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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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1. TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

O estudo do direito civil e de seus institutos, enquanto ramo da ciência jurídica, 

pressupõe a compreensão de sua evolução histórica a partir de suas mais remotas origens. 

Tão importante quanto conhecer um instituto em si, é conhecer suas origens para entender 

a que propósito ele corresponde.  

Hodiernamente, dúvidas não há que os bens do devedor respondem por suas 

dívidas: o art. 391 do Código Civil prevê que o patrimônio da pessoa responde pelo 

inadimplemento das obrigações; já o art. 942 prevê que os bens do responsável pela ofensa 

ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. O caráter da 

responsabilidade é, portanto, evidentemente patrimonial. 
3
 

Contudo, nem sempre foi assim. No Direito Romano arcaico, o corpo do 

devedor respondia por suas dívidas. O vínculo obrigacional era estritamente pessoal e não 

havia noção de transmissibilidade das obrigações. Tanto que, na falta de execução 

voluntária, o credor podia agir contra a pessoa do devedor, impondo-lhe sanções severas, 

tal como mutilação, sua venda como escravo e mesmo a sua morte. Em um regime como 

esse, no qual o devedor torna-se verdadeiro escravo da obrigação e o credor pode prendê-

lo, mutilá-lo e até mesmo matá-lo em caso de inadimplência, a preocupação pessoal tem 

importância vital. Não só ao credor interessa ter um devedor solvente, como ao devedor 

importa ter um credor paciente, piedoso e tolerante. 
4
 

Tal natureza da obrigação como um vínculo sobre a pessoa do devedor, 

dificultava qualquer hipótese de transmissão dos créditos ou dívidas. Em tal concepção, 

qualquer tentativa de desligar uma obrigação dos seus sujeitos iniciais implicaria, 

inexoravelmente, a sua extinção. 
5
 Daí porque, durante séculos, relutou-se em admitir a 

transmissão da obrigação, em virtude do caráter eminentemente pessoal do vínculo. 

                                                           
3
 Cf. José Fernando Simão, A teoria dualista..., pp. 242/243. 

4
 Cf. Silvio Rodrigues, pp. 92-93. 

5
 Cf. Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, p. 80. 
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Enquanto dominou a concepção estritamente pessoal da obrigação e se 

mantiveram os vestígios acentuadamente formalistas do direito, não se admitiu a 

possibilidade de uma transmissão na relação creditória, a não ser por morte de qualquer 

dos titulares, hipótese em que o defunto é substituído pelo herdeiro no conjunto das 

relações jurídicas ativas e passivas. 
6
 Qualquer que seja o fundamento social ou 

psicológico, justificativo ou explicativo do fenômeno, o fato é que as leis mais primitivas 

já admitiam a transmissão das obrigações por morte, mas não por ato entre vivos. 
7
 

Uma outra dificuldade na assimilação do fenômeno nem sempre mencionada 

pela doutrina, mas que certamente tem vital importância, encontra-se no fato de que a 

obrigação redunda em um vínculo entre duas pessoas e que falta, na transmissão dela, a 

imagem empírica da entrega da coisa que torna a transmissão claramente perceptível a 

todos. Essa transmissão de obrigações só pode ser compreendida a elevado nível de 

abstração o qual pressupõe um estágio avançado não só da Ciência do Direito, como da 

própria sociedade. Isso porque, uma sociedade estática, de base fundiária, não requer, no 

seu tráfego jurídico, a transmissão das obrigações. Os bens economicamente mais 

significativos são as coisas corpóreas, primordialmente a terra, de circulação lenta. 

Essencial, em tal sociedade, seria apenas a transmissão dos direitos reais. Com a evolução 

da sociedade, a riqueza se desloca dos direitos reais para formas mais sutis de apropriação, 

conseguidas por créditos e direitos sociais. 
8
 Como o crédito representa um ativo 

patrimonial, não se pode ignorar que a expansão do império e o desenvolvimento das 

trocas comerciais representam uma influência fundamental para a evolução jurídica dos 

instrumentos de circulação dos créditos.  

Em meio a essa evolução da sociedade e a dificuldade do jurista em facilitar a 

transmissão das obrigações, surgiram determinadas formas de alcançar os efeitos práticos 

buscados. 

No início, isso se deu por meio de uma novação subjetiva, na qual se fazia o 

devedor prometer a outrem o pagamento da dívida, por intermédio da stipulatio.
 9

 Criava-

                                                           
6
 Cf. Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, p. 387. 

7
 Cf. Dimas de Oliveira César, Estudo sobre a cessão do contrato, p. 14-15. 

8
 Cf. Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, pp. 80 e 83-84. 

9
 No Direito Romano Clássico, as palavras trocadas entre as partes constituem a obrigação, mediante a 

prolação das palavras certas, de caráter solene. Isso é a stipulatio (promessa), a qual se estabelece a partir de 

perguntas e respostas, proferidas oral e solenemente, entre os futuros credor (stipulator; stipulans; reus 

stipulandi) e devedor (promissor; reus promittendi). (Cf. José Carlos Moreira Alves, pp.138-139). 
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se, assim, uma obrigação nova, extinguindo-se a primeira e ficando o devedor quite com o 

credor antigo. Contudo, esse expediente apresentava dois inconvenientes: o primeiro 

consiste na imprescindível colaboração do devedor, nem sempre fácil de se obter; o 

segundo é que, como a novação extingue a dívida anterior, todos os acessórios que a 

guarneciam, inclusive a fiança, pereciam com ela. 

Em virtude da complicação desta via, adotou-se, com o transcurso do tempo, 

uma nova solução, que ainda não caracterizava, contudo, a transmissão da obrigação 

propriamente dita. Tratava-se do mandato em causa própria (procuratio in rem suam), 

outorgado pelo cedente ao cessionário, a fim de fornecer a este último a possibilidade de 

cobrar o devedor, sem ter de prestar contas ulteriormente ao mandante. 
10

 Depois, com o 

falecimento do mandante, o que acarretava a extinção do mandato, recorreu-se a um 

sistema que os romanos conheciam como cessão das ações úteis, ações que eram próprias 

do credor e que também não ensejavam uma defesa do devedor completa, porque não 

podia opor exceções, que eram cabíveis apenas contra o devedor primitivo. 
11

 

O Direito Romano, efetivamente não conheceu o instituto da cessão de crédito. 

Fosse por um expediente ou outro, o princípio lógico da intransmissibilidade das 

obrigações ficava respeitado, embora, na prática, fosse alcançado o resultado almejado, 

consistente na transmissão do crédito. 

Sucede que a expansão do comércio marítimo criou, paulatinamente, a efetiva 

necessidade de se facilitar a circulação dos meios de pagamento, para satisfazer as 

exigências de uma economia de troca que surgiu nos Estados europeus na Idade Média. A 

possibilidade de transmitir obrigações foi sedimentada no norte da Europa nos séculos XIV 

e XV, sendo certo que em Portugal, já no século XVI, as Ordenações Manuelinas 

continham passagem referente ao “cedimento e trespassamento” de obrigações. 
12

 

                                                           
10

 Tal procedimento não era admissível no regime das leges actiones, em que, em princípio, ninguém podia 

agir em juízo em nome de outrem. No processo formular, há o abandono da oralidade pura das legis actiones, 

com a adoção de uma fórmula escrita em que os termos da controvérsia eram definidos e as partes se 

comprometiam a participar da fase apud iudicem, acatando o julgamento que viesse a ser proferido. É no 

processo formular que era possível ao procurator in rem suam obter uma fórmula prescrevendo que o juiz 

condenasse o devedor a pagar ao mandatário, se o mandante fosse o credor. 
11

 Cf. Luiz Roldão de Freitas Gomes, A circulação..., p. 149. 
12

 Cf. Menezes Cordeiro, Direito..., p. 82. 
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O Código de Napoleão e as demais codificações europeias nascidas sob a sua 

influência consagraram a transmissão da obrigação pelo lado ativo da relação obrigacional, 

permitindo que a cessão de crédito se instalasse de uma boa vez na vida dos negócios.
 
 
13

 

Por outro lado, a assunção de dívida enfrentou resistência maior, tanto no 

campo doutrinário como no legislativo. No campo doutrinário porque, envolvendo a 

transmissão de um valor negativo, não foram poucos os estudiosos que negaram não 

apenas a utilidade do instituto, como até a possibilidade teórica de sua existência. No 

campo legislativo, porque os códigos não sistematizaram, inicialmente, o instituto. 
14

 

Com efeito, o Código Civil francês consagrou a cessão de crédito (arts. 1689° e 

ss), mas permaneceu omisso em relação à transmissão das dívidas, que somente apareceu 

legislativamente reconhecida no Código Civil alemão de 1896 (§§ 414 e ss.). Os Códigos 

da segunda geração — notadamente o italiano de 1942 e o português de 1966 — seguiram 

o exemplo. 
15

 Nosso próprio Código Civil de 1916 abordou a cessão de crédito (arts. 1.065 

e ss
16

),  mas a assunção de dívida somente foi prevista no Código Civil de 2002 (arts. 299 e 

ss).  

