pessoa com quem não tem vínculo prévio a realizar prestação em seu nome; a relação 

jurídica do assinado com o assinatário nascerá da aceitação da assinação por este assinado. Em segundo lugar, 

a mera assinação não cria verdadeiro vínculo jurídico entre o assinatário e o assinado. Nessa senda, é irrelevante 

identificar a aceitação do assinado em relação à primeira assinação para que o assinatário possa “sub-assinar”. 

Apenas, a “sub-assinação” – assim como a primeira assinação – não criará vínculo entre o assinado e o novo 

assinatário antes de o assinado aceitá-la, sendo irrelevante, portanto, tal como o era em relação ao primeiro 

assinante, identificar se o assinatário-sub-assinante tem relação com o assinado.  
520 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 319-320. 
521 Cf. Idem, p. 283 e L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 528.  

Apesar de admitirem a revogação da assinação, em relação ao assinado, até o momento em que ele presta ou a 

aceita, A. SCHNEIDER e H. FICK (Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 843), comentando especificamente o 

art. 470 do Código Suíço de Obrigações, são claros em afirmar que o assinante não poderá revogar, em relação 

ao assinatário, a assinação quando feita em pagamento de uma dívida ou no interesse deste. 
522 Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 319. Novamente em sentido contrário, sempre com base no art. 470 

do Código Suiço de Obrigações, A. SCHNEIDER e H. FICK (Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 843-844) são 

claros em afirmar que a falência do assinante importa em revogação tácita da assinação; o assinado que já tiver 

aceito não pode, admitem, recusar o pagamento. Já no que toca à falência do assinado, entendem ser irrelevante, 

podendo o assinatário se inscrever na massa falida. 
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O atualizador da obra, BRUNO MIRAGEM, afirma que a revogabilidade da assinação 

é “tida por obsoleta pela doutrina contemporânea, considerando a necessidade de 

segurança no crédito”. Ainda assim admite, seguindo a mesma linha de PONTES DE 

MIRANDA, que o a assinação é inconfundível com negócio firmado entre o assinante e o 

assinatário. Por essa razão, conclui que a revogação da assinação será tida como 

inadimplemento, o que pode levar a perdas e danos523. 

 

3.1.1. Abstração e relação entre as partes 

Tanto a assinação quanto a sua aceitação são declarações abstratas de vontade524. 

Exatamente por isso a assinação prescinde de relação jurídica prévia entre o assinante e o 

assinado525. No mesmo sentido, o assinado que presta (ou aceita), o faz independentemente 

da causa que deu azo à autorização526. De outro lado, eventual invalidade ou ineficácia do 

negócio jurídico – ele próprio causal ou abstrato – que dá substância à relação de provisão 

não afetará a assinação527. 

A despeito de a assinação ser abstrata, A. VON TUHR esclarece que a assinação 

sempre tem uma finalidade, que pode ser mediata ou imediata. Para ele, contudo, só tem 

valor jurídico (em regra geral) a causa direta. É esta (a finalidade direta) que determina a 

natureza jurídica da assinação e, consequentemente, as normas aplicáveis528. 

Ainda segundo esse autor, as três causas jurídicas mais comuns, citadas 

anteriormente529, também se aplicam no tocante à causa da assinação:  

(a) Causa solvendi: é a assinação que tem por finalidade quitar uma dívida, seja 

ela do próprio assinante ou seja de um terceiro-beneficiário; 

(b) Causa credendi: são as assinações pelas quais o assinante almeja obter um 

benefício para si mesmo. Estas são, por sua vez: (1) causa credendi em sentido 

                                                 
523 Panorama atual pelo Atualizador, in PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 309. 

Efetivamente, o próprio PONTES DE MIRANDA (p. 282-283) já havia esclarecido que o assinante pode revogar a 

assinação até o instante em que o assinado realize a prestação, ou a ela se vincule por qualquer forma. Também 

já havia esclarecido que nem a dívida perante o assinatário nem a promessa a este de não a revogar tornam a 

assinação irrevogável entre o assinante e o assinatário. Questão diversa, que não tem relação com a 

possibilidade de revogar, é a responsabilidade do assinante por essa revogação.  
524 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 522. 
525 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 284. A assinação, ainda segundo ele, não 

exige que haja interesse nos termos do art. 930 do CC/1916 [= art. 304 do CC/2002] por parte do assinado. 
526 Cf. Idem, p. 281. 
527 Cf. Idem, p. 299. 
528 Tratado, t. 1 cit. (nota 11 supra), p. 147. Reforça a não confusão da verdadeira causa do negócio com o fim 

remoto na p. 149, esclarecendo que se a doação é feita visando meramente a piedade ou para obter as graças 

de certa pessoa, ainda assim tratar-se-á de doação. Tais motivos remotos não têm relevância jurídica, como 

regra geral, a menos que sejam incorporados no negócio jurídico, como nos casos de condição. 
529 Ver tópico “2.4.3. Relação entre devedor primitivo e assuntor”, acima. 
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estrito, na qual se planeja a restituição do quando foi dado (e.g. empréstimo); 

(2) hipóteses de reembolso, nas quais o assinante realiza um ato, mas almeja a 

restituição do valor despendido (e.g. gestão de negócios) e (3) casos em que o 

assinante realiza o ato, mas espera uma contraprestação, tal como nos contratos 

sinalagmáticos (e.g. a compra e venda); e  

(c) Causa donandi: quando o assinante realiza o ato sem outra finalidade que não 

atribuir o benefício patrimonial a outrem. Destarte, não salda dívida nem 

adquire crédito (e.g. doação) 530.  

PONTES DE MIRANDA
531

 reforça o fato de que na assinação, apesar de haver mera 

autorização, eventual obrigação só pode existir se proveniente de outro negócio jurídico, 

“subjacente, justajacente ou sobrejacente” à assinação.  

De qualquer sorte, não apenas a assinação pode ter diversas causas, como é 

verdadeiramente necessário distinguir a causa da relação entre o assinante e o assinado 

(relação de provisão ou de cobertura) da relação entre o assinante e o assinatário (relação de 

valuta)532.  

 

Relação assinatário-assinado 

O assinado, no instante em que recebe a assinação, não está vinculado ao assinatário 

em decorrência dela, mesmo que estivesse obrigado perante o assinante. Nesse caminho, 

pode o assinado prestar ou não ao assinatário, bem como pode dar ou não o aceite à 

assinação533.  

                                                 
530 Cf. A. VON TUHR, Tratado, t. 1 cit. (nota 11 supra), p. 148. Já L. ENNECCERUS et. al. (Derecho, vol. 2 cit. 

(nota 495 supra), p. 525) acrescenta a hipótese de mandato para que o assinatário receba e invista os recursos. 

Esclarece, outrossim, que na assinação para pagamento, a autorização em si mesma não representa pagamento; 

a dívida só se extingue quando houver efetivo pagamento pelo assinado. No mesmo sentido, PONTES DE 

MIRANDA (Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 315) esclarece que o objetivo da assinação é o adimplemento 

da prestação. Nesse sentido, a promessa de pagamento não gera ao assinado o direito ao reembolso, mas só 

quando este efetua a prestação. 
531 Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 299. 
532 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 524. Segundo o autor (idem, p. 525), na 

relação de valuta (assinante-assinatário), é bastante comum a causa ser (1) o pagamento de dívida do assinante 

perante o assinatário (o autor deixa claro que a assinação não constitue pagamento, ainda que o assinado tenha 

aceito a assinação; a dívida só se extingue quando do pagamento pelo assinado); (2) um mútuo em favor do 

assinatário (tal como no caso anterior, o mútuo só ocorre quando da entrega da cosia pelo assinado); (3) doação 

em favor do assinatário; e (4) mandato para que o assinatário receba e invista os recursos. Já na relação de 

provisão (assinante-assinado), as causas mais comuns são (a) a cobrança de dívida do assinado perante o 

assinante; e (b) um crédito do assinado em favor do assinante, que se obriga ao ressarcimento. Enfim, caso 

relevante de combinação entre as relações de valuta e de provisão são quando a pessoa assina em favor de um 

credor seu (assinação solvendi causa) em devedor seu. Assim, o assinado que paga libera-se de sua dívida 

perante o assinante e libera o assinante de sua dívida perante o assinatário. 
533 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 526. No mesmo sentido, PONTES DE 

MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 301.  
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Ante de aceitar a assinação, não há vínculo entre o assinado e o assinatário, de sorte 

que este não pode constranger nem acionar judicialmente aquele antes de ele aceitar a 

assinação534. Se o assinado dá o aceite, cria-se então uma relação entre ele e o assinatário, 

surgindo um crédito abstrato deste contra aquele535.  

Sendo abstrato o crédito, o assinado só pode opor exceções diretamente vinculadas 

à assinação, à aceitação, ou à pessoa do assinatário (e.g. compensação). Não pode opor 

exceções provenientes da sua relação com o assinante nem da relação entre o assinante e o 

assinatário536.  

  

Relação assinante-assinado 

Com a assinação, o assinado fica autorizado a pagar. A autorização não implica 

obrigação do assinado, que pode recusá-la, ressalvados os casos de pacto especial entre as 

partes. Enquanto não for aceita nem paga a assinação, o assinante pode revogá-la537.  

Dá-se o nome de relação jurídica de cobertura ou de provisão 

(“Deckungsverhältnis” em alemão) para o negócio subjacente entre o assinante e o 

assinado538. 

É de se presumir que a assinação envolva instruções do assinante ao assinado (sobre 

como pagar) ou ao assinatário (sobre como cobrar)539.  

                                                 
534 Cf. A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 837. 
535 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 526. No mesmo sentido, PONTES DE 

MIRANDA (Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 301), que acrescenta ser abstrato o crédito porquanto 

irrelevante o negócio jurídico que deu azo à sua criação: ainda que nulo, anulável ou ineficazes os negócios 

jurídicos entre o assinado e o assinante, ou entre o assinante e o assinatário, o crédito do assinatário perante o 

assinado perdura. Sendo nulo, anulável ou ineficaz a relação entre o assinante e o assinatário, o assinado não 

terá nenhuma pretensão contra o assinatário por causa de enriquecimento sem causa, por exemplo. A pretensão 

é do assinante, em nome de quem se fez a prestação. A. SCHNEIDER e H. FICK (Commentaire cit. (nota 239 

supra), p. 839), de outro lado, afirmam que se o assinante não for devedor do assinatário, então este não poderá 

exigir judicialmente do assinado, vez que não tem ação de responsabilidade contra o assinante. Essa posição, 

entretanto, vai de encontro à regra geral que atribui natureza abstrata à assinação. 
536 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 526. No mesmo sentido, PONTES DE 

MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 301 e A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 

supra), p. 841. Estes últimos autores acrescentam, dentre as exceções pessoais, os vícios de consentimento – 

erro, dolo ou “pressão”. Elencam ainda as exceções decorrentes da própria declaração de aceitação, como as 

condições ou reservas impostas. Também, aquelas decorrentes do acordo entre o assinado e o assinatário sobre 

a forma, o prazo ou mesmo outras renegociações acordadas entre eles. 
537 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 528. Esclarecem os autores que a 

assinação é tida não só como uma autorização para o pagamento, mas também como autorização para receber; 

aceita a assinação pelo assinado, está preparada e assegurada em prol do assinatário. Por isso é que não pode 

ser revogada após a declaração do assinado. 

Outrossim, parece despiciendo esclarecer que se a prestação assinada já foi paga, nada mais há que se fazer, 

tendo constituído o direito do assinado (à quitação ou ao reembolso, e.g.) que atuou mediante prévia 

autorização do assinante. 
538 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 292. 
539 Sobre essas instruções, para PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 285), caso o 

assinado não siga as instruções da forma indicada pelo assinante, mas alcance o mesmo resultado, não há 
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No tocante à relação entre o assinado e o assinante, eventual invalidade ou 

ineficácia do negócio jurídico que deu azo à assinação não afetará esta. Contudo, pode levar 

a enriquecimento injustificado do assinatário, especialmente – mas não restritivamente – nos 

casos em que a assinação for falsa540. 

Na assinação, o assinado presta por conta do assinante. Logo, o pagamento terá 

efeito na relação jurídica entre eles, seja ela subjacente, justajacente ou sobrejacente (seja ou 

não causal). Assim, a prestação pelo assinado ao assinatário terá, na relação entre aquele e a 

pessoa que deu autorização, o mesmo efeito que seria identificado se a prestação fosse feita 

pelo assinado ao diretamente ao assinante. Logo, se for uma doação, está feita a doação pelo 

assinado ao assinante, ainda que a prestação tenha sido efetuada ao assinatário. Se for o 

pagamento de uma dívida, idem; se for um mútuo, terá direito a reaver, do assinante, o valor 

entregue ao assinatário541.  

 

Relação assinante-assinatário 

Com a assinação, o assinatário fica autorizado a cobrar por conta do assinante542. A 

doutrina denomina relação de valuta (“Valutaverhältnis” em alemão) o negócio subjacente 

entre o assinante e o assinatário543.  

Não há, necessariamente, relação jurídica previamente estipulada entre o assinante 

e o assinatário. Pode, exemplifica PONTES DE MIRANDA, o assinante desejar doar ao 

assinatário, mas este se recusar a receber. Nesse caso o negócio jurídico de doação não se 

realiza544. Lembrando que a assinação surge com a mera declaração unilateral do assinante, 

existiu assinação mesmo que não tenha se concretizado um vínculo obrigacional entre as 

partes. 

Se é verdade que a assinação é mera autorização, não criando vínculo obrigacional 

nem direito, a doutrina estabelece alguns “deveres”, em especial ao assinatário.  

                                                 
inconveniente. Contudo, “corre a risco e por conta do assinado, no que não se enquadra no que o assinante 

queria.” 
540 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 300. 
541 Cf. Idem, ibidem. 
542 Cf. L. ENNECCERUS et. al., Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 529. 
543 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 292. 
544 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 284-285 e p. 301. O autor sugere outro 

exemplo interesse: “Aliás, se C deve a D, pode A assinar B para que pague a dívida de C, dando-se ou não se 

dando sub-rogação pessoal (Código Civil, arts. 985, II, 989 e 930, parágrafo único).” (idem, p. 285) 

Percebe-se que para pagar a dívida de “C”, “B” deverá realizar a prestação em favor de “D”. O fará em nome 

próprio (dele mesmo, “B”), mas por conta de “A”. Não há nenhum vínculo jurídico ligando “A”, assinante, a 

“D”, assinatário, vez que a causa da assinação é um negócio entre “A” e “C”, devedor. Pode configurar doação 

ou gestão de negócio, por exemplo. 
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Primeiramente, a lei não fixa prazo para que o assinatário apresente cobrança ao 

assinado; entretanto, entende-se que ele deve apresentá-la o mais breve possível. Também, 

deve informar ao assinante que o assinado se recusa a aceitar ou a realizar a prestação. Deve 

ainda informar que ele próprio, assinatário, não a aceita ou não tem meios para efetivar a 

cobrança545. 

Efetivamente, eventual mora do assinatário em informar que não aceita a 

autorização para cobrar do assinado, ou que este se recusa a pagar pode gerar prejuízos ao 

assinante. É o caso, por exemplo, de insolvência do assinado posterior à assinação546.  

 

3.1.2. Aceite e adimplemento 

É relevante destacar que, informado da assinação, o assinado por proceder de 

diversas formas. Pode, por exemplo, se recusar a pagar ou a prometer, simplesmente; 

também é possível se recusar a pagar no presente, mas nada se referir ao futuro547.  

Se, por outro lado, aquiescer à assinação, estará se vinculando, concretizando o ato 

denominado aceite. Trata-se de declaração unilateral de vontade que, além de ser abstrata, é 

irrevogável548. 

                                                 
545 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 285. Também L. ENNECCERUS et. al., 

Derecho, vol. 2 cit. (nota 495 supra), p. 529 e B. GEVA, Liability cit. (nota 66 supra), p. 58-59. 
546 Especificamente em relação à obrigação do assinatário de declarar a sua recusa à assinação, A. SCHNEIDER 

e H. FICK (Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 839) esclarecem que a sua omissão não estabelece vínculo 

entre as partes, mas cria em prol do assinante um direito de regresso em caso de prejuízos. Exemplificam com 

a hipótese de o assinante, crendo aceita a assinação, deixa de cobrar seu crédito do assinado quando ele 

dispunha de recursos e, após a informação de que o assinatário não a havia aceito, o assinado já não possua 

condições de satisfazer sua dívida. 

No mesmo sentido, comentando o art. 469 do Código Suíço de Obrigações, esses autores (idem, p. 842) 

esclarecem que o assinatário não tem o direito nem é obrigado a cobrar o pagamento antes de a dívida ser 

exigível. Contudo, caso o assinado declare antes, ou quando cobrado, que não realizará o pagamento, então 

cabe ao assinatário informar ao assinante esse fato. A informação deve ser feita pelo assinatário, que passou a 

ter o direito de cobrar do assinado. Caso o assinatário, ciente de que o assinado não pagará, não pagou, ou 

pagou parcialmente, não informe esse fato imediatamente ao assinante, responderá perante este pelos prejuízos 

que o assinante vier a ter. O prejuízo será calculado pelo indébito que o assinante sofrer em caso de insolvência 

do assinado nesse interregno. 

Pode-se exemplificar o caso da seguinte forma: Tício é credor de Caio e devedor de Mévio, e decide fazer uma 

assinação. Daí Mévio vai a Caio para saber se ele pagará a dívida, exigível em um mês, mas Caio informa que 

não a pagará. Mévio então se mantém inerte e, no dia do vencimento, vai cobrar de Tício. Este nada mais 

poderá fazer do que pagar, já que é devedor. Acontece que, ato contínuo, ele procura Caio para coletar sua 

própria dívida e descobre que Caio se tornou insolvente duas semanas atrás – após ter informado a Mévio de 

que não pagaria, e antes de ser cobrado por Tício. Nesse caso, Tício terá direito a perdas e danos contra Mévio 

que, cientificado um mês antes de que Caio não pagaria, não informou diligentemente a Tício tal fato. 
547 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 285. Nessa última hipótese, o autor 

considera relevante diferenciar o momento em que se torna exigível a dívida do assinado perante o assinante – 

se for onerosa a relação entre eles –, vez que o pagamento pelo assinado será pela relação jurídica entre ele e 

o assinante (seja ela relação causal ou abstrata). 
548 Cf. Idem, p. 302. Esclarece o autor (p. 303) que, nos termos dos arts. 135 e 141 do CC/1916 [= arts. 221 e 

227, caput, do CC/2002, registrando-se que este último comando foi revogado pelo art. 1.072, II, da Lei 

13.105/2015, denominado Código de Processo Civil], o aceite só terá forma especifica se for exigida forma 
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Comentando o art. 468 do Código Suíço de Obrigações, A. SCHNEIDER e H. FICK 

afirmam que a aceitação do assinado pode ser feita com reservas. Essas reservas não podem 

ser abstratas ou genéricas (como “sous toutes réserves”), mas devem ser feitas de maneira 

precisa e substantiva (ex. “pour autant que lui-même est obligé vis-à-vis de l’assignant”). 

Uma vez que o assinado aceite a assinação, não poderá alterar sua declaração, 

condicionando-a a outra coisa que não aquela estipulada549. 

De qualquer sorte, destaca-se que a aceitação vincula o assinado ao assinatário, mas 

não é prestação e nem satisfaz a dívida. A obrigação só estará solvida quando houver a 

efetiva prestação pelo assinado, momento em que cumprirá a promessa feita no aceite550. 

De outro lado, pode ser feito o pagamento da prestação diretamente do assinado ao 

assinatário, sem a necessidade do prévio aceite (este será implícito). Nessa hipótese, a 

propriedade da coisa também passa diretamente de um para o outro551. A participação do 

                                                 
especial para a prestação ou promessa que se aperfeiçoa. Se for escrito, é necessária a assinatura do assinado, 

não bastando outros registros incertos, como “visto” ou “aceito”. Também C. BUFNOIR et al. (Code, t. 2 cit. 

(nota 258 supra), p. 326) anota que um mero “vu” (“visto”) é insuficiente. O aceite passa a ter eficácia no 

momento em que for apresentado ao assinatário. Se o aceite for formalizado por escrito, enquanto o documento 

estiver nas mãos do assinado, ele poderá riscá-lo. Se for entregue ao assinante ou a outrem (não o assinatário), 

passa a valer entre eles, mas não em relação ao assinatário, de sorte que pode o documento ser devolvido ao 

assinado para que melhor repense e, eventualmente, risque seu aceite. Enfim, uma vez entregue ao assinatário, 

não poderá mais haver revogação pelo assinado, nem mesmo por acordo deste com o assinante. 

Questiona-se ainda PONTES DE MIRANDA (idem, p. 304) se o aceite pode ser de viva voz (ou por telefone). 

Anota que há doutrina em sentido positivo, mormente na seara comercial. Também registra doutrina que aceita 

a assinação, mas não o aceite por viva voz, salvo nos casos em que seria aceita a declaração verbal para a 

assunção da dívida. 

Como já dito alhures, A. SCHNEIDER e H. FICK (Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 838) entendem que a 

assinação só se formaliza com o aceite por parte do assinado a qual, acrescentamos agora, ele esclarece ter o 

poder de vincular o assinado ao assinatário que, desse momento em diante, terá dois devedores. 
549 Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 841. Os autores acrescentam – tratando da assinação de promessa de 

pagamento – que ao aceitar a assinação, o assinado não assume a dívida original do assinante, mas sim cria 

uma nova relação de débito. Não há identidade jurídica, mas meramente relação de interesse econômico. Por 

meio desse instrumento o assinado cria uma obrigação cujo adimplemento deve servir para extinguir a 

obrigação existente entre as outras partes, i.e., o assinante e o assinado. Essa conclusão deve ser tomada com 

cuidado. Ver conclusões desse tópico para mais detalhes. 
550 B. GEVA, Liability cit. (nota 66 supra), p. 58-59. No mesmo sentido PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII 

cit. (nota 53 supra), p. 314-315. Este autor anota, entretanto, que a assinação pode impor que o assinado assuma 

a dívida, liberando o assinante. Nesse caso, entende, fica deturpada a fattispecie da assinação. Registra ainda 

(p. 282-283), que o aceite não implica novação, mesmo quando o assinado promete pagar a dívida ao 

assinatario, salvo se estiverem presentes os requisitos legais deste. No mesmo sentido, A. SCHNEIDER e H. FICK 

(Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 838) também anotam a possibilidade de as partes atribuírem à aceitação 

da assinação, pelo assinado, o efeito de extinguir a dívida do assinante, hipótese em que a assinação será feita 

a título de pagamento. Ainda assim, anotam (p. 840) que a regra geral é só ficar liberado o assinante quando 

houver o pagamento propriamente dito. 

Em todos esses casos, ou seja, novação ou exoneração, também o assinatário deve apresentar seu aceite. 
551 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 308. Segundo o autor, no pagamento da 

assinação, não restam dúvidas de que a coisa entregue vai direto do assinado para o assinatário, tese escorada 

no jurisconsulto romano Juliano. Esclarece que antes, entretanto, baseados no também jurisconsulto romano 

Celso, alguns argumentavam que a coisa, juridicamente, ia do assinado para o assinante para, somente então, 

ir para o assinatário. Convém transcrever o próprio autor, pela clareza de sua exposição: “Com o acôrdo de 

transmissão de propriedade e da posse, o assinatário passa a ser dono do que recebeu. Nenhum alcance tem 
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assinante fica restrita aos negócios mantido por ele com cada uma das outras partes da 

assinação. 

Novamente tratando da relação de valuta e de provista, PONTES DE MIRANDA 

também esclarece que a prestação pelo assinado ao assinatário extingue ambas552. A. VON 

TUHR relembra que o recibo dado pelo assinatário ao assinado é em nome próprio e não 

precisa fazer qualquer referência à dívida do assinado perante o assinante553. 

Ainda nesse contexto do adimplemento, havendo um débito do assinante perante o 

assinatário, este não pode se recusar a receber a prestação ofertada pelo assinado, ainda que 

este não se apresente nessa condição. O assinado pode, inclusive, propor ação de 

consignação em pagamento. Ressalva-se, naturalmente, a hipótese de a prestação ser 

personalíssima em relação ao assinante554. 

 

3.1.3. Assinação x outros institutos 

Tal como se busca definir a assunção de dívida pela demonstração da sua distinção 

em relação a outras fattispecies próximas, também é interessante fazer o mesmo esforço em 

relação à assinação. 

 

Assinação x mandato 

Pode parecer difícil, à primeira vista, diferençar a assinação do mandato. Contudo, 

em análise mais próxima, torna-se claro que os institutos são inconfundíveis555.  

Em primeiro lugar, no mandato para receber, o mandatário se obriga a receber, 

obrigando-se a prestar contas ao mandante, a seguir as instruções etc. Em sentido oposto, o 

                                                 
hoje a discussão entre os que se apoiavam em CELSO e os que invocavam JULIANO para explicar que C 

adquirira de B o bem, que era de B, para a solução de dívida de A. CELSO viu a propriedade caminhar de B 

para A e de A para C, como se, para prestar por A, B precisasse da atribuição da propriedade a A. JULIANO 

apenas apontava a linha de B a C, sem qualquer volta ou rodeio por A.”. Cita, em outra parte (idem, p. 320), 

o fragmento Afric. 7 Quaest., D. 46, 3, 38, 1, que aceita a transferência direta. Concordamos com essa linha: 

nada impede que B aliene diretamente para C por conta e ordem de A. O ato jurídico de alienação tem uma 

causa, mas não se identifica com ela, sendo possível distingui-las. 
552 Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 321. Cita o autor, ainda, o fragmento Paul. 14 ad Plaut., D. 46, 3, 

64. 
553 Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 19. Esclarece, nesse contexto, que essa é mais uma diferença em 

relação à representação: a quitação seria dada em nome do assinante, caso se tratasse de representação ou 

mandato.  
554 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 316. 
555 Cf. A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 834. Também PONTES DE MIRANDA 

(Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 279-280) anota a impossibilidade de confundir os institutos, ainda que 

na assinação possa haver, “subjacente, justajacente ou sobrejacente à assinação”, um negócio jurídico de 

mandato. Esse autor admite que, antes, a assinação era confundida com o mandato, na noção de mandato de 

pagamento ou de cobrança. Contudo, entende que o mandato seria mais do que a assinação: esta é mera 

autorização. 
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assinatário não se obriga ao aceitar a assinação, não estando vinculado a receber a coisa 

assinada, pode ceder a assinação a terceiros, pode receber de forma diversa da acordada etc. 

O assinatário possui, em linhas gerais, liberdade absoluta no tocante à aceitação da 

prestação556.  

Em segundo lugar, também é possível diferenciar a assinação do mandato 

porquanto este pode ser revogado a qualquer momento.  A assinação, uma vez aceita pelo 

assinado, se converte em direito do assinatário, não podendo mais ser limitada nem 

revogada557. 

Em terceiro lugar, no tocante ao mandato de pagamento, o mandatário está obrigado 

a pagar, e o faz em nome e por conta do mandante. Já na assinação, o assinado tem mera 

autorização de fazê-lo, e o fará em nome próprio, ainda que por conta do assinante558. 

Ainda, segundo PONTES DE MIRANDA, o assinado não incorre em mora, mesmo que 

o assinatário tenha se apresentado para cobrar a dívida; o assinado não pode exigir do 

assinatário a quitação; nem pode, o assinado, compensar a dívida com crédito seu perante o 

assinatário559. Já C. BUFNOIR et al. destacam que a assinação não pode ser identificada com 

o mandato, vez que não há representação e a assinação é abstrata560. 

 

Assinação x cessão de crédito 

É possível diferenciar a assinação também da cessão de crédito. Em primeiro lugar, 

esta exige um crédito previamente constituído. Na assinação, pode ou não haver tal crédito 

do assinante perante o assinado. Mesmo nos casos em que há, a assinação não tem o efeito 

de tornar este devedor do assinatário561. 

Nesse caminho, na assinação o assinatário só adquire um direito contra o assinante 

quando o assinado aceitar a indicação – relembra-se que o assinado é autorizado, mas não 

obrigado a aceitá-la. Na cessão, o cessionário adquire o direito contra o cedente desde o 

momento em que este entrega o crédito. O devedor é meramente notificado562.  

Em segundo lugar, a assinação também se diferencia da cessão em relação àquele 

que as recebe. Na cessão de crédito, o cessionário recebe o crédito como pagamento de uma 

                                                 
556 Cf. A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 834. 
557 Cf. Idem, ibidem. 
558 Cf. Idem, ibidem. 
559 Cf. Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 281. Em relação à quitação, item (2), o autor cita os arts. 939 a 

941 do CCC/1916 [= arts. 319 e 320 e CC/2002]. 
560 Code, t. 2 cit. (nota 258 supra), p. 323. 
561 Cf. A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 835. 
562 Cf. Idem, ibidem e PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 280. 
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dívida, como a própria doação ou ainda como um mútuo. Na assinação, o assinatário não 

substitui o seu crédito perante o assinante por outro, perante o assinado; há mera autorização 

para cobrar. Recebido o pagamento do assinado, o assinatário utiliza esses recursos para, 

com eles, se pagar (se se tratar de um crédito), ou recebe os recursos como uma doação, 

como um mútuo, ou ainda por outra causa jurídica563. 

 

Assinação x outros negócios jurídicos unilaterais 

PONTES DE MIRANDA
564 chama atenção de que nos negócios jurídicos unilaterais, 

em regra, aquele que se manifesta assume a dívida no momento em que outrem satisfaz o 

seu pressuposto. Exemplifica ventilando a hipótese de uma oferta de prêmio para quem 

encontrar determinada carteira perdida ou vencer uma corrida. De outro lado, na assinação 

o pressuposto da declaração é a prestação por parte de outra pessoa. É nesse momento que 

nasce a dívida do assinante. 

Assim, a assinação se distingue de outras declarações unilaterais porquanto nestas 

é o próprio declarante que se torna devedor, enquanto naquela torna-se devedor o assinado 

(terceiro), caso a aceite.  

 

Assinação x cheque 

Também se distingue a assinação do cheque. Este tem forma específica, enquanto 

aquela não tem. Nesse caminho, se a assinação for feita por meio de cheque, deve respeitar 

as regras especificas deste instituto e, somente subsidiariamente, aplicar as regras da 

assinação565. Também é relevante ressaltar que o cheque não pode ser revogado pelo 

sacador566. 

                                                 
563 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 280.  

Em outras palavras, na cessão de crédito, há transferência do crédito. Esse crédito é, em si mesmo, um bem 

jurídico. Assim, o cessionário recebe o crédito como um bem, podendo representar uma dação em pagamento 

(de uma dívida do cedente, por exemplo), mas também um mútuo ou uma doação, por exemplo. 

Diferentemente, recebida a assinação, não há transferência de nenhum bem (nenhum crédito, por exemplo), 

não adquirindo o assinatário nenhum direito contra o assinado. Contudo, se o assinado vier a pagar, então o 

pagamento poderá ser recebido pelo assinatário como pagamento da dívida do assinante (se for esse o caso), 

ou como doação ou mútuo do assinante. Igualmente, se o assinado prometer pagar, então cria-se uma nova 

relação, um novo crédito decorrente do aceite. Em suma, na cessão de crédito há transferência de um crédito 

do cedente para o cessionário; na assinação, há mera autorização para cobrar em nome próprio, mas por conta 

do assinante, não havendo portanto, cessão de crédito. 
564 Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 281. 
565 Cf. A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 239 supra), p. 835. 
566 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 283. 

Observa-se que a Lei nº 7.357/1985 autoriza, em situações especificas (como roubo ou furto) e fundamentadas, 

a sustação ou a contra-ordem ao cheque. Contudo, exatamente porque não é livre a revogação, não pode ser 

confundida com a revogação da assinação, que é ato potestativo do assinante. 
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Assinação x carta de crédito 

De outro lado, PONTES DE MIRANDA afirma que a carta de crédito é uma hipótese 

de assinação, porém tem elementos que lhe são particulares e extravasam este instituto567. 

Esclarece ainda que nela, em vez de se estabelecer quantia certa que será entregue, há fixação 

de montante máximo que pode ser liberada568.  

 

Assinação x novação 

Como bem anotou já TEIXEIRA DE FREITAS, a novação não se confunde com a 

simples indicação de pessoa que deve pagar ou que pode receber569. Efetivamente, a novação 

implica extinção da obrigação original com a criação de outra. Exige, para tanto, o animus 

novandi. Já a assinação não modifica a relação jurídica. 

 

Assinação x acreditivo 

PONTES DE MIRANDA, observa a acreditação ou acreditivo como instituto diverso 

da assinação. Acreditação, esclarece, é o negócio em que um comprador indica a um 

vendedor um terceiro para pagar a dívida. Por sua vez, o prestador acreditivo tem obrigação 

de pagar ao vendedor o que deve o comprador, desde quando tenha comunicado sua 

confirmação, e o negócio tenha se tornado irrevogável. Trata-se de promessa de dívida 

abstrata570.  

 

3.1.4. Distinção entre a assunção de dívida e a assinação 

Diante de tudo quanto exposto acima, é fácil constatar que a assinação não pode ser 

confundida com a assunção de dívida571.  

                                                 
567 Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 304. No mesmo sentido A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. 

(nota 239 supra), pp. 834-835. 
568 Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 281. Com razão o autor em relação ao portador da carta de crédito. 

Este não é obrigado a fazer uso do crédito, a sacá-lo, podendo inclusive recusá-lo ou apenas usar parcialmente. 
569 Vocabulário cit. (nota 101 supra), p. 271. 
570 Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 281. Nesse ensejo, o autor ainda afirma que a acreditação também 

não se confunde com o negócio em favor de terceiro. O autor, em sua exposição, apesar de ser taxativo que se 

tratam de negócios diversos, usa a expressão “assinado” em lugar de “prestador acreditado” em diversas 

oportunidades. Preferimos a segunda para deixar clara a distinção. Sobre o tema de acreditivo, ver idem, pp. 

323 e segg. 

Em relação à dificuldade terminológica, J. MORGAN, El acreditivo, Santiago, Juridica de Chile, 1960, p. 27 e 

segg., esclarece que a dificuldade em estabelecer uma nomenclatura comum às instituições financeiras ao redor 

do mundo se deve ao desenvolvimento rápido, à ausência de legislação específica, e ao seu uso predominante 

no comércio internacional. 
571 Conclui no mesmo sentido PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 290). 
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Em primeiro lugar, é interessante a classificação da assinação em solutória e de 

promessa de pagamento. Na primeira, o assinado está autorizado a pagar; aceita a assinação, 

segue-se (ou não) o ato-fato jurídico do pagamento. Na segunda, o assinado está autorizado 

a tornar-se devedor.  

Já a assunção de dívida pressupõe a manutenção do débito, somente se adequando 

à segunda classificação. Frisa-se: tornar-se devedor é diferente de pagar. 

A assinação estará perfeita e acabada com a declaração do assinante autorizando o 

assinado a tornar-se devedor do assinatário, em nome próprio, mas por conta do assinante. 

É irrelevante, para o nascimento da assinação, que o assinado se torne ou não devedor, que 

aceite ou não a assinação, que assuma, se acumule ou perfaça novação da obrigação. 

Diferentemente, na assunção de dívida, o negócio só estará perfeito e acabado quando derem 

seu consentimento o assuntor e o credor. 

Dessarte, a assinação poderá ser negócio subjacente à assunção da dívida, sua causa, 

mas não pode confundir ser com ela. Da mesma forma como não se confunde com a assunção 

da dívida a doação, a compra e venda etc., todos negócios subjacentes que lhe dão causa572. 

 

3.2 – Promessa de liberação 

Seguindo no esforço de diferenciar a assunção de dívida de outros institutos 

próximos, e já tendo anotado a existência da assinação, na qual não se cria nenhuma 

obrigação, mas apenas autorização para as partes, o próximo passo é analisar a “promessa 

de liberação”573. 

                                                 
572 No mesmo sentido PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 308), talvez um pouco 

mais claro, razão pela qual convém transcrevê-lo: “A assinação promissória, em si, em nada se diferença da 

assinação para prestar sem promessa, salvo em que a prestação do assinado é em assunção de dívida. Para o 

atendimento pelo assinado, na assinação de prestação de pecúnia, ou de outro bem que não seja crédito, bastam 

o aceite e o ato-fato jurídico. Para o atendimento de prestação de assunção de dívida (prestação de crédito), ao 

aceite há de sobrevir ou ser concomitante o negócio jurídico em que o assinado se faça devedor. Noutros 

têrmos: há de haver promessa, que pode ser bilateral ou unilateral (...)”   

Ainda segundo PONTES DE MIRANDA (idem, p. 310), tratando-se de assinação na qual o assinado promete ao 

assinatário pagar a dívida do assinante, entende que essa promessa tem efeito cumulativo, não extinguindo a 

dívida do assinante perante o assinatário, a menos que o inverso seja acordado pelas partes (caráter dispositivo 

da regra geral), devedo o assinatário expressamente aceitar liberar o assinante. Mais, mesmo sendo cumulativa 

a dívida, não há solidariedade, mas sim que o assinado entra na relação como devedor principal. Nesse 

caminho, o assinatário que aceitou a assinação só poderá revolver-se contra o assinante após tentar cobrar sem 

sucesso do assinado. Também pela ausência de solidariedade, A. SCHNEIDER – H. FICK, Commentaire cit. (nota 

239 supra), p. 839. Esclarecem estes autores que, ao aceitar a assinação, o assinatário deve passar a cobrar do 

assinado. Assim, se vier a exigir do assinante, este poderá se opor a pagar enquanto o assinatário não 

demonstrar ter cobrado antes do assinado. Mas, vencido o prazo para o pagamento pelo assinado, ou cobrado 

este e não efetuada a prestação, o assinatário pode voltar a exigir do assinante. 
573 Efetivamente, conforme L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 105), 

“CARBONNIER [Droit Civil, t. II, nº 210, p. 744] (...) chama-a cessão interna da dívida e a situa no primeiro 

degrau teoricamente concebível da cessão de dívida, das quais os dois outros são, sucessivamente, a cessão 
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A promessa de liberação é um negócio jurídico novo, autônomo e 

autossuficiente574, vinculando o devedor e o terceiro. Este se compromete perante aquele a 

liberá-lo de uma dívida. É negócio independente da relação jurídica entre o devedor e o 

credor, não tendo nenhum efeito sobre esta.  O devedor primitivo se torna credor do terceiro; 

já o credor não tem direito contra o terceiro, mantendo seu crédito perante o devedor 

primitivo575.  

