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RESUMO 

 

NASCIMENTO, Sérgio Santos do, Cessão da posição contratual, 2015, 160 páginas, 

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 05 

de Janeiro de 2015.  

 

Esta dissertação trata do instituto da cessão da posição contratual. Embora a assunção de 

dívida seja hoje aceita pelo ordenamento pátrio, tal como a cessão de crédito, a cessão da 

posição contratual não foi disciplinada pelo Código Civil. Conquanto ninguém duvide da 

existência do instituto como negócio jurídico inominado, sua ausência de disciplina suscita 

debate sobre as regras a ele aplicáveis. Inicialmente, é feita uma breve contextualização 

histórica para demonstrar as dificuldades que o instituto enfrentou para ser aceito pela 

doutrina e legislações, tendo surgido inicialmente por conta das necessidades da vida 

prática. Porque frequentes as tentativas de aproximar a cessão da posição contratual com 

outros institutos, também é demonstrada a singularidade dessa figura jurídica e as suas 

diferenças com outras semelhantes (novação, sub-rogação, adesão ao contrato, subcontrato 

e contrato com pessoa a declarar). O conceito, terminologia e natureza jurídica do instituto 

são exaustivamente abordados em capítulo próprio. No capítulo seguinte e central da 

dissertação, são tratados os desdobramentos do instituto (possibilidade de utilização da 

cessão da posição contratual nos contratos bilaterais e unilaterais, bem como nos contratos 

com prestações exauridas; impossibilidade da cessão parcial da posição contratual; 

valoração do consentimento do cedido e sua classificação; garantia da existência e validade 

do contrato pelo cedente e sua responsabilidade pelo cumprimento do contrato; 

manutenção das garantias prestadas pelo cedente e por terceiros após a cessão da posição 

contratual; transmissão dos direitos potestativos, deveres laterais e cláusula arbitral; 

possibilidade de revisão das cláusulas contratuais pelo cessionário; manutenção da forma 

de interpretação do contrato pelo novo contraente; cessão da posição contratual nos 

contratos de adesão e nos contratos personalíssimos; casos de intransmissibilidade da 

cessão da posição contratual; e alguns aspectos processuais do instituto). É tratada, por fim, 

da necessidade de o Código Civil disciplinar expressamente o instituto, não por mero 

capricho ou preciosismo, mas porque a recorrente utilização do instituto pela sociedade 

justifica a existência de regras claras sobre o tema, trazendo maior segurança jurídica e 

estabilidade social. 

Palavras-chave: direito civil, direito das obrigações, transmissão das obrigações, cessão da 

posição contratual, cessão de contrato.  
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ABSTRACT 

 

NASCIMENTO, Sérgio Santos do, Assignment of contractual position, 2015, 160 pages, 

Master, Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, January 5
th

, 2015.  

 

This dissertation deals with the doctrine of assignment of contractual position. Although 

assumption of debt and assignment of credit are accepted in Brazilian law, assignment of 

contractual position is not covered by the Civil Code. Although no one questions the 

existence of the doctrine of assignment of contractual position as a transaction without a 

specific provision, the absence of statutory provision brings into discussion the rules that 

apply to the doctrine. Initially, one provides a historical background to demonstrate the 

difficulties the doctrine has overcome in order to be accepted by scholars and in the 

legislations, having first appeared due to the necessities of everyday life. Because the 

attempt to bring assignment of contract closer to other doctrines is recurrent, one also 

demonstrates the singularity of this legal figure and its differences from others (novation, 

subrogation, adhesion to a contract, a subcontract and a contract with a person to be 

declared). The concept, the terminology and the legal nature of the doctrine are 

exhaustively approached in a specific chapter. In the following chapter, central to this 

dissertation, one deals with the developments of the doctrine (possibility of applying 

assignment of contract for bilateral and unilateral contracts, as well as for contracts with 

their considerations already exhausted; impossibility of partial assignment of contractual 

position; appraisal of the consent of the obligor and its classification; guarantee of the 

existence and validity of the contract by the assignor and its responsibility for performance 

of the contract; maintenance of the guarantees offered by the assignor and by third parties 

after assignment of the contract; assignment of potestative rights, lateral duties, and 

arbitration clause; possibility of review of contractual clauses by the assignee; maintenance 

of a form of contractual interpretation by the new party; assignment of contract for 

adhesion and personal contracts; cases of impossibility of assignment of contract; and other 

procedural aspects of the doctrine). Finally, one deals with the need for the Civil Code to 

provide for the doctrine expressly, not in a superfluous or purposeless way, but because the 

recurring application of the doctrine by the society justifies the existence of clear rules 

about the subject, bringing greater legal safety and social stability. 