Com efeito, as dívidas são um elemento do patrimônio e representam um valor, 

embora negativo, mas com existência econômica e jurídica. Como tais, podem passar de 

um sujeito a outro, desde que não fira uma razão especial de instransmissibilidade. A 

dívida, simples reverso do direito creditório, face passiva da mesma relação jurídica, pode 

— não obstante o silêncio da lei — transferir-se de pessoa para pessoa: a mudança 

                                                           
13

 Cf. Antunes Varela, Das Obrigações..., pp. 292-293; Luiz Roldão Gomes de Freitas anota que: “Ele 

[referindo-se ao Código Civil Francês] tratou da cessão de crédito mas no capítulo da compra e venda, vale 

dizer, cede-se um crédito como se está a vender uma entidade positiva. Assim prosseguiu até 1850,quando na 

Alemanha, antes dos trabalhos e do Código Civil Alemão, Windscheid, escrevendo uma monografia sobre a 

ação no Direito Romano, sustentou que a obrigação prescindia da determinação do sujeito passivo e do 

sujeito ativo. A obrigação era sobretudo uma relação jurídica e nada mais. Débito e crédito eram as projeções 

dos poderes que incumbiam a credor e devedor e, por conseguinte, deviam ser assim compreendidos. E 

sustentou que pode sair o sujeito ativo e outro ingressar em seu lugar, é o fenômeno da sub- rogação pessoal. 

Isso sendo idêntica a mesma obrigação, com todas as suas garantias, acessórios e assim por diante” (A 

circulação..., p. 150). 
14

 Cf. Silvio Rodrigues, pp. 103 e 104. 
15

Cf. Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, p. 82. 
16

 Quando comentou o artigo 1.065 do antigo Código Civil, que dispunha sobre o instituto, Clóvis Bevilaqua 

assinalou que a cessão de crédito é a transferência, que o credor faz, de seus direitos a outrem. Pode ser a 

título oneroso ou gratuito. Chamam-lhe, algumas vezes, cessão ativa, para distinguir da cessão passiva, a 

Schulduebernahme dos alemães (aceitação de dívida), que, aliás, o nosso direito não regula, o que não 

importa em condená-la. É um instituto relativamente moderno, estranho aos romanos, para os quais a 

rigorosa personalidade do vínculo obrigacional não permitia transmissão dos direitos creditórios por ato entre 

vivos. Hoje a doutrina está, definitivamente, formada, e os modernos Códigos Civis, o alemão, o suíço das 

obrigações, e o nosso, deram à transferência dos créditos o seu lugar próprio, na parte geral das obrigações, 

para acentuar a sua generalidade, e fixaram os seus caracteres dominantes (pp. 221-222). 
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subjetiva de titular não afeta a sua essência objetiva e despersonalizada. 
17

 E é a venda do 

estabelecimento comercial com a transmissão do passivo que levou a se admitir a 

transmissão das obrigações pelo lado passivo
18

. 

A transferência de todos os direitos e obrigações nascidas do contrato, por sua 

vez, representa o último passo da escalada e corresponde a necessidades próprias de 

economias bastante evoluídas, que só foi verdadeiramente compreendida, em todo o seu 

alcance, a partir da época em que a moderna doutrina das obrigações revelou a 

complexidade da teia de vínculos contidos no seio da relação contratual. Essa transmissão 

da posição contratual tem o seu assento legal de batismo no Código Civil italiano de 1942 

(arts. 1406 e segs.). Posteriormente, veio disciplinada também no Código Civil português 

de 1966. 

Como aspectos componentes da cessão de posição contratual, o fenômeno 

envolve a cessão de crédito e a assunção de dívida, razão pela qual esses institutos 

merecem análise própria e individualizada.  

                                                           
17

 Cf. Inocêncio Galvão Telles. Cessão do contrato, 1950, pp. 17-18. 
18

O dono do estabelecimento comercial queria vendê-lo. Isso não significava apenas vender objetos, bens, 

mas também transferir o fundo de comércio, e neste se cogitava também das dívidas. Interessava a todo 

mundo que as dívidas também se transmitissem, interessava ao vendedor, interessava aos credores, porque 

eles teriam elementos de pressão sobre o adquirente se ele não viesse a pagar as dívidas, deixando de 

fornecer, por exemplo, matéria-prima e assim por diante. Em síntese, a venda do estabelecimento comercial 

com a transmissão do passivo foi o que levou a se admitir a transmissão das obrigações e, sobretudo, se 

admitir a transmissão das obrigações pelo lado passivo. E entre nós também, embora o Código Comercial não 

houvesse disposto sobre a matéria, em todo Brasil sempre se fez isso. E no interior essa venda é feita de 

forma muito criativa, o que mostra a originalidade e a grande contribuição do nosso direito, que outros talvez 

não tenham sabido dar. No interior quando se quer vender estabelecimento dessa natureza, publica-se no 

jornal: “Fulano vai vender seu estabeleci-mento comercial e pede que seus credores se manifestem no prazo 

x”. É umaforma de, no silêncio dos credores, se transferir o passivo juntamente com o estabelecimento 

comercial. Mas há uma outra situação, que hoje se repete com muita frequência, que levou igualmente ao 

reconhecimento da transmissão singular das obrigações, sobretudo da dívida - a venda do imóvel hipotecado. 

Comprava-se um imóvel com um empréstimo garantido por hipoteca sobre aquele mesmo bem. 

Eventualmente, o comprador queria vender aquele imóvel, mas havia um empréstimo a ser pago, então ele 

propunha ao comprador, ao pretendente a esta aquisição, o seguinte: “Vendo, mas você vai ficar com o ônus 

do empréstimo que realizei. Imputarei no preço exatamente o empréstimo”. Isso é mais ou menos o que 

sucede hoje no Sistema Financeiro de Habitação. E não havia como evitar, pois interessa também a todos. 

Interessa ao credor, pois se ele tiver que executar, irá promover a execução hipotecária exatamente contra 

aquele que está na posse do imóvel, que é o pretendente a esta aquisição. Interessa ao devedor porque ele não 

tem mais nada a ver com o imóvel, não fazendo sentido que ele fique suportando aquela dívida. E, por fim, 

interessa ao próprio adquirente porque ele não correrá o risco, por inadimplência do alienante, de ver o seu 

imóvel penhorado em uma execução hipotecária. Observem que isso já ocorreu na Idade Média e foram essas 

duas situações, associadas à transmissão das obrigações no casamento mediante comunhão universal, na 

incorporação de sócios e na venda de patrimônio que o nosso direito não conhece, mas que o direito 

estrangeiro admite. Foi por aí que as portas foram abertas e forçou-se a entrada da transmissão das obrigações 

e, sobretudo, do lado passivo. Todas essas situações são encontradiças na nossa realidade prática, foram 

enfrentadas pelo nosso direito, pelos nossos juristas, antes mesmo do Código Civil e ninguém desconhece 

nem nega o reconhecimento a essas situações, para delas extrair consequências jurídicas. (Luiz Roldão 

Gomes de Freitas, A circulação do contrato, pp. 150-151). 
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1.2. CESSÃO DE CRÉDITO 

 

Há três acepções para a palavra crédito: a moral, que tem um conteúdo 

religioso, importando num ato de fé; a econômica, pela qual se considera que o 

beneficiário do crédito tem uso de uma riqueza, havendo uma troca de bens atuais por 

futuros; e a jurídica, em que se trata de um direito a obter uma prestação de outrém. Nas 

palavras de BULGARELLI, não obstante os juristas ainda empregarem o termo de crédito nas 

três acepções (moral, econômica e jurídica), a verdade é que o crédito do ponto de vista 

jurídico, embora não contrarie as acepções moral e econômica, tem conceito preciso e 

próprio. 
19

 

Derivado do latim creditum, de credere (confiar, emprestar dinheiro), possui o 

vocábulo uma ampla significação econômica e um estreito sentido jurídico. Em sua 

acepção econômica significa a confiança que uma pessoa deposita em outra, a quem 

entrega coisa sua, para que, em futuro, receba dela coisa equivalente. Juridicamente, 

significa o direito que tem a pessoa de exigir de outra o cumprimento de uma obrigação 

contraída 
20

 — que pode ser a satisfação de certa soma em dinheiro ou uma prestação de 

qualquer natureza. 

O negócio de cessão de crédito, por sua vez, consiste em um negócio bilateral 

pelo qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro 

(cessionário), independentemente do consentimento do devedor (cedido), o seu crédito, 

sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional. Tal transferência pode ser onerosa ou 

gratuita, ou seja, o terceiro pode comprar o crédito ou simplesmente ganhá-lo, como ocorre 

em uma doação. 

Todos os créditos podem ser objeto de cessão, se a isso não se opuser a 

natureza da obrigação ─ tal como nas personalíssimas ─ ou a lei — tal como nos casos de 

créditos alimentícios (art. 1.707 do Código Civil
21

), crédito penhorado (art. 298 do Código 

                                                           
19

 Cf. Waldirio Bulgarelli, pp. 21-22. 
20

 Cf. De Plácido e Silva, p. 230. 
21

 Código Civil - art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, 

sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. 
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Civil
22

) e o crédito do órfão pelo tutor (art. 1749, III, do Código Civil
23

). O devedor pode 

também impedir a cessão desde que isso esteja expresso no contrato (art. 286 do Código 

Civil
24

). 

Na cessão de um crédito, compreendem-se todas as garantias e os direitos 

potestativos inerentes ao crédito (tal como o direito de escolha nas obrigações alternativas 

e o direito de constituir o devedor em mora). Compreendem-se também os seus acessórios 

(tal como os juros), caso as partes não tenham estipulado de forma diversa (art. 287 do 

Código Civil
25

).  