Torna-se mais fácil compreender a promessa de liberação pela análise de exemplo 

encontrado na prática da locação imobiliária: é comum ser acordado no contrato de aluguel 

a obrigação de o locatário de pagar os tributos incidentes sobre o imóvel. A obrigação é, e 

continua sendo, do proprietário do imóvel576, que é o contribuinte. O locatário (promitente), 

                                                 
cumulativa e a cessão perfeita.”. Em outras palavras, a “promessa de liberação” seria o primeiro passo para a 

transferência da dívida de uma pessoa para outra. No mesmo sentido, C. LOBO – R. NEY – D. PONTES (Cessão 

cit. (nota 141 supra), p. 222) anotam que a promessa de liberação é “uma variante da cessão de dívida”. Do 

ponto de vista econômico, assiste razão à tese: o promitente assume o ônus econômico da prestação, ainda que 

não a responsabilidade jurídica perante o credor. Por esse motivo o tópico é o segundo na ordem, logo após a 

assinação – a qual, como visto, é mera autorização por parte do devedor, não levando, por si só, à transferência 

da dívida a vinculação do assinado – e antes da “adjunção na dívida”, ou “assunção cumulativa”, como é 

corriqueiramente denominado o instituto.  
574 Diversamente, P. STOLZE GAGLIANO e R. PAMPLONA FILHO (Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 

292) defendem tratar-se de contrato preliminar. Também L. ROLDÃO GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), 

p. 110). Vide nota de rodapé nº 590, abaixo. 

Essa tese só tem fundamento se se restringir a promessa de liberação à promessa de assunção de dívida. Não 

há contrato subsequente na promessa de liberação que se restringe à promessa de pagamento, por exemplo. Ver 

tópico “3.2.1. Nomenclatura e distinções de espécies”, abaixo, para esclarecimento quanto às espécies de 

promessa de liberação. 
575 Nesse sentido, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 82), que afirma, 

in litteris (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 104): “Seus efeitos se produzem, em princípio, entre o devedor 

e o terceiro, permanecendo o credor à margem do que entre eles se passa. Daí por que, basicamente, se 

circunscreve a gerar um crédito do devedor diante do terceiro, a fim de que este o liberte da obrigação.”. 

Também A. VAZ SERRA (Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 83), o que afirma: "A promessa de 

liberação consiste numa convenção entre o devedor e um terceiro, mediante a qual este se obriga, para com 

aquele, a pagar a dívida. O primitivo devedor continua obrigado para com o credor; mas, por convenção entre 

o devedor e um terceiro, este obriga-se, para com o devedor, a pagar a sua dívida." (grifos no original). Ainda 

E. C. SILVEIRA MARCHI (Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149), segundo quem “a assunção de 

cumprimento, chamada de “accollo” pela doutrina italiana, contrato pelo qual um terceiro (o “accollante”) 

obriga-se perante o devedor primitivo (o “accollato”) a pagar a dívida originária em favor do credor primitivo 

(o “accollatario”).” (grifo no original). 

Acrescenta S. BENETI (Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28) que caso o terceiro não cumpra a sua prestação 

de liberar o devedor primitivo, este próprio deve satisfazer o crédito do credor da obrigação primitiva. Também, 

L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 107) anota que, sendo a promessa de 

liberação é um acordo interno entre o devedor e o promitente, não é oponível contra o credor. 

Em sentido contrário, M. SIMÕES (Transmissão cit. (nota 125 supra), p. 57) conclui que na “assunção de 

adimplemento” há verdadeira “assunção cumulativa de dívida” em relação ao credor. 
576 Utiliza-se, para fins de simplificação, apenas o “proprietário” no corpo do texto. Contudo, é possível 

observar que o art. 34 do CTN, que trato do IPTU, por exemplo, estabelece ser contribuinte não apenas o 

proprietário do imóvel, mas também “o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”  

Ainda nesse ensejo, observa-se que o STF, em recentes julgamentos dotados de repercussão geral (RE 601720, 

Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 

julgado em 19/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017 e 

RE 594015, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-08-2017 PUBLIC 25-08-2017), consolidou a seguinte tese “A 
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que é terceiro em relação a essa dívida tributária, se compromete perante o locador 

(promissário) a pagar a dívida que o proprietário (devedor primitivo) tem perante o 

município (credor). Do quadro fático apresentado, percebe-se que o locador passa a ter o 

                                                 
imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária 

de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é 

constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”.  

Não cabe aprofundar na discussão da matéria de imunidade e da identificação do contribuinte, vez que tem por 

objeto direito constitucional-tributário, e não privado propriamente dito. Entretanto, é importante registrar que 

o voto do relator, Min. Edson Fachin, vencido, foi pela manutenção da imunidade exatamente porque “Assim 

sendo, é irrelevante do ponto de vista tributário que ‘o próprio contrato de concessão de uso firmado pela 

Recorrida e pela INFRAERO contém cláusula expressa (nº 03) no sentido de que os ônus relativos aos tributos 

fundiários municipais serão repassados ao concessionário, no caso a impetrante’. Isso porque a INFRAERO é 

imune aos impostos fundiários municipais, assim como eventuais instrumentos jurídicos de direito privado que 

transladem o ônus econômico relativo à tributação não são oponíveis à Administração Tributária.” (página 7 

do voto). Ou seja, reconheceu exatamente a posição adotada nesse trabalho: a promessa de liberação não 

vincula o promitente ao credor. Restou vencido, entretanto, pelo voto-vista do Min. Marco Aurélio. Este se 

fundou não na questão da titularidade do imóvel nem da condição de contribuinte propriamente dito, mas sim 

em questão de equidade, vez que esse arrendatário estaria sendo beneficiado em sua atividade comercial frente 

aos seus concorrentes. Em suas próprias palavras: “A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez 

haver particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufruindo de vantagem 

advinda da utilização de bem público. /¶/ A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A 

previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos 

entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação dos particulares que atuam no regime da livre concorrência.” 

(página 4 do voto-vista). 

Outrossim, registra-se que essa decisão vai de encontro precedente dessa mesma corte. Julgando a questão da 

imunidade de entidade religiosa quando o imóvel de sua propriedade é alugado, o STF decidiu que: “EMENTA: 

Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de 

impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 

150, VI, "b" e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se 

encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios 

destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços "relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades nelas mencionadas". 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor 

interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as 

hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 325822, Relator(a):  Min. ILMAR 

GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2002, DJ 14-

05-2004 PP-00033 EMENT VOL-02151-02 PP-00246)”. A situação é idêntica: neste caso, o imóvel é de 

entidade religiosa, mas está alugado a terceiro; esse fato não é suficiente para afastar a imunidade do imóvel, 

vez que ele continua sendo de propriedade da entidade religiosa. O simples fato de que o terceiro usa o imóvel 

com finalidade não religiosa não desvincula o imóvel do seu proprietário nem retira a sua natureza. Igualmente, 

no caso anterior, o imóvel público continua sendo público, mesmo quando arrendado a pessoa privada. 

Inclusive, o próprio Min. Marco Aurélio registrou que essa foi a posição da Procuradoria-Geral da República 

quando instada a se pronunciar no Recurso Extraordinário julgado na forma de repercussão geral: “A 

Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, assinalando haver a 

jurisprudência do Supremo se consolidado sob a óptica de que o mero detentor de posse precária e desdobrada, 

decorrente de direito pessoal, fundada em contrato de cessão de uso, não pode figurar no polo passivo de 

obrigação tributária.” (página 2 do voto-vista)  

De qualquer sorte, o julgamento do STF em sede de repercussão geral não invalida o exemplo no corpo do 

texto dessa tese. No julgamento, em uma hipótese excepcional, retirou-se a imunidade do imóvel, permitindo-

se a cobrança do tributo diretamente do arrendatário em função de sua utilização do imóvel. A decisão não se 

fundamentou na eventual existência de promessa de liberação do arrendatário perante o arrendante, mas sim 

porque o Ministro viu no arrendatário uma espécie de domínio útil ou de posse: “A hipótese de incidência do 

Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil 

e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao 

proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há 

falar em ausência de legitimidade do ora recorrido para figurar em poli passivo da relação jurídica tributária.” 

(página 6 do voto-vista). 
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direito de exigir a liberação da dívida pelo locatário. O município, contudo, não pode agir 

diretamente contra o locatário; só pode acionar o proprietário, que continua sendo o 

contribuinte-devedor577. 

É imperioso observar que identificar o devedor primitivo como promissário é uma 

simplificação perigosa. Admite-se que a hipótese mais comum é aquela na qual o 

promissário é o devedor primitivo; contudo, esse não é um elemento essencial do negócio. 

Pelo contrário, é plausível que o promissário seja também terceiro em relação à obrigação 

cuja liberação se promete.  

No caso apresentado dois parágrafos acima, constata-se que o devedor é o 

proprietário do imóvel enquanto o promissário é o locador. É comum que o locador seja o 

proprietário; mas nada impede que seja outrem. Exemplifica-se, assim: um pai empresta 

(mútuo) imóvel ao filho que, por sua vez, passa a alugá-lo para obter renda; nesse caso, o 

proprietário-devedor é uma pessoa (o pai) e o promissário é outra (o filho).  

Em outras palavras, é possível afirmar que na promessa de liberação:  

(1) Há uma nova obrigação, entre partes diversas da obrigação primitiva (ao menos 

o credor não participa), a qual não se extingue; 

(2) O credor não adquire direito contra o promitente; 

(3) O devedor primitivo continua devedor; e 

(4) O promitente se obriga perante o promissário, mas não assume o lugar de 

devedor perante o credor. 

Nesse contexto, sendo o credor pessoa estranha ao negócio, e considerando que o 

devedor primitivo continua obrigado, não se pode falar, em sentido estrito, em “transmissão 

                                                 
577 Exemplo dado por S. SANTOS (Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 305). Já C. CHAVES DE FARIAS – N. 

ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 supra), p. 414) dão exemplo parecido, referindo-se às taxas condominiais 

em vez dos tributos incidentes sobre o imóvel. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 

supra), p. 105-106) sugere ainda o seguinte exemplo: “... uma sociedade nacional compra certa mercadoria de 

uma firma estrangeira e lhe promete, por conta do preço, pagar o frete que a última deve à sociedade 

transportadora da mercadoria. Gera-se para a sociedade estrangeira o direito de ver-se liberada, pela nacional, 

em relação à transportadora pelo frete devido. Se a promitente não cumpre o prometido, a promissária terá de 

pagar o frete devido, mas poderá reclamar seu reembolso da primeira com o ressarcimento dos danos causados, 

se houve culpa. Nenhum direito nasce, porém, para a transportadora contra a sociedade nacional pelo frete que 

lhe é devido, unicamente, pela estrangeira.”  

Outros exemplos interessantes são dados ainda por M. LIMA REGO (A promessa de exoneração de dívida a 

terceiro. Pretexto para uma reflexão sobre o conceito de prestação, in J. L. FREITAS et al. (org.), Estudos em 

homenagem do Professor Doutor Carlos Ferreira de Almeida, vol. 2, Coimbra, Almedina, 2011, p. 683 e nt. 

8): o seguro de responsabilidade civil e o cartão de crédito.  

Registra-se ainda que L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 107) como bem 

anotou ser impróprio falar em novo devedor nos casos de promessa de liberação. Realmente, o promitente não 

se torna devedor do credor, não assume a dívida, não se adjunta nela, e, portanto, não se torna novo devedor 

em relação à dívida primitiva. 
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das obrigações”578. 

Registra-se, outrossim, que a promessa de liberação pode ser gratuita (configurando 

promessa de doação) ou onerosa (quando será negócio jurídico bilateral)579. Também, que o 

promitente não pode ser obrigado a adimplir a dívida antes do seu vencimento; contudo, 

salvo cláusula em contrário, deve procurar liberar o devedor o quanto antes580.  

 

3.2.1. Nomenclatura e distinções de espécies 

É possível observar que a expressão “promessa de liberação” não é unânime. Há 

autores que preferem outras nomenclaturas, tais como “promessa de assunção”, “promessa 

de pagamento”, “promessa de execução”, “promessa de adimplemento”, “cessão interna” e 

“assunção de cumprimento”. Em relação às denominações estrangeiras, os autores pátrios 

identificam a promessa de liberação com o “Erfüllungsübernahme”, na Alemanha, e, na 

Itália, com o “accollo” ou, mais restritivamente, “accollo simplice” ou “accollo interno”581. 

É imperioso registrar que nem todas essas expressões em português se referem, 

estritamente, a conceitos idênticos. 

Pode ser citada, como primeiro exemplo, a expressão “promessa de assunção de 

dívida”. Essa remonta a um negócio em o promitente se obrigação a assumir a dívida, ou 

seja, a se vincular ao credor. Ainda em outras palavras, se obriga a se tornar devedor no lugar 

do devedor primitivo e, consequentemente, por isso conseguir a sua exoneração. 

                                                 
578 No mesmo sentido E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 149. 

É interessante anotar a doutrina de J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 

321), que fala em “transferência do débito” mesmo nos casos em que o negócio se limita ao devedor e a um 

terceiro, não surtindo efeitos em relação ao credor. A despeito de utilizar expressões como “transferência do 

débito”, “cessão de débito” e “assumptor” para descrever esses casos, o autor chega às mesmas conclusões: 

não tendo o credor sido notificado, ou não dando seu consentimento, os efeitos do negócio se limitam às partes 

(devedor primitivo e credor), mantendo-se o direito do credor frente ao devedor primitivo. O comercialista 

ainda cita como exemplo desse negócio o caso previsto no art. 343 do CCom. 

Frisa-se: não havendo transmissão da dívida, e não adquirindo o credor direito contra o terceiro-promitente, é 

imperioso concluir que este não assume o posto de devedor no lugar nem ao lado do devedor primitivo. 

Portanto, com razão L. ROLDÃO (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 107) quando afirma que, em relação à 

denominação do promitente como novo devedor, só pode estar se referindo ao seu débito frente ao promissário. 
579 Nesse sentido, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 106), que acrescenta 

que, nos casos de bilateralidade, pode o promitente se recusar a adimplir a prestação quando o promissário 

também não tiver adimplido a sua parte. Quanto a se configurar promessa de doação, também A. VAZ SERRA, 

Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 85. 
580 A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 84. 
581 Sobre a utilização de diversas expressões, ver: L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. 

(nota 40 supra), p. 82 e Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 41 e 105 e segg. Exemplos de autores que utilizam 

algumas das expressões elencadas: E. C. SILVEIRA MARCHI, Premissas propedêuticas cit. (nota 1 supra), p. 

149; A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 83; M. SIMÕES, Transmissão cit. (nota 125 

supra), p. 57; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XIII cit. (nota 120 supra), p. 327 e Tratado, t. XXIII cit. 

(nota 19 supra), p. 332 e 339-340; R. GREGÓRIO, Comentário cit. (nota 141 supra), p. 342; S. BENETI, Da 

cessão cit. (nota 103 supra), p. 28; e S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 305. 
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Como segundo exemplo, diferentemente, as expressões “promessa de pagamento” 

e “promessa de execução” referem-se à obrigação do promitente de pagar a dívida primitiva. 

Nada impede que satisfaçam este contrato pagando a dívida primitiva como terceiro, sem 

jamais ocupar o posto do devedor primitivo.  

Há clara distinção entre os conceitos: naquele, o promitente deve assumir a dívida 

no lugar do devedor primitivo, alcançando assim a sua exoneração; neste, o promitente deve 

obter a exoneração do devedor por meio de pagamento, sem independentemente de assumir 

a dívida. Essas hipóteses não se confundem, ainda, com um terceiro exemplo, cuja distinção 

feita por PONTES DE MIRANDA
582: na “assunção de adimplemento” já se assume a dívida.  

O quarto exemplo é o caso da “promessa de liberação”. Nesta, como bem esclarece 

A. VAZ SERRA
583, entende-se que o objetivo do devedor primitivo é ser exonerado. Nesta, 

como regra, é irrelevante para o promissário a forma pela qual o promitente alcançará a sua 

liberação. Pode, por exemplo, recorrer ao pagamento direto, à assunção de dívida ou à 

novação, ou ainda à dação em pagamento584. Ressalva-se, naturalmente, acordo específico 

em sentido contrário, ou seja, indicando a forma como deve ser feita a liberação585. 

Exatamente por ser a hipótese mais abrangente, e a mais comum – ad exemplum os 

casos citados de locação imobiliária: pouco importa para o locador se a dívida é quitada por 

meio de pagamento, por novação ou ainda de dação em pagamento, desde que ele seja 

exonerado – é que se adota essa expressão como título desse tópico. Registra-se, contudo, 

que ao utilizar preferencialmente a expressão “promessa de liberação” não se está afastando 

a diferenciação particular de cada uma das expressões apontadas acima. Apenas, utilizar-se-

á da expressão como gênero, fazendo uso das espécies quando for o caso586.  

                                                 
582 Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 339. 
583 Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 83. 
584 Concorda-se com F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 339) e L. ROLDÃO 

DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 106, nota 88): é impossível ao promitente liberar o 

devedor por meio de compensação sua (do promitente) com o credor. Nesse sentido, inclusive, o art. 376 do 

CC/2002, inspirado no art. 122 do Código Suíço de Obrigações. Efetivamente, ainda que o promitente tenha 

um crédito em face do credor, ele não tem vínculo com o credor em relação à dívida que prometeu liberar. 

Logo, não há como fazer a compensação. Ainda que o promitente criasse um vínculo entre si e o credor (uma 

expromissão, por exemplo) para ato contínuo poder realizar a compensação, essa não decorreu da promessa de 

liberação, e sim desse outro negócio intermediário. Sobre o tema, ver a nota de rodapé nº 619, abaixo. 
585 Também M. LIMA REGO, Margarida, A promessa de exoneração cit. (nota 577 supra), pp. 686-687) é 

expressa em afirmar que não é possível identificar a promessa de liberação com a promessa de adimplemento. 
586 Nessa linha, discorda-se de L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 110, nota 

100), para quem “não nos concede argumento convincente para distinguir entre promessa de liberação e 

assunção de adimplemento, que os juristas identificam de um modo geral, cingindo-se à mera questão de 

nomenclatura a diferença apontada (por tradução do tedesco Erfüllungsübernahme emprega-se assunção de 

adimplemento; VON TURHR, acompanhado dos juristas portugueses, preteriu promessa de liberação).” 

Quanto à nomenclatura italiana, a promessa de assunção de dívida é a hipótese de “accollo semplice” ou 

“accollo interno”, vez que o “accollo” é instituto bastante peculiar do direito italiano, mais se aproximando a 
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De volta ao ensejo da identificação dos nomes alienígenas, é possível registrar, 

exemplificativamente, que esse negócio jurídico foi tratado nos § 329, e § 415, alínea 3 do 

BGB, no art. 1.273 do CC/italiano e ainda no art. 444, nº 3, do CC/português, bem como no 

§ 1.404 do ABGB587. 

Interessa observar que tanto o § 329 do BGB quanto o art. 444, nº 3, do 

CC/português são claro no sentido de que, no silêncio das partes, deve-se entender que na 

promessa de liberação o credor não adquire direito contra o terceiro; trata-se de norma 

supletiva que pode ser afastada pelas partes. Caso venham a garantir ao credor (terceiro em 

relação à promessa de liberação) o direito de exigir do promitente (terceiro em relação à 

dívida primitiva), configura-se verdadeira hipótese de “estipulação em favor de terceiro”588. 

Já Código Suíço de Obrigações, no art. 175, alínea 3, autoriza o devedor primitivo, 

enquanto promissário, a exigir do promitente que ainda não o liberou a apresentação de 

garantias, espécie de provisão de fundos para saldar a dívida quando do seu vencimento. A 

garantia pode ser, inclusive, que o terceiro deixe à disposição do devedor valores suficientes 

para adimplir a dívida, de sorte que, vencida, o devedor não seja obrigado a pagá-la de seus 

próprios recursos589. 

 

3.2.2. Distinção entre a assunção de dívida e a promessa de liberação  

Da análise da promessa de liberação feita acima, constata-se que esse negócio é um 

passo em direção à assunção da dívida. Efetivamente, como anotado, a prestação devida pelo 

promitente, ou seja, a liberação do devedor, pode ser alcançada também pela assunção de 

dívida, de sorte que a promessa de liberação pode ser uma causa dela. 

Contudo, são fattispecies inconfundíveis590, assim como também não é possível 

                                                 
um gênero do que a uma fattispecie específica. Sobre a questão, ver o tópico “2.5.3.  “Accollo””. Em resumo, 

a promessa de liberação é, apenas, o “accollo interno”, vez que neste o negócio é firmado para valer apenas 

entre accollante e accollato. 
587 Indicados por: L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 41 e 105; M. LIMA 

REGO, A promessa de exoneração cit. (nota 577 supra), p. 682 e segg.; A. VAZ SERRA, Promessa de liberação 

cit. (nota 317 supra), p. 83; e F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XIII cit. (nota 120 supra), p. 327. 
588 Nesse sentido, em relação ao BGB, A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 92. 

Também M. LIMA REGO (A promessa de exoneração cit. (nota 577 supra), p. 683-684, texto e nt. 10) que firma 

seu raciocínio em relação ao artigo do CC/português, mas que já havia esclarecido antes (idem, p. 682 e nt. 5) 

que essa norma se inspirou no regramento do BGB. 
589 Cf. A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 84 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 105. 
590 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 196, nt. 1, e 206; S. SANTOS, Da assunção cit. (nota 

122 supra), p. 305; S. MACHADO, Da cessão cit. (nota 141 supra), p. 50; PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. 

XXIII cit. (nota 19 supra), p. 339; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 258; P. STOLZE 

GAGLIANO – R. PAMPLONA FILHO, Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 292; G. TEPEDINO – H. H. 

BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584; PIRES DE LIMA; ANTUNES VARELA, 

Código cit. (nota 239 supra), p. 612; e L. ENNECCERUS, Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), p. 406. 
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confundir a promessa de liberação com a adjunção na dívida591. É suficiente registrar que na 

promessa de liberação, por si só, o promitente não se torna devedor do credor da dívida que 

promete liberar. Ou seja, há uma relação jurídica paralela aquela que se promete liberar; não 

há, contudo, substituição do devedor nem modificação da obrigação. Nem, sequer, há 

cumulação na dívida592. 

Registra-se que, não tendo a promessa de liberação o condão de vincular o 

promitente ao credor e nem o credor ao promitente, não pode o devedor primitivo opor ao 

credor a existência de promessa de liberação para eximir-se da obrigação de pagar a 

dívida593. Em sentido oposto, o devedor primitivo pode opor ao credor, com o fito de barrar 

eventual cobrança, a existência de assunção de dívida594. 

Enfim, a definição se houve assunção de dívida ou mera promessa de liberação 

dependerá da análise do caso concreto. Caso perdure a dúvida, deve-se entender que as partes 

contrataram a promessa e não a assunção propriamente dita, vez que a promessa de liberação 

é menos onerosa para o promitente e causa menos risco para o credor595.  

 

3.3 – Estipulação em favor de terceiro  

A estipulação em favor de terceiro é negócio jurídico que possui regramento 

bastante particular. Sua análise aprofundada foge ao escopo dessa tese596, mas é imperioso 

                                                 
L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 110), por sua vez, entende que a promessa 

de assunção de dívida é um “pré-contrato” (contrato preliminar) em relação à assunção de dívida propriamente 

dita, de sorte que também ratifica a impossibilidade de se confundir os negócios.   
591 Chamam atenção para a maior proximidade da promessa de liberação com a adjunção na dívida – que eles 

denominam “assunção cumulativa”, C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 supra), p. 

413) e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 94, nt. 50, e pp. 104 e 108-110. 

Estes autores, contudo, anotam que os institutos também não se confundem.  

Efetivamente, em ambos um terceiro se obriga a adimplir a prestação do devedor primitivo; e em ambos a 

mesma prestação passa a ser devida por duas pessoas. Contudo, na adjunção na dívida o terceiro se torna 

devedor perante o credor primitivo, que passa a ter dois codevedores; ainda, o devedor primitivo continua 

sendo apenas devedor. Já na promessa de liberação, o terceiro vincula-se tão somente perante o devedor 

primitivo, que, em relação ao terceiro e à promessa de liberação, se torna credor.  
592 Nesse sentido, interessante ver o resumo transcrito por L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. 

(nota 38 supra), p. 107. 
593 Como bem chama atenção: L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 107. 
594 Sobreleva relevância essa possibilidade nos casos de alienação de imóveis hipotecados (art. 303 do 

CC/2002), bem como nos casos de alienação de estabelecimento após o transcurso do prazo (art. 1.146 do 

CC/2002).   
595 Também é essa a posição de L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 109) que, 

entretanto, limita seu argumento à questão da menor onerosidade para o promitente. 
596 Podem ser enumerados, entre inúmeros outros, os seguintes trabalhos para uma análise mais 

aprofundada:  TARTUFARI, Luigi, Dei contratti a favore di terzi, Verona, Tedeschi, 1889; PACCHIONI, 

Giovanni, I contratti a favore di terzi: studio di diritto romano, civile, e commerciale, Padova, Cedam, 1933; 

PAPALEO, João Cesar Guaspari, Contrato a favor de terceiro, Rio de Janeiro, Renovar, 2000; CAMPOS, Diogo 

Leite de, Contrato a favor de terceiro, Coimbra, Almedina, 1991; MOSCARINI, Lucio V., Il contratto a favore 

di terzi: artt. 1411-1413, 2ª ed., Milano, Giuffrè, 2012; BETTI, Emilio, Teoria generale del negozio giuridico, 

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 262 e segg. e 548 e segg.; MAJELLO, Ugo, L’interesse dello 
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destacar a sua característica mais particular: seus efeitos extrapolam as partes do contrato, 

alcançando um terceiro, pessoa que dele não participou597. Seu nome, portanto, é 

autoexplicativo.  

Nesse negócio uma pessoa contrata com outra para que esta realize prestação em 

favor de um terceiro, que não participou do negócio jurídico. As partes são, portanto: 

(1) O “estipulante”, que contrata, sem representação, a obrigação em favor de 

terceiro; 

(2) O “promitente”, que se obriga (logo devedor), perante o estipulante, a realizar 

determinada prestação em favor do terceiro; 

(3) O “terceiro beneficiário”, pessoa que não participou do negócio jurídico criador 

da obrigação598. 

São exemplos típicos de estipulação em favor de terceiro o seguro da própria vida, 

a doação com encargos em benefício de terceiro e a constituição de renda em favor de 

terceiro599. Para esclarecimento, no seguro da própria vida, o estipulante é o proponente, 

aquele que propõe o seguro; o promitente é a seguradora, aquela que se compromete a pagar 

o um valor em caso de morte do segurado (benefício) e o beneficiário é o terceiro indicado 

na proposta600.  

                                                 
stipulante nel contrato a favore di terzi, Napoli, Edizioni Scientifiche, Italiane, 2010; FERRANTI, Ione, Causa 

e tipo nel contratto a favore di terzo, Milano, Giuffrè, 2005; e ANGELONI, Franco, Del contratto a favore di 

terzi: art. 1411-1413, Bologna, Zanichelli, 2004. De qualquer sorte, registra-se que o instituto está 

regulamentado nos arts. 436-438 do CC/2002, bem como, por exemplo, nos arts. 1.411-1.413 do CC/italiano, 

art. 112 do Código Suíço de Obrigações e nos §§ 328-335 do BGB. 
597 Em outras palavras, a estipulação em favor de terceiros não se coaduna com a regra geral pela qual os 

contratos só têm efeitos em relação aos contratantes. Contudo, concorda-se com a explicação de A. VON TUHR 

(Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 197) de que a exceção é justificável, uma vez que ao terceiro só se 

atribui vantagem, a qual, inclusive, pode rejeitar.  
598 Cf. C. BEVILAQUA, Direito cit. (nota 294 supra), p. 164 e J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 

cit. (nota 11 supra), p. 262-263. 

Em relação à pessoa do terceiro beneficiado, S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 530-531) e A. VON 

TUHR (Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 204) registram que, não sendo parte do negócio jurídico, sua 

capacidade é irrelevante. Nesse caminho, a estipulação em favor de terceiro pode ser estabelecida de forma 

que o beneficiário será designado em momento futuro; ainda, pode ser designado o nascituro ou mesmo o 

nundum conceptus, ou pessoa jurídica por constituir. 
599 Cf. A. VON TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 199-201 e C. BEVILAQUA, Direito cit. (nota 294 

supra), p. 164. Este autor brasileiro acrescenta ainda o mandato, a assinação e a delegação. Ainda cf. J. X. 

CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 263), que acrescenta o “transporte”, quando 

este é feito em favor de destinatário diverso do remetente. Em relação ao seguro de vida como estipulação em 

favor de terceiro, também S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 531) e C. BORJA (Parecer: Seguro-

saúde - Contribuição - Alíquota, in Revista de Direito Administrativo 220, p. 255, nota 2). Este chega a essa 

conclusão – de que o seguro de vida é hipótese de estipulação em favor de terceiro – em oposição ao seguro de 

saúde, que afirma ser negócio em benefício próprio. 
600 Também analisam especificamente o seguro da própria vida C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso 

cit. (nota 214 supra), p. 413.  

A análise aprofundada do seguro de vida também foge ao escopo da presente tese. Observa-se, apenas, que no 

contexto da estipulação em favor de terceiro toma-se o seguro de vida na modalidade em que o proponente 

assegura a própria vida, indicando outras pessoas como beneficiárias. É imperioso registrar, contudo, que o 
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Não custa frisar que a estipulação em favor de terceiros não se confunde com a 

representação. Na representação considera-se presente aquele que não está, e é ele quem 

forma o contrato; na estipulação em favor de terceiro, forma-se o contrato entre duas pessoas, 

mas os seus efeitos ultrapassam-nas, afetando o terceiro, não contratante601.  

 

3.3.1. O terceiro em relação à estipulação 

Questão relevante é definir a posição do terceiro na estipulação em seu favor, 

especialmente em relação ao promitente (devedor) e à prestação. 

De um lado, constata-se que o beneficiário pode, tal como também pode o 

estipulante, exigir o adimplemento da prestação. Para exigir a obrigação, entretanto, deve o 

terceiro anuir ao negócio, de sorte que restará vinculado às cláusulas do contrato, como se 

tivesse constado como contratante original602.  

Registra-se: essa anuência faz com que passe a ser figurante do negócio jurídico, 

mas não o atribui o posto de contratante. De outro lado, deve ser tido como não adquirido o 

direito quando o terceiro beneficiário o rejeitar603.  

                                                 
ordenamento pátrio admite o seguro de vida em que o proponente também figura como beneficiário, 

assegurando a vida de outra pessoa. É o caso de uma mulher que assegura a vida de seu esposo, figurando ela 

mesma como beneficiária em caso da morte dele; ainda uma empresa que figura como proponente e 

beneficiária, assegurando a vida de um de seus funcionários (um jogador de futebol famoso, por exemplo), 

para evitar prejuízos maiores em caso de sua ausência repentina. Nestes casos, não há estipulação em favor de 

terceiro, vez que o beneficiário é o próprio estipulante. 
601 Como bem anotam A. VON TUHR (Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 197 e segg.) e J. X. CARVALHO 

DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 262). Apesar da proximidade aparente entre a estipulação 

em favor de terceiro e a representação, é possível diferençá-los por dois elementos: nesta, é necessário que a 

pessoa representada ratifique o negócio firmado pelo representante, o que não se observa no contrato em favor 

de terceiro; e (2) na representação, o representante firma em nome do terceiro, ficando isento de qualquer efeito 

do negócio, enquanto no contrato em favor de terceiros o estipulante firma em nome próprio, tornando-se 

contratante e sujeito aos efeitos do negócio.  
602 É o que estabelece o art. 436, caput e parágrafo único, do CC/2002, em redação idêntica àquela do art. 1.098 

do CC/1916. Nesse sentido também S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 531) esclarece ser possível 

tanto ao estipulante quanto ao terceiro exigir a prestação. Ainda J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 

6 cit. (nota 11 supra), p. 264-265.  

É relevante anotar que tanto este último (J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), 

p. 264-265) quanto C. BEVILAQUA (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, t. 2, Rio de Janeiro, 

Editora Rio, 1975, p. 214) acrescentam que existem diversas correntes buscando definir a natureza jurídica da 

estipulação em favor de terceiros: alguns sustentam tratar-se de gestão de negócios; outros, cessão de crédito; 

há ainda quem defenda tratar-se de oferta; ou mesmo de declaração unilateral de vontade. O comercialista 

rejeita essas correntes porquanto: (1) não se trata de gestão de negócios uma vez que não exige a ratificação de 

dominus e o estipulante não precisa agir com intervenção no negócio do terceiro nem com base em sua 

presumível vontade; (2) não se trata de cessão de crédito haja vista que a vontade inicial dos contratantes já é 

que o benefício seja formado em favor do terceiro, bem como o estipulante não assume o posto de garantidor 

perante o terceiro; enfim (3) não é oferta porque, mais uma vez, o negócio é válido independentemente da 

aceitação ou ratificação do terceiro. Concluem, tanto o comercialista quanto o tratadista, que se trata de negócio 

jurídico sui generis. 
603 Cf. ENNECCERUS, Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), p. 178-179 e A. VAZ SERRA, Promessa de liberação 

cit. (nota 317 supra), p. 86-87. Ambos apontam nesse mesmo sentido o comando legal expresso contido no § 
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De outra banda, é importante ressaltar que a estipulação é válida 

independentemente da aceitação, da ratificação ou mesmo do conhecimento do beneficiário. 

Também, o estipulante pode se reservar o direito de substituir o beneficiário a qualquer 

momento, inclusive por ato entre vivos ou por disposição de última vontade, hipótese em 

que nem o promitente nem o beneficiário poderão se opor ao exercício desse direito604.   

Outrossim, o CC/2002 estabelece expressamente (art. 437) que, caso seja atribuído 

expressamente ao terceiro o direito de exigir a prestação, então o estipulante não poderá 

exonerar o promitente (devedor)605. Essa regra, entretanto, se submete à possibilidade 

comentada acima de o estipulante substituir o beneficiário, quando expressamente se 

reservar esse direito606.   

                                                 
333 do BGB. Já S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 531) entende que há verdadeiramente renuncia ao 

direito. 
604 Nesse sentido, J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 264-265, que 

esclarece, ainda, que o benefício recebido pelo terceiro beneficiário não se constitui legado nem herança do 

estipulante. Em relação a não se tratar de parte da herança do estipulante, ainda que haja substituição por 

testamento, também C. BEVILAQUA, Código, t. 2 cit. (nota 680), p. 215.  

A exigência de que o estipulante se reserve o direito para que possa substituir o beneficiário consta do art. 438 

do CC/2002 – que tem a mesma redação do art. 1.100 do CC/1916 –, assim como consta do seu parágrafo 

único a possibilidade de a substituição ser feita tanto por ato entre vivos como por ato de última vontade. De 

outra banda, o art. 437 do CC/2002 – que também encontra espelho no CC/1916, especificamente no art. 1.099 

– estabelece que o estipulante não pode exonerar o promitente caso o negócio (a estipulação em favor de 

terceiro) tenha dado ao beneficiário o direito de exigir a prestação.  

Comentando o referido comando legal, S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 532) acrescenta que o art. 

791 do CC/2002 dispensa a menção expressa no contrato de seguro de vida. Efetivamente, da leitura desse 

comando legal constata-se, em se tratando de seguro de vida, o direito de substituir o beneficiário é presumido 

e só será afastado se for renunciado ou se o seguro for vinculado como garantia a alguma obrigação. É comum, 

por exemplo, a contratação de seguro de vida nos casos de financiamento imobiliário.  

Em relação à existência da estipulação em favor de terceiro, independente da aceitação ou da anuência deste, 

é bastante criticada a corrente que aceita que o direito nasce para o beneficiário independentemente de sua 

anuência. Um dos principais argumentos para a crítica é o risco que o promitente possa requerer compensação 

com eventual dívida sua perante ele, beneficiário. Essa crítica, entretanto, é facilmente rebatida, como bem 

aponta A. VAZ SERRA (Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 86): caso o credor não deseje que ocorra 

a compensação, basta recusar ao direito proveniente da promessa de liberação. De qualquer sorte, também L. 

ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 83 e S. BENETI (Da cessão cit. (nota 

103 supra), p. 28) defendem nascer o direito em favor do terceiro independentemente de sua anuência. 
605 É imperioso anotar, como bem fez S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 532), que o texto não foi 

claro.  

Em verdade, não parece ter adotado a melhor solução. Efetivamente, o comando legal estabelece que, sendo 

atribuído ao beneficiário o direito de exigir a prestação, então não mais se permite a sua revogação. A 

vinculação do estipulante e do promitente à vantagem em favor do terceiro independe de ter ele aderido à 

estipulação ou de ter simplesmente quedado silente. Em outras palavras, torna-se irrevogável uma estipulação 

em favor de alguém que sequer sabe da sua existência ou, se sabe, não demonstrou interesse em exigi-la dela. 

Em diversos outros países – como se percebe do art. 1411 do CC/italiano, do art. 1206 do CC/francês após a 

revisão de 2016, art. 112 do Código Suíço de Obrigações e do art. 448 do CC/português –, a estipulação em 

favor de terceiro só se torna irrevogável quando o terceiro expressamente a ela adere ou aceita. Inclusive, essa 

foi a tese defendida por A. VAZ SERRA (Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 86) em seus trabalhos 

preparatórios do CC/português: enquanto não aderida pelo terceiro, a estipulação poderia ser revogada. No 

mesmo sentido, de que pode ser revogada a estipulação enquanto a ela não aderir o terceiro, L. ROLDÃO DE 

FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 83. 
606 Efetivamente, como bem esclarece C. BEVILAQUA (Código, t. 2 cit. (nota 680), p. 215), “Neste caso, ainda 

que tenha havido anuência do beneficiário, este perde os seus direitos, que eram precários, dependiam de não 



199 

 

 

 

3.3.2. Distinção entre estipulação em favor de terceiro e a promessa de liberação  

Em consonância com as conclusões supra esposadas, tanto no referente à 

estipulação em favor de terceiro quanto no tocante à promessa de liberação, percebe-se que 

são negócios inconfundíveis607, ainda que um possa resultar ou se reduzir ao outro608.  

Na promessa de liberação, o negócio é firmado entre o promitente e o promissário; 

não adquire o credor qualquer direito contra o promitente, não havendo relação jurídica entre 

eles em decorrência da promessa de liberação. É o caso do contrato de locação com cláusula 

atribuindo ao locatário a responsabilidade de pagar os tributos incidentes sobre o imóvel, 

exemplo citado na descrição da promessa de liberação. O negócio se limita às suas partes, 

locador e locatário; não gera para a municipalidade nenhum direito contra este. O 

proprietário do imóvel continua a ser o devedor609. 