Keywords: civil law, law of obligations, transfer of obligations, assignment of contractual 

position, assignment of contract.  
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RIASSUNTO 

 

NASCIMENTO, Sérgio Santos do. Cessione della posizione contrattuale, 2015, 160 

pagine, Dissertazione di Magister, Facoltà di Diritto, Università di San Paolo, San Paolo, 

05 Gennaio 2015. 

 

Questa dissertazione tratta dell’istituto di cessione della posizione contrattuale. Sebbene 

l’assunzione di debito sai oggigiorno accettata dall’ordinamento patrio, cosi come la 

cessione di credito, la cessione della posizione contrattuale non è stata disciplinata dal 

Códice Civile. Ancorchè nessuno ne dubiti dell’esistenza dell’istituto come affare giuridico 

innominato, la sua assenza di disciplina sucita il dibattito sulle regole a questo applicabili. 

Inizialmente è fatta uma breve contestualizzazione storica per dimostrare le difficoltà che 

l’istituto há affrontato per essere stato accettato dalla dottrina e legislazioni, essendo sorto 

inizialmente dalle necessita della vita pratica. Perchè frrequenti le tentative di approssimare 

la cessione della posizione contrattuale con altri istituti, è anche dimostrata la singolarità di 

questa figura giuridica e le sue differenze con altre similari (novazione, surrogazione, 

adesione al contratto, subcontratto e contratto con persona a dichiarare). Il concetto, 

terminologia e natura giuridica dell’istituto sono esaustivamente visti in un capitolo 

proprio. Nel capitolo seguente e centrale della dissertazione, sono trattati gli svolgimenti 

dell’istituto (possibilità di utilizzazione della cessione della posizione contrattuale nei 

contratti bilaterali e unilaterali, cosí come nei controlli con prestazioni esaurite; 

impossibilità di cessione parziale del contratto; significato del consentimento del ceduto e 

la sua classificazione; garanzia dell’esistenza e della validità del contratto dal cedente e la 

sua responsabilità per il compimento del contratto; manutenzione delle garanzie date dal 

cedente e da terzi dopo la cessione della posizione contrattuale; trasmissione dei diritti 

potestativi, doveri laterali e clausola arbitrale; possibilita di revisione delle clausole 

contrattuali dal cessionário; manutenzione della forma di interpretazione del contratto dal 

nuovo contraente; cessione della posizione contrattuale nei contratti di adesione e nei 

contratti personalissimi; casi di intrasmissibilità della cessione della posizione contrattuale; 

ed alcuni aspetti processuali dell’istituto). É trattata, alla fine, la necessita del Codice 

Civile disciplinare espressamente l’istituto, non per mero capriccio o preziosità, ma perchè 

la ricorrente utilizzazione dell’istituto dalla società giustifica l’esistenza di regole chiare 

sul tema, portando maggior sicurezza  giuridica e stabilità sociale. 

Parole chiave: diritto civile, diritto delle obligazioni, trasmissione delle obligazioni 

cessione della posizione contrattuale, cessione del contratto. 
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INTRODUÇÃO 

  

Na vida cotidiana, os contraentes necessitam, muitas vezes, transmitir não 

apenas o encargo de uma dívida (assunção de dívida) ou a titularidade de um crédito 

(cessão de crédito), mas o contrato como um todo. É o caso, por exemplo, do proprietário 

de uma mina, de uma central elétrica ou de uma fábrica, que resolve encerrar suas 

atividades para iniciar um novo ramo no local onde funcionava o antigo estabelecimento, 

mas está vinculado a contratos de fornecimento de longa duração do qual não pode se 

exonerar imediatamente sem um forte ônus financeiro. Se se despoja da sua fonte de 

produção, como vai respeitar os seus compromissos? Várias soluções práticas podem ser 

adotadas, mas de todas a mais simples e talvez menos onerosa é a transmissão dos 

contratos a um terceiro, com a liberação do cedente de todas as obrigações. Denomina-se 

cessão da posição contratual o instituto pensado para instrumentalizar essa circulação dos 

contratos. 
1
  

Embora comum na vida prática, a matéria não vem tratada pela legislação 

nacional e, com isso, surgem dúvidas fundadas que exigem esclarecimentos precisos da 

doutrina. Um dos equívocos mais comuns consiste em definir a cessão de posição 

contratual como uma cessão de crédito cumulada com assunção de dívida. Contudo, trata-

se de uma figura autonoma que extravaza a simples transferência de créditos e dívidas. 

Também não é raro confundir essa figura autônoma com institutos semelhantes, tal como a 

novação, sub-rogação, adesão ao contrato, subcontrato e contrato com pessoa a declarar. 

Em que pese a semelhança, todos esses institutos guardam distinções práticas e teóricas 

importantes. 