O devedor, por sua vez, não participa do negócio, visto que seu consentimento 

é dispensável, porque, teoricamente, a pessoa do credor lhe é indiferente. Seja este quem 

for, o montante pelo qual é responsável continua a ser o mesmo. É preciso salientar, 

contudo, que embora a posição jurídica do devedor não se altere, ela é atingida. Trata-se, 

desse modo, de fato que o interessa. A substituição do credor importa mudança de 

destinatário da prestação. Em vez de pagar ao credor originário, deve fazer o pagamento a 

quem lhe tomou o lugar. Daí porque o devedor deve ser notificado da cessão. Se assim não 

fosse, seria o devedor prejudicado; porque, na ignorância de estar o crédito transferido, 

poderia pagar ao credor originário, e esse pagamento feito de boa-fé seria considerado 

legítimo (eficaz). 
26

  

O conhecimento da cessão é também necessário para que o devedor, ciente da 

mudança do credor, possa opor as exceções que lhe competir. O conhecimento da cessão 

pelo devedor, assim, lhe assegura a possibilidade de impugná-la e opor as exceções 

cabíveis, tal como eventual compensação de crédito com o credor primitivo. É natural, 

                                                           
22

Art. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento 

da penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente 

contra o credor os direitos de terceiro. 
23

Art. 1.749. Ainda com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade: 

III - constituir-se cessionário de crédito ou de direito, contra o menor. 
24

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a 

convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se 

não constar do instrumento da obrigação. 
25

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. 
26

 Cf. Clovis Bevilaqua, p. 226. 
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portanto, que o negócio somente ganhe eficácia em relação ao devedor quando a este 

notificada. 
27

 

Em regra, o cedente responde pela existência do crédito na cessão por título 

oneroso. Também responde pela existência do crédito na cessão a título gratuito, se tiver 

procedido de má-fé, tendo em vista a reprovação dessa conduta pelo ordenamento. Embora 

o cedente garanta a existência do crédito, não responde pela solvência do devedor. Isso 

decorre da própria natureza desse tipo de ato, pois a cessão a título oneroso é negócio 

especulativo, em que, no geral, o crédito é cedido por um preço menor que o seu valor 

nominal. Existe uma álea no empreendimento, que o cessionário assume.  

Nada impede, contudo, que o cedente garanta a bonitas nominis, tornando o 

negócio pro solvendo. 
28

 No entanto, esse ajuste envolve duas limitações: (i) o cedente 

garante a capacidade econômica do devedor no instante da cessão, sem tornar-se um 

avalista ou coobrigado, de tal sorte que somente responderá pela dívida se ficar 

demonstrado que, ao tempo da cessão, o devedor já era insolvente (salvo se o cedente 

declarou expressamente ter assumido responsabilidade maior que esta) 
29

; (ii) se o negócio 

for a título oneroso, o cedente responde somente até a concorrência da importância que 

houver recebido, acrescida dos juros, despesas da cessão e as que o cessionário houver 

feito com a cobrança 
30

 
31

. Portanto, uma vez assegurada a solvência do devedor, entende-

se que se refere ao momento da cessão, embora seja admissível garantir a solvência futura, 

caso expressamente convencionado.
 32

 

                                                           
27

 Código Civil - art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da 

cessão feita. 
28

 Código Civil - art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. 
29

 Esse entendimento parte do pressuposto que o legislador inspirou-se na regra do art. 1.695 do Código Civil 

francês: “Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la 

solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé”. Tradução 

livre - Quando se promete garantir a solvência do devedor, esta promessa significa a solvência atual e não se 

estende para o futuro, salvo se o cedente declarou expressamente. 
30

 Cf. Silvio Rodrigues, p. 101. 
31

 Código Civil - Art. 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde 

por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros; mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e 

as que o cessionário houver feito com a cobrança. 
32

 Cf. Clovis Bevilaqua, p. 231. 
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1.3. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA 

 

Derivado do latim debitum, de debere (dever, ser devedor), dívida quer 

significar genericamente tudo que se deve a alguém, ou todas as obrigações jurídicas, 

encaradas pelo seu lado passivo, ou consideradas como a prestação da coisa ou do fato, a 

que se está obrigado para com alguém. 
33

 

Chama-se, por sua vez, assunção de dívida a operação pela qual um terceiro, a 

que se dá o nome de assuntor (equivalente ao cessionário na cessão de crédito), toma para 

si uma dívida, responsabilizando-se perante o credor a satisfazê-la. Dá-se simplesmente a 

mudança de devedor. Não é afetada a identidade do vínculo nem seu conteúdo, que 

permanecem os mesmos. Há aqui transmissão singular da dívida ─ e não extinção da 

relação primitiva com criação de uma nova, como se dá na novação subjetiva. 
34

 

O Código Civil alemão foi o primeiro a disciplinar o instituto. O direito 

lusitano, posteriormente, também o acolheu no Código Civil de 1966. No direito italiano, a 

expromissão é a forma típica para assunção de dívida. Por ela, um terceiro contrai perante 

o credor a obrigação de liquidar o débito, sem participação do devedor originário. 
35

 

O direito brasileiro regrou o instituto no Código Civil de 2002, disciplinando o 

que estava consagrado na prática jurídica. 
36

 Conquanto conste apenas no atual diploma, 

sua aplicação já era permitida na vigência do Código antigo, em virtude do princípio da 

liberdade contratual e também com suporte no art. 1.078 daquele diploma, cujo dispositivo 

                                                           
33

 Cf. De Plácido e Silva, p. 283. 
34

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual dos Contratos em Geral, p. 453. 
35

 Cf. Venosa, p. 152. Entende o doutrinador, no entanto, que o devedor pode se opor ao negócio: “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.” (p. 

153). 
36

 O Código Civil disciplinou a assunção liberatória nos artigos 299 a 303. Não há regulamentação expressa, 

no entanto, para a assunção cumulativa, pela qual o novo devedor assume o débito em conjunto com o 

devedor originário, ampliando o polo subjetivo (ambos tornam-se co-responsáveis pela integralidade da 

dívida, sem haver, contudo, o liame da solidariedade, que não se presume). Não obstante a ausência de 

regramento no Código, admite-se o instituto pelo exercício da autonomia da vontade. O Código Civil 

Português, por sua vez, o prevê expressamente, no artigo 595º, 2: “Em qualquer dos casos a transmissão só 

exonera o antigo devedor havendo declaração expressa do credor; de contrário, o antigo devedor responde 

solidariamente com o novo obrigado”. 
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determinava que se aplicassem as regras da cessão de crédito à cessão de outros direitos, 

no que coubesse. 
37

 

É preciso salientar que a assunção de dívida exige o consentimento do credor 

como condição de eficácia do negócio para ele, credor. Se o credor for notificado da 

assunção e não responder, seu silêncio significa recusa. Eis aí a grande diferença entre a 

cessão de crédito e a assunção de dívida. Enquanto naquela a anuência do cedido
38

 

(devedor) é irrelevante, nesta a concordância do cedido (credor) se faz indispensável, pois 

a pessoa do devedor é de alta relevância para o credor, uma vez que o valor do crédito 

depende sempre da solvência daquele. 
39

 Dessa forma, pode não convir ao credor substituir 

um devedor solvente por outro que conta com menos possibilidade de resgatar o débito, 

afinal é o patrimônio do devedor que responde por suas dívidas (arts. 391 e 942 do Código 

Civil). 

Como outro efeito da assunção de dívida, extinguem-se as garantias prestadas 

por terceiros. Naturalmente, o fiador não é obrigado a garantir um devedor que não 

conhece, não confia. Da mesma forma, a hipoteca dada por terceiro desaparece. Já as 

garantias prestadas pelo devedor primitivo permanecem se ele concordou expressamente 

com a assunção de dívida. Essa é a interpretação conferida pelo enunciado 352 do 

Conselho da Justiça Federal
40

 — cuja autoria é do Professor JOSÉ FERNANDO SIMÃO — ao 

artigo 300 do Código Civil de 2002, em linha com a redação do artigo 599 do Código Civil 

Português
41

. 

Como a assunção de dívida exige não só a anuência do credor, como a 

concordância dos garantes do débito (para manutenção das garantias especiais), sua 

existência prática é contestada pela conveniência em substituí-la pela novação subjetiva 

passiva. Isso porque nenhuma vantagem maior se encontra na assunção de dívida que não 

                                                           
37

Art. 1.078. As disposições deste titulo aplicam-se à cessão de outros direitos para os quais não haja modo 

especial de transferência. 
38

 Conquanto o termo ‘cedido’ não seja tecnicamente apropriado, o seu emprego traz maior facilidade de 

compreensão, daí a sua utilização ao longo deste trabalho. 
39

 Observe-se que a legislação portuguesa permite a assunção sem declaração expressa do credor. Contudo, 

nesse caso, o antigo devedor passa a responder solidariamente com o novo obrigado. Esta é a regra do artigo 

595º - 2. “Em qualquer dos casos a transmissão só exonera o antigo devedor havendo declaração expressa 

do credor; de contrário, o antigo devedor responde solidariamente com o novo obrigado”. 
40

 Enunciado CJF352 – Art. 300. Salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se 

extinguem com a assunção de dívida; já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente são mantidas 

no caso em que este concorde com a assunção. 
41

Artigo 599 (Transmissão de garantias e acessórios) 1. Com a dívida transmitem-se para o novo devedor, 

salvo convenção em contrário, as obrigações acessórias do antigo devedor que não sejam inseparáveis da 

pessoa deste. 2. Mantêm-se nos mesmos termos as garantias do crédito, com exceção das que tiverem sido 

constituídas por terceiro ou pelo antigo devedor que não haja consentido na transmissão da dívida. 
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possa ser alcançada pela novação, uma vez que ambos os institutos exigem a necessidade 

da anuência de todos os interessados (credor, devedor e garantidores). SILVIO RODRIGUES, 

no entanto, anota uma hipótese em que a assunção de dívida deva ser admitida, mesmo 

sem anuência do credor, e na qual ofereceria conveniência não alcançável pela novação. 