Diferentemente, na estipulação em favor de terceiro o beneficiário adquire direito 

contra o promitente. É o caso do seguro da própria vida, em que o beneficiário passa a ter o 

direito de exigir do segurador o benefício estabelecido caso ocorra o sinistro.  

                                                 
usar o estipulante do seu direito de substituição.” Também S. VENOSA (Código cit. (nota 141 supra), p. 532) 

compatibiliza as normas dos arts. 437 e 438 argumentando que este não altera a natureza do negócio de 

estipulação, mas apenas torna resolúvel o direito do beneficiário, inclusive o direito de não ver haver 

exoneração do promitente-devedor.  
607 No mesmo sentido M. LIMA REGO, Margarida, A promessa de exoneração cit. (nota 577 supra), p. 683 e 

segg. e F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 340, que afirma, 

expressamente: “(...) Tão-pouco se há de confundir o instituto da assunção de adimplemento com o contrato a 

favor de terceiro credor, pelo qual o devedor se obriga, perante o credor, a adimplir a obrigação do credor 

perante o credor do credor.” Pode-se deduzir que também é essa a posição de A. VAZ SERRA (Promessa de 

liberação cit. (nota 317 supra), pp. 93-94), vez que, ao sugerir a regulamentação da matéria, propôs um artigo 

separado para cada instituto.  

Interessante anotar que A. VON TUHR (Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 195 e segg.) que diferencia uma 

noção de “contratos com prestação a terceiras pessoas” do contrato em favor de terceiro. Naquele, o terceiro  

não é credor, mas mero destinatário da prestação; não sendo credor, não pode exigir o seu adimplemento. 

Somente o contratante é credor, e só ele pode exigir o adimplemento, mas sempre em favor do terceiro. Não 

pode o contratante-devedor satisfazer a prestação pelo pagamento direto ao contratante-credor; se o fizer, 

haverá dação em pagamento, porquanto estará sendo realizada prestação diversa da devida, e dependerá do 

consentimento do credor. Diferentemente, no contrato em favor de terceiro, o terceiro se torna efetivamente 

credor da prestação.  

Nesse caminho, percebe-se que o contrato com prestação a terceira pessoa é um negócio mais abrangente do 

qual a promessa de liberação seria uma espécie. Efetivamente, a promessa de liberação é um contrato entre 

duas pessoas nas quais uma delas se compromete a realizar prestação em prol de um terceiro, o qual não se 

torna credor.  
608 Observa-se que a estipulação em favor de terceiro pode se reduzir a uma promessa de liberação, por 

exemplo, caso o beneficiário a recuse. Ainda se reforça a tese da proximidade o fato de o CC/português tratar 

da promessa de liberação no art. 444, nº 3, contido na Subsecção IX, referente ao “Contrato a favor de terceiro”. 

Também pode-se extrair do art. 437 do CC/2002, a contrario sensu, a figura de um contrato com prestação a 

terceiro, o qual não terá direito de exigi-la do devedor: se o comando fala em hipóteses nas quais se garante ao 

terceiro o direito de exigir a prestação, então há hipóteses em que a este terceiro não é garantido o mesmo 

direito. 
609 Registra-se, mais uma vez, que se refere a proprietário como simplificação. Sobre a questão, remete-se à 

nota 576 supra. 
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A identificação se as partes contrataram uma promessa de liberação ou um contrato 

em favor de terceiro será dirimida pela análise do caso concreto. Caso não seja possível 

identificar a intenção das partes, melhor presumir que desejaram uma promessa de liberação 

do que um contrato em favor de terceiro610. Efetivamente, a promessa de liberação é menos 

onerosa ao promitente, enquanto mantém o devedor e o credor na mesma situação que 

estavam antes desse outro negócio611.  

Enfim, é possível concluir que, caso o terceiro beneficiário recuse a estipulação em 

seu favor, o negócio perdura entre o promissário e o promitente como uma promessa de 

liberação, salvo se o costume, a natureza ou ainda se as partes estipularam que o negócio 

dependa da aceitação pelo terceiro612. Dependendo da aceitação pelo terceiro, então o 

negócio se extingue quando da sua recusa. 

 

3.3.3. Distinção entre a assunção de dívida e a estipulação em favor de terceiro 

Feita a breve definição da estipulação em favor de terceiro, é possível anotar que 

tanto esse instituto quanto a assunção de dívida são aptos a criar uma vantagem patrimonial 

para pessoa que não participa no negócio jurídico613. Mais, percebe-se que a estipulação em 

favor de terceiro se aproxima da assunção de dívida tanto na forma da delegação quanto na 

forma da expromissão. Ainda assim, há diferenças marcantes em ambos os casos, 

divergências que não podem ser desconsideradas e que, ao cabo, demonstram que os 

                                                 
610 Cf. A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 92; L. ENNECCERUS, Derecho, vol. 1 cit. 

(nota 155 supra), p. 176 e A. VON TUHR, Tratado, vol. 2 cit. (nota 186 supra), p. 201. Este último autor ressalta, 

com razão, que essa regra geral – de que, na dúvida, deve ser tomado o negócio como mera promessa de 

liberação e não como estipulação em favor de terceiro – pode ser afastada caso a natureza ou o costume do 

negócio levem à conclusão inversa, ou seja, que na dúvida nasce uma vantagem em favor do terceiro. Exemplo 

disso é o compromisso assumido pelo adquirente do imóvel de respeitar o contrato de aluguel. Nesse sentido 

também o § 329 do BGB.  

Observa-se, nesse contexto da alienação de imóvel alugado, que o art. 8º da Lei nº 8.245/1991, Lei de Locação 

Urbana, impede o adquirente do imóvel de denunciar o contrato de locação firmado com o alienante caso esta, 

a locação, seja por tempo determinado e esteja averbada junto à matrícula do imóvel. Reforça-se a noção de 

que o direito busca proteger o locatário de imóvel objeto de alienação. 
611 Essa conclusão não é contraditória àquela alcançada no tópico “2.5.3.  “Accollo””, acima. Observa-se que 

a legislação italiana regula expressamente o “accollo simples externo” (configurando hipótese de estipulação 

em favor de terceiro), mas não trata do “accollo simples interno” (promessa de liberação). Por isso, ali é 

possível presumir que, na dúvida, o accollo presume gerar direito ao credor. Aqui, ante a omissão da Lei, deve-

se admitir a presunção menos onerosa para as partes do contrato. 
612 Trata-se da mesma solução encontrada no § 415 do BGB e no art. 1.411 do CC/italiano, bem a doutrina 

defendida por A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 92; PIRES DE LIMA; ANTUNES 

VARELA, Código cit. (nota 239 supra), p. 612 e M. LIMA REGO, A promessa de exoneração cit. (nota 577 supra), 

p. 685, nota 12.  
613 Chama atenção, no mesmo sentido, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 

supra), p. 83.  
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institutos não podem ser confundidos614. 

Em primeiro lugar, em abstrato, na estipulação em favor de terceiro, quem define 

o conteúdo do negócio jurídico e da vantagem patrimonial são o promitente e o estipulante. 

Na assunção de dívida, de outra banda, o conteúdo já existe e já está delimitado pelo devedor 

original e pelo credor615.  

Efetivamente, na estipulação em favor de terceiro há liberdade contratual, 

permitindo-se que o promitente e o estipulante contratem qualquer tipo de obrigação. Podem, 

por exemplo, estipular que o promitente pague uma dívida do terceiro, mas também podem 

estipular que o promitente realize um transporte em favor do terceiro ou pague um benefício 

(seguro de vida). Diferentemente, na assunção de dívida existe apenas a translação da dívida, 

a substituição do devedor. Portanto, a estipulação em favor de terceiro tem um leque de 

prestações possíveis muito mais amplo do que a assunção de dívida.  

Em segundo lugar, na estipulação em favor de terceiros, o direito nasce para o 

beneficiário da estipulação independentemente de sua anuência; é garantido, entretanto, o 

direito de recusar ou rejeitar o direito. Já na assunção de dívida, (1) na forma expromissória 

o negócio existe independente da anuência do devedor (que seria o beneficiário), que não 

pode rejeitar ou recusar o benefício que lhe é atribuído, qual seja, ser exonerado da dívida; 

(2) na forma delegatória, só há assunção de dívida se o credor (que seria o beneficiário) 

expressamente anuir, consentindo na exoneração do devedor616. 

Esclarece-se: na expromissão (1), o negócio jurídico de assunção de dívida é 

                                                 
614 Também anotam ser inconfundíveis a assunção de dívida e a estipulação em favor de terceiros L. ROLDÃO 

DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 124; C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso 

cit. (nota 214 supra), p. 413; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28; A. WALD, Considerações cit. 

(nota 118 supra), p. 5; e C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371. Este último autor, apesar 

de também reconhecer a proximidade entre os institutos, anota que, sendo aceita a assunção de dívida, não há 

razão para apelar à estipulação em favor de terceiros.  

Com a devida vênia, exatamente porque os institutos são diversos, e, portanto, têm consequências diversas, é 

que pode haver casos em que as partes preferem utilizar a assunção de dívidas e outros em que se adequa 

melhor a estipulação em favor de terceiro. Portanto, a existência da assunção de dívida, como novo instituto, 

mais adequado a determinadas finalidades, não implica supressão da estipulação em favor de terceiro para os 

objetivos próprios. Remete-se ao tópico “3.5.4. Continuidade da relevância da novação”, onde se discorre 

exatamente sobre essas discussões em relação à novação. 
615 No mesmo sentido: C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 371; L. MOSCARINI, Il 

contratto cit. (nota 162 supra), p. 141 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 

supra), p. 83. Este autor, em outro trabalho (L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), 

p. 121), observando o credor da obrigação primitiva como terceiro na estipulação, acrescenta que a assunção 

de dívida é hipótese de sucessão na mesma obrigação, enquanto na estipulação em favor de terceiro nasce uma 

nova obrigação, que tem este contrato como título. 
616 Registra-se que o devedor não pode se recusar à expromissão, mas ainda terá meios para evitar a 

liberalidade, configurando gestão de negócios ou enriquecimento sem causa, por exemplo. 

De qualquer sorte, também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 122-123) 

anota que na estipulação em favor de terceiro tanto o credor quanto o devedor primitivo da obrigação que se 

deseja transmitir podem ser observados como o terceiro. 
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firmado diretamente entre o assuntor e o credor. Logo, em relação à expromissão, o terceiro 

é o devedor primitivo, e não o assuntor nem o credor. Comparando a assunção de dívida na 

forma expromissória com a estipulação em favor de terceiro, é necessário analisar as partes 

assim: (a) o promitente com o credor: é o credor quem dá o benefício – ou seja, a exoneração 

– diretamente ao devedor primitivo, recebendo em troca uma contraprestação do assuntor, 

que é a assunção da dívida; (b) o estipulante com o assuntor: é o assuntor quem contrata com 

o promitente para que este realize a prestação – exoneração – em favor do terceiro, 

comprometendo-se, em contrapartida, a pagar a dívida ; (c) o terceiro beneficiário com o 

devedor primitivo: o devedor primitivo não participa do negócio da expromissão, mas recebe 

um benefício, que é ver-se exonerado da dívida. Entretanto, na expromissão o exprometido 

(terceiro em relação ao negócio) não tem o poder de se opor nem de negar o benefício, 

enquanto na estipulação em favor de terceiro este pode sim recusar o benefício. 

Ainda no esforço explicativo: a delegação (2) poderia ser vista como um negócio 

firmado entre o devedor primitivo e o assuntor, e subsequentemente oferecida ao credor. 

Logo, em relação à delegação, o terceiro seria o credor, e não o assuntor e nem o devedor 

primitivo. Comparando a assunção de dívida na forma delegatória com a estipulação em 

favor de terceiro, é necessário analisar as partes assim: (a) o promitente com o assuntor: é o 

assuntor quem dá o benefício – ou seja, um novo devedor – diretamente ao credor; (b) o 

estipulante com o devedor primitivo: é o devedor primitivo quem contrata com o promitente 

para que este realize a prestação – assumir a dívida – em favor do terceiro e (c) o terceiro 

beneficiário com o credor: o credor não participaria do negócio da delegação, mas sim 

receberia um benefício em potencial, que é obter um novo devedor. Acontece que a 

delegação só se aperfeiçoa com a aceitação pelo delegatário (credor), enquanto a estipulação 

em favor de terceiro existe desde o primeiro momento. 

Apenas a título de complementação, tampouco pode ser equiparada a estipulação 

em favor de terceiro com a adjunção na dívida617. Efetivamente, se analisada em comparação 

                                                 
617 Em sentido contrário, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 339) que, tratando 

da assunção de adimplemento, afirma expressamente: “Nenhum direito, pretensão ou ação nasce ao credor 

contra o assumente do adimplemento. Se ao credor se atribui direito, pretensão ou ação, houve estipulação a 

favor de terceiro, o que muda a figura, que passa a ser a da co-assunção de dívida ou assunção cumulativa de 

dívida.” (grifei). Sua conclusão se coaduna com o seu raciocínio esposado no tocante à adjunção da dívida, de 

que é dispensado o consentimento do credor para a cumulação de um novo devedor, (idem, p. 338).  

Também M. LIMA REGO (A promessa de exoneração cit. (nota 577 supra), p. 684-685) entende haver adjunção 

na dívida nos casos de estipulação em favor de terceiro, como se observa do seguinte trecho: “(...) são figuras 

distintas a promessa de exoneração de dívida a terceiro e a transmissão singular de dívida por acordo entre o 

antigo e o novo devedor – esta, um verdadeiro contrato a favor de terceiro. O mesmo é dizer: (i) ou o intérprete 

conclui pela existência, num dado caso concreto, de uma simples promessa de exoneração, cujos efeitos se 
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com a adpromissão, então o terceiro (devedor primitivo) não obtém, verdadeiramente, 

nenhuma vantagem porquanto continua devedor. Se comparada à delegação cumulativa, 

volve-se ao mesmo problema da delegação liberatória: o assuntor não se torna 

verdadeiramente devedor do credor antes de este aceitá-lo618. 

A questão toda fica mais clara se analisada por meio de um exemplo prático: (1) 

imagine-se que Tício deve a Mévio R$ 100,00 (cem reais); (2) Tício então estipula com 

Mário para que este pague essa dívida, garantindo a Mévio o direito de cobrá-la de Mário 

quando vencer, desde que aceite liberá-lo e (3) Mévio nada responde. 

Diante dessas circunstâncias, poderia Tício opor-se à cobrança de Mévio, 

argumentando a existência da estipulação em favor deste firmada com Mário? A resposta é, 

imperativamente, negativa. Efetivamente, enquanto Mévio não aderir à estipulação, 

expressamente exonerando Tício, este será seu devedor. Em outras palavras, observa-se que, 

tal como na promessa de liberação, não pode o devedor primitivo opor ao credor a existência 

da estipulação em seu favor. 

Pode Mário compensar eventual crédito seu perante Mévio, para assim extinguir 

a dívida? A resposta é, novamente, negativa. Efetivamente, suscitada a compensação, poderá 

Mévio rejeitar o benefício proveniente da estipulação entre Mário e Tício, obstando-a assim. 

Em outras palavras, observa-se que, a despeito de Mévio ter direito contra Mário, este não é 

ainda seu devedor, não configurando adjunção nem substituição na dívida619. 

                                                 
esgotam na relação entre promitente e promissário; (ii) ou conclui que, ao lado da promessa de exoneração, 

existe uma assunção cumulativa de dívida, cujos efeitos já se projectam na esfera do terceiro.” 
618 Na presente tese conclui-se que a adjunção na dívida exige o consentimento do credor. Até por isso é 

inconfundível com a estipulação em favor de terceiro. Vide tópico “3.4.3. Requisitos”, (dentro de “3.4 – 

Adjunção na dívida”) abaixo. 
619 Relembra-se que o art. 368 do CC/2002 exige que a pessoa seja ao mesmo tempo devedora e credora da 

outra para que possa ocorrer a compensação, o que se acumula com art. 376 do mesmo diploma (art. 1.019 do 

CC/1916), no qual se afirma expressamente que: “Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar 

essa dívida com a que o credor dele lhe dever.” Ainda que o comando legal pareça confuso, da leitura desse 

artigo, em conjunção com o referido art. 368 e ainda com o art. 371 deste CC/2002, é possível esclarecer que 

só pode realizar a compensação o devedor diretamente com o seu credor; não pode realizar a compensação 

com o credor o terceiro pela dívida do devedor (caso descrito no exemplo do corpo do texto); a única exceção 

é o caso do fiador, sendo ela a única exceção, não pode os demais não devedores realizar a compensação. Em 

outras palavras, figurando como terceiro na estipulação o credor, enquanto este não aderir a ela – admitindo o 

promitente como seu devedor – não é possível ao promitente opor a compensação, vez que a dívida ainda será 

do estipulante. Registra-se que é possível ao terceiro aderir à estipulação tacitamente, hipótese em que a 

compensação decorrerá da adesão tácita e não da estipulação propriamente dita. De qualquer sorte, lúcidas as 

palavras de C. BEVILAQUA (Código, t. 2 cit. (nota 680), p. 140): “A fonte deste artigo foi o [art. 122 do] Código 

suíço das obrigações, e a razão do dispositivo é que o que se obriga em favor de terceiro, não lhe paga o que 

lhe prometeu, mas o que prometeu ao estipulante. É em virtude da obrigação contraída com êste que êle realiza 

o pagamento a terceiro.” 

Relevante observar ainda o art. 851 do CC/português, que trata da reciprocidade dos créditos, exigindo que o 

crédito e o débito sejam do próprio declarante, não permitindo a utilização de crédito nem de débitos de 

terceiros. De qualquer, sem a mesma precisão, mas exigindo para a compensação que ambos sejam devedores 
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Em suma, não restam dúvidas de que a assunção de dívida tem certa proximidade 

também com a estipulação em favor de terceiro. Inclusive, admite-se que, no passado, esta 

foi utilizada como instrumento para alcançar o resultado econômico daquela620. Ainda assim, 

é fácil observar que são coisas diversas.  

É possível afirmar, nesse ensejo, que a estipulação em favor de terceiro é um 

degrau intermediário entre a promessa de liberação e a assunção de dívidas: (a) mais do que 

a promessa de liberação porquanto esta limita seus efeitos aos contratantes (devedor 

primitivo e terceiro) enquanto na estipulação em favor de terceiros os efeitos se estendem 

também ao terceiro; (b) menos do que a assunção uma vez que, por si só (sem a adesão do 

credor enquanto terceiro beneficiário), não leva à modificação da obrigação primitiva nem, 

muito menos, à sucessão singular no débito ou à liberação do devedor primitivo.  

 

3.4 – Adjunção na dívida 

A par das já discutidas assinação, promessa de liberação e estipulação em favor de 

terceiro, é relevante diferenciar ainda a assunção de dívida da adjunção na dívida. Diversos 

doutrinadores equiparam esses negócios jurídicos, como se este fosse apenas uma 

modalidade ou espécie daquele. Contudo, em análise um pouco mais atenciosa é perceptível 

a clara distinção, não apenas nos efeitos, mas também nos requisitos. 

Convém, portanto, apresentar uma definição preliminar: adjunção na dívida é o 

negócio jurídico pelo qual um terceiro entra na relação jurídica como novo devedor sem a 

exoneração do devedor primitivo. 

Desde já, impende registrar que o credor não adquire um direito a duas prestações. 

Há uma única obrigação, porém passa a ter mais um devedor de quem pode cobrar a 

prestação621. Há mera cumulação de devedores, sem afetar a relação jurídica, que permanece 

igual. 

Não há exoneração do devedor primitivo. Pelo contrário, há mero acréscimo, 

ampliação do polo passivo. Não sendo observada substituição do devedor, não é possível 

                                                 
uns dos outros também o § 387 do BGB, art. 1.241 do CC/italiano, art. 847 do CC/português e art. 1.347 do 

CC/francês. 
620 Nesse sentido, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 120) afirma que a 

estipulação em favor de terceiros foi usada mesmo, em momento histórico passado, para auxiliar no 

estabelecimento e na aceitação da assunção de dívida. Também, C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 

68 supra), p. 371) afirmou que já não se precisa utilizar a estipulação em favor de terceiro desde que se aceitou 

a assunção de dívidas, ratificando o raciocínio de que antes se utilizava aquela para alcançar o resultado útil 

desta. 
621 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 90. 
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falar em sucessão nem transmissão do débito. Configura-se, em suma, comunicação da 

dívida622. 

O objetivo da adjunção na dívida é reforçar o direito do credor; aumentar-lhe a 

garantia de adimplemento. Nesse contexto, é muitas vezes utilizada como forma de facilitar 

a concessão de mais crédito, a prorrogação do prazo etc.623 São exemplos de adjunção na 

dívida o caso do cônjuge que adere à dívida de aluguel do imóvel residencial da família, ao 

lado cônjuge locatário, sem exoneração deste. Igualmente, do credor hipotecário que se 

obriga a pagar à empreiteira o preço da reforma ao lado do proprietário do prédio624. 

Seja como for, é interessante destacar que alguns Códigos Civis, como o português 

(art. 595, nº 2), o grego (art. 477), o etíope (art. 1.977) e o italiano (arts. 1.268, 1.272, 1.273), 

tratam expressamente da adjunção na dívida. De outro lado, mesmo em sistemas nos quais 

a matéria não é tratada diretamente pelo ordenamento, como é o caso do BGB na Alemanha, 

é admitida pela doutrina625.  

Também no Brasil é admitida a adjunção na dívida. A despeito de o CC/2002 ter 

adotado o sistema da assunção de dívida (liberatória), e ter quedado silente em relação à 

adjunção na dívida, não se pode entender que vedou este negócio jurídico. Pelo contrário, o 

sistema admite os negócios atípicos626. Outrossim, se é possível a efetivar sucessão singular 

                                                 
622 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 94, nt. 50 (e novamente em Da 

assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 81); G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, 

Código cit. (nota 141 supra), p. 585; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 

338; T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 206; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28. 
623 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 91; C. M. SILVA PEREIRA, 

Instituições cit. (nota 68 supra), p. 375; e A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 190, nota 1. Este 

segundo autor, por sua vez, anota que esse objetivo de forçar a dívida é exatamente o que a aproxima da fiança; 

contudo, registra que não podem ser confundidas, no que tem razão. A questão será trata brevemente a seguir. 

De qualquer sorte, também F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 337) anota 

que a adjunção na dívida tem como objetivo reforçá-la; segundo ele, é por isso que também se denomina 

“assunção reforçante” (“bestärkende”). 
624Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 90 e F. C. PONTES DE MIRANDA, 

Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 481. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES ainda relembra os casos de 

aquisição de estabelecimento comercial e de patrimônios.  

Atualmente, a aquisição de estabelecimento comercial está regulamentada no art. 1.146 do CC/2002. Tanto 

essa relação, quanto a hipótese de aquisição de patrimônio, não são casos de assunção de dívida, nem de 

adjunção de dívida negociais, propriamente ditas, mas sim hipóteses de sucessão e comunicação legal da 

dívida. Remete-se, portanto, ao tópico “2.5.4. A assunção de dívida e a sucessão singular legal e judicial no 

débito”, acima. 
625 Sobre o ordenamento jurídico em relação à assunção de dívida, inclusive quanto ao tratamento expresso ou 

não da adjunção na dívida, vide, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 36-76, 

em especial pp. 37, 43 e 90, nt. 36.  

Em relação à admissibilidade no sistema alemão, a par do silêncio do BGB, esse autor brasileiro (idem, p. 90, 

nt. 36), acrescenta ser comum a adjunção na dívida nos casos do § 419. Acontece que esse comando tratava de 

hipótese de sucessão singular legal na dívida, bem como importa anotar que foi revogado. 
626 Cf. J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), pp. 149-150. Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES 

(Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 103) admitia a adjunção na dívida no Brasil, mesmo na vigência do 

CC/1916, ante a ausência de vedação. 
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no débito, ou seja, a exoneração do devedor antigo com a manutenção da relação jurídica, 

com ainda mais razão deve ser aceita a fattispecie menos “onerosa”, na qual modifica-se a 

obrigação, mas o devedor primitivo é mantido. 

 

3.4.1. Nomenclatura 

A doutrina costuma atribuir diversos nomes também para esse instituto. É comum 

observar expressões como “assunção cumulativa” e “co-assunção”, ou ainda “assunção 

confirmatória da dívida”, “assunção acessória”, “assunção de reforço ou reforçativa”, 

“assunção multiplicadora da dívida” e “assunção de dívida imperfeita”627.  

Melhor são as denominações “adesão à dívida” e “adjunção na dívida”628-629. Em 

primeiro lugar, objetiva-se exatamente frisar a distinção entre esse instituto e a assunção de 

dívida; ao utilizar expressões como “assunção cumulativa” reforça-se uma proximidade 

indevida630. Em segundo lugar, porque descrevem perfeita e economicamente fattispecie.  

 

                                                 
627 Cf. J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), p. 146; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 

supra), p. 375; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 48 e 91 (e novamente em 

Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 81); S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28; N. NERY 

JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 441; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, 

Código cit. (nota 141 supra), p. 584; A. VAZ SERRA, Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 77-78 (e novamente 

em A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 87-88 e Assunção cit. (nota 118 supra), p. 

189, nota 1); S. VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 330; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), 

p. 493. Também F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 337), que anota no 

alemão as denominações “berstärkende” e “kumulative Schuldübernahme”. Já C. BUFNOIR et al. (Code, t. 1 

cit. (nota 153 supra), p. 601) escrevem que é às vezes denominada “transport cumulatif ”, apesar de registrar 

que não há transporte propriamente dito da dívida.  

Há que se registrar, ainda, que F. COMPARATO (Notas cit. (nota 131 supra), p. 520) adota para o negócio em 

que há cumulação de devedores a expressão “assunção de dívida”, assim mesmo, sem qualquer outro acréscimo 

ou adjetivo; esse autor contrapõe a assunção de dívida à “cessão de débito”, este sim, para ele, o negócio 

jurídico em que há sucessão singular. Discorda-se do autor com base nos argumentos já apresentados em “2.2 

– Nomenclatura”, acima, onde já se esclareceram as razões pelas quais “assunção de dívida” é a expressão mais 

adequada para se referir à sucessão singular negocial na dívida. 
628 Diversos doutrinadores apontam as expressões “adesão” e “adjunção” como hipóteses cabíeis de 

nomenclatura, ao lado das outras apontadas acima. Por exemplo: L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção 

cit. (nota 38 supra), p. 91 (e novamente em Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 81); J. MARTINS-

COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), p. 146; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28; N. NERY JR. – 

R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 441; A. VAZ SERRA, Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 77-78 (e 

novamente em A. VAZ SERRA, Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 87-88 e Assunção cit. (nota 118 

supra), p. 189, nota 1). Também C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), p. 374-375), que anota 

haver em alemão a expressão “Schulbeitritt” para significar adesão por um terceiro à dívida alheia, em oposição 

à qual “Schuldübernahme”, representaria a assunção de dívida liberatória. Também C. BUFNOIR et al., Code, t. 

1 cit. (nota 149 supra), p. 601), que descreve o instituto como “adjonction de débiteur”. 
629 Cf. DE PLACIDO E SILVA (Vocabulário, 12ª ed. cit. (nota 497 supra), p. 87-88), “adjunção” tem origem 

etimológica no termo latino adjunctio e no verbo também latino adjungere. Significa “reunião ou mistura de 

coisas da mesma espécie e pertencentes a diversos donos”, de forma que pode ocorrer a confusão. Não pode 

ser confundido com acessão (forma de aquisição de propriedade). No mesmo sentido, E. FARIA, Dicionário 

escolar latino-português, 3ª? ed., Rio de Janeiro, MEC, 1962, p. 32), que anota ser “adjunctio” a ação de unir, 

e “adjunctor” a pessoa que acrescenta. 
630 Vide tópico “2.2 – Nomenclatura”, acima. 
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3.4.2. Estruturas negociais da adjunção de dívida: 

A adjunção na dívida pode ocorrer pelas mesmas formas como acontecem a 

novação e a assunção de dívida: pelo contrato direto entre o terceiro e o credor (in casu 

denominada “adpromissão”631), pelo acordo entre o terceiro, o devedor primitivo e o credor 

(delegação), ou ainda por contrato entre devedor primitivo e terceiro, com a adesão do credor 

(accollo)632. 

 

3.4.3. Requisitos 

A adesão à dívida é negócio jurídico e, como tal, tem os requisitos gerais destes. 

Exige-se, por exemplo, a capacidade das partes, a capacidade especial do terceiro para 

contrair obrigação, a forma prescrita ou não vedada em Lei etc.633  

De outro lado, é importante destacar que no presente instituto, não se exige a 

capacidade especial do credor para dispor. Efetivamente, não havendo exoneração do 

devedor primitivo, não há disposição sobre o crédito. 

Tal como no caso da assunção de dívida, é relevante analisar ainda a questão do 

consentimento do credor e das dívidas passíveis de adjunção.  

 

Consentimento do credor 

De um lado, parte relevante da doutrina defende ser dispensável a anuência do 

credor; argumentam que, não havendo disposição do crédito, ele não teria interesse jurídico 

para se opor634. De outro lado, há também quem defenda ser imprescindível o seu 

                                                 
631 Também J. X. CARVALHO DE MENDONÇA Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 418, nota 5), ao tratar do 

contrato firmado diretamente entre o terceiro e o credor, porém sem a exoneração do devedor primitivo, prefere 

a expressão adpromissor, ressaltando ser essa a denominação em linguagem romana. Ainda, no mesmo sentido, 

C. AUBRY – C. RAU (Cours de droit français, t. 4, 5ª ed., Paris, Marchal et Billard, 1902, p. 361, nota 38) 

esclarecem que não há expromissão, mas sim adpromissio, ou seja, acessão ou caução, quando nas hipóteses 

em que entra um terceiro, mas o devedor primitivo não fica liberado. 
632 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 84), segundo quem todos 

os tipos de assunção de dívida alheia podem se dar de forma cumulativa ou liberatória. Já T. SOMBRA (Da 

assunção cit. (nota 50 supra), p. 208),  T. MANCINI (Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 3), E. CAMILLERI 

(Appunti cit. (nota 286 supra), pp. 645 e segg.) e G. QUAGLIARIELLO (L'espromissione cit. (nota 89 supra), pp. 

48 e segg.), entre outros, discorrem sobre a expromissão liberatória e cumulativa, enquanto P. GRECO, 

Delegazione (diritto civile), in in Novissimo digesto italiano, vol. 5, Torino, UTET, 1960, p. 342), A. 

MAGAZZÙ, Delegazione, in Digesto, 4ª ed., vol. 5, Torino, UTET, 1998, p. 166) e M. CUMYN (La délégation 

cit. (nota 23 supra), p. 618, nota 41), entre outros, que discorre sobre que a delegação “perfeita” e “imperfeita”. 

Ainda, A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), pp. 194-195, nota 1), que trata das consequências da 

cumulação em caso de delegação ou em caso de negócio sem intervenção do devedor primitivo. 
633 Vide arts. 104 e segg. do CC/2002, por exemplo. 
634 Cf. M. CUMYN, La délégation cit. (nota 23 supra), p. 618, nota 41. Também A. NETO – H. MARTINS, Código 

civil anotado, 5ª ed., Lisboa, Livraria Petrony, 1984, p. 302; J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), 

p. 150 e F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 117, segundo quem “A assunção de dívida só libera o 

devedor primitivo quando haja declaração expressa do credor; se este não declara sua anuência quanto à 
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consentimento vez que ninguém é obrigado a adquirir benefício e, inclusive, um novo 

devedor pode trazer incômodos, como a compensação635. 

Impende aderir à segunda corrente: a adjunção na dívida exige o consentimento do 

credor. 

Caso o negócio tenha sido firmado entre o devedor primitivo e o terceiro, quedando 

silente o credor, então configurar-se-á negócio jurídico regido pelas regras da estipulação 

em favor de terceiro (in casu, o terceiro é o credor) em sentido lato. Em outras palavras, o 

credor adquire desde já o direito de exigir do terceiro a prestação, mas pode recusá-lo caso 

queira636. Caso expressamente recuse o negócio, então o terceiro não se configura devedor, 

perdurando o negócio entre o devedor primitivo e o terceiro como promessa de liberação637, 

se esse foi o acordado entre eles.  

Anota-se, ainda, que a adjunção na dívida exige o consentimento do credor mesmo 

nos casos em que é feita na forma de adpromissão. Não é possível que ao terceiro aderir à 

                                                 
substituição do devedor o antigo devedor continuará vinculado à relação primitiva, respondendo solidariamente 

com o novo obrigado.”.  
635 Cf. G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584; C. 

CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso cit. (nota 214 supra), p. 405-406; J. NEY FERREIRA, Da assunção 

cit. (nota 147 supra), p. 74-75; e PIRES DE LIMA – ANTUNES VARELA, Código cit. (nota 239 supra), p. 611. 

Registra-se que essa também foi a corrente seguido CJF, conforme o Enunciado 16 da I Jornada de Direito 

Civil, que tem a seguinte redação: “O art. 299 do Código Civil não exclui a possibilidade da assunção 

cumulativa da dívida quando dois ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito com a concordância 

do credor.” 
636 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), pp. 189 e segg., nt. 1. O próprio autor anota que nesses 

casos não há verdadeira estipulação em favor de terceiro em sentido estrito porquanto nesta cria-se uma nova 

obrigação, enquanto na adjunção na dívida o terceiro entra em uma dívida já existente.  

No mesmo sentido F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 338). O autor brasileiro 

admite, inicialmente, que “a assunção cumulativa de dívida entre o assumente e o devedor não é de mister 

consentimento ou ratificação pelo credor”. Nesse caminho, poder-se-ia entender, como entenderam J. 

MARTINS-COSTA (Negócio cit. (nota 68 supra), p. 150), G. TEPEDINO, H. H. BARBOZA e M. C. BODIN DE 

MORAES (Código cit. (nota 141 supra), p. 584) e C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 

supra), p. 406, nota 69), que ele também defende a adjunção na dívida independente do consentimento do 

credor. Entretanto, ainda no mesmo parágrafo, o autor continua esclarecendo que nesses casos – do negócio 

entre o devedor primitivo e o terceiro para a adesão à dívida –, enquanto não houver consentimento do credor, 

rege-se o negócio pelas regras do contrato a favor de terceiro. Enfim, quanto à viabilidade da compensação 

pelo terceiro, o autor conclui que o credor pode evitá-la simplesmente não admitindo o segundo crédito, ou 

seja, a adesão do terceiro. O que é mais: no parágrafo seguinte o autor continua esclarecendo que a adesão, 

“com o sentimento do credor, ou sua ratificação” não leva à extinção da relação jurídica em relação ao devedor 

primitivo e, então, ou seja, com a ratificação, o terceiro se torna devedor solidário podendo opor as exceções e 

inclusive a compensação própria. Permite, com a ratificação, opor a compensação à qual o credor poderia se 

opor antes do seu consentimento à adesão. Resume-se, então, a posição do tratadista na mesma linha adotada 

por A. VAZ SERRA e seguida nesta tese: enquanto não houver declaração do credor, ele tem direito a exigir do 

terceiro-entrante a prestação; contudo, pode recusar a adjunção pelo terceiro. Em outras palavras, o terceiro 

não entra na relação jurídica como devedor propriamente dito sem o consentimento do credor. 
637 Cf. C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 375. Esse autor esclarece que é necessário o 

consentimento do credor para a cumulação que gera responsabilidade solidária; antes (idem, p. 370), contudo, 

registrou que a anuência do credor deve ser expressa para a assunção de dívida, mas que a regra do art. 299, 

do CC/2002, não se aplica à adjunção na dívida. 
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dívida por ato unilateral638. Enquanto não for aceita, configurar-se-á mera proposta de 

contrato por parte do terceiro.  

 

Dívidas passíveis de adjunção 

Ultrapassada a questão do consentimento, relevante analisar também as dívidas 

passíveis de adjunção.  

Como já foi anotado639, há hipóteses em que a Lei atribui a responsabilidade da 

dívida a determinada pessoa, vedando a renúncia pelo credor. Assim, ainda que este quisesse, 

não poderia liberar o devedor. E, exatamente por isso, a dívida não é passível de sucessão 

singular.    

Acontece que não há exoneração do devedor primitivo na adjunção na dívida. Ele 

continua na relação jurídica. A entrada do terceiro apenas reforça o polo passivo da 

obrigação, gerando mera cumulação de devedores. Logo, uma vez que a dívida pode ser 

adimplida por terceiro, é plenamente possível o negócio jurídico.  

No tocante às dívidas que não é permitida a assunção de dívida por cláusula 

contratual, deve-se analisar os termos da cláusula. Se ela se restringiu à proibição de 

assunção da dívida, então não impede a adjunção. A questão, portanto, se restringe à análise 

do caso concreto.  

Há que se deixar claro, para evitar confusões, que também não é possível a adesão 

à dívida intuito personae. Efetivamente, uma vez que a obrigação só pode ser adimplida pelo 

próprio devedor original, nesses casos não há sentido em falar satisfação por terceiro. 

Admitir que um terceiro adentre como novo devedor implicaria permitir que a prestação 

fosse adimplida pelo terceiro, o que só ocorre se houver verdadeira novação objetiva da 

obrigação. Ou seja, se houver mudança da prestação devida para que deixe de ser dependente 

da pessoa do devedor. Portanto, não é possível a adesão à dívida, sendo sim viável a entrada 

do terceiro por meio de novação640.  

                                                 
638 Cf. T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 3. 
639 Vide tópico “2.3.3. Objeto da assunção de dívida ou a dívida assumível”, acima. 
640 É interessante anotar, ainda, a doutrina de J. NEY FERREIRA (Da assunção cit. (nota 147 supra), pp. 104-

105), que afirma não ser possível a adesão à dívida natural. Segundo argumenta o autor português, lastreando-

se nos arts. 519 e 817 do CC/português, uma vez que a adesão à dívida gera solidariedade – em coerência com 

o art. 595, nº 2, do mesmo diploma, e sendo que o direito de ação executiva alternativa sempre existe nas 

obrigações solidárias, não seria possível a adesão. A questão da solidariedade será analisada oportunamente, 

no tópico “3.4.5. Efeitos da adjunção à dívida: solidariedade ou subsidiariedade”, a seguir. 