Daí surgem relevantes indagações, que merecem cuidadosa análise. Questiona-

se, por exemplo, se o contrato celebrado por pessoa relativamente incapaz com outra 

capaz, posteriormente cedido a um terceiro, pode ser anulado pelo cessionário, que 

ingressa no contrato posteriormente, com fundamento na incapacidade do agente. 

Curiosidade maior desperta a hipótese em que o contraente originário é absolutamente 

incapaz. 

                                                           
1
 Cf. Inocêncio Galvão Telles. Cessão do contrato, 1950, p. 9. 
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Interessante também é a situação em que a parte transfere um contrato no qual 

houve vício de consentimento da contraparte e, consumada a cessão, o cedido propõe, 

então, uma ação de anulação do negócio jurídico por vício na formação do contrato 

primitivo. Por um lado, o contrato viciado é passível de anulação, por outro lado, o 

cessionário, que ingressou na relação contratual depois, não pode responder pela fase de 

formação do contrato, da qual não participou.  

Há ainda diversas outras questões que despertam o interesse, tal como a 

manutenção das garantias após a cessão da posição contratual, oponibilidade de exceções 

comuns e pessoais entre os três participantes da cessão e transmissão da cláusula arbitral ─ 

que tem natureza personalíssima. 

Igualmente curioso é investigar se pode o cessionário titular do crédito cedido, 

sendo estranho à relação contratual, denunciar o contrato. Se a resposta for negativa, pode, 

então, o cedente rescindir o contrato e, com isso, extinguir a fonte do crédito cuja 

existência garantiu? 

Com efeito, é preciso delimitar os direitos transmitidos por uma estrita cessão 

de crédito e assunção de dívida daqueles transmitidos pela cessão da posição contratual. E 

o que se deve destacar logo nesta introdução — e que constitui o próprio objeto desse 

estudo — é que o conjunto de relações jurídicas transmitidas na cessão da posição 

contratual não se esgota unicamente em créditos e débitos existentes no contrato. Quem 

transfere sua posição contratual a um terceiro não transfere unicamente o objeto do 

contrato, mas transfere também o conjunto de esforços iniciais que a celebração daquele 

contrato exigiu. Há ainda direitos que convivem intimamente com a relação principal em 

função da qual nasceram, motivo pelo qual somente podem ser transferidos com a cessão 

global da posição contratual, pois são inseparáveis da qualidade de parte no contrato. 

Ponderadas e analisadas todas essas questões, cumprirá ao autor investigar as 

inconveniências da ausência de previsão legal do instituto no Código Civil nacional e a 

necessidade justificada de sua disciplina expressa pelo ordenamento nacional. 

Trata-se de um trabalho eminentemente teórico, mas com reflexos práticos. 

Como sustenta a moderna metodologia, os especialistas do direito não devem propor-se a 

uma simples explicação teórica das soluções consagradas na lei, em uma visão formalista 

do ordenamento jurídico. Em vez dessa linha metodológica, considera-se que a ciência do 
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direito tem de orientar-se pelo primado da vida e não partindo de um puro logicismo. Deste 

modo, entende-se que incumbe ao jurista, como tarefa principal, a indagação dos motivos 

práticos das soluções da lei, dos interesses materiais ou ideais e finalidades que as 

determinam. 
2
 É com esse espírito que o autor debruçou-se sobre o tema. Não só investiu 

seu tempo com a leitura das diversas obras consultadas, mas prestou-se a pensar nos 

variados aspectos práticos do tema, evitando uma discussão puramente teórica — sem 

adesão à realidade — e propondo soluções que possam contribuir para melhor resolver 

problemas de ordem prática. 

 

 

                                                           
2
 Cf. Mário Júlio de Almeida Costa, pp. 70-2. 
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CONCLUSÃO 

 

O tema objeto deste estudo parece, a primeira vista, comum e trivial, 

como inclusive comentaram alguns amigos quando ouviram falar sobre esta dissertação de 

mestrado. Para surpresa geral, no entanto, ao lançar-se em pesquisas sobre o tema, 

constatou-se que são raríssimas as obras, no Brasil, que tratam do 

assunto. O tema, aqui, é ainda incipiente e pouco estudado. Depois de longas páginas desta 

dissertação, a única certeza é que o assunto suscita mais dúvidas que respostas. 

O objetivo deste trabalho — que se espera ter alcançado — foi colocar em 

pauta o instituto da cessão da posição contratual, não só para mostrar a sua importância e 

sua individualidade, como também para dissecar a figura jurídica, expondo os seus 

desdobramentos e aspectos controvertidos. Procurou-se trazer para o debate toda a rica 

doutrina italiana e portuguesa sobre o assunto, desde as grandes obras mais difundidas até 

os pequenos artigos escritos em periódicos até então pouco desvendados por outros autores 

aqui no Brasil. 