Apresenta-se nos casos de débitos assegurados por garantia real de comprovada eficácia, 

como quando o valor da garantia é muito superior ao débito. Em tais circunstâncias deve a 

lei permitir a cessão por mero acordo entre o devedor e cessionário, pois a oposição do 

credor não encontra outro esteio que não seu capricho (abuso de direito), visto que seu 

interesse não sofre ameaça, por força da excelência da garantia. 
42

 

O Código Civil adotou essa orientação no seu artigo 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”. O enunciado 353 do Conselho da Justiça Federal, por sua vez, esclarece que 

“a recusa do credor, quando notificado pelo adquirente de imóvel hipotecado, 

comunicando-lhe o interesse em assumir a obrigação, deve ser justificada”. Tal notificação, 

contudo, é dispensada no caso em que o credor passou a receber do adquirente as 

prestações faltantes, sem nada opor, por caracterizar consentimento tácito. 
43

 

                                                           
42

 Cf. Silvio Rodrigues, pp. 108-109. 
43

 STJ, REsp 857548/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2007, DJ 

08/11/2007, p. 178. 
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1.4. FIGURAS AFINS 

Guardadas as devidas proporções, tanto a cessão de crédito como a assunção de 

dívida, consistindo na simples transmissão de um crédito ou uma dívida, distinguem-se do 

instituto que verdadeiramente se propõe a estudar, a cessão da posição contratual, pelo qual 

um dos contratantes transfere a um terceiro o conjunto de direitos e obrigações que 

integram o contrato. Igualmente, outras figuras jurídicas também se assemelham ao 

instituto e podem causar distorção na sua interpretação, motivo pelo qual merecem o 

estudo individualizado, a fim de que sejam extirpadas quasiquer dúvidas que possam 

confundir o intérprete.  

 

1.4.1. NOVAÇÃO 

É muito frequente uma confusão desavisada da cessão em geral com a novação 

subjetiva. 
44

 Contudo, é da essência deste instituto a constituição de uma nova obrigação e 

o animus novandi. Na novação subjetiva, o novo sujeito sucede o antigo, provocando o 

rompimento da relação contratual e criando-se uma nova relação obrigacional. O que se 

pretende na cessão de posição contratual, no entanto, é simplesmente a substituição de uma 

das partes e não a constituição de uma nova obrigação.  

MASSIMO BIANCA explica que a cessão do contrato não deve ser confundida 

com a novação, a qual comporta a extinção da relação contratual e a constituição de uma 

nova relação com um sujeito diverso e com um conteúdo distinto. A cessão pressupõe, pelo 

contrário, a permanência da relação, que se transfere do cedente para o cessionário. 
45

  

INOCÊNCIO GALVÃO TELLES enfatiza que onde há novação não há cessão da 

posição contratual; onde há cessão da posição contratual não há novação. Isso porque a 

novação supõe, mediante declaração expressa, extinção da obrigação antiga e sua 

substituição por uma obrigação nova, mantendo-se credor e devedor (novação objetiva) ou 

                                                           
44

 Cf. Venosa, p. 351. 
45

 Cf. Massimo Bianca, p. 715: “La cessione del contratto non deve essere confusa con la novazione, la quale 

comporta l’estinzione del rapporto contrattuale e la costituzione di un nuovo rapporto com un diverso 

soggetto o con un diverso contenuto. La cessione presuppone invece la permanenza del rapporto, che si 

trasferisce dal cedente al cessionario.” Tradução livre: “A cessão do contrato não deve ser confundida com a 

novação, a qual resulta na extinção da relação contratual e a constituição de uma nova relação com um 

sujeito diverso e com um conteúdo diferente. A cessão pressupõe, em vez disso, a permanência da relação, 

que se transfere do cedente para o cessionário.” 
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alterando-se os sujeitos (novação subjetiva). A cessão da posição contratual, por sua vez, é 

a antítese deste fenômeno. 
46

 

Basicamente, a distinção teórica entre novação e cessão de posição contratual 

consiste justamente em que naquela os créditos e dívidas anteriores se extinguem, 

enquanto nesta é a mesma obrigação que subsiste, havendo mera alteração do sujeito na 

parte contratual. 
47

 Como consequência prática resultante dessa distinção, na novação 

perecem as garantias e acessórios do crédito ou débito novado. 
48

 

Conquanto se possa aproximar cessão e novação, não existe identidade entre as 

duas figuras, de tal sorte que o recurso a uma ou outra depende do interesse e conveniência 

dos interessados. 

 

1.4.2. SUB-ROGAÇÃO 

Tanto na sub-rogação como na cessão há substituição de um sujeito da relação 

jurídica por um terceiro. Daí porque se pode suscitar a problemática da comparação. 

Contudo, na sub-rogação há satisfação da obrigação. Com efeito, a sub-rogação 

de um crédito, por exemplo, nasce justamente porque um terceiro paga ao credor 

(independentemente do seu consentimento) e assume a posição deste perante o devedor. 

Na sub-rogação legal há uma extinção do direito de crédito operada em benefício do 

devedor, enquanto que na cessão há uma aquisição feita pelo cessionário que corre os 

riscos do crédito. Na sub-rogação legal, o sub-rogado não pode reclamar do devedor a 

totalidade da dívida, mas só aquilo que houver desembolsado (CC, art. 350). Assim, quem 

pagar soma menor que a do crédito sub-roga-se pelo valor efetivamente pago, e não pelo 

daquele. Um último aspecto do instituto é que, o credor originário, só em parte 

reembolsado, terá preferência ao sub-rogado, na cobrança da dívida restante, se os bens do 

devedor não forem suficientes para saldar inteiramente o que a um e outro dever (CC, art. 

351). 

                                                           
46

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual..., p. 456. 
47

 “Não se trata, como se vê, de novação subjetiva, seja ativa ou passiva, porque o crédito originariamente 

contratado não foi substituído por outro, permanecendo aquele do contrato original. Aqui houve cessão de 

contratou - ou da posição contratual - onde se transmitiu ao cessionário a inteira posição contratual do 

cedente, mas que como foi feita sem a anuência dos cedidos, não houve liberação do cedente que continua 

responsável perante estes pelo cumprimento da obrigação.” (TJSP, Apelação 90499270-06.2001.8.26.0000, 

6ª Câmara de Direito Privado A, rel. Des. Rubens Hideo Arai, 31.10.05) 
48

 Cf. Silvio Rodrigues, p. 104. 
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Por outro lado, na cessão de crédito, o cessionário tem direito de exigir todo o 

montante do crédito original. 
49

 Se a cessão de crédito for parcial, também não há 

preferência do credor primitivo na execução do crédito remanescente, como ocorre na sub-

rogação legal. Isso porque, cessão de crédito o propósito é o lucro (caráter especulativo), 

enquanto na sub-rogação legal o legislador apenas visa a assegurar a quem pagou o débito 

de terceiro maiores probabilidades de reembolso. Torna-se fácil compreender essa ideia 

nos casos de pagamento realizado pelo fiador, corresponsável pela dívida. Não sendo seu o 

débito, mas de outrem, tem o fiador o direito de pedir o reembolso da importância 

despendida. Para melhor garantir esse reembolso, a lei o sub-roga nos direitos do antigo 

credor. 
50

 Como se vê, enquanto a cessão de crédito tem caráter especulativo (excetuando-

se, obviamente, a cessão feita a título gratuito, cujo propósito é o mesmo de uma doação), a 

sub-rogação legal resguarda o terceiro que pagou dívida alheia. 

Na sub-rogação convencional, em que predomina a autonomia da vontade e o 

caráter especulativo, como na cessão de crédito, pode ser estabelecido o contrário, ou seja, 

que haverá sub-rogação total, mesmo não tendo havido desembolso integral da importância 

necessário satisfação do credor primitivo.  Portanto, sendo a sub-rogação convencional, os 

efeitos práticos do negócio são os mesmos de uma cessão de crédito, havendo aí mera 

diferença terminológica entre um instituto e outro, tanto que, nessa hipótese, o Código 

Civil determina que sejam aplicadas as disposições da cessão de crédito (art. 348).  

Perceba-se que somente a cessão permite a transferência completa do crédito 

por um preço menor que o seu valor nominal, hipótese em que o cedente não poderá mais 

cobrar o devedor. Tratando-se de sub-rogação, o credor poderá sempre cobrar a dívida 

restante, enquanto não for reembolsado integralmente. 

 

1.4.3. ADESÃO AO CONTRATO 

Embora não seja regulada expressamente pelo Código, a adesão ao contrato é 

uma figura útil e por isso admitida em conformidade com o princípio básico da liberdade 

negocial. Contudo, distingue-se da cessão da posição contratual. Isso porque, na cessão, 

uma das partes desliga-se do contrato, fazendo-se substituir nele por outra pessoa. Na 

adesão, as duas partes mantêm-se, mas há um terceiro que entra na órbita da relação 

                                                           
49

M. I. Carvalho de Mendonça, Doutrina e prática, p. 110. 
50

 Cf. Silvio Rodrigues, p. 175. 
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contratual, colocando-se ao lado de um dos contraentes, com iguais direitos e obrigações. 

Em verdade, o número de contraentes cresce, passando de dois a três, os dois primitivos e 

o aderente, que se torna co-titular de um deles. 
51

 

Na cessão da posição contratual há a substituição de um contraente por outro 

na relação obrigacional. Um dos contraentes originários desaparece de cena e surge, em 

sua subsittuição, um terceiro. Não é isto que se passa na adesão ao contrato, onde o terceiro 

passa a repartir com um dos contraentes anteriores a esfera jurídica que a este pertencia. 