Em que pese a lógica dos seus argumentos, é necessário discordar deles. Se se admite a sucessão e a novação 

da dívida natural, não há razão para recusar a adesão (quem pode o mais, pode o menos). O direito de ação é 

elemento natural a todas as obrigações, tanto as solidárias quanto as individuais. Apenas, e exatamente em 

função da excepcionalidade da dívida natural, não terá o credor direito de ação em uma e em outra hipótese, 
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3.4.4. Defesas oponíveis 

É importante registrar que o adjuntor pode opor ao credor não apenas as exceções 

decorrentes do próprio negócio de adjunção de dívida (e.g. a sua própria compensação), 

como também aquelas decorrentes da relação entre o credor e o devedor primitivo (relação 

de valuta). Tal como na hipótese de assunção de dívida, não é possível opor as exceções 

pessoais do devedor primitivo nem as decorrentes da relação entre ele, adjuntor, e o devedor 

primitivo (relação de provisão)641, salvo se for acordado diversamente. 

A adjunção na dívida, em si mesma, não tem nenhum efeito em relação à prescrição. 

Isso significa que a entrada de um terceiro não tem o condão de interromper o prazo 

prescricional. Pelo contrário, entende a doutrina, inclusive, que o terceiro tem direito a 

aproveitar o período já transcorrido antes da sua adesão642. Podem, entretanto, as partes 

convencionar em conjunto com a adjunção o reconhecimento da dívida, ou a renúncia à 

prescrição e outras defesas, etc.643 

 

3.4.5. Efeitos da adjunção à dívida: solidariedade ou subsidiariedade 

Um dos temas de maior relevância no estudo da adjunção à dívida é identificar a 

situação jurídica do terceiro entrante. Conforme a própria definição do instituto, este adere 

à dívida, tornando-se devedor, sem a exoneração do devedor primitivo. Surge divergência 

exatamente em definir se se tornam devedores solidários, ou se o credor deve cobrar primeiro 

de um antes de poder cobrar do outro.  

Em certos países, a questão é respondida pela própria Lei. Assim, por exemplo, 

determinam a solidariedade os Códigos Civis de Portugal (art. 595, nº 2) e da França (art. 

1.327-2). De outro lado, determinam a subsidiariedade, ou seja, que o terceiro entra como 

devedor principal, o CCyC (art. 1.632, nº 2) e o CC/etíope (art. 1.977, nº 2). 

Interessantemente, na Itália, a Lei determina a subsidiariedade em caso de delegação 

cumulativa (art. 1.268, nº 2), mas solidariedade em caso de expromissão e de accollo (arts. 

1.272, nº 1, e 1.273, nº 3).  

Nem por isso a questão fica facilmente resolvida.  

                                                 
ou seja, nem contra o(s) devedor(es) primitivo(s) (como já não tinha), nem contra o terceiro aderente, vez que 

este adere à dívida no estágio e na forma em que se encontra.  
641 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 93 e F. C. PONTES DE MIRANDA, 

Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 338 e 481. 
642 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 93 e A. VAZ SERRA, Assunção cit. 

(nota 118 supra), p. 191, nota 1. 
643 Remete-se ao tópico “2.7 – Defesas do assuntor”, acima, para analises mais detalhadas. 
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Na Itália, por exemplo, a legislação trata expressamente da solidariedade nos casos 

de expromissão e de accollo. Inclusive, o CC/italiano estabelece presunção de solidariedade 

quando houver mais de um devedor (art. 1.294), salvo determinação legal ou no título em 

sentido contrário644. Ainda assim, parte da doutrina, e inclusive da jurisprudência, tem 

entendido pela aplicação do art. 1.268 para todas as três formas, ou seja, que haveria 

subsidiariedade não apenas na delegação, mas também no accollo e na expromissão. Assim, 

o credor deve cobrar primeiro do terceiro que aderiu à dívida, antes de se voltar contra o 

devedor primitivo645. 

O problema se complica no Brasil, uma vez que a Lei não versou expressamente 

sobre a adjunção na dívida. Relevante corrente doutrinária defende a solidariedade do 

terceiro que entra na relação jurídica ao lado do devedor primitivo646. Dessarte, como 

                                                 
644 Nesse sentido, C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 622) generaliza afirmando que havendo “sucessão” 

cumulativa, há solidariedade entre as partes. No Brasil a solução é inversa, conforme art. 265 do CC/2002. 
645 Cf. S. TRIVELLONI, Accollo cit. (nota 317 supra), p. 1-2, que cita o acórdão Cass., 24.5.2004, n. 9982. Já T. 

MANCINI (Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 1-2), discorrendo sobre a expromissão cumulativa, afirma que 

ela gera solidariedade mas que essa solidariedade é mitigada, nos termos admitidos pelo art. 1.293 do 

CC/italiano, de sorte que a relação se aproximaria de uma forma de garantia, sendo que “l’obbligazione 

originaria è chiamata ad assolvere una funzione meramente sussidiaria”. Ver ainda e U. STEFINI, Solidarietà 

cit. (nota 253 supra), p. 769-811. Esse autor dedica seu trabalho ao tema, anotando já no início (idem, p. 769) 

o mesmo acórdão citado por S. TRIVELLONI, e admitindo que ele mudou a jurisprudência no país para admitir 

a subsidiariedade.  

U. STEFINI (idem, pp. 772 e segg.), entretanto, esclarece ao longo de seu texto as particularidades da 

solidariedade no direito italiano, concluindo haver dois “tipos”, i.e., a noção de que pode haver dois ou mais 

obrigados pela integralidade e que o credor cobrar de apenas um deles, com a liberação dos demais, se coaduna 

tanto com a noção de que a obrigação de ambos decorre da mesma causa obligandi (hipótese prevista nos arts. 

1.298 e 1.299 do CC/italiano) quanto pode decorrer de títulos diversos, nos quais a obrigação solidária com 

interesse unisubjetivo (art. 1.298, §1º, do CC/italiano). No primeiro caso, em que há uma só causa da obrigação, 

o ônus econômico é dividido entre todos os codevedores na sua relação interna; no segundo caso, em que há 

causas diversas, o ônus não é compartilhado, cabendo apenas ao “devedor interessado”.  
646 Cf. J. MARTINS-COSTA, Negócio cit. (nota 68 supra), p. 150; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 

117 e N. NERY JR. – R. NERY, Código cit. (nota 160 supra), p. 442. Este entende que a solidariedade aqui é 

presumida; pode, entretanto, ser afastada, cabendo à parte demonstrar que não desejava a solidariedade. No 

mesmo sentido de que a solidariedade é presumida, mas pode ser afastada, L. MELO, Assunção cit. (nota 115 

supra), p. 432-433. Este autor também acrescenta que a solidariedade nos casos de adjunção é mitigada, não 

sendo aplicável, por exemplo, as regras do art. 283 do CC/2002.  

Também F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 338, que afirma 

expressamente: “A co-assunção de dívida, com o consentimento do credor, ou sua ratificação, não extingue a 

dívida a que se cumula a do terceiro. Os dois devedores passam a ser solidários”. Registra-se, entretanto, que 

em outro volume de seu tratado, o mesmo PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XLII cit. (nota 53 supra), p. 310) 

anota que na assinação cumulativa não há solidariedade entre o devedor primitivo e o terceiro (assinado) que 

se compromete a pagar a dívida, mas sim que o assinado entra na relação como devedor principal. Nesse 

caminho, o assinatário que aceitou a assinação só poderá revolver-se contra o assinante após tentar cobrar sem 

sucesso do assinado. In verbis: “Se o assinatário declarou liberar o assinante, (...) Se isso não se deu, o 

assinatário tem de ir contra o assinado antes de ir contra o assinante, pois foi essa a situação que êle deixou 

assentar-se. O segundo devedor foi admitido pelo assinatário, sem que se pense em solidariedade. O assinado 

fêz-se devedor principal.” (grifo no original). Não esclarece, entretanto, o fundamento da distinção, o porquê 

de em uma hipótese entender que há solidariedade, e em outra entender que há subsidiariedade. 

Ainda defende a solidariedade C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), p. 375), apesar de admitir 

que a doutrina mais recente defende a subsidiariedade.  
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devedores solidários, o credor poderia escolher qualquer deles para cobrar a dívida, por 

exemplo. 

Adere-se, entretanto, à doutrina inversa, pela qual se observa subsidiariedade na 

adesão à dívida. Em outras palavras, o devedor primitivo fica como subsidiário, podendo, 

inclusive, opor o benefício de ordem, exigindo a cobrança primeiro do adjuntor647.  

Efetivamente, no ordenamento brasileiro a solidariedade não se presume. Decorre 

da Lei ou da vontade das partes648. O simples fato de o terceiro adjuntar-se à obrigação não 

significa declaração de vontade de fazê-lo como devedor solidário. Podem, isso, sim, as 

partes acordarem a solidariedade; esta decorrerá, então, do acordo específico e não da 

adjunção à dívida. 

 

3.4.6. Distinção em relação a outros institutos 

Sucintamente estabelecidas as premissas básicas da adjunção na dívida, é 

interessante distingui-la de figuras jurídicas próximas.  

 

Adjunção x fiança 

Em primeiro lugar, a adjunção na dívida é comumente confundida com a fiança. 

Efetivamente, não apenas apresentam estrutura próxima como os seus objetivos finais 

podem ser similares. O terceiro pode aderir à dívida de forma a aumentar a garantia do 

                                                 
647 Cf. T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 208, nota 32; A. WALD, Considerações cit. (nota 118 

supra), p. 11; M. H. DINIZ, Curso, vol. 2 cit. (nota 36 supra), p. 493-494; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. 

C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584-585; S. VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 

330. 

Há que se registrar, para evitar omissão, que S. BENETI (Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 25 e 28) apresenta 

soluções contraditórias. Ora afirma que “une-se o novo devedor à obrigação. No entanto, estabelece-se a favor 

do devedor anterior uma espécie de benefício de ordem: só poderá ser chamado a saldar o débito após o 

descumprimento da obrigação pelo nôvo devedor” (p. 25); ora afirma que “Na assunção cumulativa não resulta 

o devedor liberado. Apenas se constitui uma solidariedade obrigacional passiva.” 

Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 98-99) apresenta soluções 

contraditórias: afirma, primeiro, que “Se o acordo que lhe serve de origem nada dispõe a este respeito, direta 

ou implicitamente, à falta de prescrição legal sobre o assunto, que seria desejável, achamos que não se pode 

ministrar à obrigação gerada o regime das obrigações solidárias, já que não pode ser havida como uma destas, 

sequer em sua feição imperfeita.” (p. 98-99). Mas à frente, entretanto, afirma que: “Já o assuntor não se 

apresenta como obrigado subsidiário: simplesmente é um dos devedores, ao lado primitivo obrigado.” (p. 99). 

Há que se registrar, ainda, a posição de B. MIRANDA (Assunção cit. (nota 59 supra), p. 262-263), segundo quem 

não haveria solidariedade, mas ainda assim o credor poderia escolher cobrar a dívida tanto do assuntor quanto 

do devedor primitivo. 
648 Vide art. 265 do CC/2002. Admite-se, como bem chamou atenção L. MELO (Assunção cit. (nota 115 supra), 

p. 433), que o PL nº 6.960/2002 propôs alterar o CC/2002, entre outras coisas, para dar redação aos arts. 299 

parecida àquela do art. 595 do CC/português. Caso tivesse sido aprovada, então contaria o Brasil com uma 

norma expressa determinando a solidariedade, hipótese em que essa deveria ser aceita. 
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crédito, convencendo o credor a se abster de executar a dívida, prolongar o prazo ou mesmo 

conceder mais crédito649. 

Nem por isso podem ser equiparados os institutos. As diferenças são profundas e 

inconciliáveis. Primeira e suficientemente é importante destacar que o adjuntor adentra como 

efetivo devedor; ao pagar, o faz em nome próprio. Diferentemente, o garantidor se torna 

responsável por dívida alheia; se pagar, o faz como terceiro, sub-rogando-se nos direitos que 

tem o credor650.  

Outrossim, a dívida do adjuntor é aquela no estágio em que aderiu à relação jurídica. 

Eventual modificação posterior que não afete a dívida em si mesma, mas apenas a relação 

entre o devedor e o credor (tal como juros), não afeta a obrigação do terceiro que aderiu. 

Diferentemente, a responsabilidade do fiador é aquela do devedor principal; as alterações 

que lhe sobrevenham repercutem também na responsabilidade do garantidor651.  

Ainda, o fiador tem direito ao benefício de ordem; assim, pode exigir que o credor 

realize esforços para cobrar primeiro do devedor e, somente no caso de inadimplemento 

desse, é que poderá ser cobrado. Diferentemente, na adesão à dívida o terceiro entra como 

devedor principal, relegando o devedor primitivo ao posto de devedor subsidiário. Portanto, 

inverte-se a ordem de benefício: é o devedor primitivo quem poderá se opor a uma cobrança, 

exigindo que o credor exija primeiro do adjuntor652.  

Não se pode olvidar que a fiança tem forma específica, devendo ser 

necessariamente escrita. Diferentemente, a adjunção na dívida não tem forma prescrita na 

Lei653. 

                                                 
649 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 190, nota 1; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 99; T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 1; G. TEPEDINO – H. 

H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584. Ainda L. MELO (Assunção cit. 

(nota 115 supra), p. 433) que observa a proximidade especialmente quando não há solidariedade na adjunção 

na dívida. 
650 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 338-339 (e novamente em 

Tratado de Direito Privado, t. 44, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 185-186); L. ROLDÃO DE 

FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 99-100 (e novamente em Da assunção, EMERJ cit. 

(nota 40 supra), p. 82); A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 190, nota 1; J. NEY FERREIRA, Da 

assunção cit. (nota 147 supra), p. 73; S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28; T. SOMBRA, Da 

assunção cit. (nota 50 supra), p. 216; L. MELO, Assunção cit. (nota 115 supra), p. 433; B. MIRANDA (Assunção 

cit. (nota 59 supra), pp. 271-272; C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso cit. (nota 214 supra), pp. 412-

413; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584. 
651 Cf. A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 190, nota 1 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 99-100. 
652 Em relação ao benefício de ordem, vide art. 827 do CC/2002. Essa diferença só toma como premissa que a 

adjunção na dívida cria uma subsidiariedade, conforme concluído no tópico anterior. Para a corrente que 

defende haver solidariedade, ou ainda débito in solidum, o raciocínio se aplica apenas parcialmente: na fiança 

há, em regra, o benefício de ordem, enquanto para essa corrente não há em relação à adjunção.  
653 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 100-101, que indica, ainda, o art. 

1.483 do CC/1916 e o § 766 do BGB. No CC/2002, a exigência de forma escrita foi mantida no art. 819. De 
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De qualquer sorte, casos há em que o negócio não é claro se o terceiro ingressa 

como fiador ou se efetivamente adere à dívida como devedor. É necessário, em primeiro 

lugar, observar os termos exatos do negócio jurídico para se buscar identificar, caso a caso, 

em qual hipótese se encaixa654. Se, ainda assim, persistir a dúvida, é melhor concluir pela 

fiança, desde que contenha os requisitos necessários para essa, porquanto é o instituto 

regulamentado expressamente na Lei, além de ser menos oneroso ao terceiro655.  

 

Adjunção x promessa de liberação656 

Também é relevante distinguir a adjunção na dívida da promessa de pagamento ou 

de liberação. Aproximam-se porquanto, a despeito de um terceiro se comprometer pela 

dívida, em ambos os casos o devedor primitivo continua obrigado perante o credor.  

Não há dúvidas, entretanto, que os institutos são divergentes. De um lado, na 

adjunção na dívida o terceiro efetivamente entra na relação jurídica entre o devedor primitivo 

e o credor; torna-se efetivo devedor perante o credor, e o credor pode executá-lo para cobrar 

a dívida. Diferentemente, na promessa de liberação o terceiro se torna devedor tão somente 

perante o devedor primitivo; não há nenhum vínculo entre o terceiro e o credor, que é 

estranho a este negócio jurídico657.  

                                                 
qualquer maneira, a despeito de identificar as divergências entre a fiança e a adjunção na dívida, este L. 

ROLDÃO DE FREITAS GOMES (idem, p. 99) conclui que devem ser aplicadas à adjunção na dívida as regras da 

fiança, no que for compatível. Com razão, ante o silêncio da legislação e a proximidade dos institutos em sua 

estrutura e objetivo. 
654 É possível observar, por exemplo, o negócio que dá causa à entrada do terceiro. Por exemplo, havendo um 

crédito do devedor primitivo contra o terceiro, e sendo o negócio nascido por delegação, é possível inferir que 

se trata de adjunção à dívida; se, por outro lado, se almeja exclusivamente a garantia do crédito, então é mais 

fácil compreender que houve fiança. Assim também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 

38 supra), pp. 101-102) e A. VAZ SERRA (Assunção cit. (nota 118 supra), p. 191, nota 1), que citam como 

exemplos de negócios que podem ser presumidos como adjunção na dívida: a mulher que assume a obrigação 

de pagar o aluguel ao lado do marido, vez que assim deseja impedir o seu próprio despejo; o sócio que, ao 

entrar em uma sociedade, assume os débitos pretéritos para aumentar o crédito comum; e o credor hipotecário 

que assume a dívida da obra feita em prol da coisa hipotecada. Também F. C. PONTES DE MIRANDA 

(Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 481) anota que os usos e costumes devem ser utilizados para tentar 

definir se houve um ou outro negócio. Cita o tratadista, como exemplos de hipóteses de fiança os casos de 

alugueis de imóveis ou ainda negócios como “garanto o que A comprar aí no seu armazém” ou “fico 

responsável pelo meu recomendado, a que muito agradou a roupa que me fêz e quer urgentemente que lhe faça 

algumas”. Já são, normalmente, adjunções na dívida negócios como a “sei que a dívida de B é de x e fico 

responsável por ela”. 
655 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 103 e 108, F. C. PONTES DE 

MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 481 e A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 

191, nota 1. 
656 Tomam-se como premissas as considerações levantadas no tópico “3.2 – Promessa de liberação”, acima. 
657 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 94, nt. 50 e pp. 104-105; G. 

TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 supra), p. 584 e A. VAZ SERRA, 

Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), p. 87. 
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Havendo dúvida, deve-se entender que o negócio se resumiu a mera promessa de 

liberação, vez que essa é menos onerosa ao terceiro658. 

 

Adjunção x estipulação em favor de terceiros659 

Há que se diferenciar, ainda, a adjunção na dívida da estipulação em favor de 

terceiro.  

De um lado, a adjunção na dívida é um negócio jurídico que leva à efetiva entrada 

do terceiro na relação de valuta. Ele se torna devedor da dívida original, obrigando-se em 

relação à prestação pré-existente. Pode opor ao credor as exceções decorrentes do próprio 

negócio de adjunção na dívida, bem como as exceções decorrentes da obrigação original, 

mas não aquelas provenientes da sua relação com o devedor primitivo (relação de provisão). 

Enfim, exige-se ainda o consentimento do credor660.  

De outro lado, a estipulação em favor de terceiro é negócio jurídico firmado entre 

o estipulante e o promissário, pelo qual este promete àquele adimplir uma prestação em favor 

de um terceiro beneficiário (in casu, o credor). Nesse contexto, o conteúdo da prestação é 

definido pelo negócio entre o promitente e o estipulante, podendo ser “assumir a dívida”, 

“adimplir a prestação” ou ainda outra prestação por eles acordada. Como tal, esse negócio 

aperfeiçoa-se independentemente do consentimento do terceiro que, entretanto, tem direito 

de recusar a prestação. Enfim, o promitente pode opor ao beneficiário as exceções 

decorrentes do próprio negócio de estipulação em favor de terceiro661.  

 

3.4.7. Distinção em relação à assunção de dívida 

Enfim, estabelecidas as premissas básicas em relação à definição da adjunção na 

dívida, bem como demonstrada a distinção deste para outros institutos jurídicos afins, 

impende analisar a sua existência em relação à assunção de dívida. Esse é, talvez, um dos 

pontos mais controversos da delimitação da assunção de dívida. A sua principal relevância 

é definir qual deles as partes concluíram em caso de dúvida para, então, saber quais as 

                                                 
658 Cf. L. ENNECCERUS, Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), p. 408 e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 109, que indicam os §§ 329 e 415 do BGB.  
659 Tomam-se como premissas as considerações levantadas no tópico “3.3 – Estipulação em favor de terceiro” 

acima. 
660 Em relação ao consentimento do credor na adjunção na dívida, os fundamentos estão elencados no tópico 

“3.4.3. Requisitos”. Há que se registrar, contudo, que alguns doutrinadores admitem a adjunção na dívida 

independentemente do consentimento do credor, conforme já esclarecido acima. Tomando como premissa essa 

outra corrente, torna-se muito mais tênue a distinção entre esses negócios jurídicos. 
661 Vide ainda L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 92-93, que também observa 

a diferença entre a estipulação em favor de terceiro e a adjunção na dívida. 
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consequências em relação à pessoa do devedor primitivo e, em especial, no tocante às 

garantias. 

De um lado, há doutrinadores que defendem ser a adjunção na dívida uma espécie 

de assunção de dívida apesar de, em sua maioria, admitirem que não há efetiva sucessão 

singular no débito nesses casos de cumulação662.  

De outro lado, tomando a sucessão singular no débito como elemento essencial e 

indispensável para a assunção de dívida, há autores que defendem não ser possível tomar a 

adjunção na dívida como uma espécie de assunção de dívida “imperfeita”, sendo 

verdadeiramente um negócio jurídico independente663.  

Com razão a segunda corrente. São realmente inconfundíveis os institutos da 

assunção de dívida e da adjunção na dívida, cada um tendo um universo de objetos bem 

como consequências. São, talvez, tão distantes quanto são, respectivamente, da novação.  

É relevante esclarecer a afirmação, apontando que não podem ser confundidas (1) 

a assunção de dívida, a adjunção de dívida e a novação com (2) a delegação, a expromissão 

e o accollo. Estes (2) são as estruturas negociais pelas quais aqueles (1) podem se perfazer. 

                                                 
662 Nesse sentido, por exemplo, C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), pp. 372 e 375; A. 

AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 118; M. SIMÕES, Transmissão cit. (nota 125 supra), pp. 54 e 56; S. 

VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 330; C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 622; e F. C. PONTES 

DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 464; J. SOUZA NETO (Da novação cit. (nota 81 supra), 

pp. 100-101.  

Convém transcrever as palavras de L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 83), 

que bem resume a tese daqueles que admitem a adjunção espécie de assunção na dívida: “140. Ao cabe destas 

considerações em torno do conceito de assunção de dívida, verifica-se que este pode ser entendido de modo 

amplo, compreensivo, na concepção de OERTMANN, tanto da mera substituição do devedor (assunção privativa 

ou liberatória), como do ingresso de terceiro na relação obrigatória ao lado dele. No primeiro caso, ocorre a 

exoneração do devedor primitivo; no segundo, este permanece obrigado, apenas coadjuvado pelo novo 

devedor. /¶/ Perguntar-se-ia, a esta altura: em qual das duas hipóteses se dá então a sucessão singular no débito? 

/¶/ Posto que implica a sucessão a transmissão integral da dívida, com a completa liberação do devedor 

originário – e esta é a sua noção clássica –, só no primeiro caso é que evidentemente há de ocorrer. /¶/ No 

entanto, embora haja transmissão da dívida ao novo devedor que entra na relação jurídica junto ao antigo, na 

acepção em que se deva tomar o termo transmissão, a identidade de sucessão, é irrecusável que a obrigação já 

existente lhe é comunicada, no lado passivo. /¶/ Não sucede nesta, mas a ela incorpora-se, assumindo a dívida 

ao lado do primitivo devedor.” O autor mantém a sua posição em Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 

81-82. 

Há que se anotar, também, J. NEY FERREIRA (Da assunção cit. (nota 147 supra), p. 68-69), segundo quem a 

adjunção na dívida seria hipótese de assunção de dívida latu sensu, porquanto não gera efetiva transmissão da 

dívida. O autor, entretanto, critica o CC/português pela conceitualização do instituto, frisando sempre que não 

há exoneração do devedor primitivo e, portanto, não há efetiva transmissão da dívida.  

Vide, ainda, o Enunciado nº 16 da I Jornada de Direito Civil do CJF. 
663 Cf., p.ex., A. WALD (Considerações cit. (nota 118 supra), p. 9) que escreve, in litteris: “28. A exoneração 

do devedor originário é, uma das características da assunção de débito. (...) 29. A melhor doutrina exclui, 

inclusive, a chamada assunção cumulativa do campo da assunção de débito, que pressupõe a sucessão no pólo 

passivo da relação jurídica.”. Também: A. VAZ SERRA, Assunção cit. (nota 118 supra), p. 206 (e novamente 

em Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 77-78); S. BENETI, Da cessão cit. (nota 103 supra), p. 28; G. YAÑEZ, 

La asunción cit. (nota 242 supra), pp. 20 e segg.; L. ENNECCERUS, Derecho, vol. 1 cit. (nota 155 supra), p. 407; 

e O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 259. 
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A delegação pode levar a uma novação (quando há efetiva ruptura do vínculo jurídico), a 

uma assunção de dívida (quando há mera substituição da pessoa que ocupa o polo passivo) 

ou a uma adjunção na dívida (quanto não há nem ruptura nem substituição, mas acumulo de 

pessoas no polo passivo). No mesmo sentido o accollo e a expromissão podem ser 

cumulativos664, assuntivos ou novativos. Simplesmente porque a adjunção na dívida se 

perfaz por uma dessas formas (delegação, expromissão ou accollo) não significa que seja 

equiparável à assunção de dívida, assim como também não é à novação. 

Seja como for, em primeiro lugar é possível apontar que a liberação do devedor 

primitivo é elemento central, essencial e indispensável da assunção de dívida. Sem a sua 

liberação, não há sucessão singular na dívida665. Tendo em vista que na adjunção na dívida 

é mantido o devedor primitivo, esse é argumento suficiente para distinguir os institutos.  

Em segundo lugar, aponta-se a questão dos objetos. A adjunção na dívida tem um 

universo de objetos mais amplo do que a assunção de dívida: são passíveis de adjunção todas 

as dívidas que podem ser sucedidas singularmente; o inverso não é verdadeiro, uma vez que 

há dívidas passíveis de adjunção, mas que não o são de assunção. Efetivamente, a despeito 

de não ser possível realizar assunção de dívida quando o credor não pode dispor do seu 

crédito, é possível a adjunção666. 

Em terceiro lugar, ainda como consequência da liberação do devedor primitivo, os 

institutos têm efeitos diversos em relação às garantias. A assunção de dívida extingue-as, 

salvo se forem expressamente ressalvadas e com a anuência do respectivo garantidor. 

Diferentemente, na adjunção na dívida as garantias são mantidas; uma vez que o devedor 

primitivo continua obrigado, não há razão para extingui-las667. 

 Enfim, independente de se reconhecer ou não a adjunção na dívida como instituto 

jurídico independente, constata-se que, em determinados casos concretos há dúvidas quanto 

ao negócio concluído pelas partes. 

Deve-se, em primeiro lugar, buscar identificar nas palavras usadas pelas partes, bem 

como nos costumes, se é possível distinguir a sua intenção. Assim, se as partes 

convencionaram simplesmente que o terceiro se responsabilizaria pela dívida, ou se ele 

simplesmente se comprometeu a pagá-la, é mais adequado entender que houve mera 

                                                 
664 Na hipótese de “expromissão cumulativa”, ou seja, na adjunção na dívida por contrato direto entre o terceiro 

e o credor, sem a participação do devedor, melhor é a expressão “adpromissão”, já utilizada acima. 
665 É a premissa sobre a qual se assenta a presente tese. Vide “2.1 – Definição”, acima.  
666 Em outras palavras, refere-se às dívidas indisponíveis ao credor. Vide tópicos “2.3.3. Objeto da assunção 

de dívida ou a dívida assumível”, in fine, e “3.4.3. Requisitos’, também na parte final. 
667 Cf. C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 372. 
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cumulação de devedores. Efetivamente, é o negócio jurídico menos oneroso para o credor, 

o qual mantém o devedor em situação idêntica à que se encontrava668. 

Contudo, também é possível que as partes tenham expressamente negociado uma 

“assunção de dívida”, uma “transferência da dívida” ou ainda uma “sucessão na dívida”. 

Nesses casos é necessário entender que houve efetiva liberação do devedor primitivo, 

restando o terceiro como único responsável669. 

 

3.5 – Novação 

O instituto que mais se aproxima da assunção de dívida alheia é a novação 

subjetiva passiva. Efetivamente, até pouco tempo atrás, esta era a única forma admitida para 

efetivamente transferir o ônus do débito de uma pessoa para outra. Nem por isso podem os 

institutos ser confundidos; as diferenças são profundas, não apenas na estrutura, mas também 

nos requisitos e nos efeitos, entre outros elementos. Nesse contexto, convém uma breve 

descrição do instituto antes de passar à diferenciação propriamente dita. 

A novação é uma forma de extinção da relação jurídica original pela criação de 

outra relação, nova, que absorve a original. Melhor: o sentido da novação não é meramente 

a extinção da obrigação anterior e a criação de uma nova; é, antes disso, a substituição de 

uma obrigação por outra670. 

                                                 
668 Em sentido similar L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 108-109), que 

entende ser adjunção de dívida porquanto a exoneração do devedor pressupõe declaração expressa do credor.  
669 Isso porque, conforme já apresentado acima, segue-se a linha de que a exoneração do devedor primitivo é 

elemento essencial da assunção de dívida. Reforça-se a conclusão no ordenamento brasileiro porquanto o 

CC/2002 só regulou a assunção de dívida, e ali descreveu a exoneração do devedor primitivo como efeito 

natural do negócio. Assim, ao contratar um negócio de “assunção de dívida” as partes estão firmando um 

negócio jurídico típico, descrito na legislação, devendo seguir as regras ali dispostas, salvo acordo em sentido 

contrário. No mesmo sentido de que o CC/2002 adotou a assunção de dívida (ou seja, o que ele entende ser o 

modelo liberatório) A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 118. 

Há que se levar em consideração que em outros ordenamentos, como o português e o francês, a presunção é de 

manutenção do devedor primitivo, ou seja, de cumulação, mesmo se o negócio for denominado “assunção de 

dívida” ou correlatos. Isso porque nesses ordenamentos há regulamentação expressa da adjunção de dívida nos 

mesmos títulos em que foi tratada a assunção de dívida, e ainda intitulados “transmissão singular de dívidas” 

e “cession de dette”, respectivamente. Assim, mesmo que se denomine assim o negócio jurídico entre as partes, 

a legislação é pela cumulação e não pela assunção da dívida.  
670 Cf. C. BEVILAQUA, Direito cit. (nota 294 supra), p. 110; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 

cit. (nota 11 supra), p. 412; F. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações cit. (nota 462 supra), pp. 338-339; A. 

AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 191; V. OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 

supra), p. 319; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 102; M. MARRONE, Istituzioni cit. (nota 66 supra), 

p. 522. Também F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 130), que acrescenta 

(Idem, pp. 132-133), é inadequado se referir a um “contrato de novação”. Isso porque, para ele, novação é um 

efeito, tal qual o é a confusão e a compensação. Enfim, conclui que, por “contrato de novação”, deve-se 

entender o “contrato a que se atribuiu eficácia novativa”. Outrossim, ele esclarece que a novação é um ato 

jurídico abstrato, mas isso não implica que o negócio jurídico novo também tenha de ser abstrato. Ainda M. I. 

CARVALHO DE MENDONÇA (Doutrina e pratica das obrigações: ou tratado geral dos direitos de crédito, t. 2, 

4ª ed., Rio de Janeiro, Revista Forense, 1956, pp. 590-591), que também acrescenta ser possível reunir diversas 

obrigações para formar uma única novação. Cita, nesse sentido, Flor. 8 Inst., D. 46, 4, 18, 1.  
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Tendo em vista essa definição, é possível observar que a novação tem, como 

requisitos671: 

(1) OBRIGAÇÃO PRÉ-EXISTENTE: Como a novação é a substituição de uma 

obrigação por outra, é imprescindível a pré-existência de uma obrigação que será 

novada. Se a obrigação original for nula ou extinta (paga, remitida etc.), então não 

se pode falar em novação; não haveria objeto para novar. Diferente é a hipótese em 

que a obrigação anterior é anulável: nesses casos, a novação terá efeito de 

ratificação da obrigação672; 

                                                 
Interessante anotar a argumentação de T. SOUZA CARVALHO (A novação cit. (nota 76 supra), pp. 19 e segg.) 

no tocante à definção da novação. Apesar de admitir que a novação leva à extinção da obrigação, este autor 

argumenta que deve ser dado maior relevo à faceta da novação como fonte de obrigação; ou seja, como instituto 

apto a criar obrigações. Muito bem argumentado: a novação tem efetivamente esse caráter duplo de extinção e 

de criação da obrigação; contudo, como bem se observa da localização do instituto no CC/2002 (arts. 360 a 

367, no capítulo VI do Título III – “Do adimplemento e da extinção das obrigações”), é muitas vezes observada 

sob o ponto de vista da extinção da obrigação precedente, e não tanto da criação da obrigação nova. 

Ressalva-se, outrossim, o caso do CC/espanhol onde, segundo L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da Assunção 

cit. (nota 38 supra), pp. 65 e segg.) há doutrina no sentido de que a novação não leva obrigatoriamente à 

extinção da obrigação original. Especificamente, afirma (idem, pp. 66-67) que a tese foi elaborada inicialmente 

em 1912, quando DE DIEGO publicou a obra “Transmisión de las Obligaciones”. Também B. MIRANDA, 

Assunção cit. (nota 59 supra), p. 250, nota 3) anota a existência da corrente de uma novação modificação (ou 

seja, sem efeito de extinguir a dívida) ao lado da novação extintiva no direito espanhol; a assunção de dívida 

estaria nessa novação modificativa.  

Aproveitando o ensejo no qual se discute a natureza da novação no direito espanhol, anota-se, apenas a título 

de curiosidade, que no CCQ a novação está contida no tópico referente à transferência e alteração das 

obrigações (“De la transmission et des mutations de l’obligation”) (arts. 1.660 a 1.666), ao lado da cessão de 

crédito, da sub-rogação e da delegação. Ainda assim, em seu primeiro artigo sobre a questão, a legislação a 

quebequense é clara em afirmar que “La novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier 

une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne”. Ainda no mesmo sentido, M. CUMYN (La délégation cit. 

(nota 23 supra), p. 604) afirma que a novação tem efeito de extinguir a obrigação original e criar uma nova em 

seu lugar; conclui (idem, p. 649), ainda, que a delegação pode ser encarada como assunção de dívida na redação 

dessa “nova” legislação, não sendo necessário recorrer à novação, o que demonstra clara oposição entre os 

conceitos. 
671 Neste sentido, vide: J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), pp. 413-414; A. 

ROSA, Noções de direito civil – todo o direito civil num só volume, Rio de Janeiro, ed. Zelio Valverde, s/d, p. 

153; V. OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 supra), p. 319-322; e A. AZEVEDO, Teoria cit. 

(nota 265 supra), p. 191.  

Além dos quatro requisitos elencados, C. BEVILAQUA (Direito cit. (nota 294 supra), pp. 110-111) aponta como 

requisito o consentimento dos contratantes da novação. Também F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), 

p. 102) registra a exigência do consentimento das partes envolvidas. Entretanto, tal requisito é, na verdade, 

desdobramento do animus novandi: se as partes desejam novar, é essencial que consintam na ocorrência da 

novação. 

Por outro lado, PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 150), citando o art. 1.001 do 

Código Civil de 1916 [= art. 362 do Código Civil de 2002], constata que a novação não exige o consentimento 

de todos as pessoas envolvidas. É o caso da expromissão (vide a estrutura negocial da expromissão no tópico 

“2.5.2. Expromissão”, acima).  
672 Cf. G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885. Esse autor escreve que na novação a 

obrigação originária é a causa genética da nova obrigação que se constitui. Consequentemente, se a obrigação 

originária não puder ser exigida (por não existir, e.g.), não é possível aperfeiçoar a novação, por falta de causa. 

Vide, nesse sentido, ainda o art. 367 do CC/2002. Diferentemente, a anulabilidade da obrigação original não 

pode ser suscitada pelo novo devedor porquanto ele não é parte daquela relação. De volta ao autor italiano, 

baseando-se no art. 1.441 do CC/italiano, ele conclui que somente o devedor original poderá levantar a questão 

da anulabilidade do débito original. 
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(2) OBRIGAÇÃO NOVA: Ainda considerando que há uma substituição, é imperiosa 

a criação de obrigação nova. Efetivamente, o próprio nome do instituto remete a 

esse requisito. Essa nova obrigação deve ser válida; se for nula, não há novação. Se 

for anulável, repercutirá efeitos, enquanto não for anulada. Se a obrigação não for 

nova, apenas repetindo a relação jurídica anterior, então não há novação, mas mera 

confirmação; 

(3) ANIMUS NOVANDI: É a intenção manifesta de extinguir a obrigação original, 

substituindo-a por outra, nova. Em que pese não possa ser presumido, tampouco se 

exige que seja expresso; é possível observar esse requisito dos fatos concretos, tais 

como a incompatibilidade entre a nova obrigação e a precedente, ficando patente a 

vontade de novar673; e 

(4) ALIQUID NOVI: É necessário que a obrigação nova tenha alguma distinção em 

relação à obrigação novada (original). Se a obrigação “nova” for idêntica à original, 

não há que se falar em novação674. Tampouco há novação se for concedido, 

meramente, novo prazo, nova garantia, ou mesmo se for alterado o local do 

pagamento. 

A par dos requisitos especiais acima elencados, como a novação é realizada por um 

contrato, aplicam-se os requisitos comuns aos demais negócios jurídicos, tais como a 

capacidade de contratar675.  

Seja como for, a novação pode se realizar por três formas distintas, quais sejam: (1) 

novação objetiva; (2) novação subjetiva ativa e (3) novação subjetiva passiva. É suficiente a 

                                                 
673 Nesse sentido, o art. 361 do Código Civil é expresso no sentido que, não havendo vontade de novar, a 

segunda obrigação confirma, simplesmente, a primeira; mas também o é de que o animus novandi pode ser 

expresso ou tácito, desde que nesse caso seja inequívoco. Ainda em relação ao animus novandi, C. BEVILAQUA 

(Direito cit. (nota 294 supra), p. 110) anota a existência da mesma regra já no direito romano (Ulp. 46 ad Sab., 

D. 46, 2, 2), bem como nos Códigos Civis francês, suíço, espanhol, português, argentino e italiano. Em relação 

a este último sistema, cita-se, e.g., P. RESCIGNO, Successione cit. (nota 329 supra), p. 125, nota 2. Ver ainda: 

F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 133. O autor indica a leitura de dois 

acórdãos do STF: 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 7 de maio de 1948, R. F., 123, 389; e 2ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal, 10 de janeiro de 1947, R. F., 111, 413). Também ressaltado por G. QUAGLIARIELLO, 

Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885; P. RESCIGNO, Successione cit. (nota 329 supra), p. 125, nota 2; A. 