Seria ousado e prepotente dizer que esta dissertação esgotou o tema. Na 

verdade, imagina-se que o trabalho cumpriu sua finalidade na medida em que expôs os 

diversos aspectos do instituto, até então sequer imaginados pela doutrina nacional, mas 

tratados por diversos autores na Itália e em Portugal. Note-se que, no capítulo 3, sobre os 

desdobramentos do instituto, tratou-se de 22 aspectos da cessão da posição contratual. 

Embora alguns tenham de forma mais clara a existência de uma corrente majoritária e 

dominante, todos os aspectos tratados são objeto de controvérsia na doutrina. De toda 

forma, em cada tópico controvertido, o autor procurou concluir com a sua posição, o que 

entende ser uma contribuição para o estudo do tema no Brasil. 

Não é plausível, no entanto, que um tema complexo como este, que suscita 

tantos aspectos controvertidos, seja tão pouco estudado no Brasil. É verdade que os 

manuais de Direito Civil, em sua maioria, dedicam algumas páginas, geralmente dentro do 

Capítulo de Transmissão das Obrigações, ao tema. Contudo, isso não é suficiente, tendo 

em vista que, nos manuais, o tema costuma ser tratado de forma superficial e não em sua 

densidade necessária. As obras integralmente dedicadas à cessão da posição contratual — 

que tratam especificamente do assunto — são raras. O primeiro estudo, em terras 

nacionais, do qual este autor teve conhecimento, é a monografia de Dimas de Oliveira 
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Cesar, de 1954 (Estudo sôbre a cessão do contrato), com a qual concorreu à livre docência 

da cadeira de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Depois 

disso, tem-se a obra de Carlos Alberto Motta Pinto, inspirada em sua tese de doutorado na 

Faculdade de Direito de Coimbra e cuja edição brasileira foi publicada pela Saraiva em 

1985. Este autor teve conhecimento, ainda, das obras de Antonio da Silva Cabral (Cessão 

de Contratos, 1987), de Fuad Jose Daud (Transmissão de contrato: um estudo da cessão 

contratual, 2006) e de Hamid Charaf Bdine Júnior (Cessão da Posição Contratual, 2007).  

Os demais poucos estudos sobre o tema no Brasil encontram-se em pequenos artigos 

pulverizados em algumas revistas ou periódicos. Podem haver outras obras sobre o 

assunto, aqui não citadas, mas o fato é que são pouquíssimos os estudos sobre este 

relevante tema, de grande recorrência prática e bastante comum na pauta dos nossos 

Tribunais. 

Parece claro assim, a este autor, que o tema necessita de maiores reflexões, 

para que se amadureçam as discussões sobre o assunto.  

Como consequência do amadurecimento das discussões, o autor entende como 

necessária a criação de regras legislativas para o instituto e a disciplina da matéria no 

Código Civil. 

Isso porque, se a cessão da posição contratual não pode ser entendida como 

uma junção da cessão de créditos com a assunção de dívidas (e, portanto, não se pode 

simplesmente aplicar, conjuntamente, as regras desses dois institutos), chega-se a 

conclusão natural que não há regra nenhuma, em nosso sistema, para a cessão da posição 

contratual. 

Conquanto possa se argumentar que as regras da cessão de crédito e assunção 

de dívida podem ser invocadas por analogia, o fato é que as regras de um e outro instituto 

chocam-se entre si. E, no embate entre uma e outra, qual deve prevalecer? Indo além, na 

lacuna não preenchida nem pelas regras da cessão de crédito, nem pelas regras da assunção 

de dívida, o que se aplica?  

A conclusão, logo, é que o instituto da cessão da posição contratual está 

largado em um vácuo legislativo, permeado de dúvidas. Nesse cenário, as partes devem se 

precaver e estipular, elas próprias, quais serão os termos do negócio, de forma minuciosa, 

para evitar conflitos futuros. A experiência prática, no entanto, mostra que raras vezes as 

partes de debruçam a estipular regras minuciosas e, mesmo quando se lançam nesse 
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intuito, dificilmente são capazes de estipular todas as regras necessárias para o negócio. 

Nesta hipótese, os conflitos ficam sujeitos à interpretação subjetiva do julgador, sendo 

absolutamente imprevisível o que daí pode surgir. 

É por isso que, na opinião do autor, o instituto — após o amadurecimento das 

discussões pela doutrina nacional — deve vir regrado no Código Civil, não só pelas tantas 

razões que assim o justificam, como também porque não se enxerga nenhum motivo de 

ordem contrária, ou seja, não se vislumbra nada que possa depor contra o regramento 

legislativo da cessão da posição contratual. 
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