Isto é, o contraente anterior mantém-se parte contratual ao lado do novo titular da posição 

contratual. Uma nova pessoa vem partilhar com um contraente originário o espaço jurídico 

deste, assumindo a co-titularidade da relação. Há, desta forma, um reforço da posição 

contratual, por meio do aderente ao contrato. 
52

 

Mesmo que se imagine uma transmissão da posição contratual sem liberação 

do cedente, não deixa de se considerar ter ocorrido uma cessão, justificando a conclusão de 

que o cedente perde a sua qualidade de parte no contrato, assumindo perante o cedido um 

novo vínculo de garantia de cumprimento de uma obrigação alheia. Deixa, por isso, o 

cedente de poder exercer os direitos e os poderes potestativos que lhe advinham do 

contrato ou de possuir as correspondentes sujeições, que passam a caber integralmente ao 

cessionário.  

A cessão da posição contratual sem liberação do cedente distingue-se, por isso, 

claramente da figura da adesão ao contrato onde o terceiro (aderente) participa na posição 

contratual atribuída a uma das partes, sem que esta perca, por sua vez, a titularidade dessa 

mesma posição. Na cessão sem liberação do cedente, o cedente perde a sua qualidade de 

parte, limitando-se a assumir uma nova obrigação de garantia de cumprimento das 

obrigações do cessionário. 
53

 

 

1.4.4. SUBCONTRATO 

O subcontrato — ou contrato derivado — e a cessão da posição contratual 

correspondem a duas categorias diferentes, com finalidades distintas, sendo fácil 

                                                           
51

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual dos Contratos em Geral, p. 459-460. 
52

 Cf. Ribeiro de Faria, pp. 635-6. 
53

 Cf. Menezes Leitão, p. 97. 
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destrinchá-las em teoria. 
54

 

O subcontrato envolve a criação de uma segunda relação contratual, cujo 

processamento (ou fase funcional) se desenrola em paralelo com a primeira, tendo a 

coexistência dos contratos como ponto característico, além da existência de um contraente 

comum. 

Enquanto na cessão o cedente desliga-se da posição de contratante, que é 

ocupada pelo cessionário, no subcontrato aquele que o gera mantém a sua anterior posição 

contratual e limita-se a constituir outra dela dependente. Em outras palavras, o subcontrato 

implica a constituição de uma relação nova, coexistente com a primeira, da qual depende, 

tendo as duas um sujeito comum, com posições distintas e complementares (por exemplo, 

locatário na primeira relação e sublocador na segunda).
55

 

Conforme explica JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA
56

, a diferença 

fundamental existente entre a cessão da posição contratual e o subcontrato ou contrato 

derivado está em que, na primeira, o cedente se demite da sua posição de contraente, 

entrando o cessionário para o lugar dele, ao passo que o constituinte do subcontrato 

mantém a sua posição contratual anterior e limita-se a constituir uma outra relação 

contratual, à custa daquela posição. Sendo duas relações contratuais distintas, o 

subcontrato pode prever condições diferentes daquelas do contrato, tais como preço, prazo, 

obrigações, hipóteses de rescisão e outras. 
57

 

                                                           
54

 Cf. Pedro Romano Martinez, p. 87. 
55

 “Con la cessione, si è visto, l’intera posizione di un contraente è trasferita ad un terzo, il cessionario, 

realizzandosi una successione a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi. Nel subcontratto, invece, il 

rapporto tra gli originari contraenti continua, e solamente si costituisce in capo a un terzo una situazione 

derivata da quella di un contraente: può quindi parlarsi di un acquisto derivativo costitutivo del terzo.” (Cf. 

Pietro Rescigno, Manuale..., p.575) Tradução livre: “Com a venda, toda a posição de um contratante é 

transferida a um terceiro, o cessionário, realizando-se uma sucessão a título particular na relação ativa e 

passiva. No subcontrato, no entanto, a relação entre as partes contratantes originárias permanece, somente 

estabelecendo-se na titularidade de um terceiro uma situação derivada daquela de um dos contraentes: pode-

se, portanto, falar-se em uma aquisição derivada, constituída pelo terceiro.” 
56

 Cf. Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, pp. 389-390. 
57

 “Nella cessione si ha sostituzione di un nuovo soggetto ad uno dei contraenti originari e tutti i rapporti 

contrattuali restano invariati, salva la modifica di uno dei titolati; nel subcontratto, invece, i rapporti tra i 

contraenti originari continuano a sussistere, ma accanto ad essi si creano nuovi rapporti tra uno dei 

contraenti originari ed un terzo, rapporti che pur dipendendo dai precedenti, da essi si distinguono: il 

rapporto tra l’inquilino ed il subconduttore è separato e distinto rispetto a quello tra inquilino e locatore, e 

diverso può esse il canone, la durata, ecc” (Cf. Andrea Torrente e Piero Schlesinger, p. 506) Tradução livre: 

“Na cessão, há substituição de uma das partes contratantes originárias por um novo sujeito e todas as relações 

contratuais permanecem inalteradas, salvo a modificação de um dos contraentes; no subcontrato, contudo, a 

relação entre as partes contratantes originárias continua a existir, mas ao lado dela se cria uma nova relação 

entre uma das partes contratantes originárias e um terceiro, relação que, embora dependendo daquela 

precedente, dela se distingui: a relação entre o inquilino e o sublocador é separado e distinta daquela entre 

inquilino e locador, e diferentes podem ser os termos do contrato, o prazo, etc.” 
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Na cessão da posição contratual há uma alteração subjetiva na relação 

contratual básica: o contrato muda de sujeito, circula. No subcontrato, pelo contrário, a 

relação contratual originária permanece, mantém-se estática, sucedendo apenas que ao 

contrato inicial se acrescenta um outro, e a este porventura um mais, em uma ligação de 

hierarquia ou de interdependência entre todos. 

Convém advertir, neste particular, que não se pode fazer uma distinção entre os 

institutos em função do quantum de poderes transmitidos. Isto é, não se pode dizer que na 

cessão da posição contratual se transmite o todo contratual e no subcontrato apenas uma 

parte do conteúdo do contrato base. Basta pensar na sublocação e ver que ela tanto pode 

abranger toda a coisa locada como uma parte apenas. Portanto, a diferença não reside neste 

aspecto, mas em outro ponto. Consiste em saber se o contraente originário cede ou não 

completamente o seu lugar. Isso porque, somente na cessão da posição contratual — e na 

intenção das partes — o contraente originário (cedente) desaparece completamente de 

cena. Só nela o cedente sai da relação contratual originária. 
58

 

Definitivamente, no subcontrato não há, como na cessão de posição contratual, 

a substituição de uma das partes por outra, mas sim a formação de um outro contrato 

derivado do principal. 
59

 O subcontrato constitui uma figura autônoma consistente na 

dependência de um contrato em relação a outro, caracterizada pela reutilização da posição 

contratual derivada de outra relação em curso. 
60

 

Note-se, ainda, que na cessão do contrato é indispensável o conhecimento do 

cedido sobre a realização do negócio, ainda que tenha havido seu consentimento prévio. 

No subcontrato, prescinde-se de qualquer comuniação notificação ao contraente primitivo, 
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 Cf. Ribeiro de Faria, pp. 632-3. 
59

 Cf. Hamid Charaf Bdine Júnior, p. 92. 
60

 Cf. Massimo Bianca, pp. 729-730: “Un elemento comune e caratterizzante può comunque essere ravvisato 

nel mantenimento del rapporto contrattuale di base tra le parti originarie. Così, ad esempio, il sublocatore 

continua ad essere il conduttore del contratto di locazione. Il subcontratto, precisamente, non estingue come 

tale il contratto base. Il subcontratto, ancora, rimane nettamente distinto rispetto alla cessione in quanto non 

opera il trasferimento della posizione contrattuale da un soggetto ad un altro. Al contratto base, piuttosto, si 

aggiunge un nuovo contratto che ha per oggetto posizioni giuriche derivanti dal primo (...) il subcontratto 

costituisce un’autonoma figura di dipendenza di un contratto rispetto ad un altro (subderivazione), 

caratterizzata dal reimpiego della posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione.” 