TEIXEIRA DE FREITAS, Vocabulário cit. (nota 101 supra), pp. 270-271 e por C. AUBRY – C. RAU, Cours, t. 4º 

cit. (nota 631 supra), p. 354. Estes autores franceses, em que pese admitam que o animus novandi pode ser 

observado no caso concreto por atos das partes, esclarecem que não pode ser presumido porquanto a novação 

implica renúncia, pelo credor, da obrigação original. Outrossim, também ressalvam (idem., p. 362-363) a 

excepcionalidade da novação subjetiva passiva, na qual é indispensável a declaração expressa do credor de 

liberar o devedor primitivo.  

É imperioso registrar, naturalmente, as situações em que a própria obrigação (ou contrato) novada exige forma 

especial; essa formalidade provirá então da obrigação novada e não da novação em si mesma. 
674 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 144. Vide ainda Pomp. 10 ad Sab., 

D. 45, 1, 18.  
675 Cf. A. TEIXEIRA DE FREITAS, Vocabulário cit. (nota 101 supra), p. 270-271. 
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mudança em apenas um desses elementos para que se configure o aliquid novi, mas nada 

impede que na mesma novação sejam modificados dois ou mesmo os três elementos676.  

Na novação objetiva ou real, há alteração da prestação devida. Ocorre quando a 

modificação é suficiente para torná-lo incompatível com a prestação original. Também se 

configura novação objetiva quando é mantida a prestação, mas se altera a sua causa677. 

A novação subjetiva ativa, por sua vez, é aquela na qual, por meio de um novo 

acordo, substitui-se o credor original por outro. Diferencia-se da cessão de crédito porquanto 

leva à extinção da relação jurídica original, com as respectivas consequências em relação às 

garantias, prescrição etc., enquanto a cessão de créditos leva à mera substituição de credores, 

sem a extinção da obrigação primitiva, mantendo ainda as garantias e os vícios da relação 

jurídica. Também, na novação é necessária a participação das três partes: credor original, 

credor novo e devedor; na cessão de créditos é dispensada a participação do devedor. Ainda, 

não constituem novação subjetiva ativa: (1) a mera indicação de pessoa que pode receber 

                                                 
676 O direito brasileiro sempre manteve essa distinção bastante clara. O art. 360 do CC/2002, mantendo a 

redação do art. 999 do CC/1916, destrinchou essas possibilidades em suas alíneas I a III. Tinha redação um 

pouco alterada, mas no mesmo sentido, o art. 438 do Código Comercial (Lei nº 556/1850). Em que pese não 

encontre tratamento expresso no corpo da Consolidação das Leis Civis, não é esquecida por TEIXEIRA DE 

FREITAS (Consolidação cit. (nota 9 supra), p. 763-764, nota 54), que discorre sobre o tema em notas de 

comentário.  

Com redação bastante próxima é o art. 1.271 do CC/francês, em sua redação anterior à revisão de 2016. Após 

a revisão, o art. 1.329 manteve a linha geral da novação tripartite, apenas o fez em redação mais econômica. 

Também o art. 2.189 do Código Civil de Louisiana de 1920 (cf. Revised Civil Code - with amendments, 

including the session of the legislature of 1920, 2ª ed., New Orleans, Hansell & Brother, p. 377). Entretanto, 

em ambos há tratamento da expromissão e da delegação em artigos separados.  

Sobre essa classificação, vide ainda C. BEVILAQUA, Direito cit. (nota 294 supra), p. 111; J. X. CARVALHO DE 

MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 415; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 

74 supra), p. 130; A. ROSA, Noções cit. (nota 747 supra), p. 153. 

Há quem tipifique a novação em (1) subjetiva, (2) objetiva (ou real) e (3) mista (e.g. A. AZEVEDO, Teoria cit. 

(nota 265 supra), p. 191 e V. OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 supra), p. 322-324) ou 

mesmo em (1) subjetiva e (2) objetiva (e.g., F. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações cit. (nota 462 supra), p. 

339-340). Não há maior relevância nessas distinções: a novação pela substituição do devedor ou do credor 

estariam juntas na espécie “novação subjetiva” enquanto a “novação mista” seria exatamente a possibilidade 

de a novação acumular alteração em mais de um elemento.  
677 Cf. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), pp. 416-418; F. C. PONTES DE 

MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), pp. 133-135. Está prevista no art. 360, I, do CC/2002; e V. 

OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 supra), p. 322. 

Não é suficiente para operar a novação objetiva, porquanto não são incompatíveis com a prestação original, 

entre outras: (1) a mera alteração no prazo do vencimento ou da exigibilidade da obrigação; (2) a estipulação 

de novo modo de execução da obrigação; (3) a estipulação de novas cláusulas penais; (4) a mera alteração na 

taxa de juros; (5) a alteração do lugar do pagamento; (6) a oferta, reforço ou supressão de garantias; (7) o 

pagamento parcial da dívida ou de alugueis atrasados; e (8) o reajuste do aluguel. Vide, inclusive, art. 1.231 do 

CC/italiano. Diferentemente, há novação quando o negócio novo é incompatível com o anterior, como a 

substituição da figura jurídica criadora da obrigação. Assim, configura novação se a relação jurídica anterior 

era de compra e venda, mas se converte em aluguel; se era doação e se converte em compra e venda; um 

mutuante que contrata com o mutuário para que este retenha o valor a título de depósito, em vez de restituí-lo; 

ou um locatário que deve alugueres contrata um mútuo com o locador, de forma que os valores atrasados 

deixam de sê-lo a título de aluguel, passando a ser a título de empréstimo. 
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pelo credor e (2) a cessão, sub-rogação ou transferência de direitos por qualquer motivo. 

Enfim, tampouco pode ser confundida a novação com a sub-rogação pessoal678.  

Enfim, a novação subjetiva passiva é aquela na qual se mantém o credor, 

substituindo-se o devedor. É a forma mais relevante, para o objetivo do presente trabalho, 

razão pela qual merece um estudo mais aprofundado. 

 

3.5.1. A novação subjetiva passiva 

A novação subjetiva passiva leva à substituição do devedor e, por isso, é a que mais 

se aproxima da assunção de dívida. Nem por isso os institutos podem ser confundidos, tema 

que será melhor tratado abaixo.  

A novação, uma vez que leva à extinção da obrigação precedente, implica extinção 

dos privilégios, dos acessórios e das garantias, inclusive hipotecárias, existentes em relação 

ao crédito original. Somente perduram as garantias caso haja previsão expressa de 

manutenção de tais direitos. Para tanto, ainda é necessário que o garantidor – que pode ser o 

devedor primitivo, o terceiro que entra ou ainda outra pessoa – dê seu consentimento679.  

Ainda em função da extinção da obrigação original, a novação desobriga todos 

aqueles que participavam da obrigação original e que não participaram da nova formatação. 

Assim, por exemplo, no caso das obrigações solidárias e dos já citados garantidores680.  

                                                 
678 Cf. H., BDINE JR, Comentários cit. (nota 49 supra), p. 210; B. TROVO, Captação de recursos por empresas 

em recuperação judicial e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), tese de doutorado, São 

Paulo, Universidade de São Paulo, 2013, p.  58; A. WALD, Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 148; J. X. 

CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 419 e nt. 2; F. C. PONTES DE MIRANDA, 

Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 142 e AUBRY – RAU, Cours, t. 4º cit. (nota 631 supra), p. 347, nt. 3. 

Este segundo autor esclarece que na novação há negócio jurídico entre o devedor e o novo credor; na cessão 

de crédito há negócio entre o credor antigo e o credor novo.  

Anota-se que se a novação exige o nascimento de uma obrigação nova, é imperiosa a aquiescência do devedor. 

Portanto, a manifestação do devedor se exige, nesses casos, não tanto pela extinção da obrigação anterior, nem 

pela mudança do credor, mas sim porquanto ele se torna devedor de uma obrigação nova, ainda que decorrente 

da extinção da precedente. Em sentido similar, A. CABRAL (Evolução histórica cit. (nota 502 supra), p. 356) 

anota que “Em ambos os casos [delegação ativa e passiva] ocorria o consenso do delegado e do delegatário. 

Isto porque entre eles começava a existir uma nova obrigação.” 

Igualmente, faz-se necessária a participação do credor original pois é ele quem “perde” o direito. Cogitar a 

extinção da obrigação sem a sua participação é admitir que o devedor pode se liberar livremente. 
679 Vide art. 364 do CC/2002. No mesmo sentido: A. TEIXEIRA DE FREITAS, Vocabulário cit. (nota 101 supra), 

p. 271; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), pp. 419-420; A. VAZ SERRA, 

Promessa de liberação cit. (nota 317 supra), pp. 90-91; e V. OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. 

(nota 194 supra), p. 324. 
680 Vide art. 365 do CC/2002. No mesmo sentido, A. TEIXEIRA DE FREITAS, Vocabulário cit. (nota 101 supra), 

p. 266-267; Também C. BEVILAQUA (Direito cit. (nota 294 supra), p. 111), tratando do respectivo artigo no 

CC/1916; ainda V. OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 supra), pp. 324-325. 
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Outrossim, tratando-se de novação subjetiva passiva, é necessária a liberação do 

devedor primitivo, sob pena de não se configurar novação681. Efetivamente, o mero 

acréscimo de um novo devedor não implica novação, vez que o devedor original continua 

vinculado à mesma obrigação. Há mera adjunção na dívida682.  

A substituição do devedor primitivo, pela novação, pode ser feita de duas formas: 

ou por delegação ou por expromissão. Em breves linhas, delegação é o negócio jurídico em 

que participam as três partes: delegante (devedor original), delegado (terceiro que entra para 

substituir o devedor) e delegatário (credor). Diferentemente, expromissão é firmada 

exclusivamente entre o devedor primitivo e o credor; pode ser concluída não apenas nos 

casos em que o devedor primitivo se mantenha silente, como também nos casos em que 

ignora a negociação e mesmo quando se opõe683. 

Outra característica relevante da novação por substituição do devedor é que a 

liberação persiste ainda que o novo devedor seja insolvente. I.e., mesmo que o terceiro fosse 

insolvente quando da contratação com o credor, e este o ignorava, não poderá volver-se 

contra o devedor original. Excepcionalmente, pode o devedor precedente ser 

responsabilizado nos casos em que tenha agido com má-fé684-685. 

A novação subjetiva passiva pode ter como objeto dívidas presentes e futuras, 

vencidas e vincendas, litigiosas, naturais, prescritas686. A dívida nula, bem como aquelas 

                                                 
681 Cf. F. LACERDA DE ALMEIDA (Dos effeitos cit. (nota 288 supra), p. 259-260), nos termos do art. 999, II, do 

CC/1916 [= art. 360, II, do CC/2002]. O do STF, no RE nº 16.832, de 10/10/1950, aplica literalmente a 

legislação, afirmando que a "expromissão requer que o credor aceite o novo devedor, dando quitação ao 

antigo". Ainda M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 322. 
682 Vide o tópico “3.4 – Adjunção na dívida”, especialmente “3.4.6. Distinção em relação a outros institutos”. 
683 Cf. F. LACERDA DE ALMEIDA, Obrigações cit. (nota 462 supra), p. 340; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, 

t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 132; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 

418; V. OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 supra), p. 323; A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 

265 supra), p. 193; e S. VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 374. Também A. TEIXEIRA DE FREITAS, 

Consolidação cit. (nota 9 supra), p. 763-764, nota 54. Este autor, em outra obra (Vocabulário cit. (nota 101 

supra), p. 271), acrescenta que a novação implementada pela delegação só se aperfeiçoa quando o credor 

expressamente libera o devedor original.  

Efetivamente, esta constatação se coaduna com aquilo afirmado no parágrafo anterior: se não houver liberação 

do devedor primitivo, não há novação. Registra-se, ainda, que o art. 362 do CC/2002 é expresso em permitir a 

novação por expromissão. 
684 Cf. J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 418 e V. OLIVEIRA, Obrigações 

e responsabilidade cit. (nota 194 supra), p. 324. Vide ainda o art. 363 do CC/2002. 
685 Convém indicar, a título de aplicação prática – ou melhor, de inocorrência – de novação o seguinte julgado: 

Ac. un. da 3.ª Câm. Civil do T. J. do R. G. do Sul, de 17-12-59, na ap. cív. n. 14.575; rel. Des. Antônio Augusto 

Uflacker, in Rev. Jurídica, v. 43, p. 182 (disponível em MIRANDA JÚNIOR, Jurisprudência das obrigações, vol. 

3, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1976, p. 223-224). Neste, o voto condutor apresenta, em brevíssimas 

palavras, os requisitos da novação, bem como a sua configuração ou não no caso concreto. 
686 Em relação às dívidas naturais e prescritas: cf. R. VIANA, A novação cit. (nota 194 supra), p. 83. Diverge 

parcialmente V. OLIVEIRA (Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 supra), p. 320), para quem é discutível 

se a obrigação natural pode ser objeto de novação, vez que insuscetíveis de cobrança compulsória. Nesse 

sentido, conclui que, ocorrendo novação em relação a obrigação natural, a obrigação nova deve manter essa 
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extintas (por remissão ou pagamento, por exemplo), entretanto, não é passível de novação687; 

já as anuláveis são ratificadas pela novação688. É possível a novação de obrigação 

personalíssima689.   

 

3.5.2. Distinção em relação a institutos jurídicos próximos 

Ainda no esforço de analisar a novação subjetiva passiva, é interessante distingui-

la de outros institutos jurídicos próximos. 

Em primeiro lugar, não é possível confundir a novação com a simples indicação de 

outra pessoa para pagar690. Na novação, há efetiva mudança da pessoa que está obrigada; 

mais, há extinção da obrigação primitiva. Já na assinação, o assinado não fica obrigado 

perante o assinatário nem este assume crédito perante aquele, sendo pressuposta a 

manutenção da relação jurídica original691. 

Admite-se que a novação tem certa proximidade com a dação em pagamento. Tanto 

nesta quanto naquela há extinção da obrigação anterior pela entrega de uma “coisa por 

outra”. Nem por isso os institutos podem ser confundidos: na dação em pagamento há 

extinção definitiva da obrigação, liberando-se todas as partes, com a satisfação do credor, 

                                                 
característica de obrigação natural. Uma obrigação nova com efeitos jurídicos seria criar “vínculo jurídico 

originário e autônomo”. 
687 Vide art. 367 do CC/2002. Também: A. ROSA, Noções cit. (nota 747 supra), pp. 153-154 e G. 

QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885. Nesse contexto, M. CUMYN (La délégation cit. 

(nota 23 supra), p. 618) esclarece que a novação não leva a uma ruptura completa da obrigação nova em relação 

à obrigação primitiva. Exatamente por isso é que (também no sistema do CCQ) a nulidade da obrigação 

original, em regra, leva à nulidade da obrigação nova. De outro lado, a autora esclarece que naquele sistema a 

nulidade da nova obrigação faz renascer a obrigação original. Com razão, em termos: a verdade é que, sendo 

nulo o negócio jurídico, devem ser desfeitos todos os efeitos (possíveis) o que implica, inclusive, que a 

obrigação original deve ser reputada como não extinta; logo, não há renascimento da obrigação original, mas 

meramente o retorno ao status quo ante. 

Ainda quanto à possibilidade de o terceiro opor a nulidade da relação jurídica novada, A. VAZ SERRA, 

Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 78. 
688 Cf. V. OLIVEIRA, Obrigações e responsabilidade cit. (nota 194 supra), p. 320.  

Já G. QUAGLIARIELLO (Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885) entende que o sujeito passivo que compõe 

a nova obrigação não pode ventilar, com o fito de se esquivar da obrigação, a anulabilidade da obrigação 

original. Isso porque não é parte daquela relação jurídica. Baseando-se no art. 1.441 do CC/italiano, conclui 

que somente o devedor original poderá levantar a questão da anulabilidade do débito original. Contudo, tendo 

a anulação efeito ex tunc, anulada a obrigação original, perde efeito a novação. Em outras palavras, não haveria 

verdadeira ratificação da obrigação original, apenas não teria o novo devedor o poder de reclamar a anulação 

da obrigação primitiva – e nem, consequentemente, da novação, por esse vício – porquanto ele não fazia parte 

daquela relação original. 

Não é o entendimento ora esposado: se a novação extingue a obrigação anterior, e os seus vícios poderiam ser 

superados pela vontade das partes, então deve-se considerar que a novação tem exatamente esse efeito do art. 

172 do CC/2002. 
689 G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885. 
690 Cf. A. TEIXEIRA DE FREITAS, Vocabulário cit. (nota 101 supra), p. 271 e C. AUBRY – C. RAU, Cours, t. 4º 

cit. (nota 631 supra), p. 360. 
691 Tomam-se como premissas as conclusões alcançadas no tópico “3.1 – Assinação”, acima. 
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ainda que com prestação diversa da devida; na novação, a extinção da obrigação ocorre pela 

criação de uma nova692. 

Novação não se confunde com reconhecimento (ou confirmação) da dívida. Na 

novação, há extinção da obrigação precedente, com o nascimento de obrigação nova; já no 

reconhecimento de dívida há mera declaração de que a dívida existe, perdurando a relação 

jurídica primitiva. Nesse contexto, por exemplo, a novação não tem efeito em relação à 

prescrição, uma vez que efetivamente extingue a obrigação original (o que é mais do que 

prescrição); diferentemente, o reconhecimento de dívida tem como consequência a 

interrupção da prescrição693. 

A renovação de negócio jurídico (por exemplo, renovação de contrato de 

aluguel) não pode ser confundida com a novação: enquanto esta exige animus novandi e 

aliquid novi, naquela as partes desejam exatamente a continuidade do negócio, tal como 

estava antes. Há, portanto, aliquid novi (prazo novo, no caso da renovação do contrato de 

aluguel, por exemplo), mas falta o animus novandi694.  

 

3.5.3. Distinção entre a assunção de dívida e a novação 

Feitas as breves considerações sobre a novação, com especial foco para a subjetiva 

passiva, imperioso distingui-la da assunção de dívida.  

Não há dúvidas de que os institutos se aproximam em diversos pontos. A principal 

convergência é, inegavelmente, o fato de que ambas têm o condão de levar à mudança da 

pessoa que figura como devedor. Contudo, são institutos inconfundíveis, havendo diferenças 

nítidas entre a novação e a sucessão singular no débito695. Exatamente por isso PONTES DE 

                                                 
692 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 132. Efetivamente, à fls. 58 da 

mesma obra, esse autor descreve a “dação em pagamento” como o acordo de adimplemento aliud pro alio. 

Ainda assim, mais à frente registra que a dação em pagamento não exige novação, vez que o pagamento é ato-

fato jurídico; foi expresso ao afirmar que: “A prestação seria em cumprimento da dívida originária, tal como 

ficaram com a modificação, e não em cumprimento de dívida nova” (idem, p. 64); “A datio in solutum não o 

explicaria [novação], e as opiniões que surgiram no século passado e no presente são de repelir-se” (idem, p. 

131). Também mencionam a proximidade da novação com a dação em pagamento: M. I. CARVALHO DE 

MENDONÇA, Doutrina e pratica t. 2 cit. (nota 670 supra), p. 591; S. VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 

374; e J. SOUZA NETO, Da novação cit. (nota 81 supra), p. 81. 
693 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 144. Vide ainda arts. 361 e 202, VI, 

ambos do CC/2002, bem como o fragmento Pomp. 10 ad Sab., D. 45, 1, 18. 
694 Cf. Idem, ibidem. O autor (idem, p. 145) explica que a renovação de negócio jurídico pode, inclusive, fazer 

um novo negócio. Contudo, diferentemente da novação – na qual há adimplemento da obrigação original e da 

obrigação nova –, só haverá um único adimplemento. 
695 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 113 (e novamente em Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 83; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 320-

321; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 340 (e novamente em Tratado, t. 

XXV cit. (nota 74 supra), pp. 130, 141-142 e 146); G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, 
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MIRANDA critica como “infeliz” na utilização do vocábulo “sucede” no art. 999, II, do 

CC/1916 [= art. 360, II, do Código Civil de 2002]: na novação o devedor novo não sucede 

ao anterior, apenas se torna devedor; é na assunção de dívida que ocorre sucessão na 

dívida696. 

A primeira e mais gritante diferença entre a assunção de dívida e a novação 

subjetiva passiva encontra-se na própria definição dos institutos, e é exatamente o que trará 

todas as demais distinções. Na novação, o novo devedor assume uma obrigação nova; a 

relação jurídica original se extingue sem que ninguém a assuma. Na assunção de dívida, 

diferentemente, mantém-se a relação jurídica original; substitui-se o devedor na mesma 

obrigação697. 

Como consequência da extinção da obrigação na novação, o novo devedor só tem 

exceções decorrentes da nova relação jurídica que firmou; não pode opor as exceções 

provenientes da obrigação extinta. Na sucessão particular no débito, diferentemente, uma 

vez que é mantida a relação jurídica, pode o assuntor opor não apenas as suas defesas 

pessoais e as nascidas do negócio de assunção de dívida, como também, e principalmente, 

                                                 
Código cit. (nota 141 supra), p. 583; C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 628; A. VAZ SERRA, Assunção 

cit. (nota 118 supra), p. 196, nota 1; e S. SANTOS (Da assunção cit. (nota 122 supra), p. 305-306. 

P. RESCIGNO (Successione cit. (nota 329 supra), pp. 124-125) anota, de outro lado, que a legislação italiana 

buscou mitigar a relevância da distinção entre a novação e a sucessão particular no débito. Argumenta, 

entretanto, que essa identificação das formas de transmissão do débito é negativa, uma vez que a novação e a 

sucessão particular no débito têm consequências diversas na prática. Assim, a aproximação estabelecida pelo 

Código dificulta a interpretação e a definição da regra aplicável. Logo, a interpretação do juiz, que deveria ser 

exatamente isso, interpretação, converte-se em pronúncia da vontade das partes. O autor italiano ressalta, 

entretanto, que a doutrina e a jurisprudência distinguem claramente as duas formas de assunção de débito. 

Nesse sentido, indica a leitura dos seguintes acórdãos: Cass. 22-8-1946, n. 1269, MFI, 1946, p. 287; Cass. 31-

1-1958, n. 8, GI, 1958, I, 1, p. 311. Esse autor anota, excepcionalmente, que a Corte de Apelo Veneziana 

entende que a liberação do devedor originário sempre gera novação da relação jurídica (7-8-1947, T, 1947, p. 

563; e 17-11-1947, FP, 1948, II, p. 24). 
696 Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), pp. 141-142. Ainda conforme o autor, a inserção do termo “sucede” é 

proveniente de emenda do então Senador Rui Barbosa, conforme Parecer, Trabalhos da Comissão Especial 

do Senado, I, p. 361. Efetivamente, no projeto original BEVILAQUA sugeriu a seguinte redação: “Art. 1.139. 

Tem logar a novação: (...) 2.º Quando novo devedor é substituído ao antigo, ficando este quite com o credor.” 

(BRASIL, Código Civil brasileiro – trabalhos relativos á sua elaboração, vol. 1, Rio de Janeiro, Imprensa 

Nacional, 1917, p. 230). 
697 Cf. P. RESCIGNO, Successione cit. (nota 329 supra), p. 124; O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 

supra), p. 258; F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 146; J. X. CARVALHO DE 

MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 322; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ 

cit. (nota 40 supra), p. 83; G. TEPEDINO – H. H. BARBOZA – M. C. BODIN DE MORAES, Código cit. (nota 141 

supra), p. 583; S. VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 329; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 

68 supra), p. 369; e T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 202. 

Também J. C. MOREIRA ALVES (Direito cit. (nota 38 supra), p. 435-437), ainda que focando exatamente 

nas formas como se substituíam as partes no direito romano, anota a distinção entre a sucessão singular e a 

novação. É claro em afirmar que na novação não há transmissão de obrigação, ainda que, economicamente, se 

alcance o mesmo resultado que se chega pela cessão de crédito. Efetivamente, com a novação há extinção da 

relação jurídica (obrigação); ainda assim, não se extingue o débito, que perdura, sendo transferido para a nova 

obrigação. Vide ainda PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 130. 
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as exceções tidas pelo devedor original contra o credor. Não se transmitem apenas as 

obrigações pessoais do devedor primitivo698. 

A mesma consequência é observada no tocante aos acessórios. Na novação, extinta 

a obrigação original, extinguem-se igualmente as obrigações e cláusulas acessórias, tais 

como juros, cláusulas penais etc. Diferentemente, na assunção de dívida esses elementos 

acessórios são mantidos e se transferem em conjunto com a relação jurídica699.  

Também é possível observar efeitos divergentes no tocante à anulação do negócio 

de novação e de assunção de dívida. De um lado, a novação leva à extinção da obrigação 

original e, portanto, ela não pode ser reconstituída pela mera anulabilidade do negócio de 

novação. Diferentemente, anulada a assunção de dívida, retorna o devedor primitivo à 

relação jurídica700.  

Há que se registrar, por outro lado, uma relevante distinção em relação às dívidas 

que podem ser objeto da novação e da assunção de dívida. É que esta, uma vez que mantém 

a mesma relação jurídica, não pode ter por objeto a dívida intuito personae; efetivamente, 

como a dívida só pode ser satisfeita pelo próprio devedor primitivo, não é possível que outro 

o suceda. Diferentemente, a novação leva à extinção da obrigação original e a criação de 

uma nova obrigação em seu lugar; como foi anotado, nada impede que a novação seja mista, 

levando à substituição do devedor e à substituição da prestação devida ao mesmo tempo. Em 

suma, a dívida personalíssima não é passível de assunção, mas pode ser objeto de novação701.  

Ainda é relevante a distinção no tocante à prescrição por duas facetas diversas. 

Em primeiro lugar, a assunção de dívida não tem, em regra, sequer o condão de 

interromper a contagem do prazo prescricional. Dessa forma, o assuntor pode aproveitar o 

período anterior à sua entrada na relação jurídica. Diferentemente, na novação, vez que 

                                                 
698 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 146; P. RESCIGNO, Successione cit. 

(nota 329 supra), p. 124; A. VAZ SERRA, Expromissão cit. (nota 243 supra), p. 78; J. X. CARVALHO DE 

MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 322; e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 83. Ainda G. CIAN – A. TRABUCCHI (Commentario cit. (nota 195 supra), p. 997), 

segundo quem essa é uma as principais distinções que justifica a separação entre a novação e a sucessão 

singular no débito. Contudo, estes autores italianos destacam ser possível garantir ao terceiro, na novação, o 

direito à oposição das defesas decorrentes da relação de provisão. 
699 Cf. C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 supra), p. 627; G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), 

p. 886. Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da assunção, EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 83.  

Este último autor, já escrevendo em relação ao CC/2002, incluiu entre os acessórios mantidos as garantias 

pignoratícias e hipotecárias. Tal tese não pode prevalecer, mormente porquanto o art. 300 do CC/2002 tem 

regra expressa estabelece que a assunção de dívida implica extinção das garantias dadas pelo devedor, salvo se 

ele der seu assentimento expresso para a sua manutenção.  
700 Cf. C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 373. Este autor ressalva o direito do terceiro 

de boa-fé. 
701 Cf. G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885. Vide, em relação às dívidas 

intransmissíveis por sucessão singular no débito, o tópico “2.3.3. Objeto da assunção de dívida ou a dívida 

assumível”, in fine, acima. 



228 

 

extingue a obrigação original, há início de um novo prazo prescricional, não havendo que se 

falar sequer em interrupção702.  

Em segundo lugar, se a relação jurídica original tiver um prazo prescricional 

especial, este prazo será mantido em caso de assunção de dívida. Diferentemente, havendo 

novação, há uma nova obrigação, esta proveniente de negócio jurídico. Portanto, com a 

novação, o prazo prescricional é contado pela regra geral703. 

Não se olvida, outrossim, a questão da insolvência do terceiro. Na assunção de 

dívida, insolvente o terceiro ao tempo da operação, e ignorando-o o credor, o devedor 

primitivo não fica liberado. Diferentemente, o credor que admite a novação perde o direito 

de volver-se contra o devedor primitivo, ainda que o terceiro fosse seja insolvente ao tempo 

da extinção da obrigação original. Ressalva-se, nesta última hipótese, apenas a má-fé do 

devedor primitivo704-705.  

Não restam dúvidas, enfim, que a assunção de dívida e a novação subjetiva passiva 

têm um âmbito de aplicação prática bastante próximo: ambos os institutos podem ser 

utilizados para alcançar a substituição da pessoa do devedor. De outro lado, também não há 

questionamento acerca da divergência entre eles, uma vez que cada um apresenta efeitos 

profunda e inconciliavelmente díspares. Resta, então, definir se, em caso de dúvidas, há 

assunção de dívida ou novação706.  

                                                 
702 Sobre a prescrição e a assunção da dívida, vide o tópico “2.7 – Defesas do assuntor”, acima. 
703 Cf. A. TRABUCCHI, Istituzioni cit. (nota 37 supra), p. 693-694, nota 3 e C. BIANCA, Diritto cit. (nota 42 

supra), p. 627. Esse autor cita como exemplo a hipótese do ressarcimento contratual, que tem prazo 

prescricional quinquenal (art. 2.947 do CC/italiano), não sendo alterada ainda que seja assumida por outro 

devedor. Diferentemente, caso tenha havido a novação, passa a correr o prazo geral prescricional (de dez anos, 

conforme o art. 2.946 do CC/italiano).  

No direito brasileiro é possível exemplificar com a dívida de hospedagem, que tem prazo prescricional de um 

ano (art. 206, § 1º, I, do CC/2002), enquanto a dívida decorrente da novação tem prazo prescricional de dez 

anos (art. 205, também do CC/2002), conforme a regra geral, ou de cinco anos, caso sejam preenchidos os 

requisitos do art. 206, § 5º, I, ainda do CC/2002, por exemplo, mas não será de um ano. 
704 Em relação à questão da má-fé, desnecessário aprofundar na excepcionalidade, bastando relembrar a 

máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Vide arts. 299 e 363 do CC/2002, bem como J. 

X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 418.  
705 Há que se observar, a despeito de todas essas diferenças, que L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Da assunção, 

EMERJ cit. (nota 40 supra), p. 86) aceita a aplicação, por analogia, das regras da novação nos negócios de 

assunção de débito. Respeitadas as devidas divergências, e com todos os cuidados pertinentes, não há razão 

para criticar tal conclusão. 
706 O mesmo questionamento é feito por P. RESCIGNO (Accollo cit. (nota 253 supra), p. 41). O autor anota que 

a legislação italiana se esforçou para equiparar os institutos, buscando assim suprimir o problema. Continua, 

contudo, afirmando que a maior parte da doutrina e da jurisprudência não admite a equiparação das regras 

aplicáveis nas hipóteses de novação e sucessão particular do débito, mormente no que toca à prescrição e aos 

privilégios da parte substituída.  

Efetivamente, não é possível identificar a novação e a assunção de dívida. As divergências foram apontadas 

acima.  
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A resposta carece de maiores esforços: havendo dúvidas, deve ser entendido que 

houve assunção de dívida707.  

A fundamentação é simples: a novação tem como requisito o animus novandi e, 

exatamente por isso a novação não se presume. A demonstração da vontade das partes de 

novar deve ser expressa ou, se tácita, inequívoca. Havendo dúvidas se as partes desejavam 

ou não novar, então não fica preenchido o requisito da novação, hipótese em que não se 

reconhece a existência do instituto no caso concreto708.  

Por exclusão, portanto, ratifica-se: na dúvida, deve-se compreender que houve 

assunção de dívida. 

 

3.5.4. Continuidade da relevância da novação 

Já se afirmou que a novação e a assunção de dívida são institutos afins, sobretudo 

porquanto ambos objetivam a substituição da pessoa do devedor. Também já se concluiu 

que as diferenças são patentes, não sendo possível confundir os institutos. Acontece que, 

desde quando os sistemas jurídicos passaram a aceitar a assunção de dívida como forma de 

substituir o devedor, levando a efetiva sucessão singular no débito, muitos doutrinadores e 

mesmo legisladores passaram a “atacar” a figura da novação.  

Na doutrina, o argumento utilizado é que não há mais razões para se recorrer à 

novação quando se desejar modificar uma relação creditícia, uma vez que é possível fazê-lo 

sem extinguir a relação jurídica. Nesse sentido, argumentam ser possível incluir, alterar ou 

excluir termos e condições, bem como as regras referentes ao tempo, ao lugar e ao modo do 

adimplemento sem afetar a relação jurídica. Também, que a cessão de crédito e a assunção 

de dívidas alcançam o mesmo resultado de substituir as partes da obrigação709.  

                                                 
707 No mesmo sentido, por exemplo, G. QUAGLIARIELLO, Espromissione cit. (nota 28 supra), p. 885 e A. NETO; 

H. MARTINS, Código cit. (nota 634 supra), p. 302. 
708 Cf. C. AUBRY – C. RAU, Cours, t. 4º cit. (nota 631 supra), p. 354-355 e nt. 29; e F. LACERDA DE ALMEIDA, 

Obrigações cit. (nota 462 supra), p. 339. Nesse sentido, também o art. 361 do CC/2002. 
709 Cf. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 128. Também O. NONATO, Curso, vol. 1 

(nota 144 supra), pp. 154 e 156-158; M. I. CARVALHO DE MENDONÇA (Doutrina e pratica t. 2 cit. (nota 670 

supra), p. 589) e T. SOUZA CARVALHO (A novação cit. (nota 76 supra), p. 17) anotam que a novação perdeu a 

primitiva importância em muitos Códigos da primeira metade do século XX.  

Ainda é interessante citar E. CHAMOUN (Instituições cit. (nota 79 supra), p. 307-308), que aponta uma “menor 

importância da novação no direito moderno. Com efeito, a novação por mudança de causa da obrigação só é 

concebível agora para as obrigações naturais e a substancia da novação por mudança de objeto (novação 

objetiva) é uma dação em pagamento.” Em outras palavras, identifica a novação objetiva à dação em 

pagamento, o que já se demonstrou ser indevido. Também entende terem razão o BGB e o Código Suíço de 

Obrigações ao deixar de tratar da novação subjetiva, admitindo que “seria ociosa ao lado da cessão de crédito 

e da cessão de débito”. No sistema brasileiro apenas atribui eficácia à novação subjetiva na forma passiva, vez 

que não admite a “cessão de débito”.  
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Especificamente em relação ao sujeito passivo, argumentam que a novação 

subjetiva passiva vai perdendo forças diante da aceitação da sucessão singular nos débitos. 

Isso porque, em tese, para a prática negocial é muito mais interessante esta do que aquela. 

Entre outros motivos, porquanto na assunção de dívida alheia há manutenção garantias e 

acessórios, bem como dos meios de defesa da relação original710. 

Na legislação, por sua vez, o BGB simplesmente se omitiu sobre a novação, 

enquanto o Código Suíço de Obrigações fez pouco mais do que mencionar en passant a sua 

existência711. O CC/italiano atribui à novação maiores detalhes que este último, focando, 

entretanto, na novação objetiva; no tocante à novação subjetiva, dedica tão somente um 

artigo (art. 1.235), no qual tratou especificamente da novação subjetiva passiva e meramente 

remeteu às normas referentes à delegação, à expromissão e ao accollo712. 

Essas discussões também chegaram ao Brasil. A maior prova dos ataques à 

novação (subjetiva passiva) é o fato de que o Anteprojeto de Código de Obrigações de 1941 

                                                 
710 Em relação aos argumentos suscitados para demonstrar a diminuição da importância da novação, vide D. 

DE DIEGO Y GUTIÉRREZ, Transmissión cit. (nota 74 supra), p. 269-27; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA 

(Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 412-413; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 

supra), p. 35; e S. VENOSA, Código cit. (nota 141 supra), p. 423.  
711 Fazem menção ao BGB e ao Código Suíço de Obrigações L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. 

(nota 38 supra), p. 35, nota 106 e C. BEVILAQUA¸ Código, t. 1 cit. (nota 53 supra), p. 126. Este último anota 

que o Código Suíço de Obrigações, na edição de 1881, tratava da novação no art. 142, e tinha tratamento similar 

ao dado no art. 999 do CC/1916 [= art. 360 do CC/2002], mas que na edição de 1911 já foi bastante 

simplificada. Efetivamente, da tradução de SOUZA DINIZ (Código Civil suíço e Código Federal Suíço das 

Obrigações, Rio de Janeiro, Record, 1961, p. 174), constata-se que o art. 116 fez pouco mais do que mencionar 

a existência da novação, anotando que ela não se presume. Já o art. 117 apenas trata da novação nos casos de 

conta corrente. Ainda, mencionando apenas a legislação alemã, e a inexistência da regulamentação da novação, 

D. DE DIEGO Y GUTIÉRREZ, Transmissión cit. (nota 74 supra), p. 269-270; M. SERPA LOPES, Exceções 

substanciais cit. (nota 339 supra), p. 337; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), 

p. 412-413; M. I. CARVALHO DE MENDONÇA, Doutrina e pratica t. 2 cit. (nota 670 supra), p. 589; S. VENOSA, 

Código cit. (nota 141 supra), p. 423; e T. SOUZA CARVALHO, A novação cit. (nota 76 supra), p. 17. 
712 Exatamente por isso é que T. MANCINI, Espromissione cit. (nota 29 supra), p. 2) argumenta ter perdido 

relevância prática, na Itália após 1942, o questionamento sobre a diferença entre a novação e a sucessão singular 

na dívida. Explica o autor que o legislador rejeitou, então, a distinção anteriormente existente entre os institutos; 

que expressamente unificou o fenômeno de mudança do sujeito passivo no art. 1.235 do C.C. italiano, 

determinando a aplicação das regras da delegação, da expromissão e do accollo em todos os casos. Também 

P. RESCIGNO (Successione cit. (nota 329 supra), pp. 124-125) anota que a Legislação italiana tentou mitigar a 

relevância da distinção entre a novação e a sucessão particular no débito. O autor, entretanto, critica tal 

aproximação, como já anotado na nota de rodapé nº 695, acima. No mesmo sentido G. CAMPOBASSO (Accollo 

cit. (nota 268 supra), p. 2), segundo quem, entretanto, no esforço de identificar a novação e a assunção de 

dívida, a Lei atribuiu os mesmos efeitos em relação às exceções e às garantias. Contudo, este autor anota que 

a legislação não resolveu todos os problemas, citando por exemplo as questões da prescrição, os privilégios 

gerais, a cláusula compromissória etc. T. MANCINI contesta essas críticas ao argumento de a solução estaria 

contida na interpretação da vontade das partes no negócio. Seja como for, também L. ROLDÃO DE FREITAS 

GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 53) anota a questão do CC/italiano, apontando que na apresentação 

do projeto do Código Civil de 1942, na Relazione del Ministro Guardasigilli ao Rei, no que toca à transmissão 

das dívidas (nº 43 e segg., referente ao Livro de Obrigações), foi esclarecido que o novo Código não atribuiria 

importância prática à diferenciação da sucessão singular no débito em relação à novação, preferindo dar relevo 

à regulamentação especifica das formas pelas quais se transfere, com a consequente liberação do devedor 

original, ou se acrescenta um novo devedor ao primitivo. Efetivamente, constata-se que, se o CC/italiano foi 

econômico no tratamento da novação, foi pródigo no tratamento da delegação, da expromissão e do accollo.   
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também restringiu o tratamento da matéria. Ali, suscitou-se codificar normas tão somente 

para a novação objetiva713.  

Contudo, outros autores contestaram os ataques à novação – alguns já nessa 

mesma época em que a assunção de dívida começou a ser aceita e começaram as críticas à 

novação –, argumentando ser instituto relevante e com características próprias. Dessarte, 

concluem que a admissão da transmissão sem quebra da relação jurídica não levará ao fim 

novação, ainda que venha a perder espaço para esses novos institutos. Efetivamente, as 

partes podem desejar utilizar exatamente da novação, visando marcar de forma clara a 

extinção da obrigação original e o nascimento de outra obrigação, nova714. 

Com razão estes autores: ainda que a novação tenha perdido espaço diante da 

admissão da transmissão da obrigação – tanto no polo ativo quanto no passivo – sem a quebra 

da relação jurídica, trata-se de instituto útil devido às suas particularidades. Podem as partes 

desejar exatamente que a obrigação original seja extinta e substituída por outra, nova, de 

sorte a dar maior independência dessa em relação àquela. Isso, inclusive, é facilmente 

                                                 
713 Chama atenção para esse fato L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 112, nota 

104.   

Efetivamente, é o que se extrai dos arts. 304 a 308 desse Anteprojeto. O que é mais, na exposição de motivos 

os Mins. O. NONATO, P. AZEVEDO e H. GUIMARÃES (Anteprojeto de Código de Obrigações cit. (nota 117 

supra), p. 2653) afirmaram: “No tocante à novação, ficou ela reduzida à de caráter objetiva, tornando-se 

desnecessário cuidar da de natureza subjetiva, em face do desenvolvimento proporcionado à transferência de 

obrigações, no seu duplo aspecto.”. Ou seja, utilizou-se o mesmo fundamento elencado acima.  
714 Nesse sentido, por exemplo, C. BEVILAQUA (Código, t. 1 cit. (nota 53 supra), p. 126), que anotou: “Embora 

muito haja perdido da sua primitiva importância, e apareça, muito apagadamente, nos Códigos mais recentes, 

como o suíço das obrigações e o alemão, é, ainda, um meio liberatório, que tem caracteres próprios e efeitos 

jurídicos apreciáveis.”  

Igualmente, A. CARNEIRO PACHECO (Da successão cit. (nota 239 supra), p. 96), segundo quem: “A successão 

singular nas dívidas e a novação por substituição do devedor não se exclúem, antes são dois institutos de 

funcção propria e igualmente útil (...)”. 

Ainda, conforme F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXV cit. (nota 74 supra), p. 128), na própria 

Alemanha a doutrina se refere à existência da novação, a despeito da supressão do instituto do BGB. Fazem-

no, esclarece, em oposição às teorias da operação dúplice, na qual se observaria a novação como uma remissão 

de dívida cumulada ou subordinada a uma nova promessa. Registra o autor que essa teoria dúplice apresenta 

inconvenientes notórios. Também J. SOUZA NETO (Da novação cit. (nota 81 supra), pp. 92-93 e 110-111) 

afirma que a novação continua sendo tratada na Alemanha, a despeito de sua supressão do BGB. Outrossim, o 

autor anota (idem, pp. 99-100 e 107) que a novação permite a substituição do objeto da prestação bem como a 

sua causa. Especialmente no tocante à substituição do devedor, anota que a novação e a assunção de dívida têm 

efeitos diversos, enquanto esta transporta todos os elementos da obrigação, aquela extingue-os. Exatamente 

por essa distinção, conclui, não perde a sua utilidade a novação.  

Também M. CUMYN (La délégation cit. (nota 23 supra), p. 619, nota 44), que afirmou: “Nous ne sommes pas 

d’avis que la novation est dépourvue de tout intérêt, à partir du moment où la cession de dette et la cession de 

créance sont admises à titre autonome. Dans certains contextes, les parties peuvent désirer transmettre le 

bénéfice d’une créance ou la charge d’une dette, tout en marquant une rupture nette entre la nouvelle 

obligation et l’ancienne.”.  

Enfim, também anotam que a distinção entre a novação e a assunção de dívida tem relevância F. LACERDA DE 

ALMEIDA, Dos effeitos cit. (nota 288 supra), p. 257; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 

supra), p. 35, nota 106; R. VIANA, A novação cit. (nota 194 supra), p. 67-69 e 85; M. I. CARVALHO DE 

MENDONÇA, Doutrina e pratica t. 2 cit. (nota 670 supra), p. 589-590. 
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observado na prática contemporânea: no tocante à novação objetiva, é possível citar a 

entrega de títulos cambiais pro soluto715. Também há quem716 argumente que o cartão de 

crédito, instrumento tão comum na prática moderna, seja hipótese de novação; em análise 

perfunctória, parece uma boa solução. 

Em suma, a admissão da assunção de dívida não exclui a possibilidade da 

novação subjetiva passiva. Portanto, elogiável a manutenção do tratamento expresso dessa 

matéria no CC/2002717. Igualmente, no CC/francês que, a despeito de alterar sensivelmente 

a redação da matéria na reforma de 2016, manteve o seu tratamento bastante detalhado718. 

 

3.6 – Cessão de contrato  

Seguindo na linha de diferenciar a assunção de dívida de outros negócios jurídicos 

próximos, impende analisar, também, a cessão de contrato719.  

                                                 
715 Como bem anota R. VIANA (A novação cit. (nota 194 supra), p. 84): “O recebimento da cambial pro solvendo 

não caracteriza novação; o recebimento pro soluto sim.” Ainda, sobre a viabilidade da novação objetiva por 

meio da emissão de nota promissória, o REsp nº 963.472/RS, 4ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julg. 

25/10/2011, publ. 29/11/2011. 

É necessário esclarecer que se refere aqui à constituição de um novo título cambial com execução futura (tal 

como a nota promissória). A constituição de um novo título cambial à vista (tal como um cheque) não configura 

novação e sim hipótese de dação em pagamento. Nesse sentido, de que a entrega cheque dado pro soluto é 

hipótese de dação em pagamento, também C. FIUZA, Direito civil: curso completo, 11ª ed., Belo Horizonte, 

Del Rey, 2008, p. 358. Ainda conforme este autor: “A coisa deverá ter existência atual. Se versar coisa de 

existência futura estaremos diante de novação objetiva e não de dação em pagamento. Se a dação se referir, 

por exemplo, a safra que ainda não foi colhida, a obrigação antiga extingue-se, sendo substituída pela de 

entregar a safra, após a colheita. Essa substituição de obrigação velha por nova se denomina novação.” (idem, 

ibidem). 
716 Especificamente M. CUMYN, La délégation cit. (nota 23 supra), p. 619, nota 44. 
717 Interessa anotar que o CC/2002, em seus arts. 360 a 367, manteve a redação basicamente idêntica àquela 

encontrada nos arts. 999 a 1.008 do CC/1916. 

Ainda no tocante à legislação contemporânea, anota-se que também a Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação 

Judicial), em seu art. 59, renovou a relevância da novação quando estabeleceu que “O plano de recuperação 

judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ...”. Esclarecem U. CAMINHA e S. MARINHO (A 

novação na recuperação judicial: análise das peculiaridades da aplicação do instituto de direito civil ao 

direito falimentar, in Novos Estudos Jurídicos 18 (2013), p. 136) que a utilização da novação tem o propósito 

específico de “dar maior segurança jurídica ao plano de recuperação judicial aprovado”. Segurança para todas 

as partes, devedor e credores, levando à extinção dos créditos originários e criação de novos créditos. 
718 O CC/francês originalmente publicado tratava da novação em seus arts. 1.271 a 1.281. Com a reforma de 

2016, passou a tratar deles nos arts. 1.329 a 1.335. Da comparação, constata-se profunda alteração na redação, 

mas se observa que manteve o tratamento expresso da novação subjetiva passiva, por exemplo, versando 

também sobre as consequências no tocante às garantias etc. 
719 Com relação à nomenclatura, relevante anotar que são utilizadas tanto a expressão “cessão de posição 

contratual” quanto a mais simples “cessão de contrato”. S. VENOSA (Código cit. (nota 339 supra), p. 334), por 

exemplo, afirma tratarem-se de expressões intercambiáveis. Ainda assim, esclarece que “não é o contrato que 

é cedido, mas os direitos e devedores emergentes da posição de contratante (cf. Antônio da Silva Cabral, 1987, 

p. 66 ss.). Quem transfere sua posição contratual a um terceiro não transfere unicamente o bem de vida 

almejado em referido contrato, mas transfere também (e talvez o que é mais valioso que o próprio objeto 

imediato do contrato) toda aquela gama de esforços iniciais, as marchas e contramarchas das primeiras 

tratativas e, por vezes, um verdadeiro know-how que aquele contrato custou. Por isso, vemos na transferência 

da posição contratual um plus em relação ao próprio objeto do contrato, um valor agregado; quiçá, certo 

privilégio pelo acesso a determinado bem, que só a posição de contratante, em determinada situação, pode 

conferir.”  
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Já foi dito antes que a assunção de dívidas, assim como a cessão de crédito, é 

negócio de grande utilidade prática, exigido pela realidade civil e comercial em qualquer 

sociedade que tenha a atividade econômica como um de seus pilares. Entretanto, também é 

possível que as pessoas tenham interesse em transferir, verdadeiramente, a própria posição 

de contratante, o complexo de direitos e obrigações que a constitui. 

Apesar do seu interesse prático, a legislação brasileira não estabeleceu regras gerais 

para a cessão de contrato; ainda assim, uma vez que previu inúmeros casos concretos de 

cessão de contrato720 e regulamentou a cessão de crédito e a assunção de dívida, é possível 

                                                 
Já A. AZEVEDO (Teoria cit. (nota 265 supra), p. 124) acrescenta outras nomenclaturas, tais como “alienação 

de contrato”, “venda de contrato”, “transferência de contrato”, “transferência de relação jurídica” ou ainda 

“cessão da posição contratual”. Ambos preferem a locução “cessão de posição contratual”, assim como também 

preferem C. CHAVES DE FARIAS e N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 supra), p. 414) e L. ROLDÃO DE FREITAS 

GOMES (Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 130).  

Em análise mais aprofundada sobre o tema, por certo é possível identificar conotações especificas para cada 

uma dessas expressões, tal como o fazem L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Contrato cit. (nota 257 supra), p. 

143, nt. 16) e I. GALVÃO TELES (La cession de contrat, in Revue internationale de droit comparé, vol. 3, nº 2 

(abr/jun 1951), p. 231), quando diferenciam a noção de “cessão de contrato” da noção de “transferência de 

contrato”: esta decorre da Lei, enquanto aquela da vontade das partes. 

Em relação a essa “transferência de contrato”, interessante o exemplo dado por F. DAUD (Transmissão cit. 

(nota 12 supra), p. 63): “A cessão de contrato é transmissão entre vivos, com o alerta de que pode haver uma 

forma imprópria, originada por determinação da lei. O cedente sai da relação contratual independente da 

concordância do cedido, o qual não poderá recusar a substituição. É o caso da sucessão de empresa, que não 

afeta os contratos de trabalho dos respectivos empegados. O proprietário da empresa, ao vendê-la, cede os 

direitos e obrigações, como empregador, ao adquirente e cessionário, resultando na cessão legal de vários 

contratos de trabalho, independentemente da vontade dos empregados.” É imperioso anotar aqui que por 

“empresa” deve-se ler “atividade empresarial”, ou seja, o estabelecimento (art. 1.142 e segg. do CC/2002). Se 

se referisse à alienação da pessoa jurídica, então não haveria cessão de contratos de trabalhos. Os contratos, 

nesses casos, não se transmitem; continuam vinculado à mesma pessoa (jurídica). É ela, a pessoa jurídica, que 

deixa de pertencer a uma pessoa, passando a outra. Uma vez que o contratante é o mesmo (a pessoa jurídica 

alienada), então não houve sucessão nos contratos.   

De qualquer sorte, de volta à questão da nomenclatura, nesse trabalho não se faz distinção entre as formas, 

adotando principalmente o nome “cessão de contrato” (ainda que, para evitar repetições, pode-se utilizar das 

outras expressões como sinônimos desta, sem atentar para as minúcias), em consonância com as expressões 

“cessão de crédito” e “assunção de dívida”. Nesta, o terceiro assume a dívida e coloca-se no lugar do devedor; 

nem por isso se denomina o instituto “assunção da posição de devedor”. O mesmo pode ser dito em relação à 

denominada cessão de crédito, hipótese em que não se fala em cessão da posição de credor. Objeto da cessão 

é o contrato em si mesmo, enquanto conjunto de direitos e obrigações, o que, em nosso ver, inclui todo o 

esforço, as tratativas, o “know-how” etc., elencados por S. VENOSA. Anota-se, por exemplo, que também P. 

STOLZE GAGLIANO e R. PAMPLONA FILHO (Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 294) parecem utilizar 

as expressões de forma indistinta, uma vez que intitulam o tópico “Cessão de contrato”, mas logo a seguir 

falam em “cessão de contrato ou de posição contratual”.  
720 Enumeram-se, exemplificativamente, o substabelecimento de mandato (art. 655 do CC/2002) e a cessão de 

contrato compra e venda de imóveis (art. 13 do Decreto-Lei nº 58/1937 e art. 31 da Lei nº 6.766/1979), a cessão 

de contrato de locação (antes no art. 1.201, §único do CC/1916 e agora no art. 13 da Lei nº 8.245/1991), bem 

como a transferência de seguro prevista no Código Comercial (art. 675 e 676).  

Especificamente no tocante ao art. 1.201, do já revogado CC/1916, A. CABRAL (Evolução histórica cit. (nota 

502 supra), p. 361) anotou que, em seu entendimento, C. BEVILAQUA teria tido dificuldade em comentar devido 

à sua rejeição à teoria da cessão de posição contratual. Remontando aos comentários de C. BEVILAQUA (Código 

Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado, vol. 4, Ed. Histórica, Rio de Janeiro, Editora Rio, 1958, p. 307-

308), percebe-se que o codificador registrou haver três hipóteses diversas contidas nesse art. 1.201: (a) sub-

locação; (b) empréstimo; e (c) cessão da locação. Em relação aos dois primeiros, esclareceu que eram de livre 

exercício pelo locatário, caso não fossem contratualmente proibidas, o que se justificava pelo fato de que não 

ultrapassavam as formas pelas quais esse locatário estaria gozando da coisa. Anotou que a cessão da locação, 
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concluir que implicitamente a admite. No mesmo sentido a Alemanha, onde há admissão 

implícita da cessão de contrato. Já na Itália e em Portugal, houve tratamento expresso em 

relação à matéria721. Anota-se, ademais, que o Código Civil francês passou a tratar da cessão 

de contrato com a reforma de 2016722.  

Seja como for, a cessão de contrato é negócio que, por suas particularidades, tem 

estrutura e metodologia própria. Há, nessa fattispecie, alteração no contrato, especificamente 

pela mudança em um de seus sujeitos, sem a sua extinção. Transfere-se para o cessionário 

(terceiro entrante) a integralidade do posto do cedente (contratante primitivo) em um 

contrato, abarcando tanto a posição ativa quanto a passiva. O cedido (co-contratante do 

                                                 
diferentemente, exigia o consentimento do locador, o que se justifica pela exoneração do cedente, que se torna 

“pessoa estranha ao contrato”. Haveria verdadeiro transporte dos direitos e devedores do locatário para o 

cessionário, e este, daí em diante, deveria entender-se diretamente com o locador.  

Efetivamente, como bem anotou A. CABRAL, é possível constatar que o autor do projeto que viria a ser tornar 

o CC/1916 observou certa dificuldade no negócio de cessão do contrato, só vindo a superá-lo pela expressa 

norma legal, a qual – mais uma vez – exige o consentimento do locador. De qualquer forma, demonstra-se que, 

já no CC/1916, se identificavam hipóteses de cessão de contrato. 
721 No CC/italiano, arts. 1.406 a 1.410; no CC/português, arts. 424 a 427.  

No mesmo sentido geral, ver: S. VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 334; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 

141 supra), p. 380-381 e nt. 59; A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 124 e 127; F. DAUD, Transmissão 

cit. (nota 12 supra), p. 37 e 62-63, 65; F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 416-417; e C. M. SILVA 

PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 375. Também D. CESAR (Estudo cit. (nota 36 supra), p. 5-6), na 

década de 1950, já registrou o tratamento dado à matéria pelo CC/italiano, anotando também a lacuna nas 

demais legislações principais à época.  

Analisando o Código Civil português, principalmente arts. 424 e seguintes, E. MENDES, (A compra e venda 

como contrato translativo – alguns aspetos, monografia, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, p. 18, 

disponível em http://www.evaristomendes.eu/ficheiros/Evaristo_Mendes_Compra_ e_venda_civil-Objeto-

Transmissao_de_bens_e_direitos_(1986).pdf [27-07-2017]) observa duas possíveis formas de compreender a 

cessão de contrato que inclua uma obrigação: de um lado, o contrato seria uma unidade e a obrigação seria um 

“encargo” indissociável e, em decorrendo a cessão do contrato de um negócio de compra e venda do referido 

contrato, o preço seria o valor líquido encontrado, i.e., o “valor do direito ‘onerado’”; de outro lado, poder-se-

ia imaginar a cessão do direito como atribuição (entrega de patrimônio) por parte do vendedor cumulada com 

a assunção da dívida como atribuição (entrega de patrimônio) por parte do comprador. 

Enfim, A. CABRAL (Evolução histórica cit. (nota 502 supra), p. 360-361) anotou outras legislações que 

admitiriam a cessão de contrato apenas implicitamente, tais como o Código Suíço (1911), Austríaco (1807-

1917), o CC/russo (1922) e o CC/mexicano (1928). 
722 Arts. 1.216, 1.216-1, 1.216-2 e 1.216-3 do CC/francês, com vigência a partir de 01-10-2016. 

Tanto F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 38) quanto A. CABRAL (Evolução histórica cit. (nota 502 

supra), p. 361) registraram que o art. 1.717 do CC/francês, antes da reforma de 2016, já permitia ao locatário 

sublocar ou mesmo ceder o contrato, salvo se houvesse cláusula proibindo. Em leitura inversa, no silêncio é 

permitida a cessão. Ainda assim, o autor anota que muitos doutrinadores observam, nesse comando, hipótese 

de sub-rogação, mantendo o locatário primitivo como coobrigado. 
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contrato objeto da cessão) continua na mesma condição, com os meus direitos e dívidas723-

724. 

                                                 
723 Cf. F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 46; C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), 

p. 376; e F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), pp. 416-417. 

D. CESAR (Estudo cit. (nota 36 supra), p. 10-11) frisa que, na cessão de posição contratual não se cuida de ceder 

apenas o crédito, mantendo o cedente como devedor, nem o inverso; pelo contrário, comportam-se, as partes, 

como se transferissem um direito ou um bem, ao qual se inclui “um poder análogo ao do direito de sequela”. 

Quanto à questão de não haver extinção, tanto A. AZEVEDO (Teoria cit. (nota 265 supra), p. 125) quanto C. 

CHAVES DE FARIAS e N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 supra), p. 424) anotam que a cessão de posição 

contratual não provoca novação, uma vez que ocorre sem a extinção do contrato cedido e sem nova contratação. 

Também J. MARTINS-COSTA (Negócio cit. (nota 68 supra), p. 145) anota que na cessão de posição contratual 

há sucessão do cedente pelo cessionário, registrando que há transferência “em bloco” das relações por ele 

constituídas, substituindo-se uma das partes contratantes por outra pessoa; esse terceiro-interventor passa a 

figurar no contrato como se fosse a própria pessoa que o firmou ab ovo. 
724 Segundo I. GALVÃO TELES (La cession de contrat cit. (nota 719 supra), p. 220 e segg.), é possível distinguir 

a doutrina em duas correntes maiores: a negativa, que recusava a possiblidade da cessão de posição contratual, 

e a positiva, que a aceita.  

A corrente negativa se embasava, principalmente, na recusa à sucessão singular no débito; considerando que a 

cessão de posição contratual implica cessão de direitos e de obrigações, simultaneamente, o autor esclarece 

que recusar a sucessão singular no débito significa recusar a cessão de posição contratual. Assim, essa corrente 

negativa aceita apenas a cessão do crédito cumulada com uma novação em relação ao débito. O autor anota a 

tese diversa, mas ainda negativa, da renovatio contractus (atribuindo-a a R. NICOLÓ, L’adempimento 

dell’obligo altrui, 1936, p. 290 e segg.). Nesta haveria verdadeira novação do contrato: o criar-se-ia uma 

novação relação entre o “cessionário” e o “cedido”, economicamente idêntica, porém juridicamente diversa do 

contrato original. Também L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Contrato cit. (nota 257 supra), p. 135 e Da 

Assunção cit. (nota 38 supra), p. 127) registra que uma corrente minoritária que ainda rejeita a possibilidade da 

cessão de contrato com base, principalmente, na recusa à sucessão particular nas dívidas. 

De volta a I. GALVÃO TELES (idem, ibidem), este autor continua sua exposição afirmando que a corrente 

positiva, adotada pela maior parte da doutrina, aceita a viabilidade da cessão de posição contratual. Essa 

corrente subdivide-se em duas: uma que defende se tratar de cessão de crédito e de assunção de dívidas 

simultaneamente; e outra que defende tratar-se de uma translação unitária, a relação contratual como uma 

unidade indivisível, e não a cumulação da transferência dos polos passivo e ativo. I. GALVÃO TELES (idem, p. 

223) afirma expressamente adotar a teoria da cessão de crédito cumulada com uma assunção de dívida. Esse 

autor contesta a teoria unitária (idem, p. 229) afirmando que ela se baseia em premissas equivocadas. Segundo 

argumenta, o contrato sinalagmático não pode ser visto como uma unidade, um conjunto único, uma coisa 

incorporal, sendo, ao contrário, uma reunião dos créditos e das dívidas. Então, em relação a estas, anota que o 

devedor não pode ceder, alienar, dispor, livrar-se da dívida por conta própria.  

Com a devida vênia em relação à posição de I. GALVÃO TELES, a crítica à teoria unitária baseada na tese de 

que a dívida não é passível de cessão (disposição pelo devedor à revelia do credor) não é a mais adequada. É 

suficiente para afastar a censura do autor português anotar que a cessão de contrato exige o consentimento do 

co-contratante para a liberação do cedente, assim com a assunção de dívida exige o consentimento do credor 

para se ver exonerado o devedor. Logo, se se argumenta que o débito não é passível de a cessão, tampouco o 

será o contrato e a posição contratual. 

No tocante às correntes que aceitam a cessão do contrato, também anotam ser duas as principais correntes 

teóricas: A. CABRAL, Evolução histórica cit. (nota 502 supra), p. 360; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Contrato 

cit. (nota 257 supra), p. 135-136 (e novamente em Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 127) e P. STOLZE 

GAGLIANO e R. PAMPLONA FILHO, Novo Curso, vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 294. Denomina-se “atomística” 

a corrente que vê a cessão do contrato como uma cessão de crédito cumulada com assunção de dívida e 

“unitária” a corrente que observa a cessão do contrato como unidade, como uma relação jurídica complexa e 

indivisível. 

Em relação à teoria atomística, F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 49-50) anota que ela “é 

conhecida no direito alemão como teoria da decomposição (“zerlegungskonstruktion”), que consiste em uma 

relação contratual não transferível, mas é fragmentável em créditos e débitos que podem isoladamente ceder-

se, da combinação dessas duas espécies de cessões, quando feitas a um mesmo sujeito, vem este tornar-se o 

titular relação jurídica originária.”. Já L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (Contrato cit. (nota 257 supra), p. 137 e 

140) ressalta que: (1) devem ser simultâneas a cessão dos créditos e a assunção das obrigações; e (2) apesar de 

a cessão de posição contratual se decompor em cessão de créditos e assunção de dívidas, ela não se confunde 
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É bastante comum a cessão do contrato em diversos negócios jurídicos; tão comum 

que muitos já incluem cláusula dando consentimento prévio de uma das partes na 

substituição da outra por um terceiro725. De qualquer sorte, podem ser citados como contratos 

objetos comuns de cessão, entre outros, a compra e venda, a locação, o contrato de 

fornecimento, contratos de longa duração, o substabelecimento de mandato sem reservas e 

a cessão de carteiras de clientes em empresas de seguro726, bem como ainda o caso da cessão 

                                                 
com estas. A cessão de posição contratual é mais ampla e abarca a assunção de dívidas, não se restringindo a 

ela, entretanto. Este autor (Contrato cit. (nota 257 supra), p. 143 e Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 132) 

admite adotar a teoria atomista. 

Anota F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 52) que a corrente unitária é majoritária, tendo melhor 

aceitação não apenas na doutrina, mas também na legislação. Aderem a ela C. CHAVES DE FARIAS – N. 

ROSENVALD, Curso cit. (nota 214 supra), p. 415; e P. STOLZE GAGLIANO – R. PAMPLONA FILHO, Novo Curso, 

vol. 2 cit. (nota 158 supra), p. 294. 

É relevante anotar que a cessão de contrato não é o foco principal dessa tese. Nesse caminho, a exposição dessa 

divergência doutrinária e das teses constituídas serve apenas como base para uma compreensão mínima do 

negócio. Isso, com o fito de facilitar a compreensão e basear as conclusões alcançadas ao final desta seção, em 

relação à diferenciação entre a cessão de contrato e a assunção de dívida. Considerando o quanto afirmado no 

início desse tópico, sobre o contrato ser mais do que a reunião de créditos e dívidas, e ainda a viabilidade da 

cessão de contrato unilateral, tratada abaixo, conclui-se que a teoria unitária é a mais adequada. Efetivamente, 

perde o sentido defender a corrente atomística, a qual exige uma cessão de crédito cumulada e concomitante a 

uma assunção de dívida e, ao mesmo tempo, admitir a cessão de um contrato na qual o cessionário assume 

apenas obrigação ou apenas direitos. 
725 D. CESAR (Estudo cit. (nota 36 supra), p. 10) denomina “contratos a ordem” os negócios que contém tal 

cláusula de consentimento prévio. No mesmo sentido, I. GALVÃO TELES (La cession de contrat cit. (nota 719 

supra), p. 236) anota que nos casos em que a pessoa do contratante é indiferente, o direito (em especial o art. 

1.407 do CC/italiano) possibilita a inclusão da cláusula “à ordem”, que atribui ao contrato caráter análogo ao 

de um título de crédito. Nesses casos, para o autor português, o contrato não mais se transmite pela cessão tal 

como analisada aqui, mas sim pelo endosso. 

Ademais, tanto I. GALVÃO TELES (La cession de contrat cit. (nota 719 supra), p. 236), citando o art. 465 do 

Código Comercial português, que versa sobre a venda comercial de bens móveis, quanto F. DAUD 

(Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 21), tratando da prática comercial italiana, em especial no comércio de 

grãos, sugerem a possibilidade de uma pessoa redigir e firmar um contrato, identificando o negócio (como no 

caso da compra e venda a indicação da coisa, do preço, do lugar e do tempo da entrega), mas deixando em 

branco o nome do outro contratante. Nesse contrato, ainda garante àquele que o porte o direito de preencher o 

nome, podendo exigir a coisa tal como acordada. Essa fattispecie gera grande facilidade de circulação dos 

contratos sem deixar rastros entre os cedentes e cessionários, até que um portador o faça definitivo e o execute.  
726 Nesse sentido, ver L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Contrato cit. (nota 257 supra), p. 144 e nt. 18; L. ROLDÃO 

DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 132 e nt. 160; D. CESAR, Estudo cit. (nota 36 supra), 

p. 6 e segg.; e I. GALVÃO TELES, La cession de contrat cit. (nota 719 supra), p. 218. 

Este autor, I. GALVÃO TELES, traz exemplo interessante com o objetivo de demonstrar a utilidade e a vantagem 

da cessão de posição contratual em negócios de compra e venda: um comerciante compra uma certa quantidade 

de mercadorias com entrega diferida – seja pela distância do fornecedor, seja pelo próprio termo estabelecido 

–, mas antes de recebê-las, é contatado por outro comerciante, que deseja adquiri toda a sua encomenda. Diante 

de um bom negócio, que lhe garantirá o lucro sem o risco nem o trabalho da venda por unidade, opta por fechar 

negócio com esse novo comerciante. A questão, então, é definir qual a melhor forma para realizar esse segundo 

negócio: (1) o primeiro comerciante pode revender as mercadorias para o segundo, hipótese em que estaria 

vinculado a dois contratos de compra e venda, com entrega diferida enquanto, do outro lado, o segundo 

comerciante estaria dependente desse intermediário e não teria acesso ao fornecedor; de outro lado, (2) o 

primeiro comerciante pode ceder seu posto de comprador. O autor português observa nessa segunda hipótese 

caso vantajoso: o primeiro comerciante libera-se da primeira compra e, ao mesmo tempo, concluindo o segundo 

negócio, ver-se-á livre de qualquer contrato; já o segundo comerciante passa a ter contato direto com o 

fornecedor. O autor ainda discorre sobre a alienação de estabelecimento comercial e os efeitos em relação aos 

contratos sinalagmáticos. Também, no tocante à alienação da carteira de clientes em empresa de seguros, anota 

ser característica peculiar desse negócio a pluralidade de contratos cedidos em uma única operação. 
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de jogador de futebol727. 

 

3.6.1. Definições 

Antes de delimitar os contratos passíveis cessão, é necessário esclarecer que, tal 

como na assunção de dívida728, a expressão “cessão de contrato” é polissêmica, podendo 

significar tanto o fato-jurídico de ceder o contrato – ou seja, a ação desenvolvida pelos 

agentes e o efeito decorrente – quanto o negócio jurídico que leva à substituição do 

contratante. Ademais, tratando da cessão de contrato enquanto negócio jurídico, é relevante 

                                                 
Também D. CESAR (Estudo cit. (nota 36 supra), p. 6-7) anota a utilidade da cessão de contrato nos casos de 

compra e venda, ressaltando a relevância, sobretudo, nos negócios internacionais, vez que facilita a circulação 

das mercadorias. Isso porque, explica o autor, nos contratos de compra e venda internacional, envolvem-se 

altos custos, como viagens, estudos de viabilidade, correios e reuniões; após esses investimentos, imprevistos 

poderiam levar o comprador, por exemplo, a não conseguir manter o negócio; cedendo o contrato, ele evita 

prejuízos e, ao cessionário, econômica o custo de desenvolver o negócio.  

D. CESAR também anota (Estudo cit. (nota 36 supra), p. 8) os casos de cessão ou de transferência do direito de 

lavra de mina, regulados pelo Código de Minas brasileiro. Nestes casos, anotando que o valor da mina muitas 

vezes está atrelado ao contrato de fornecimento, o autor conclui ser preferível a cessão do contrato de 

fornecimento às alternativas, quais sejam, a necessidade de firmar um novo contrato de fornecimento, procurar 

um novo adquirente ou fornecedor, ou ainda manter o cedente como intermediário. Sobre o tema,  

Observa-se que no Brasil, a cessão de direitos de exploração mineral não é regida apenas pelos arts. 22, I, e 55, 

do Código de Minas, mas também pela própria CF/1988 (art. 176, §3º), que exige a anuência do poder 

concedente. Tal exigência se coaduna com a exigência do consentimento do co-contratante, tratada en passant 

abaixo, vez que, ainda conforme a CF/1988, as jazidas e recursos minerais são considerados res separada do 

solo, e pertencem sempre à União; logo, sendo ela a “co-contratante” na concessão, cabe a ela autoriza a cessão. 

Nesse escopo, conforme o DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL (DNPM) (Evolução dos 

direitos minerários – 1988-2016, disponível em http://www.dnpm.gov.br/dnpm/planilhas/estatisticas/titulos-

minerarios/evolucao-dos-titulos-minerarios-no-brasil-1988-a-2016 [27-10-2017]), foram aprovadas 4.350 

(quatro mil, trezentos e cinquenta) operações cessões de direitos em 2011, maior número em um ano, ante 184 

(cento e oitenta e quadro) em 1989, menor número do levantamento. Também pela necessidade de registro no 

DNPM, R. BANDEIRA (Dos contratos de cessão de direito de exploração mineral, dissertação de mestrado, 

Belo Horizonte, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2011, p. 82), que faz análise dos diversos 

contratos de exploração de minas, não apenas pela cessão, mas também pela joint venture, pela sociedade em 

conta de participação, descoberta e opção. Esclarece este autor (idem, p. 91), que entre as vantagens da cessão 

dos direitos de lavra estão o fato de ser simples e direto, com pouco grau de sofisticação; entre as desvantagens 

estão o risco para o cedente de a mina ser lucrativa e ele deixar de obter os ganhos e de ele não reaver os direitos 

de lavra autor, enquanto para o cessionário há o risco de pagar preço alto por negócio sem viabilidade. Essas 

desvantagens, em que pese bem registradas, não se referem ao negócio de cessão de contrato abstratamente, 

mas sim ao risco da atividade empresarial. 

De volta a D. CESAR (Estudo cit. (nota 36 supra), p. 8-9), esse autor anota ainda a relevância da cessão de 

contratos na alienação de empresa (leia-se, de estabelecimento), incluindo a cessão dos contratos de trabalho. 

Registra-se que este autor inclui nesse levantamento de hipóteses de cessão de contratos não apenas a cessão 

de contratos quando da alienação de estabelecimentos comerciais ou industriais, mas também a sucessão 

universal quando da fusão ou incorporação de pessoas jurídicas. Foca-se na cessão de contrato, no máximo, 

em relação àqueles casos (alienação de estabelecimento), vez que nestes (fusão e incorporação de pessoas 

jurídicas) há sucessão universal e extinção da pessoa sucedida. 
727 Quando a transferência do atleta é feita por acordo entre os times (que figuram como cedente e cessionário), 

exigindo-se, naturalmente, a anuência do jogador (co-contratante cedido), pode-se observar verdadeira hipótese 

de cessão de contrato. Esse tema ganha relevo na esfera prática mundial em decorrência dos valores e da 

visibilidade das transações envolvidas, bem como por ocorrer tanto no comércio nacional (envolvendo apenas 

as legislações internas, que podem ou não ter normas especiais) quanto no comercio internacional (envolvendo 

legislações diversas que, ainda, podem se complicar por ter normas específicas). No Brasil, por exemplo, a Lei 

nº 9.615/1998, conhecida como “Lei Pelé”, versa sobre a matéria. 
728 Ver, sobre a questão, o tópico “2.1 – Definição”, acima.  



238 

 

observar que a ela envolve, em verdade, dois contratos: (1) o “contrato-objeto” (ou a posição 

contratual), que é o contrato cedido, “objeto” no que se refere ao negócio translativo e (2) o 

“contrato de cessão”, negócio jurídico translativo, cuja finalidade é a modificação, a 

substituição do contratante do “contrato-objeto”.  A título comparativo, o “contrato-objeto” 

(1) é o equivalente à dívida na assunção de dívida; é o bem da vida do negócio, o “objeto” 

que se negocia. Já o “contrato de cessão” (2) é o equivalente à delegação ou à expromissão 

na assunção de dívida, é o negócio jurídico que modifica o “contrato-objeto”, levando à 

sucessão de um dos sujeitos na relação jurídica729. 

Em relação ao “contrato-objeto” (1), a maior parte da doutrina identifica como 

contrato passível de cessão o bilateral, já celebrado, mas ainda não consumado. Em outras 

palavras, devem as partes ter direitos e obrigações recíprocas ainda por adimplir730. Contudo, 

há quem defenda, com razão, a viabilidade também da cessão de contrato unilateral, 

                                                 
729 Talvez mais clara seja a explicação de F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 44): “É preciso 

distinguir o ‘contrato-base’, que é o objeto da cessão, e o negócio jurídico que faz realizar a transferência desse 

contrato, que segundo M. Andreoli [La cesión del contrato, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1956, p. 5] 

é denominado ‘negócio de cessão’ e, conforme o entender de Mota Pinto [Cessão da posição contratual, 

Coimbra, Atlântida, 1970, p. 450], é chamado ‘contrato de cessão’.” 

Registra-se que alguns doutrinadores adotam, a nomenclatura “contrato-base” para se referir ao contrato 

cedido. Nesse sentido, por exemplo, C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso cit. (nota 214 supra), p. 

420 e o próprio F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 44), transcrito acima.  
730 Nesse sentido, por exemplo, D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 381; F. DAUD, Transmissão cit. 