Tradução livre: “Um elemento comum e caracterizante pode ser identificado na manutenção da relação 

contratual base entre as partes originárias. Assim, por exemplo, o sublocador continua a ser o titular do 

contrato de locação. O subcontrato, precisamente, não extingue como tal o contrato base. O subcontrato, 

contudo, permanece nitidamente distinto da cessão porque não opera a transferência da posição contratual de 

um sujeito para outro. Em vez disso, ao contrato base ele adiciona um novo contrato, o qual tem como objeto 

posição jurídica oriunda do primeiro (...) o subcontrato constitui uma figura autônoma de dependência de um 

contrato em relação à outro (subderivação), caracterizada pela reutilização da posição contratual oriunda de 

uma relação contratual em andamento.” 
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caso ele tenha autorizado previamente a subcontratação pela parte contrária. Além disso, 

qualquer das partes em um contrato pode ceder sua posição contratual, enquanto que só 

uma das partes pode subcontratar. 
61

 

Não raro, os institutos confundem-se na prática, como revela julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: “Apesar do nomen iuris dos contratos, não houve uma cessão 

de direitos (Cód. Civ., arts. 1065 a 1078) ou transferência de posição contratual de natureza 

administrativa. Conforme argumentam os nobres advogados dos apelantes, tem-se nos 

autos contrato derivado ou subcontrato entre eles e a cessionária; aliás, acrescente-se, com 

forte aparência de sublocação”. 
62

 Em discussão semelhante, o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo entendeu que, como a ‘cedida’ não anuiu com a substituição de uma 

das partes, não houve cessão de posição contratual, mas a celebração de subcontrato 

derivado do contrato principal. O entendimento é de que, diversamente da cessão de 

posição contratual, em que o cedente se faz substituir totalmente pelo cessionário, 

retirando-se da relação jurídica, pelo subcontrato a parte contratante transfere ao terceiro 

direitos e obrigações iguais ou inferiores aos do contrato original, permanecendo vinculada 

ao contrato principal. 
63

 

 

1.4.5. CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR 

Nessa espécie de contrato, um dos contratantes tem interesse de ser substituído 

futuramente na posição contratual por um terceiro, cuja identidade ainda não se sabe ou 

deseja ocultar no momento da contratação, mas que será indicado oportunamente. São 

partes nesse contrato: estipulante (stipulans), aquele que se reserva a faculdade de indicar 

terceira pessoa; eleito (electus), o terceiro a ser indicado, ou seja, a pessoa a ser declarada; 

e promitente (promittens), é o outro contratante que aceita, desde logo, a indicação do 

stipulans de um terceiro para assumir a posição contratual. 
64

 

                                                           
61

 Cf. Pedro Romano Martinez, p. 89. 
62

REsp 59137/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/1996, 

DJ 04/11/1996, p. 42470. 
63

 TJSP, Apelação 9076063-69.2007.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 

16.04.09. 
64

 “Dal punto di vista storico l’istituto nasce come risposta ad una precisa esigenza pratica: le persone di un 

certo rango sociale non desideravano apparire acquirenti alle vendite all’asta e fu cosí elaborato (all’epoca 

del diritto comune) uno strumento che affidava alla nomina ad opera dello stipulante, sucessiva all’acquisto, 

l’individuazione della persona del definitivo contraente, realizzandosi, peraltro, pur sempre, da un punto di 

vista giuridico, un unico trasferimento. Tale strumento si rivelò ben presto ottimo mezzo di evasione fiscale, 

perché, prolongando i tempi della nomina, per il suo tramite si poteva realizzare un vero e proprio doppio 
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Uma vez aceita a indicação pelo electos, o stipulans fica liberado do vínculo 

contratual e o electus assume todos os direitos e as obrigações decorrentes do contrato, 

sendo que sua aceitação terá eficácia retroativa, ou seja, ex tunc, considerando-o como 

contratante originário, desde o momento da celebração do contrato.  O efeito retroativo é o 

elemento caracterizante desse tipo contratual.
 65

 

Nesse ponto reside a diferença substancial entre o contrato com pessoa a 

declarar e a cessão de posição contratual: enquanto no segundo a posição de parte é 

assumida com eficácia ex nunc, no primeiro o terceiro assume a posição de parte com 

eficácia retroativa, como se o contraente originário não tivesse jamais existido. 
66

 E a razão 

disso é bastante simples. No primeiro caso, desde o início sabe-se que um terceiro assumirá 

a posição contratual, embora ainda não se conheça quem seja. No segundo, o ingresso de 

um terceiro no lugar de uma das partes trata-se apenas de uma possibilidade que, embora 

prevista desde logo, pode nunca vir a acontecer. Tecnicamente, o contrato com pessoa a 

                                                                                                                                                                                
trasferimento sul piano commerciale, soggetto tuttavia al pagamento di un’unica imposta.” (Francesco 

Gazzoni, p. 1065). Tradução livre: “Do ponto de vista histórico, o instituto nasce em resposta a uma 

necessidade prática: as pessoas de uma certa posição social não desejavam aparecer para os compradores nas 

vendas em leilão e foi assim elaborado (na época do direito consuetudinário) um instrumento que garantia, 

para depois da compra, a identificação da pessoa do contratante final, realizando-se, de um ponto de vista 

jurídico, uma única transferência. Tal instrumento logo se revelou uma ótima forma de evasão fiscal, porque, 

prolongado-se o momento da nomeação, se poderia realizar uma verdadeira dupla transferência no plano 

comercial, sujeito todavia ao pagamento de um único imposto.” 
65

 Vicenzo Roppo, Trattato del Contratto – I, p. 1.069: “la dichiarazione di nomina ha effetto retroattivo in 

quanto assegna all’eletto la posizione di parte dal momento della stipulazione del contratto, mentre con la 

cessione del contratto (anche previamente autorizzata) i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto si 

trasmettono al cessionario con effetto ex nunc, ossia dal momento della cessione, per cui il cedente è titolare 

di tali diritti e obbligazioni dalla stipula del contratto al momento della cessione(...) Qui viene infatti a 

verificarsi un subentro del terzo nel contratto con effetto ex nunc, in deroga al meccanismo retroattivo 

proprio del contratto per persona da nominare”. Tradução livre: “o contrato com pessoa a declarar tem 

efeito retroativo na medida em que atribui ao eleito a posição de parte desde o momento da celebração do 

contrato, enquanto que com a cessão do contrato (ainda que previamente autorizada) os direitos e obrigações 

derivados do contrato se transmitem ao cessionário com efeito ex nunc, ou seja, a partir do momento da 

cessão, dado que o cedente é titular de tais direitos e obrigações do momento da assinatura do contrato até a 

cessão (...) Há, de fato, o ingresso de um terceiro no contrato, com efeito ex nunc, em derrogação ao 

mecanismo retroativo próprio do contrato com pessoa a declarar.” 
66

 “Inoltre nella cessione il cessionario subentra al cedente con effetto dal momento della cessione stessa (ex 

nunc); invece la nomina del terzo ha effeto retroativo (ex tunc) e il contraente originario è come se non fosse 

mai esistito.” (Mario Bessone, Istituzioni..., p. 666) Tradução livre: “Além disso, na cessão o cessionário 

ingressa no lugar do cedente com efeitos a partir do momento da própria cessão (ex nunc) e o contraente 

originário é como se nunca tivesse existido.”; “La cessione del contratto, si sa, comporta una successione 

inter vivos in un rapporto di fonte contrattuale già instauratosi tra i contraenti originari cui non osta, 

secondo il più recente insegnamento, la già iniziata esecuzione. Tale successione opera ex nunc: ciò 

consente di distinguere tale figura da altri istituti giuridici, primo fra tutti dal contratto per persona da 

nominare ove, a seguito della electio, la persona nominata acquista la posizione di parte contrattuale dal 

momento in cui questo fu stipulato.” (Ilaria Riva, pp. 644-645).  Tradução livre: "A cessão do contrato, como 

se sabe, envolve uma sucessão inter vivos em uma relação de fonte contratual já estabelecida entre as partes 

contratantes originárias, o que não exclui, de acordo com o ensino mais recente, os contratos como execução 

já iniciada. Esta sucessão opera ex nunc: isso distingue esta figura de outros institutos jurídicos, em primeiro 

lugar, do contrato com pessoa a declarar onde, após a nomeação do contratante, a pessoa noemada adquire a 

posição de parte contratual desde o momento em que este foi celebrado.” 
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declarar contém uma condição suspensiva e resolutiva. Esta condição será satisfeita com a 

nomeação da pessoa que ingressará retroativamente no contrato. Se faltar a nomeação, o 

contrato é extinto, com efeito retroativo entre as partes que o celebraram, uma vez que não 

se implementou a condição. 
67

 

Essa retroatividade é a chave do instituto, permitindo considerar o terceiro 

nomeado como parte desde a celebração do contrato. Portanto, o terceiro deve existir desde 

o momento da celebração do contrato, não sendo possível tratar-se de uma pessoa física 

cujo nascimento se deu depois ou de uma sociedade constituída após a celebração do 

contrato com pessoa a declarar. 
68

 Se o terceiro não existir desde o momento da celebração 

do contrato, não poderia assumir a relação como se estivesse presente desde o início. 

Na cessão da posição contratual, os direitos e deveres da nova parte nascem 

com a cessão. No contrato com pessoa a declarar, decorrem do próprio contrato, como se o 

terceiro tivesse originariamente contratado. 
69

 MASSIMO BIANCA destaca que o sujeito 

nomeado adquire diretamente a posição contratual, enquanto que a cessão comporta uma 

aquisição derivada da posição já constituída em nome do cedente. 
70

. 

Perceba-se que, no contrato com pessoa a declarar, o estipulante não atua 

exclusivamente no seu interesse, embora também não aja diretamente em nome de terceiro. 