(nota 12 supra), p. 47 e 49; e A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 125. Também C. M. SILVA PEREIRA, 

Instituições cit. (nota 68 supra), p. 376, que assim expõe: "Chama-se cessão de contrato, ou cessão de situações 

contratuais ou de posição contratual, aquela em que há a transferência da inteira posição ativa e passiva do 

conjunto de direitos e de obrigações de que é titular uma pessoa, decorrentes de um contrato bilateral celebrado, 

mas de execução ainda não concluída.". Também C. CHAVES DE FARIAS e N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 

supra), p. 419), que são expressos: “restringe-se a cessão da posição contratual aos contratos bilaterais, ou 

seja, aqueles que acarretam direitos e obrigações recíprocas. Certo é que, nos contratos unilaterais, em que os 

contraentes apenas assumem direitos ou obrigações, só é possível cogitar-se de cessão de crédito no polo ativo 

e de assunção de dívida no polo passivo.” (grifos no original). O mesmo pode ser extraído de I. GALVÃO TELES 

(La cession de contrat cit. (nota 719 supra), p. 230-231), quando afirma:“Le contrat de transmission constitue 

un tout global mais de nature mixte : contrat bifrons ou de type double. Les effets produits se contrebalancent 

; le cédant se prive de droits mais en même temps il se libère de dettes ; le cessionnaire se soumet à celles-ci 

en contrepartie de l'acquisition des premiers. Il existe une réciprocité des avantages et des sacrifices : chacune 

des parties perd et gagne. Le contrat est à la fois cession onéreuse et reprise onéreuse des dettes : cession 

onéreuse car la créance est aliénée moyennant l'avantage du transfert de la dette : reprise onéreuse pour la 

raison inverse. /¶/ Il peut ne pas exister d'équivalence économique parfaite entre les deux faces du rapport 

juridique : ou les droits peuvent valoir plus, ou les obligations. Si l'on stipule une prestation complémentaire 

en remboursement de l’inégalité des prestations, par exemple une somme à verser par le cessionaire, ou si 

l’animus donandi fait défaut, l’acte juridique conserve dans toute son extension un caractère onéreux ; dans 

le cas contraire un élément de gratuité s’insinue en lui, c’est un « negotium mixtum cum donatione ».” 

Em outras palavras, o autor entende afirma que na cessão de contrato há sempre transferência de créditos e 

débitos, e que, ainda que não sejam economicamente equivalentes, não alteram a natureza do negócio. Assim, 

em primeira análise, faz sentido que ele, que expressamente adota a teoria atomista, exija um contrato bilateral 

para que se constitua a cessão de contrato; não havendo bilateralidade, a cessão envolverá apenas o direito ou 

a obrigação e será, portanto, cessão de crédito ou assunção de dívida.  
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mormente quando se observa a viabilidade do já citado substabelecimento de mandato sem 

reservas731. 

De outro lado, o “contrato de cessão” (2) é o próprio negócio jurídico ora analisado, 

por meio do qual o cedente (contratante primitivo) transfere ao cessionário (terceiro) o seu 

posto no “contrato cedido”. Além dos requisitos normais dos negócios jurídicos (capacidade, 

licitude etc.), frisa-se a exigência do consentimento do co-contratante cedido732.   

                                                 
731 Nesse sentido, E. MENDES (A compra e venda cit. (nota 721 supra), p. 18) afirma expressamente que: “Esta 

ideia é válida, não só quando está em causa a posição contratual decorrente de um contrato comutativo e, mais 

propriamente, com prestações recíprocas – hipótese diretamente regulada nos artigos 424 e seguintes -, mas 

também quando se trata de uma posição contratual num contrato associativo e, em especial, a quota ou 

participação social num contrato de sociedade, e ainda de uma posição contratual emergente de um contrato 

unilateral (rectius, de um contrato com atribuição patrimonial a cargo de apenas uma das partes), (...)” 

É interessante, realmente, registrar a hipótese de cessão de contrato associativo. Efetivamente, neste o 

contratante, envolve-se em posição com direitos e obrigações, de forma que, ao substituí-lo, o cessionário 

ocupa o seu posto assumindo tanto as dívidas quanto os créditos. O mesmo não é tão facilmente observado em 

relação aos contratos unilaterais. Ainda assim, se se aceita o substabelecimento de mandato, já mencionada 

acima, então respondida fica a questão. 

Observa-se que aceitar a cessão de contrato unilateral não pode ser confundido com aceitar a cessão de contrato 

já adimplido. Mesmo nos contratos unilaterais, é imperioso identificar uma prestação “por fazer”, algum direito 

ou obrigação ainda não realizada. No instante em que o contrato (seja ele unilateral ou bilateral) já exauriu seus 

efeitos, já não há mais o que ceder. Por exemplo, J. C. MOREIRA ALVES (Da alienação fiduciária em garantia, 

2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1979, p. 108-109) esclarece que: “3. Cessão e extinção da alienação fiduciária 

em garantia - Nascida a propriedade fiduciária, não há mais que falar em cessão do contrato de alienação 

fiduciária em garantia. O credor, que é proprietário fiduciário, se ceder seu crédito e a garantia a terceiro, não 

cederá, quanto a esta, a sua posição contratual na alienação fiduciária em garantia, mas, sim, o seu direito real 

sobre a coisa, ou seja, a propriedade fiduciária. /¶/ A cessão da posição contratual do credor fiduciário poderá 

ocorrer apenas no período que medeia entre a celebração desse contrato de direito das coisas e o seu registro 

constitutivo da propriedade fiduciária. Nesse ínterim, não tendo ainda surgido o direito real, poderá o credor 

fiduciário - e se aplicam, nesse caso, as regras da cessão de contrato obrigatório -, ao ceder o seu crédito, ceder 

também sua posição no contrato de alienação fiduciária, o que implicará, em última análise, cessão do direito 

potestativo de constituir, mediante o registro, a propriedade fiduciária.” 

Também D. CESAR (Estudo cit. (nota 36 supra), p. 5); F. TARTUCE (Manual cit. (nota 150 supra), p. 417) e M. 

KARAM (A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 320) anotam que na cessão de contrato a prestação deve ainda 

não ter sido executada. 
732 A exigência do consentimento por parte do co-contratante cedido se deve ao fato de que, com a cessão do 

contrato, o cedente sai da relação jurídica, assumindo o cessionário o seu lugar e, consequentemente, não 

apenas os seus direitos, mas também as suas obrigações. Nesse sentido, F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 

supra), p. 48; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 381; F. TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 

417; e M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 320. 

A. AZEVEDO (Teoria cit. (nota 265 supra), p. 125), entretanto, registra que há hipóteses de cessão de contrato 

que dispensam o consentimento do outro contratante, tal como no caso do compromisso de compra e venda de 

imóvel. 

Já C. CHAVES DE FARIAS e N. ROSENVALD (Curso cit. (nota 214 supra), p. 421) anotam que, em função do 

princípio da boa-fé e da função social do contrato, a recusa do co-contratante pode se configurar abusiva e, 

portanto, ilícita (art. 187 do CC/2002), quando a pessoa do contratante não for relevante para o contrato cedido 

e o cessionário for tão solvente quando o cedente.  

Exatamente em função da exigência de concordância por parte do co-contratante cedido, discute a doutrina, 

assim como na delegação, se o “contrato de cessão” é negócio bilateral (entre o cedente e o cessionário) ou 

plurilateral (entre o cedente, o cessionário e o co-contratante cedido). Pela bilateralidade da cessão de contrato: 

D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 381-382. Esta autora admite, entretanto, a exigência de divergência, 

apontando pela plurilateralidade CARLOS ALBERTO DA MOTTA PINTO (Cessão de contrato, São Paulo, Saraiva, 

1985, p. 439-440).  

Pela plurilateralidade: C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso cit. (nota 214 supra), p. 420-421; e F. 

DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 92.  Este autor afirma, in litteris: “A cessão de contrato seria um 
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3.6.2. Efeitos 

A cessão de contrato gera efeitos instantâneos entre o cedente e o cessionário, mas 

em relação ao cedido, somente quando ratifica o negócio. Transportam-se, desde este 

momento, ao cessionário os direitos e as obrigações do cedente, assumindo o seu posto no 

contrato-objeto. O cedente, por sua vez, fica liberado. Enfim, o cedido passa a se relacionar 

diretamente com o cessionário, respondendo e tendo crédito perante este733.  

 

3.6.3. Distinção entre a assunção de dívida e a cessão de contrato 

Estabelecidas as premissas básicas sobre a cessão de contrato, resta diferençá-lo de 

outros negócios jurídicos, em especial da assunção de dívida. 

Introdutoriamente, não há que se confundir a cessão de contrato com o subcontrato. 

Em ambos os casos, o “contrato-objeto” perdura, não se extinguindo nem se alterando quanto 

à sua natureza. A diferença está no fato de que no subcontrato o contratante primitivo 

continua no “contrato-objeto”, criando-se, em verdade, uma nova relação jurídica entre ele 

e o terceiro-subcontratante; este não se vincula ao outro co-contratante primitivo e a relação 

jurídica de subcontrato está limitada pelo contrato-objeto. Já na cessão de contrato há 

substituição do contratante primitivo pelo terceiro; sai aquele e fica apenas este na relação 

jurídica primitiva, vinculando-se ao co-contratante734. Em suma, no subcontrato nasce uma 

                                                 
negócio trilateral e não bilateral, pois, para verificar-se o ato não seria suficiente a manifestação das vontades 

do cedente e do cessionário, mas, também, tornaria indispensável o assentimento do co-contratante (cedido) 

do cedente.” 
733 Nesse sentido, F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 48, 54-55 e 59 e E. MENDES, A compra e 

venda cit. (nota 721 supra), p. 18. Este autor acrescenta que, havendo consentimento prévio por parte do co-

contratante cedido, então passa a ter efeitos também em relação a ele quando da sua notificação.  

Em relação à liberação, F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 54 e 58) anota que é possível o co-

contratante aceitar a entrada do terceiro, sem, contudo, liberar o co-contratante primitivo, assim como é 

possível que o co-contratante primitivo seja mantido apenas na condição de fiador. 

Já M. KARAM (A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 321) acrescenta, sustentando-se nos contratos inominados 

(art. 425 do CC/2002), a possibilidade de a “cessão de contratos” ter efeitos apenas entre os seus contratantes 

(“cedente” e “cessionário”).  

Efetivamente, tal como na assunção de dívida é possível a promessa de liberação, negócio jurídico firmado 

apenas entre o devedor e o terceiro, sem efeitos em relação ao credor, é aceitável um negócio jurídico entre o 

co-contratante e um terceiro, sem efeitos em relação ao outro co-contratante. Exemplo prático pode ser dado 

quando um novo morador continua a pagar a conta de luz sem mudá-la para o seu nome; nesse caso, houve 

negócio firmado entre o antigo e o novo morador, sem efeitos em relação à fornecedora, que continuará à ter 

naquele o seu contratante. Ainda assim, percebe-se que não se trata de verdadeira cessão de contrato: o terceiro 

não assume o posto de contratante, não entra no contrato-objeto; o co-contratante primitivo continua vinculado, 

não se libera; não há nenhum efeito em relação ao co-contratante “cedido”, que não tem nenhum vínculo 

(decorrente desse contrato-objeto) com o terceiro, não podendo cobrar dele nem sendo obrigado perante ele.  
734 Cf. F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 122-123; C. CHAVES DE FARIAS – N. ROSENVALD, Curso 

cit. (nota 214 supra), p. 424 e SIR B. MARKESINIS – H. UNBERATH – A. JOHNSTON, The german law cit. (nota 

51 supra), p. 363. 
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nova relação contratual entre o contratante primitivo e o terceiro-subcontratante, enquanto 

na cessão de contrato perdura apenas o contrato primitivo, alterado para que se substitua um 

dos contratantes (cedente) primitivos pelo terceiro (cessionário). 

Em relação aos atos modificativos das obrigações, em especial a cessão de crédito 

e a assunção de dívida, não custa destacar que o contrato é mais do que a reunião de 

obrigações e direitos, débitos e créditos, prestações e contraprestações735.  

De um lado, admitindo que o contrato é uma fonte das obrigações, impõe-se 

registrar que não é a única. As dívidas e os créditos podem nascer também dos atos ilícitos 

e dos negócios unilaterais, por exemplo736. Também esses créditos e essas dívidas, e não 

apenas os contratuais, podem ser cedidas ou assumidas. 

De outro lado, os contratos envolvem mais do que as prestações estabelecidas. Para 

firmar um contrato é necessário todo um esforço fático e psicológico, negociações, 

investigações, tratativas e muitas vezes, inclusive, a participação de especialistas etc.737. A 

estes podem se unir, ainda, direitos potestativos, tais como o direito de resolver, reduzir, 

denunciar e desistir738, que não se confundem com as prestações principais. 

Nessa senda, é fácil distinguir a cessão de contrato da cessão de crédito. Nesta, 

transfere-se apenas os direitos, mantendo-se inalteradas as demais relações jurídicas que 

possam existir entre o cedente e o cedido. Decorrendo o crédito de um contrato, o cedente 

continuará vinculado ao contrato, transferindo apenas o crédito para terceiros; não é 

necessário o consentimento para a cessão de crédito, mas apenas a notificação do devedor 

cedido, mesmo quando decorrente de contrato. Já na cessão de contrato, transfere-se um 

complexo de relações jurídicas, envolvendo toda a posição contratual, tanto o lado ativo 

quanto o lado passivo do negócio jurídico; exige-se, consequentemente, o consentimento do 

co-contratante cedido739. 

Enfim, e mais relevantemente, é patente também a diferença da cessão de contrato 

em relação à assunção de dívida. Nesta, transfere-se apenas as obrigações, que inclusive 

                                                 
735 Nesse sentido, F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 35, que afirma: “Não se pode pensar em 

relação contratual como relação obrigacional, porque o seu vínculo não se limita a débitos e créditos, a 

prestações e contraprestações. Na obrigação há os sujeitos que são obrigados pelo vínculo jurídico e por um 

objeto da obrigação. O devedor é obrigado a certo comportamento por estar vinculado ao credor. O contrato, 

na verdade, é uma das fontes da obrigação, portanto seu conteúdo está repleto de relações obrigacionais, assim, 

por exemplo, o inadimplemento, característica da prestação, que não é elemento do contrato, mas o é da 

obrigação.” 
736 Cf. O. GOMES, Obrigações, 7ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 38-39. 
737 Cf. S. VENOSA, Código cit. (nota 339 supra), p. 333. 
738 Cf. L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), p. 129. 
739 Sobre a distinção, ver: F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 92; M. KARAM, A transmissão cit. 

(nota 94 supra), p. 320 e J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 312 
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podem ou não provir de um contrato; naquela, transferem-se, além dos direitos e dos débitos, 

todos os elementos acessórios à um complexo de relações jurídicas que forma o contrato740.  

Em outras palavras, na cessão de contrato o terceiro-entrante assume a posição de 

contratante, enquanto na assunção de dívida, assume apenas o posto de devedor da prestação 

específica.  

Na cessão de um contrato de aluguel, e.g., o cessionário torna-se locador ou 

locatário, abarcando não apenas os créditos, mas também as dívidas correspondentes ao 

posto que assuma. Na assunção de dívida de aluguel, diferentemente, o assuntor torna-se 

exclusivamente devedor dos alugueres ou exclusivamente devedor da entrega da coisa 

alugada741; não se torna, na assunção de dívida, locador nem locatário, posição contratual 

essa que continua a pertencer ao devedor originário. Tampouco se transferem do locador ou 

locatário para o assuntor diversos outros deveres acessórios, tais como a boa-fé contratual, 

dever de informação etc. 

Ainda no ensejo da distinção entre a assunção de dívida e a cessão de contrato, é 

interessante analisar o supramencionado caso da cessão de contrato unilateral.  

Como já esclarecido, o contrato não se confunde com as suas prestações. É possível 

a cessão de direitos ou a assunção de dívidas (prestações), nascidas de contratos, mas sem a 

                                                 
740 Sobre a distinção, ver: F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 47; S. VENOSA, Código cit. (nota 339 

supra), p. 333-334; D. CESAR, Estudo cit. (nota 36 supra), p. 14; D. GOZZO, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 

381; T. SOMBRA, Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 216; L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Contrato cit. (nota 

257 supra), pp. 137 e 140; e L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES, Da Assunção cit. (nota 38 supra), pp. 129-132. 

Este último autor, L. ROLDÃO DE FREITAS GOMES (idem, pp. 131-132), conclui que a assunção de dívida mais 

se aproxima da cessão de contrato, podendo quase identificar aquele neste. Ainda assim, registra haver 

pequenas diferenças. In litteris: “É verdade que a assunção de dívida tem lugar frequentemente, na vida dos 

negócios, inserida na estrutura mais ampla da cessão ou da transferência do contrato, de tal sorte que os 

institutos mais se aproximam, na prática, sendo o primeiro quase identificado pelo último, sobremodo perante 

as legislações que são mudas com relação à transmissão singular das dívidas. 

No entanto, cumpre distingui-los, para que lhes indique com exatidão as hipóteses características e efeitos. 

Sem nos determos no estudo da cessão da posição contratual, o que exigiria um trabalho à parte, convence-

nos, pela clareza e objetividade de sua formulação, a teoria atomística no entendimento agasalhado por 

GALVÃO TELLES.” 

Seu raciocínio se esclarece e se justifica porquanto afirma, expressamente, seguir a corrente atomística. Nesta, 

como já esclarecido acima, decompõe-se a cessão de contrato em verdadeira cumulação simultânea da cessão 

de créditos e da assunção de dívidas. Portanto, a cessão de contrato seria apenas a assunção de dívida acrescida 

de uma cessão de crédito.  

Em suma, os doutrinadores são unânimes na distinção dos conceitos, ainda que alguns, como L. ROLDÃO DE 

FREITAS GOMES, adotando a teoria atomística, tomem a assunção de dívida como um dos elementos em que se 

decompõe a cessão de contratos e outros, adotando a teoria unitária, anotem que a cessão de contratos é mais 

do que a soma da cessão de créditos e da assunção de dívidas. 
741 Lembrando que a dívida assumível não é apenas aquela em pecúnia. Nada impede a assunção da dívida de 

disponibilizar determinada coisa por certo período. Assim, e.g., Caio aluga um carro a Tício, sem identificar 

qual o veículo. Depois, Caio pergunta a Tício se aceita o carro de um terceiro. Não é necessário fazer cessão 

do contrato nem sublocação: Tício pode aceitar que um terceiro disponibilize o veículo – passando a ter direito 

de exigir desse terceiro, e não mais de Caio –, mas exigir que todo o restante, como o pagamento dos alugueres, 

as cláusulas atinentes a local de entrega do veículo etc. continue sendo tratado com Caio. 
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cessão dos contratos propriamente ditos742. Em sentido oposto, também é possível conceber 

a cessão de um contrato no qual o cessionário assuma a posição contratual do cedente, mas 

do qual não resulte, para o cessionário, nenhuma dívida ou prestação em favor do co-

contratante cedido743.  

Exatamente com base nessa segunda hipótese é que se fundamenta a viabilidade da 

cessão de contrato unilateral. Volta-se, mais uma vez, para o substabelecimento do mandato, 

claro exemplo de contrato unilateral744. Efetivamente, no substabelecimento sem reservas do 

mandato, o cessionário se torna mandatário no lugar do cedente. Não há mera assunção de 

dívida; não assume o terceiro apenas a obrigação de realizar determinado ato. Torna-se 

verdadeiro contratante, com os demais ônus conexos, como o dever de informar, de boa-fé 

contratual etc., ainda podendo pedir reembolso do mandante das despesas incorridas. Esses 

outros elementos acessórios decorrem do contrato de mandato, e não da prestação em si 

mesma. 

  

3.7 – Cessão de crédito 

Apesar de atualmente admitida de forma ampla, o desenvolvimento histórico da 

cessão de crédito foi turbulento. Não há dúvidas de que nasceu e se desenvolveu como 

consequência da necessidade e da utilidade prática. Inicialmente influenciados pela 

impossibilidade de sucessão singular nas obrigações do direito romano, houve resistência à 

sua aceitação durante séculos. Posteriormente, foi aproximada do direito real, incluindo 

ambos na categoria geral de “coisa”. Tanto assim que, em primeiro momento, se tratou da 

cessão de crédito no contexto do contrato de compra e venda. Com o tempo foram 

                                                 
742 São exatamente as hipóteses de cessão de crédito e de assunção de dívida. Por exemplo, a transferência da 

obrigação de pagar os alugueres não transfere o posto de locatário; igualmente, a transferência da obrigação de 

pagar o preço não transfere o posto de comprador. 
743 Nada impede, ainda, que as partes contratem o inverso, ou seja, que o tomador de um contrato de prestação 

ceda a um terceiro o contrato, mas reserve-se como exclusivo devedor de determinada contraprestação. Por 

exemplo: uma cessão de contrato de prestação de serviços na qual o cedente, contratante primitivo, transfere o 

seu posto a um terceiro, mas mantém-se como exclusivo devedor do preço pelo prazo restante do contrato. 

Nesse caso, não há que se discutir a ocorrência da cessão de contrato: o cessionário é quem se tornará o tomador 

do serviço, podendo ele tratar diretamente com o prestador co-contratante cedido, reclamando de problemas 

na prestação e exigindo a correta manutenção do fornecimento, ou mesmo rescindir o contrato de prestação de 

serviços antes do prazo desses três meses. Houve uma cessão de contrato, mas não assumiu o terceiro nenhuma 

dívida.  
744 Conforme S. VENOSA (Código cit. (nota 339 supra), pp. 635-636), o mandato é, em linhas gerais, visto que 

presumidamente gratuito, contrato unilateral, e só constitui obrigação para o mandatário. Podem as partes, 

contudo, bilateralizá-lo, seja pela imposição de contraprestação ou de obrigações também para o mandante. 

Também S. RODRIGUES (Direito civil, vol. 3, 15ª ed., São Paulo, Saraiva, 1986, pp. 29 e 297) anota o mandato 

como contrato unilateral, mas que se torna sinalagmático caso se estabeleça remuneração. 
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reconhecidas, contudo, as profundas divergências entre a transferência de um direito real e 

a transferência de um direito pessoal745. 

Na cessão de créditos, apesar de estes (os créditos) se configurarem mera 

promessa de pagamento futuro, eles se convertem em valor econômico, podendo ser 

precificado. Podem, consequentemente, circular livremente, como dinheiro ou qualquer 

outro item do patrimônio do credor. Uma vez transferido, o cedente perde essa qualidade de 

credor, assumindo-a o cessionário746. É, em outras palavras, hipótese de alienação747. 

Podem ser objeto de cessão quase todos os tipos de créditos. Incluem-se não 

apenas os créditos presentes, líquidos e vencidos, mas também os vincendos, os ilíquidos e 

os condicionais, por exemplo. Não é possível, ressalva-se, a cessão quando há expressa 

vedação legal, quando sujeitos a pactum de non cedendo ou quando a sua própria natureza 

o impede748. 

Destarte, a cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, abstrato e apto a 

gerar a transferência da titularidade do crédito negociado749. Tendo em vista que há 

                                                 
745 Nesse sentido, C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), pp. 352-353) e A. WALD (Obrigações 

cit. (nota 38 supra), p. 143-144), registram que também no Brasil foi rejeitada, inicialmente, mas acabou 

admitida no ordenamento já no CC/1916. Quanto ao tratamento da cessão de crédito como hipótese de compra 

e venda, o já citado C. M. SILVA PEREIRA (idem, ibidem) e F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 83) 

mencionam o CC/francês e no CC/italiano de 1865. Ver também, M. CUMYN, La délégation cit. (nota 23 supra), 

pp. 616-617 e C. HATTENHAUER, Assignment cit. (nota 68 supra), p. 227. 
746 Nesse sentido J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 310; e F. DAUD, 

Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 83. 
747 H. BDINE JR, Comentários cit. (nota 49 supra), p. 204. 
748 Nesse sentido: J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 312; F. DAUD, 

Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 88 e segg.; H. BDINE JR, Comentários cit. (nota 49 supra), p. 204; A. WALD, 

Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 145. Alguns desses autores citam como exemplo de crédito não suscetível 

de cessão o crédito alimentar, o direito de preferência (art. 520 do CC/2002) e os direitos acessórios de forma 

isolada do direito principal.  

Observa especificamente H. BDINE JR., outrossim, que não podem ser cessionários os tutores em relação a 

créditos de seus tutelados, nos termos do art. 1.749, III, do CC/2002. Esse autor também afirma ser 

intransmissíveis os direitos da personalidade, nos termos do art. 11 do CC/2002. Tanto em relação a estes, 

quanto em relação aos alimentos, o autor esclarece “o que não se pode transmitir é o próprio direito, mas não 

o valor pecuniário dele decorrente. Se os alimentos foram pagos, ou se representam débito inadimplido, pode-

se operar a transmissão sem prejuízo do objetivo legal: transmitir o direito personalíssimo. Nessas hipóteses, o 

que se estará cedendo é apenas a expressão monetária decorrente do direito insuscetível de transferência.”. 
749 Cf. F. C. PONTES DE MIRANDA, Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 348. Esse autor equipara, quanto 

à capacidade de a cessão de crédito gerar a transferência da titularidade, ao ato de transmissão de imóveis, que 

é o registro, ou a tradição para a transmissão de bens móveis. Em suas palavras: “A cessão de crédito é negócio 

jurídico bilateral de transmissão de crédito entre o credor e outrem. À base dêle pode haver negócio jurídico, 

porém a cessão de crédito independe dêle, ou da sua existência. A manifestação de vontade é elemento de 

acordo de transmissão, e êsse acôrdo, semelhante ao acôrdo de transmissão da propriedade imobiliária ou 

mobiliária, opera a transmissão sem precisar de qualquer outro elemento (e.g., na transferência da propriedade 

imobiliária, o registro; na transferência da propriedade mobiliária, a tradição, ou outro ato, inclusive registro).”.  

Mais a frente (idem, p. 349-350), o autor defende defende, reforçando a natureza abstrata da cessão de crédito, 

que perdura ainda que o negócio subjacente (sua causa) seja nulo, anulável, ilícito ou inexistente; nesses casos, 

argumenta, cabe ao cedente pedir a repetição mas, enquanto não for devolvida ou julgada em seu favor a causa 

judicial, o cessionário continuará como credor.  
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manutenção da relação jurídica, mantêm-se também os acessórios e as garantias da dívida750. 

De outro lado, mantém-se em favor do devedor cedido, contra o cessionário, as exceções 

que poderia opor ao cedente751. Enfim, é negócio sem forma estabelecida na Lei, razão pela 

qual é suficiente o consenso entre as partes (cedente e cessionário) para que tenha 

validade752. 

Constata-se que a cessão de crédito é espécie que pertence ao mesmo gênero da 

assunção de dívidas: são hipóteses de transmissão das obrigações. Efetivamente, em ambos 

                                                 
Quanto à bilateralidade, também B. TROVO, Captação de recursos cit. (nota 678), p.  58; C. LOBO – R. NEY – 

D. PONTES, Cessão cit. (nota 141 supra), p. 221 e A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 107. 

Observa-se que, a despeito de ser abstrata, tal como na assunção de dívida é possível identificar uma causa 

também para a cessão de crédito. Essa causa pode ser gratuita (doação) ou onerosa (como nos casos de compra 

e venda do crédito ou de dação em pagamento). Sobre o tema, de ser abstrata e das suas causas, ver: C. M. 

SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 353-354; J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 

cit. (nota 11 supra), p. 311 e nt. 1; H. BDINE JR., Comentários cit. (nota 49 supra), p. 203-204; A. WALD, 

Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 143 e A. VON TUHR, Tratado, t. 1 cit. (nota 11 supra), p. 150. Acrescenta-

se que a cessão de crédito pode ser voluntária, legal ou judicial; ver, além dos anteriores, F. DAUD, 

Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 82 e M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 319. 

No tocante à transmissibilidade, também J. MARTINS-COSTA (Negócio cit. (nota 68 supra), p. 145) ressalta que 

a cessão de crédito pode ser total ou parcial. 
750 Cf.  M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 319; A. AZEVEDO, Teoria cit. (nota 265 supra), p. 

107; A. WALD, Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 147; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 92 e C. 

M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 351.  

Este último autor anota (idem, p. 353), entretanto, que a transferência das garantias e acessórios é norma 

dispositiva, podendo ser afastada caso as partes assim disponham no contrato. Também registra a transmissão 

das garantias e acessórios J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 313) que 

ressalva, todavia, não ser possível transmitir ao cessionário o privilégio decorrente da natureza pessoal do 

credor. Cita, como exemplo, a cessão de créditos fazendários: tendo a fazenda pública meios mais gravosos de 

execução, cedido o crédito, não poderá o cessionário recorrer às mesmas regalias processuais. Outro exemplo 

é citado por H. BDINE JR (Comentários cit. (nota 49 supra), p. 210) na figura do acórdão TJSP, Ap. n. 

1.086.967-0/8, rel. Des. Arantes Theodoro, j. 15.02.2007, o qual – apesar de admitir a que determinado hospital 

figurasse como credor cessionário em relação às indenizações do DPVAT (seguro obrigatório de trânsito) – 

negou à instituição médica o benefício parágrafo único do art. 100 do CPC/1973 (art. 53, V, do CPC/2015), 

que era de garantir ao autor da ação como foro privilegiado o local do acidente. Em outras palavras, o 

precedente judicial admite a cessão do crédito, mas recusa a transmissão do privilégio, reconhecendo nele um 

caráter eminentemente pessoal do cedente.  
751 Com razão J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), p. 318-319) e A. WALD 

(Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 147) anotam que a compensação perante o credor-cedente só pode ser 

oposta pelo devedor-cedido imediatamente quando da notificação. Efetivamente, a compensação é exceção 

pessoal contra o credor, não sendo possível opô-la a outrem. F. DAUD (Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 90) 

também anota, igualmente com razão, que a arguição de anulabilidade também deve ser feita quando da 

notificação da cessão, entendendo o seu silêncio como anuência à cessão e concordância em pagar ao 

cessionário. 
752 Cf. A. WALD, Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 145. Chama atenção F. TARTUCE (Manual cit. (nota 150 

supra), p. 410) para o art. 288 do CC/2002, segundo o qual, entretanto, é necessário instrumento público (art. 

129, 9º, da Lei nº 6.015/1973) ou instrumento particular que preencha os requisitos do mandato (art. 654, §1º, 

do CC/2002) para ter validade erga omnes. H. BDINE JR. (Comentários cit. (nota 49 supra), pp. 204-205) 

registra também que a cessão de crédito, negócio jurídico que é, depende dos pressupostos de validade do art. 

104 do CC/2002. De volta a A. WALD (Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 146), este lembra, no tocante ao item 

“pessoas capazes”, que o cedente deve ter capacidade de alienar, não bastando a capacidade de administrar. 
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os casos há modificação da obrigação pela substituição de um dos sujeitos da relação 

jurídica, sem extingui-la e sem alterar a prestação753.  

Por essa razão é possível fazer certa analogia entre a assunção de débitos e a 

cessão de créditos. Nem por isso é possível igualar os institutos. A diferença mais óbvia é 

que a assunção de dívida é hipótese de substituição do devedor, enquanto na cessão de 

crédito há substituição do credor.  

Mais relevantemente, frisa-se que na cessão de crédito é dispensado o 

consentimento do devedor, enquanto na assunção de dívida exige-se a anuência do credor 

para a exoneração do devedor primitivo754. Explica a doutrina majoritária que para o devedor 

é irrelevante quem é o credor, vez que deve sempre adimplir a prestação; já para o credor, 

importa a pessoa do devedor, sobretudo quando se considera a questão da sua solvência 

(tanto a capacidade econômica quanto a disposição psicológica para pagar)755. 

                                                 
753 Inclusive, é relevante anotar que ambas, a assunção de dívidas e a cessão de créditos, foram tratadas no 

mesmo Título: “Da transmissão das obrigações”. Também H. BDINE JR. (Comentários cit. (nota 49 supra), p. 

204) inclui a cessão de crédito como espécie de “transmissão das obrigações”, a lado da assunção de dívida e 

da cessão de posição contratual.  

Chama atenção C. M. SILVA PEREIRA (Instituições cit. (nota 68 supra), p. 353), de outra banda, que no Brasil 

existem dois regimes de transmissão de créditos: o primeiro é a cessão comum, tratada nos arts. 286 e segg.; o 

segundo é a cessão de títulos de créditos, regulada nos arts. 887 e segs., todos do CC/2002. Trata-se, nesse 

tópico, do primeiro. 

Já para T. SOMBRA (Da assunção cit. (nota 50 supra), p. 216), a assunção de dívida se aproxima da cessão de 

crédito sobretudo na natureza expromissória, i.e., a relação entre o credor e o assuntor, quando o devedor 

original não participa. Ressalva a óbvia diferenciação de que numa há substituição do polo ativo, e na outra do 

polo passivo. 
754 Também O. NONATO (Curso, vol. 1 (nota 144 supra), p. 155) identifica esse como um dos elementos que 

mais distinguem a assunção de dívida da cessão de crédito.  

Efetivamente, o CC/2002, quando trata da cessão de crédito, atribui ao credor o poder de ceder o seu crédito 

(art. 286) e esclarece que em relação ao devedor ainda não notificado há mera ineficácia (art. 290).  Em sentido 

diametralmente oposto, na assunção de dívida frisa a exigência do consentimento expresso do credor (art. 299). 

Pela dispensa da anuência do devedor, e pelo efeito meramente de eficácia da notificação em relação a ele, 

podem ser citados, por exemplo: C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), pp. 369-370; F. 

TARTUCE, Manual cit. (nota 150 supra), p. 410; F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 91; A. AZEVEDO, 

Teoria cit. (nota 265 supra), p. 107 e 112; A. WALD (Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 146; H. BDINE JR, 

Comentários cit. (nota 49 supra), p. 204; e J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 supra), 

p. 315.  
755 A despeito de realmente não haver tutela jurídica em relação à oposição do devedor à cessão – salvo nos 

casos em que a convenção entre o credor e o devedor constar no instrumento da obrigação, e mesmo essa era 

questiona, segundo A. WALD (Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 145), antes de ser expressamente incluída no 

CC/1916 – é necessário registrar que também para o devedor é relevante a pessoa que figura no outro polo da 

relação jurídica. M. CUMYN (La délégation cit. (nota 23 supra), pp. 611-612) também anota que para o devedor 

a pessoa do credor pode ser relevante, suscitando diversos argumentos, entre os quais: o novo credor pode ser 

menos flexível do que o credor primitivo; o risco de o devedor pagar a pessoa errada em decorrência da cessão 

do crédito; e as exceções que poderia ter contra o credor primitivo que talvez não tenha contra o novo credor. 

Já considerando alguns desses inconvenientes, o direito romano estabeleceu algumas proteções para o devedor, 

tal como a proibição de cessão do crédito para pessoa de classe social superior (cessio in potentiorem), citada, 

entre outros, por M. MARRONE (Istituzioni cit. (nota 66 supra), p. 536) e J. IGLESIAS (Derecho cit. (nota 66 

supra), p. 648). Algumas proteções ao devedor também são encontradas no ordenamento pátrio contemporâneo, 

como bem anota M. KARAM (A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 317) ao citar o art. 292 do CC/2002, que 

garante ao devedor a exoneração da dívida quando, havendo diversas cessões, ele paga ao cessionário que 

apresenta o título da cessão. No mesmo sentido, conforme C. HATTENHAUER (Assignment cit. (nota 68 supra), 
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Outrossim, a cessão de crédito tampouco pode ser confundida com a novação 

subjetiva ativa, o pagamento com sub-rogação, a cessão de posição contratual nem com a 

promessa de cessão de crédito. Naqueles dois primeiros, há extinção da relação jurídica 

original, o que não ocorre na cessão de crédito. Nesta última não há efetiva transferência do 

crédito, mas mera criação de novo vínculo entre o terceiro e o credor, obrigando este a ceder 

àquele o seu direito. Enfim, na cessão de posição contratual, a despeito de manter-se a 

relação jurídica original, transfere-se não apenas o crédito, mas toda a relação complexa, 

podendo incluir débitos, levando à substituição da parte no negócio jurídico como um todo, 

e não apenas no crédito756. 

                                                 
p. 228), são encontradas normas protegendo o devedor nos casos de cessão de crédito no CC/espanhol, no 

BGB, no ABGB, e ainda em diplomas de unificação e uniformização do direito privado a nível internacional, 

tais como: UNIDROIT Convention on International Factoring (1988); United Nations Convention on the 

Assignment of Receivables in International Trade (2001); UNIDROIT Convention on International Interests 

in Mobile Equipment (2001); Principles of European Contract Law, Part. III (2003); e UNIDROIT Principles 

of International Commercial Contracts, chapter 9 (2003). Em suma, como bem concluiu este autor alemão, há 

um interesse do devedor em não se ver prejudicado pela transferência do crédito, interesse esse que, apenas, 

deve ser sopesado com o interesse do credor em considerar o valor econômico do seu crédito. 

Efetivamente, em função da (suposta) irrelevância para o devedor, como regra, de quem é o credor, entende-

se que a cessão de crédito é negócio firmado entre o credor-cedente e o terceiro-cessionário, gerando a 

transferência da titularidade da dívida. A notificação do devedor serve não para dar validade ao negócio, mas 

tão somente para que tenha efeitos também em relação ao devedor.  

Ainda diante dessa questão, F. C. PONTES DE MIRANDA (Tratado, t. XXIII cit. (nota 19 supra), p. 348) esclarece, 

focando na distinção entre a assunção de dívida e a cessão de crédito, que nesta a translação ocorre desde o 

momento em que as partes acordaram, sendo que a notificação do devedor apenas tem o propósito de fazer 

com que o negócio surta efeitos também em relação a ele; já na assunção de dívida, especificamente aquela 

feita por meio de promessa de assunção (accollo), a translação não decorre do acordo entre o devedor primitivo 

e o terceiro, negócio esse que teria apenas efeito vinculativo, mas sim do ato unilateral do credor que aceita tal 

substituição. Em outras palavras, na cessão, a notificação ao devedor não leva à transmissão, mas apenas 

garante que surta efeitos em relação ao devedor; na assunção de dívida, não há translação até o consentimento 

do devedor.  

Especificamente quanto à distinção da cessão de crédito em comparação com a assunção de dívida, B. TROVO, 

Captação de recursos cit. (nota 678), p.  58 e O. GOMES, Obrigações, 17ª ed. cit. (nota 147 supra), p. 258. 
756 Quanto à distinção da cessão de crédito e de outros institutos, ver: B. TROVO, Captação de recursos cit. 

(nota 678), p.  58 e C. M. SILVA PEREIRA, Instituições cit. (nota 68 supra), p. 351. 

H. BDINE JR, Comentários cit. (nota 49 supra), p. 205) acrescenta que na sub-rogação, o terceiro que paga só 

pode receber do devedor o montante que desembolsou, não havendo limitação similar na cessão de crédito. 

Admite, entretanto, com base no art. 348 do CC/2002, que a sub-rogação é regida pelas normas da cessão de 

crédito. No mesmo sentido: M. KARAM, A transmissão cit. (nota 94 supra), p. 320 e A. WALD, Obrigações cit. 

(nota 38 supra), p. 148.  

Em relação à cessão de posição contratual, M. KARAM (idem, ibidem) anota que essa só é possível quando o 

contrato ainda não tenha sido executado; já na cessão de crédito, é irrelevante se o credor já adimpliu ou não a 

sua contraprestação perante o devedor. Também, na cessão de crédito basta a notificação do devedor cedido; 

na cessão de posição contratual, é imprescindível a aceitação do co-contratante para a substituição. O 

consentimento do co-contratante, esclarece J. X. CARVALHO DE MENDONÇA (Tratado, vol. 6 cit. (nota 11 

supra), p. 312), se deve ao fato de que na cessão de contrato transferem-se não apenas os créditos, mas também 

os débitos.  

No mesmo sentido F. DAUD, Transmissão cit. (nota 12 supra), p. 92, o qual, entretanto, anota que nos casos 

do Decreto-Lei nº 58/1937 (loteamento e venda de terrenos em prestações), a falta de consentimento por parte 

do co-contratante não impede a transferência da posição, mas sim que cria solidariedade entre o alienante e o 

alienatário.  

Em relação à distinção entre a cessão de contrato e a novação, anota-se ainda que naquela a participação do 

devedor é desnecessária, sendo que sua notificação serve apenas para atribuir-lhe os efeitos. Já na novação, é 
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indispensável a participação do devedor, sem a qual não se cria o novo vínculo. Também, uma vez que a 

novação leva à extinção da relação jurídica primitiva, desaparecem também as garantias e acessórios.  Nesse 

sentido, H. BDINE JR., Comentários cit. (nota 49 supra), p. 210; e A. WALD, Obrigações cit. (nota 38 supra), p. 

148. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante de tudo quanto exposto ao longo dessa tese, é possível concluir que a 

assunção de dívida é fattispecie próxima de diversos negócios jurídicos. Essa aproximação 

é observada em função de certas características, como a modificação da obrigação ou a 

atribuição a outrem do ônus de adimplir o débito do devedor. Ainda assim, é possível e 

necessário distingui-la desses outros institutos, uma vez que se identificam particularidades 

em cada caso, com requisitos e consequências próprios.  

Apresentam-se, a seguir, as conclusões alcançadas ao longo desse trabalho. 

Especificamente, destacam-se as diferenças entre esses institutos de forma individualizada. 

Antes, porém, resumem-se as premissas e conclusões tomadas tanto no levantamento das 

noções gerais quanto da própria definição e delimitação da assunção de dívida. Somente com 

base na adequada descrição deste negócio jurídico é que se pode compará-lo com os 

institutos próximos. 

Essas conclusões foram estruturadas em lista numérica, sendo que a sequência 

acompanha os capítulos da tese, bem como suas subdivisões. Buscou-se, assim, organizar a 

forma como as conclusões são expostas, conduzindo o raciocínio com base nas premissas 

estabelecidas. Principalmente, almejou-se facilitar a localização na tese dos fundamentos 

que levaram a cada conclusão. Passa-se às conclusões propriamente ditas: 

1. O primeiro capítulo, tratou de temas preliminares. O objetivo foi estabelecer 

premissas sobre as quais construir a definição da assunção de dívida, bem como para 

conhecer o seu desenvolvimento até o presente. Especificamente, discorreu-se sobre noções 

básicas de relação jurídicas, de patrimônio e do conceito de sucessão, assim como um breve 

registro da sua evolução histórica.  

1.1. Relação jurídica é o vínculo entre duas pessoas com relevância para a esfera 

do direito. Especialmente relevante para a presente tese é a relação jurídica que tem por 

objeto uma prestação, figurando uma das partes como credora e outra como devedora. Em 

que pese algumas relações jurídicas sejam incindíveis, percebeu-se que outras são passíveis 

de serem desvinculadas dos seus sujeitos, inclusive de transferência para outras pessoas, sem 

perder sua integridade. 

1.2. Patrimônio é uma universalidade de direito que abarca todo o complexo de 

relações jurídicas economicamente avaliáveis de determinada pessoa.  
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1.2.1. Considerando esse conceito geral de patrimônio, e considerando ainda que a 

pessoa pode ser tanto sujeito ativo quanto passivo das relações jurídicas, é imperioso 

concluir que as dívidas compõem o patrimônio da pessoa, assim como os créditos e os 

direitos reais.  

1.2.2. Admite-se, entretanto, que o patrimônio pode ser analisado sob determinados 

ângulos. São exemplos as hipóteses do patrimônio bruto e o patrimônio líquido. Nesses 

conceitos, a dívida ou será desconsiderada ou será computada apenas reduzir o ativo. Ainda 

assim, não se pode confundir esses pontos de observação com o próprio instituto em sua 

integralidade. 

1.3. Sucessão é a transferência de uma relação jurídica de um patrimônio para 

outro; é a substituição de um dos polos da relação jurídica.  

1.3.1.  Pode ocorrer mortis causa, mas também pode ocorrer por ato inter vivos. 

Nesta hipótese, pode ser tanto universal quanto singular e, sendo singular, pode ser tanto 

ativa quanto passiva. Enfim, a sucessão pode decorrer ainda da vontade das partes, bem 

como da Lei ou de decisão judicial.  

1.3.2.  Assunção de dívida é, nesse contexto, a sucessão singular negocial da dívida; 

em outras palavras, uma sucessão inter vivos, a título singular, por acordo de vontade entre 

as partes. 

1.4. Ainda nesse escopo preliminar, concluiu-se que não pode ser confundido o 

pagamento, mesmo o pagamento por terceiro, com a assunção de dívida. 

1.5. Historicamente, a assunção de dívida é instituto recente, remontando os 

primeiros trabalhos sobre a fattispecie à segunda metade do século XIX. Ainda assim, devido 

à relevância social e à necessidade prática de fazer circular as obrigações, é possível 

identificar a utilização de instrumentos paralelos para alcançar resultado econômico 

próximo. Outrossim, também é possível observar como o tema foi sendo paulatinamente 

admitido pela legislação. 

1.5.1.  Já no direito romano, que influenciou profundamente o direito brasileiro, os 

jurisconsultos utilizaram-se de instrumentos indiretos para alcançar resultado próximo.  

1.5.1.1. A procuratio in rem suam foi instrumento relevante; porém, quanto 

aos resultados, mais se aproxima da promessa de liberação.  

1.5.1.2. Economicamente, a novatio alcançou resultado econômico próximo 

ao da assunção de dívida, vez que efetivamente transformava o terceiro em devedor. 

Distinguia-se pelo fato de que implica a extinção da obrigação original.  
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1.5.1.3. Chamou atenção a constatação de que os jurisconsultos já intuíam, 

ainda que não tenham tratado de maneira expressa, a distinção entre um negócio realizado 

por delegação e um realizado por expromissão. 

1.5.2.  No século XIX a assunção de dívida se tornou tema de relevantes discussões. 

De uma maneira ou de outra, já no final desse século diversas Lei esparsas e projetos de 

codificação trataram da matéria, até que o BGB finalmente a sedimentou, sendo então 

seguido por diversos outros países. 

1.5.3.  No Brasil, a assunção de dívida só foi regulamentada em detalhes pelo 

CC/2002. Contudo, é possível encontrar diversas referências à transferência da dívida, 

independente da extinção das obrigações original, já na legislação precedente. Mais, os 

Projetos de Código de Obrigações de 1941 e de 1965 já previam tratamento da matéria. Seja 

como for, a doutrina majoritária já admitia a sucessão singular negocial no débito mesmo 

antes da sua regulamentação expressa. 

2. Feitas as anotações sobre os fundamentos básicos do direito e realizado um 

levantamento perfunctório da regulamentação, ou da proibição, da assunção de dívida no 

passado e em outros países, estavam lançadas as bases para compreender a assunção de 

dívida, suas premissas básicas e requisitos. Considerando o estudo em abstrato do instituto, 

passou a ser estudada a regulamentação da fattispecie no Brasil, especificamente pelo estudo 

dos arts. 299 a 303 do CC/2002. 

2.1. A assunção de dívida é ao mesmo tempo um negócio jurídico e um ato de 

disposição. Por meio desse instrumento é possível transferir a dívida de um devedor 

primitivo para um novo devedor, exonerando-se aquele, sem a ruptura da relação jurídica. 

2.1.1.  Trata-se de negócio jurídico abstrato. Nesse sentido, ainda que tenha uma 

causa jurídica, como regra não podem as partes se reportar a ela para suscitar defesas, por 

exemplo. Entretanto, nada impede que convencionem no sentido de torná-la causal. 

2.2. A doutrina adota diversos nomes para a hipótese de sucessão singular 

negocial no débito.  

2.2.1.  A alternativa mais comum é “cessão de dívida”, com suas variáveis, 

reportando-se os autores que a utilizam a uma analogia entre este negócio jurídico e a cessão 

de crédito. Acontece que a sucessão singular negocial nas relações jurídicas do ponto de 

vista passivo tem particularidades que a distanciam daquele negócio realizado no lado ativo. 

Em especial, ressalta-se a necessidade do consentimento da parte que se mantém na relação 

jurídica (credor). Essa nomenclatura é inadequada exatamente em função dessa 

aproximação.  
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2.2.2.  Outrossim, o termo “cessão” remete a uma ação realizada pelo titular 

primitivo, que figura como cedente, o agente, frente ao substituto que figura como 

cessionário e àquele que perdura na relação, que figura como cedido. Entretanto, a sucessão 

singular no débito pode se dar sem a participação do devedor primitivo. Nesta hipótese, seria 

um contrassenso atribuir-lhe nomenclatura de agente, se é mero paciente da ação. 

2.2.3.  Também é inadequada a corriqueira expressão “sucessão singular no débito”, 

sobretudo porque não registra o caráter negocial, mas apenas a disposição da relação jurídica.  

2.2.4.  Por tudo isso, acertou o CC/2002 ao denominar “assunção de dívida” o 

negócio ora sob análise. Em primeiro lugar, indica apropriadamente o agente, que é o novo 

devedor, o assuntor. Em segundo lugar, não cria paralelo indevido com outro negócio 

jurídico díspar.  

2.3. A assunção de dívida é negócio jurídico e, como tal, apresenta todos os 

requisitos básicos para seu aperfeiçoamento, como partes capazes de contratar, objeto lítico 

e possível, e ainda forma prescrita ou não vedada em Lei. A exoneração do devedor primitivo 

não figura como requisitos do negócio vez que é, em verdade, elemento essencial, parte da 

própria descrição do instituto: se não houver liberação do devedor primitivo, então não há 

assunção de dívida e sim outro negócio jurídico. Ainda assim, apresenta requisitos 

particulares, que decorrem de sua natureza de negócio de disposição, especificamente: o 

indispensável consentimento e a capacidade de dispor do credor e do assuntor.  

2.3.1. Além da capacidade normal de contratar, é necessário que o credor tenha 

disponibilidade sobre o crédito; por exemplo, não pode o credor consentir na assunção de 

dívida se tiver dado o crédito em garantia. Neste caso, é necessário que ele, credor da dívida 

que se deseja transferir, obtenha autorização do credor garantido pelo crédito. Também o 

assuntor deve ter capacidade de contrair obrigação. Esse requisito é especialmente relevante 

quando, por exemplo, o assuntor é uma pessoa jurídica: o seu representante deve ter 

competência para constituir dívida. 

2.3.2.  A assunção de dívida, como regra, não exige forma especifica. Contudo, é 

possível que a obrigação em si exija formalidade para sua modificação, devendo esta ser 

observada. 

2.3.3. A assunção de dívida pode ter como objeto quase todas as dívidas, inclusive 

as naturais, as futuras, as litigiosas e as prescritas. Não são passíveis de assunção, entretanto, 

as dívidas em que há vedação legal, vedação contratual entre as partes ou a própria natureza 

da obrigação torne impossível a substituição do sujeito passivo. Especificamente quanto às 

dívidas intransmissíveis por sua própria natureza, é possível indicar as dívidas 
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personalíssimas, ou seja, aquelas dívidas que apenas o devedor pode satisfazer, e as dívidas 

que são inerentes ao credor, ou seja, as dívidas que o credor simplesmente não pode dispor. 

Se não pode dispor, não pode liberar o devedor primitivo e, consequentemente, não há 

verdadeira sucessão singular no débito. 

2.3.4. O consentimento do assuntor é indispensável. Ainda que tenha uma dívida 

frente ao devedor primitivo, o terceiro não pode ser constrangido a assumir a dívida deste. 

O devedor primitivo pode, entretanto, ceder ao seu credor o direito contra o terceiro, hipótese 

em que se configurará cessão de crédito, e não assunção de dívida.  

2.3.5.  O consentimento do credor também é indispensável. Ainda que o assuntor 

ofereça garantias especiais superiores à dívida, e ainda que essas garantias sejam de 

comprovada liquidez e segurança, ou mesmo que sejam garantias reais, não é possível suprir 

a vontade do credor. Outrossim, é direito do credor dar ou não o seu consentimento, não 

sendo exigido, como regra, que apresente justificativa para a sua recusa. 

2.4. Em toda assunção de dívida há três polos: o devedor primitivo, o credor e o 

terceiro assuntor. Nesse sentido, é relevante observar como se constroem as relações entre 

eles. 

2.4.1.  A relação entre o devedor primitivo e o credor denomina-se relação de valuta. 

Sendo essa a relação jurídica que se transfere na assunção de dívida, é imprescindível que 

preexista ao negócio translativo. O devedor primitivo fica exonerado com a entrada do novo 

devedor. Exonerando o devedor primitivo, o credor já não mais pode cobrar dele a dívida. 

2.4.2.  A relação entre o assuntor e o devedor primitivo denomina-se relação de 

provisão ou de cobertura. Ela é a causa da assunção de dívida, e é com base nela que se 

identificarão as consequências entre o devedor primitivo e o terceiro. Por outro lado, é 

absolutamente irrelevante para o credor, salvo se as partes expressamente convencionarem 

em sentido contrário. Portanto, como regra, não pode o assuntor opor ao credor defesas 

nascidas dessa relação de provisão. 

2.4.3.  A relação entre o credor e o assuntor se materializa com a transmissão da 

relação de valuta. Em outras palavras: uma vez que o terceiro entra na mesma relação de 

valuta já existente entre o devedor primitivo e o credor, é essa a relação que passa a vincular 

o terceiro ao credor. É dela que as partes extrairão suas defesas, por exemplo. 

2.5. Apresentada a definição e estabelecidos os requisitos da assunção de dívida, 

fez-se breve análise das formas que a assunção de dívida pode ser concretizada. Em melhores 

palavras, foram descritas suscintamente a delegação, a expromissão e o accollo. Ainda se 
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distinguiu a sucessão singular negocial de dívida da sucessão singular legal ou judicial de 

dívida. 

2.5.1.  O termo “delegação” é polissêmico, abarcado diversos negócios jurídicos 

distintos, como a delegação de pagamento e a delegação “de promessa”. Esta, por sua vez, 

pode ser classificada de diversas formas, como (a) delegação pura (também denominada 

certa ou abstrata) ou titulada (também denominada causal ou incerta), (b) delegação ativa ou 

passiva, (c) delegação perfeita ou imperfeita (também denominadas liberatória e cumulativa, 

respectivamente). A assunção de dívida é hipótese de delegação de promessa titulada, 

passiva e perfeita. Isso porque o delegado não paga, mas sim promete pagar, assumindo a 

relação jurídica do delegante, ficando este liberado perante o delegatário. 

2.5.2.  A expromissão é negócio firmado diretamente entre o terceiro e o credor. O 

devedor primitivo não participa ativamente, sendo seu consentimento dispensado. Mais, a 

expromissão realiza-se não apenas no silêncio, mas também a despeito da recusa ou oposição 

do devedor primitivo exprometido. Em todo caso, também essa estrutura negocial tem uma 

causa (relação de provisão), configurando por exemplo gestão de negócios ou doação 

indireta. Ainda que o expromissor deseje realizar uma liberalidade em favor do exprometido, 

este – a despeito de não poder se opor à expromissão – não é obrigado a aceitá-la, tendo 

direito a reembolsá-lo. 

2.5.3.  O accollo é negócio diverso e inconfundível com a delegação e com a 

expromissão. Dentre as diferenças, destaca-se que é da natureza do accollo garantir ao 

accollante o direito de opor ao credor não apenas as exceções decorrentes do próprio negócio 

de assunção de dívida e da relação de valuta (dívida assumida), mas também da relação de 

provisão (relação entre devedor primitivo e assuntor). Encontra-se regulada expressamente 

no CC/italiano. No Brasil, ante a ausência de vedação, entende-se admitido. 

2.5.4.  A sucessão singular legal ou judicial na dívida é hipótese de substituição do 

devedor independentemente da vontade das partes. As partes não convencionam específica 

e individualmente a transferência da relação jurídica do devedor para o terceiro; essa 

transmissão decorre da determinação legal ou judicial.  

2.5.4.1. Está geralmente associada à transferência de um bem, de um 

patrimônio ou de outros interesses ou situações jurídicas que absorvam a dívida. Ainda, 

tratando-se de modificação do sujeito passivo por determinação legal, é mais comum a 

cumulação ou a comunicação da dívida do que de sucessão singular na dívida. 
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2.5.4.2. Diferencia-se da assunção de dívida exatamente por não decorrer da 

vontade das partes, o que influencia nos requisitos, em especial no consentimento do credor 

e do assuntor. 

2.6. Salvo estipulação em sentido diverso, a assunção de dívidas tem efeitos 

imediatos à conclusão do negócio.  

2.6.1.  Como regra, implica extinção das garantias. Contudo, elas podem ser 

mantidas caso o garantidor consinta. Efetivamente, a pessoa que oferece a garantia o faz em 

confiança de que o devedor adimplirá a dívida. Consequentemente, a pessoa do devedor é 

tão relevante para o garantidor quanto o é para o credor. 

2.6.2.  De outro lado, os demais elementos acessórios são transferidos em conjunto 

com a dívida. Portanto, mantêm-se as multas, juros, correção monetária, local e data de 

pagamento, por exemplo. 

2.7. No tocante às defesas do assuntor, observa-se que ele pode opor, como regra, 

não apenas as defesas nascidas do próprio negócio de assunção de dívida, mas também as 

defesas da relação decorrentes da relação assumida. Não pode opor, entretanto, as exceções 

decorrentes da relação entre ele e o devedor primitivo, nem as defesas pessoais deste. Trata-

se, contudo, de norma dispositiva, podendo as partes convencionar diversamente.  

2.8. Além de admitir a assunção de dívida em diversas normas esparsas, a 

legislação brasileira regulamenta a assunção de dívida nos arts. 299 a 303 do CC/2002. Ali, 

adotou a assunção de dívida como regra para a modificação do polo passivo da obrigação. 

2.8.1.  O art. 299 define a assunção de dívida, deixando claro que a exoneração do 

devedor primitivo é elemento essencial. Uma vez que não trata especificamente de nenhuma 

de suas estruturas negociais (delegação, expromissão e accollo), entende-se que tratou da 

assunção de dívida de forma unitária, mas não vedou nenhuma delas. Esse artigo estabeleceu 

dois requisitos especiais para o negócio translativo: o consentimento expresso do credor e a 

solvência do assuntor ao tempo do negócio translativo.  

2.8.1.1. Uma vez que o CC/2002 estabeleceu a exigência de consentimento 

expresso do credor, é possível concluir que se trata de direito potestativo dele aceitar ou não 

a substituição do devedor. Não pode prevalecer a tese de que a sua vontade pode ser suprida 

por órgãos judiciais ao argumento de que a negativa imotivada configuraria abuso de direito.  

2.8.1.2. O objetivo do segundo requisito foi resguardar o credor e, 

consequentemente, facilitar a aceitação do negócio. Essa exigência é dispensada se o credor 

tinha conhecimento da situação econômica do assuntor e ainda assim admitiu a substituição. 

Nada impede que as partes convencionem a responsabilidade do devedor primitivo em caso 
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de insolvência posterior. Também é possível determinarem a liberação dele 

independentemente da condição patrimonial do terceiro ao tempo da assunção de dívida. 

2.8.2.  O art. 299, parágrafo único, estabelece que as partes (devedor primitivo ou 

assuntor) podem estipular prazo para que o credor dê seu consentimento em relação à 

assunção de dívida. O seu silêncio será reputado como recusa. 

2.8.2.1. Esse comando legal ratifica a conclusão alcançada acima de que é 

potestativo o direito do credor de consentir ou não na assunção da dívida, e que é dispensada 

qualquer motivação para a recusa. Caso não deseje a substituição, basta manter silêncio. 

Impossível exigir que apresente fundamentação para o seu silêncio se esse ato é exatamente 

a abstenção de declaração. 

2.8.2.2. Esse comando legal é falho, entre outros motivos, por não resolver a 

questão do efeito da recusa do credor em relação ao negócio entre o devedor primitivo e o 

assuntor. Ou seja, se as partes nada convencionaram, surge a dúvida se é ou não mantido o 

vínculo entre eles como promessa de liberação. 

2.8.3.  O art. 300 trata das garantias, determinando como regra geral a extinção 

delas, reais ou fidejussórias, ofertadas pelo devedor ou por terceiro. Com razão a norma 

legal, uma vez que a garantia é oferecida em razão da pessoa do devedor; este é tão relevante 

para o garantidor quanto o é para o credor. Entretanto, caso o garantidor dê seu 

consentimento, a dívida permanece. 

2.8.3.1. Seria interessante, entretanto, que o CC/2002 estabelecesse uma 

presunção (relativa) de que o devedor dá seu consentimento para a manutenção das garantias 

por ele prestadas quando a assunção de dívida se realiza por delegação. 

2.8.3.2. A mesma presunção não deve ocorrer nos casos em que a assunção de 

dívida se realiza por expromissão. Nessa hipótese, é possível que assuma o lugar de devedor 

pessoa que o devedor primitivo não conheça ou não confie. 

2.8.3.3. Em qualquer caso, deveria a Lei estabelecer também presunção de que 

as garantias dadas pelo assuntor, enquanto era apenas terceiro, também sobrevivem à 

assunção de dívida. Assim, não há razão para que se desfaça a garantia real nos casos em 

que o garantidor se torna o assuntor. 

2.8.3.4. Ainda deveria ser emendado o art. 300 para que determinasse 

expressamente o destino dos demais acessórios à dívida, tais como juros e multas por 

inadimplemento. A solução que melhor se adequa aos princípios gerais da assunção de 

dívida é mantê-los. 
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2.8.4.  O art. 301 determina que, em caso de anulação do negócio de assunção de 

dívida, retornam as partes ao status quo ante. Em outras palavras, o assuntor fica liberado e 

o devedor primitivo reassume a obrigação. As garantias dadas por terceiros e extintas pela 

assunção de dívida, entretanto, não são repristinadas, salvo se o garantidor tivesse 

conhecimento do vício do negócio. As mesmas regras se aplicam às hipóteses de nulidade 

do negócio de assunção de dívida. 

2.8.4.1. As garantias dadas pelo assuntor também são extintas pela invalidação 

do negócio de assunção de dívida. 

2.8.4.2. A invalidade do negócio de assunção de dívida não pode ser 

confundida com a invalidade do negócio subjacente, ou seja, com o negócio entre o devedor 

primitivo e o terceiro que levou este a assumir a dívida. O vício deste não afeta aquele. Ainda 

que o negócio subjacente seja nulo, anulado ou rescindido, mantém-se a assunção da dívida 

perante o credor. 

2.8.4.3. Também não pode ser confundida a invalidade da assunção da dívida 

com eventual vício da obrigação em si mesma. Sendo nula ou anulada a assunção de dívida, 

retornam as partes ao status quo ante. Sendo nula ou anulada a obrigação em si mesma, 

afeta-se a assunção de dívida por perda do seu objeto. 

2.8.4.4. O comando legal poderia receber algumas emendas para torná-lo mais 

claro; melhor seria se redação assim, por exemplo: “Art. 301. Se a substituição do devedor 

for nula ou vier a ser anulada, o devedor primitivo reassume o débito, com todas as suas 

garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que 

inquinava o negócio de assunção de dívida”. 

2.8.5. O art. 302 trata das exceções oponíveis pelo assuntor. Com redação 

extremamente econômica, apenas determina que o assuntor não pode opor as exceções 

pessoais do devedor primitivo. Nada se refere em relação às defesas nascidas do próprio 

negócio de assunção de dívida, nem das provenientes da relação de valuta e muito menos 

das decorrentes da relação de provisão.  

2.8.5.1. É natural que o assuntor possa opor as exceções decorrentes da própria 

assunção de dívida, que é negócio jurídico em si mesmo. 

2.8.5.2. Também pode o assuntor opor as defesas provenientes da relação de 

valuta, uma vez que ele entra nela como devedor. Em outras palavras, o assuntor assume a 

dívida tal como ela existia para o devedor primitivo e, havendo alguma defesa decorrente da 

própria dívida, como a sua prescrição ou prévio pagamento, é natural que o assuntor possa 

se escusar nisso para evitar o pagamento. 
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2.8.5.3. Diferentemente, não é inata à assunção de dívida o direito de o 

assuntor opor ao credor as exceções nascidas da relação de provisão. A verdade é que a 

relação entre o assuntor e o devedor primitivo são alheias ao credor; ele não participa delas 

e, como regra geral, não pode ser afetado por elas. Entretanto, nada impede que as partes 

convencionem que o assuntor possa opor ao credor também as defesas geradas do negócio 

subjacente. Inclusive, esse é o traço distintivo do accollo; caso as partes contratem um 

accollo, é subentendido que o assuntor terá direito de opor defesas do negócio jurídico de 

assuntor de dívida, assim como as da relação de valuta e ainda as da relação de provisão. 

2.8.5.4. Diante das considerações feitas acima, é conveniente revisar o 

CC/2002 também no tocante ao art. 302, para que determine expressamente quais exceções 

são oponíveis, e quais não são, ainda que o faça apenas como regra dispositiva. 

2.8.6.  Enfim, o art. 303 trata de hipótese especial devido à sua relevância prática. 

O silêncio do credor notificado implica anuência tácita nos casos de assunção de dívida 

associada à aquisição de imóvel gravado por hipoteca. 

2.8.6.1. A regra do art. 303 estabelece hipótese excepcional, não se aplicando 

o disposto no art. 299 e nem no disposto no art. 300. Em outras palavras, nos casos descritos 

nesse artigo é dispensada a anuência expressa e não se extingue a garantia hipotecária. 

2.8.6.2. Com razão a doutrina que exige fundamentação por parte do credor 

hipotecário para recusar a assunção de dívida associada à aquisição do imóvel que a garante. 

Isso porque, diferentemente da hipótese geral do art. 299, o silêncio do credor implica 

aceitação no caso do art. 303. Em outras palavras, a Lei atribuiu regra especial para esse tipo 

de assunção de dívida, exigindo a recusa expressa, e, em tal situação, é abuso de direito o 

credor se recusar a apresentar suas razões, mormente quando – ainda que não seja a única 

possibilidade – é mais comum que esses negócios envolvam a aquisição de imóvel 

residencial, figurando o alienante como consumidor e o credor como fornecedor. 

2.8.6.3. A análise da fundamentação para a recusa deve levar em consideração 

a situação pessoal do credor. Caso o credor já tenha critérios específicos para a concessão 

de crédito, deve-se analisar se o assuntor se enquadra nesses critérios, por exemplo. 

2.8.6.4. Outrossim, a exigência de justificativa não pode ser confundida com 

uma verdadeira supressão do direito de recusa por parte do credor; ainda que a dívida esteja 

suficientemente garantia, pode o credor recusar a substituição do devedor quando, por 

exemplo, demonstrar que o assuntor costumeiramente inadimple suas obrigações, ou que 

permitiu a constituição da dívida em função da pessoa do devedor. 
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2.8.6.5. As regras do presente artigo se aplicam também para os casos de 

financiamento imobiliário vinculado ao SFH. Ressalvam-se, apenas, os “contratos de 

gaveta” que se enquadram nos critérios específicos da Lei nº 10.150/2000, que criou 

verdadeira hipótese de cessão de débito, ou seja, sucessão singular negocial no débito à 

revelia da intervenção do credor. 

2.8.6.6. A redação do art. 303, em que pese elogiável, também pode ser 

emendada para se tornar mais clara. Em primeiro lugar, pode deixar expresso que o devedor 

primitivo fica liberado uma vez que o terceiro assuma a dívida. Em segundo lugar, pode 

deixar claro que a garantia hipotecária é mantida, em exceção à regra do art. 300 desse 

mesmo diploma legal. 

3. Enfim, definida a assunção de dívida, e descritas as suas premissas, requisitos, 

suas causas e seus efeitos, bem como as estruturas negociais pelas quais se pode aperfeiçoar, 

alcançou-se, enfim, o ponto central da presente tese: distinguir a assunção de dívida de 

institutos jurídicos afins. Especificamente, tratou-se da assinação, da promessa de liberação, 

da estipulação em favor de terceiro e da adjunção na dívida, nessa ordem, visando assim 

construir uma “escada” crescente de negócios jurídicos tendentes a alcançar a verdadeira 

assunção de dívida. Ato contínuo, passou a se estudar a novação, negócio paralelo, que tem 

alcança efeitos econômico principal bastante próximo, mas que trilha por caminhos 

juridicamente distintos e, consequentemente, com efeitos díspares. Enfim, discorreu-se 

sobre a cessão de contrato e a cessão de crédito, negócios correlatos que também têm o 

condão de transferir a relação jurídica obrigacional de uma pessoa para outra. 

3.1. Assinação é um ato jurídico pelo qual o assinante autoriza o assinado a pagar 

e o assinatário a receber a dívida. Há mera autorização. É irrelevante para o aperfeiçoamento 

da assinação a aceitação do assinado e do assinatário. 

3.1.1. A assinação se diferencia da assunção de dívida porquanto naquela não há 

efetiva substituição do devedor. O assinado não fica obrigado perante o assinatário pela 

simples assinação. Tomando sob outro ângulo, o credor não adquire, exclusivamente pela 

assinação, direito contra o assinado. 

3.1.2. Pode, entretanto, a assinação se converter em um negócio jurídico. Assim, 

por exemplo, caso o assinado e o assinatário aceitem-na, então haverá uma delegação; ainda 

como exemplo, aponta-se que, se apenas o assinado a aceitar, então há promessa de liberação 

ou estipulação em favor de terceiro. 

3.1.3. Outrossim, há assinação independentemente de haver ou não relação prévia 

de débito entre o assinante e o assinatário. Em outras palavras, a assinação, quando aceita 
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pelas partes, não implicará necessariamente modificação do sujeito passivo de uma 

obrigação; pode configurar, por exemplo, uma liberalidade do assinado em favor do 

assinatário. 

3.2. Promessa de liberação é um negócio jurídico firmado exclusivamente entre o 

promissário e o promitente, no qual este se compromete perante aquele a liberar o devedor 

de uma dívida. 

3.2.1.  A promessa de liberação diferencia-se da assunção de dívida por não haver 

efetiva modificação da obrigação. A dívida objeto da promessa de liberação não é alterada. 

O credor não adquire direito contra o terceiro-promitente, assim como este não se torna 

devedor do credor. 

3.2.2.  Na promessa de liberação as partes, o promitente e o promissário, podem 

ainda estipular regras especificas de atuação para este. Ou seja, é possível que o promitente 

se obrigue apenas a pagar a dívida, mas não a assumi-la; ou o inverso, obrigando-se a assumi-

la, mas não a pagá-la imediatamente. Já na assunção de dívida, o terceiro assume a obrigação 

que já existe, passando a dever a prestação já consolidada. 

3.2.3.  É possível que, com base na promessa de liberação, o terceiro se comprometa 

perante o credor, configurando uma verdadeira assunção de dívida. A promessa de liberação 

será então a causa direta da substituição do devedor, mas não se podem confundir os 

institutos. 

3.2.4.  Havendo dúvidas, deve-se entender que houve promessa de liberação, e não 

assunção de dívida.  

3.3. Estipulação em favor de terceiro é um negócio jurídico cujos efeitos 

extrapolam as partes, atribuindo-se vantagem para um terceiro, que dele não participou. Em 

outras palavras, constata-se que na estipulação em favor de terceiro o promitente se obriga 

perante o estipulante, a realizar prestação em favor de outra pessoa, o beneficiário.  

3.3.1.  A estipulação em favor de terceiro se diferencia da assunção de dívida por 

não haver verdadeira modificação da obrigação. A relação jurídica perdura inalterada; o 

devedor continua obrigado perante o credor. 

3.3.2.  Observa-se que na estipulação em favor de terceiro o credor adquire um 

direito contra o promitente, mas enquanto não a aceitar, este não se torna seu devedor, não 

tendo direito a pagar em nome próprio nem podendo compensar eventuais créditos. Basta ao 

credor-beneficiário, para evitar tais direitos secundários do promitente, recusar a estipulação 

em seu favor. De outro lado, na assunção de dívida o terceiro se torna efetivo devedor do 
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credor, passando a ter direito a adimplir a dívida, em nome próprio, bem como a compensar 

eventuais créditos que disponha contra o credor. 

3.3.3.  Outrossim, a estipulação em favor de terceiros cria uma nova obrigação do 

promitente frente ao estipulante e o beneficiário; as partes podem convencionar a dívida nos 

termos que desejarem. Diferentemente, na assunção de dívida há uma relação jurídica já 

estabelecida, com prestação pré-definida, que o terceiro deve aceitar. 

3.3.4.  Havendo dúvidas, deve-se presumir que houve estipulação em favor de 

terceiro, e não assunção de dívida. 

3.4. Adjunção na dívida é um negócio jurídico pelo qual o terceiro adere à relação 

jurídica existente entre o devedor e o credor, sem a exoneração daquele. 

3.4.1.  A adjunção na dívida se diferencia da assunção de dívida porque nesta há 

necessária exoneração do devedor primitivo, enquanto este continua obrigado naquela. Em 

outras palavras: em ambos os casos há modificação do polo passivo da obrigação, mas 

apenas na assunção de dívida há sucessão; na adjunção na dívida há cumulação ou 

comunicação da dívida. 

3.4.2.  Também há diferença relevante quanto ao objeto: não é passível de assunção 

de dívida a obrigação inerente ao credor, i.e., a dívida que o credor não pode dispor. Contudo, 

não havendo exoneração do devedor primitivo na adjunção de dívida, é plenamente possível 

um negócio dessa natureza em relação a tal dívida. Assim, é possível ao terceiro aderir a 

uma dívida que o credor não pode dispor. 

3.4.3.  Outrossim, uma vez que não há exoneração do devedor primitivo, tampouco 

há extinção das garantias na adjunção na dívida. Difere também nesse ponto da sucessão 

singular negocial na dívida, vez que nesta, ficando liberado o devedor primitivo, como regra 

extinguem-se garantias especiais. 

3.4.4.  Na dúvida, presume-se que houve adjunção na dívida, e não assunção de 

dívida. 

3.5. Novação é instituto jurídico que leva à extinção da obrigação original pela 

criação de outra, que ocupa o seu lugar. A novação subjetiva passiva decorre da substituição 

do devedor, que fica liberado da dívida pela entrada de um terceiro que passa a figurar como 

devedor. Aproximam-se, portanto, pelo resultado econômico de substituição da pessoa 

responsável pelo pagamento. 

3.5.1.  Diferenciam-se a novação e a assunção de dívida pelo traço principal: nesta 

a relação jurídica permanece intacta; naquela, há necessária ruptura da relação jurídica para 

a criação de outra nova. 
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3.5.2.  Exatamente devido à extinção da obrigação original, na novação o terceiro 

se torna devedor de uma obrigação nova; é dela, e somente dela, que poderá extrair as suas 

defesas. Diversamente, na assunção de dívida o terceiro assume a mesma relação jurídica 

que tinha o devedor primitivo, podendo aproveitar as defesas dessa relação de valuta, e não 

apenas as defesas do negócio de assunção de dívida. 

3.5.3.  Ainda, a Lei brasileira estabelece que o devedor primitivo é responsável pela 

dívida em caso de insolvência do terceiro ao tempo da assunção de dívida, caso o credor a 

ignorasse (art. 299); diversamente, na novação o credor não pode volver-se contra o devedor 

primitivo em caso de insolvência do novo devedor ao tempo da novação, salvo se este 

devedor primitivo agiu de má-fé. 

3.5.4.  Também se diferenciam quanto aos objetos. Por exemplo, não é possível a 

assunção de dívida personalíssima do devedor primitivo, i.e., de prestação que dependa de 

características pessoais do devedor primitivo. Nada impede a novação de uma dívida 

personalíssima, vez que na novação as partes podem substituir não só o devedor, mas 

também a própria prestação. 

3.5.5.  Na dúvida, presume-se que houve assunção e dívida, e não novação. 

3.6. Cessão de contrato é o negócio pelo qual se transfere não apenas a dívida ou 

o crédito, mas verdadeiramente o contrato em a sua integridade.  

3.6.1.  Diferencia-se a assunção de dívida da cessão de contrato porque nesta 

hipótese o cessionário assume não apenas o posto de devedor, mas sim o posto de 

contratante. Por exemplo, não apenas assume a obrigação de pagar o preço, torna-se 

comprador.  

3.6.2.  A dívida objeto da assunção de dívida, por sua vez, pode, ou não, nascer de 

contrato. Também pode decorrer de responsabilidade civil, por exemplo. Diferentemente, o 

objeto da cessão de contrato é sempre um contrato. 

3.6.3.  Na dúvida, presume-se que houve assunção de dívida, e não cessão de 

contrato. 

3.7. Cessão de crédito é, enfim, o negócio jurídico pelo qual se transfere a dívida. 

Aproxima-se da assunção de dívida exclusivamente por se tratar de hipótese de modificação 

da obrigação. De outro lado, é possível identificar claras distinções entre os institutos. 

3.7.1.  A diferença mais óbvia é que a cessão de crédito implica modificação do 

sujeito ativo, enquanto a assunção de dívida configura substituição do sujeito passivo da 

obrigação. 
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3.7.2.  A assunção de dívida exige o consentimento do credor; na cessão de crédito 

é dispensada a anuência do devedor, que apenas precisa ser notificado. 

3.7.3.  Na cessão de crédito, “Salvo estipulação em sentido contrário, o cedente não 

responde pela solvência do devedor” (art. 296); já na assunção de dívida, o devedor primitivo 

responde pela obrigação caso o terceiro seja insolvente ao tempo da substituição, e o credor 

o ignorasse. 

Em conclusão, é possível perceber claras diferenças entre a assunção de 

dívida e os negócios jurídicos afins tratados nessa tese. Cada um tem efeitos próprio, sendo 

desnecessário que as partes recorram a negócios próximos quando dispõem do mais 

adequado. 
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