Na verdade, age em nome próprio, mas ressalvando desde logo que nomeará um terceiro, o 

qual efetivamente suportará todos os efeitos do contrato. Dessa forma, pensando no 

interesse prático do instituto, o estipulante poderá concluir um contrato em nome próprio 

ainda que pretenda assumir somente a posição de intermediário, sem necessidade de 

suportar as despesas e todos os encargos decorrentes de uma dupla transferência do direito 

(vantagem esta da qual também se beneficia o destinatário final nomeado). 
71

  

É preciso que haja bastante clareza no instrumento contratual para evitar que, 

na hipótese em que as partes concordam previamente sobre a possibilidade de uma futura 

cessão da posição contratual, tal disposição seja inadvertidamente confundida com o 

                                                           
67

 Cf. Paolo Clarizia, p. 48. 
68

 Cf. Francesco Gazzoni, p. 1069. 
69

 Cf. Paolo Clarizia, p. 51. 
70

 Massimo Bianca, p. 716: “La cessione del contratto dev’essere distinta anche rispetto alla nomina del 

terzo nel contratto per persona da nominare. La persona nominata, infatti, acquista direttamente la 

posizione scaturente dal contratto mentre la cessione comporta un acquisto derivativo della posizione già 

costituitasi in capo al cedente”. Tradução livre: “A cessão do contrato deve ser distinguida também em 

relação ao contrato com pessoa a declarar. A pessoa nomeada, na verdade, adquire diretamente a posição 

resultante do contrato, enquanto a cessão comporta uma aquisição decorrente da posição que já havia sido 

constituída na titularidade do cedente.” 
71

 Cf. Renato Scognamiglio, p. 82. 
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instituto do contrato com pessoa a declarar. Como se disse, os efeitos de cada instituto são 

absolutamente distintos, motivo pelo qual as consequências decorrentes da aplicação de um 

no lugar do outro serão diversas. 
72

 

 

                                                           
72

 “Nell’ambito delle ipotesi di cessione preventivamente assentita merita particolare considerazione la 

clausola per cui una delle parti dichiara di stipulare un contratto (di regola preliminare) < per sé o per 

persona o ente da nominare>. La clausola pone anzitutto un problema di interpretazione della volontà delle 

parti: la giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la pattuizione può, a seconda delle circostanze, sottintendere 

un preventivo assenso alla cessione del contratto, ovvero un contratto per persona da nominare o un 

contratto in favore del terzo” (Franco Anelli, Cessione..., p. 284). Tradução livre: “No âmbito da hipótese de 

cessão previamente consentida merece particular consideração a cláusula pela qual uma das partes 

compromete-se a celebrar um contrato (geralmente preliminar) <para si ou para pessoa a declarar >. A 

cláusula desperta, antes de mais nada, um problema de interpretação da vontade das partes: a jurisprudência, 

de fato, deixou claro que a estipulação pode, dependendo das circunstâncias, significar uma autorização 

prévia à cessão da contrato, ou um contrato com pessoa a declarar ou um contrato em favor de terceiro.” 
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1.5. EXPROMISSÃO E DELEGAÇÃO 

Expromissão e delegação não são institutos que existem sozinhos, mas 

constituem modalidades distintas de outros institutos: assunção de dívida e novação 

subjetiva passiva.  

Pela delegação, a substituição do devedor é feita com o consentimento do 

devedor originário, pois é ele quem indica uma terceira pessoa para resgatar o seu débito, 

com o que concorda o credor. É necessário o concurso de vontade dessas três pessoas: o 

devedor originário (delegante) o terceiro indicado (delegado) e credor (delegatário). 

Exemplo prático de delegação ocorre na venda de um imóvel financiado ou de um carro 

tirado em consórcio. O devedor vende o bem mediante uma compra e venda e, 

concomitantemente, transmite a dívida, mediante um pacto que depende da confirmação do 

credor para que se opere a plena transferência. Afinal, se o devedor primitivo transfere seu 

débito a terceiro que o assume perante o consórcio ou o agente financeiro de habitação, é 

natural que estes tenham que anuir com o negócio. 

Na expromissão, por outro lado, a substituição do devedor ocorre 

independentemente do seu consentimento, por simples ato de vontade do credor, que o 

afasta e o substitui por um novo devedor. Ocorre quando uma pessoa assume 

espontaneamente o débito de outra, ou seja, um terceiro (expromitente) assume a 

obrigação, sem depender da concordância do devedor primitivo. Portanto, na expromissão, 

um terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo-o sem o assentimento 

deste, desde que o credor concorde com tal mudança. Nessa modalidade há apenas duas 

partes: o credor e o novo devedor, por ser dispensável o consentimento do devedor 

primitivo. Esta modalidade é denominada expromissória porque lança fora o antigo 

devedor. Distingue-se da delegação por esse aspecto: dispensa a intervenção do devedor 

originário. O expromitente não assume a dívida por ordem ou autorização do devedor, 

como na delegação, mas espontaneamente. É o caso, por exemplo, do pai que assume a 

dívida do filho, independentemente da anuência deste. 

Note-se, portanto, que a real diferença de expromissão para delegação é que na 

primeira modalidade o acordo é celebrado diretamente entre o credor e o assuntor, e 

independe de consentimento do devedor, sendo sua oposição irrelevante; na segunda, o 

acordo se firma entre o devedor e o terceiro, com anuência do credor. 
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O Código Civil não diferenciou assunção de dívida por expromissão e 

assunção de dívida por delegação — a redação do art. 299 não dispôs sobre as espécies de 

assunção —, mas previu tal diferenciação para a novação, estabelecendo a hipótese de 

novação por delegação no art. 360, II — “dá-se a novação quando novo devedor sucede ao 

antigo, ficando este quite com o credor” — e novação por expromissão no art. 362 — “a 

novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de 

consentimento deste”. 
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2. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

 

2.1. CONCEITO 

Pela cessão de créditos, o credor transfere a um terceiro (cessionário), 

independentemente do consentimento do devedor, a titularidade de um crédito. Pela 

assunção de dívida, transfere-se do devedor a um terceiro (assuntor), com o imprescindível 

consentimento do credor, a obrigação de efetuar uma prestação. 

Mas na vida prática, designadamente no domínio das relações mercantis, 

sentiu-se a necessidade de facultar aos contraentes a possibilidade de transmitirem a um 

terceiro não apenas o encargo de uma dívida ou um direito de crédito isoladamente 

considerados, mas o complexo de direitos e obrigações que para um ou outro deles tenha 

advindo da celebração do contrato. 
73

 É uma forma de transmissão com alcance mais vasto 

que qualquer dessas figuras, mesmo quando consideradas conjuntamente. 
74

 Normalmente, 

os créditos e as dívidas não constituem situações jurídicas absolutamente independentes, 

mas antes se encontram enquadrados em uma situação jurídica mais vasta correspondente 

ao conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ônus e sujeições que resultam para 

uma parte da celebração de determinado contrato. Essa situação jurídica mais vasta é 

designada por posição contratual, sendo a sua transmissão denominada cessão da posição 

contratual. 
75

 

Esse fenômeno complexo — em que um dos contraentes transmite a outrem 

sua posição contratual, tornando-se o primeiro estranho ao contrato e ficando o segundo 

com os respectivos direitos e obrigações 
76

 — é desconhecido como instituto jurídico 

nominado na quase totalidade dos diversos sistemas legislativos contemporâneos, pois, 

entre os códigos mais estudados, apenas o italiano de 1942 e o português de 1966 o 

disciplinaram em suas linhas gerais. Nos demais ordenamentos, as exigências da circulação 

econômica engenharam e consolidaram o instituto com fundamento na liberdade 

contratual.  

                                                           
73

 Cf. Antunes Varela, Das obrigações..., p. 384. 
74

 Cf. Ribeiro de Faria, p. 622. 
75

 Cf. Menezes Leitão, p. 75. 
76

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Dos Contratos..., p. 317. 
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Saliente-se que não se trata de destacar da relação jurídica os elementos 

individuais da relação jurídica e transferi-los a um terceiro, mas se trata de um fenômeno 

de circulação que tem como característica realizar a transferência da própria posição 

jurídica emergente da qualidade de parte no contrato, em todo o seu complexo e no estado 

de interpendência no qual esses elementos se encontram. Em confronto com a cessão de 

créditos e assunção de dívidas, a vantagem prática da figura em exame é atribuir 

diretamente a um terceiro, estranho à formação do contrato, todos os direitos que dele 

possam derivar, bem como atribuir, no mesmo momento, todas as obrigações respectivas. 

77
 

Alguns exemplos da exigência dessa figura jurídica são lembrados por JOÃO DE 

MATOS ANTUNES VARELA: o arrendatário do prédio onde está instalado o estabelecimento 

comercial que lhe pertence, e que ele pretende vender a outrem, terá, naturalmente, 

justificado interesse em transmitir ao adquirente do estabelecimento a posição de locatário 

do imóvel, abrangendo não só o direito de o fruir, como a correlativa obrigação de pagar 

periodicamente a renda; se o dono de uma fábrica de têxteis tiver realizado com uma 

empresa produtora de algodão um contrato de fornecimento de matéria-prima, para 

satisfazer uma vultosa carteira de encomendas de tecidos, que, entretanto, vem a falhar por 

qualquer motivo, poderá ter justificado e legítimo interesse em negociar a sua posição 

contratual com a gerência da fábrica vizinha, a quem, por hipótese, falta o algodão 

necessário para cumprir a tempo as suas encomendas. 
78

 

A transferência da posição contratual tem, pois, a precípua finalidade de servir 

a uma função prática, encurtando o longo caminho a ser percorrido por uma sucessão de 

contratos. Essa figura jurídica permite que uma pessoa transfira a outrem seus créditos e 

débitos oriundos de uma avença, sem ter de desfazer, de comum acordo com o contratante, 

o primeiro negócio, e sem ter de convencê-lo a refazer o contrato com o terceiro 

interessado. Por intermédio do referido instituto, um único ato transfere toda a posição 

contratual de uma pessoa a outra, tornando possível a circulação do contrato em sua 

integralidade.
79

 

                                                           
77

 Cf. Puleo Salvatore, pp. 10-11. 
78

 Cf. Antunes Varela, Das obrigações..., pp. 384 e 385. 
79

 Cf. Silvio Rodrigues, p. 110; “La cessione del contratto assolve una funzione economica importante: 

consente di eliminare le complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto.” (Umberto Breccia, p. 845). 

Tradução livre: “A cessão do contrato cumpre uma função econômica importante: consegue eliminar a 

complicada e dispendiosa renovação do contrato”. 
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Não fosse pelo cunho prático, a cessão da posição contratual também resolve 

um problema teórico, uma vez que a junção da cessão de crédito com assunção de dívida 

não realiza a transferência da posição contratual por completo. Conforme se demonstrará, 

além dos direitos e obrigações fundamentais, o cessionário assume, perante o cedido, todos 

os mais elementos patrimoniais complementares, favoráveis ou desfavoráveis: deveres 

laterais, secundários ou acessórios, bem como expectativas e ônus, que não podem ser 

englobados com perfeição pela soma de uma cessão de créditos com dívidas. Pelo instituto 

objeto deste estudo, transmite-se a posição contratual na sua globalidade e, na sua 

globalidade, ela tem toda essa latitude. 
80

 

Em conclusão, a intenção das partes na cessão de posição contratual é a 

transferência integral das relações jurídicas ativas e passivas objeto do contrato, 

acompanhadas de todos os seus complementos (tais como direitos potestativos, exceções, 

ações, expectativas
81

, cláusula compromissória, cláusula de eleição de foro, poder de 

anulação, rescisão e resolução), sem disjungir os liames ativos e passivos. Não se quer 

manter o cedente como devedor das obrigações do contrato originário nem isentar o 

cessionário dos deveres laterais, expectativas e ônus presentes na relação originária. 

                                                           
80

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual..., p. 455. 
81

 “Aspettativa non è nè la mera speranza di un futuro diritto soggettivo, nè, d’altra parte, lo stesso diritto 

soggettivo: è quella posizione di attesa del soggetto cui l’ordinamento attribuisce rilevanza giuridica, 

favorendone la conservazione e l’attitudine a trasformarsi nel diritto soggettivo (aspettativa giuridica in 

contrapposizione all’aspettativa di fatto). Esempio tipico di aspettativa giuridica si ha nella posizione di chi 

acquisti un diritto sotto condizione sospensiva o l’alieni sotto condizione risolutiva...” (Cf. Francesco 

Santoro-Passarelli, p. 75). Tradução livre: “Expectativa não é a mera esperança de um futuro direito 

subjetivo, nem, por outro lado, o direito subjetivo em si mesmo: é aquela posição de espera do sujeito para a 

qual a lei atribui relevância jurídica, incentivando a conservação e a postura a transformar-se num direito 

subjetivo (expectativa jurídica em contraposição à expectativa de fato). Exemplo típico de expectativa 

jurídica está na posição de quem adquire um direito sob condição suspensiva ou aliena-o sob condição 

resolutiva...” 
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2.2. DEFINIÇÃO 

O cedente pode ter interesse em deixar a relação contratual, ou porque convicto 

de não lucrar com a operação econômica, ou porque atraído por outra operação, ou porque 

o interesse econômico inicial não existe mais. Quem ingressa na relação tem interesse em 

assumir o negócio, seja porque a operação representa um lucro por si só, seja porque é um 

instrumento importante para outra. O cedido, por sua vez, não tem interesse jurídico ou 

econômico em concluir o negócio com uma ou outra parte, mas unicamente que o contrato 

seja adimplido ─ e isto deve ser adequadamente tutelado. 
82

 

A cessão de posição contratual constitui, então, o veículo para circulação da 

relação contratual, mediante a inicativa de uma das partes, com consentimento da outra, 

transferindo-se, assim, o complexo de posições ativas e passivas criadas pelo contrato. 

Pode-se dizer que não se trata simplesmente da passagem do contrato de um sujeito para 

outro, mas sobretudo da própria sobrevivência do contrato em andamento, até a sua 

exaustão completa.
83

 

O fenômeno de transmissão em causa envolve uma tríplice participação 

pessoal: em um dos lados, está a pessoa que cede a sua posição contratual (cedente); no 

outro, encontra-se a pessoa que recebe ou assume essa mesma posição (o cessionário); e, 

por fim, fica aquela outra pessoa que permanece em idêntica posição inicial, com a única 

diferença da mutação da contraparte originária. O cedido, como que ocupando uma posição 

de eixo ou de centro, não roda, passa simplesmente a ser contraparte de uma outra pessoa. 

84
 

Conquanto o título cessão da posição contratual remeta à disciplina dos 

contratos, o tema vem comumente disciplinado nos manuais de direito civil na parte de 

obrigações, dentro do capítulo de Transmissão das obrigações, juntamente com a cessão de 

créditos e assunção de dívidas. 
85

 No direito português, o Código Civil de 1966 situou a 

transmissão da posição contratual no lugar sistemático que parece mais lhe convir: na 

                                                           
82

 Cf. Guido Alpa e Andrea Fusaro, p. 344. 
83

 “Anzitutto, non si tratta di un passaggio “ex novo” d’un contratto (non ancora eseguito) da un soggeto 

all’altro, ma d’una persistenza d’un contratto in corso di esecuzione da un soggetto all’altro, e sino ad 

esaurimento della sua durata.” (Cf. Francesco Ferrara, p. 311) . Tradução livre: “Primeiro de tudo, não se 

trata de uma transferência a partir do zero de um contrato (ainda não executado) de um sujeito para outro, 

mas da manutenção do contrato em curso de um sujeito para outro, até a exaustão da sua vida.” 
84

 Cf. Ribeiro de Faria, p. 629. 
85

 Orlando Gomes, diversamente, disciplina a matéria em seu tomo “Contratos” (Capítulo 12 – Circulação 

dos Contratos e Cessão da Posição Contratual – pp. 175-182). 
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secção que trata dos contratos em geral, e não no capítulo do negócio jurídico, nem no 

título que regula os contratos em especial. 
86

 Tratando-se de transmissão da posição 

contratual, VENOSA é categórico ao dizer que o instituto tem características de contrato
87

. 

Seja na parte de obrigações ou contratos, o instituto é definido como o negócio 

pelo qual um dos outorgantes, em qualquer contrato bilateral ou sinalagmático, transmite a 

um terceiro, com o consentimento do outro contraente, o complexo dos direitos e 

obrigações que lhe advieram desse contrato. Pela mesma razão porque não é possível a 

assunção de dívida sem consentimento do credor, também a substituição do cedente, na 

transmissão da posição contratual, não pode se consumar sem o consentimento do 

contraente cedido 
88

 (no lugar do termo “cedido”, PONTES DE MIRANDA vale-se da 

expressão figurante sainte, na esteira de alguns autores que criticam o emprego de tal 

termo; entre eles, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES
89

 anota que o emprego do termo cedido em 

referência à uma pessoa — e não a um direito ou a uma coisa — pode ser considerado 

atécnico, mas está consagrado, por influência da linguagem jurídica italiana, ceduto; e 

possui, além disso, a virtude da simplicidade).  

Portanto, como a cessão da posição contratual envolve, necessariamente, uma 

assunção de dívida, tem importância para o outro contratante cedido a pessoa do 

cessionário, que passa a ser seu devedor. Por essa razão, será indispensável a concordância 

do cedido para a existência do negócio. 
90

 Ressalte-se a importância dessa concordância, 

porque em virtude da cessão o outro contraente fica em relação com um estranho. Os 

créditos, débitos e todos os demais direitos e deveres que tinha em face do cedente passa a 

tê-los perante um terceiro, cujo patrimônio pode ser insuficiente para satisfação das 

obrigações contratuais. Essa condicionante consta expressamente do art. 1.406 do Código 

Civil italiano e do art. 424º do Código Civil português. 
91
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 Cf. Antunes Varela, Das obrigações..., p. 389. 
87

 Cf. Venosa, p. 346. 
88

 Cf. Antunes Varela, Das obrigações..., p. 385. 
89

 Manual..., pp. 454-455. 
90

 Cf. Carlos Roberto Gonçalves, p. 227. 
91

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual..., p. 455. 
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2.3. TERMINOLOGIA 

Em uma primeira fase, quando as necessidades práticas imperavam sobre a 

precisão científica da linguagem, os autores falavam a cada passo na venda do contrato, 

por a transmissão ser geralmente feita mediante o correspectivo do preço. 
92

 Venda de 

contrato serve incusive de título para o conhecido trabalho publicado por LORENZO MOSSA 

em 1928, no qual — em momento ainda muito incipiente do instituto, quando nem se 

imaginava sua previsão legal — defende o uso dessa terminologia. 
93

 Usou-se, depois 

disso, como expressão mais difundida, o termo cessão de contrato, adotada no Código 

Civil italiano de 1942, o primeiro a disciplinar o instituto, de maneira sistemática. 

Contudo, muitos doutrinadores apontam uma impropriedade nessa expressão, 

inclusive os próprios italianos, tal como ROSARIO NICOLÒ
94

 e PULEO SALVATORE
95

, que 

escreveram antes mesmo da positivação do instituto. O fundamento da crítica é que o 

                                                           
92

 Cf. Antunes Varela, Das obrigações..., p. 388. 
93

 “La nostra giurusprudenza parla, piuttosto, di cessione di diritti, o cessione del contratto; è di vendita di 

contratto che si deve ormai parlare. Il compratore vende per intero il suo contratto, per assicurarsi un 

premio di cessione, e liberarsi da ogni obbligo assunto; non già per cedere singoli, e atomistici, diritti alla 

sua realizzazione (...) La vendita di contratto ha per oggetto il trasferimento dell`intero rapporto originario, 

in modo che il nuovo compratore entra nel contratto con tutti i diritti e tutte le obbligazioni del primo. 

Quando si parla di cessione bisogna spiegare che non si opera una cessione singolare o atomistica di 

determinati diritti o di particolari obbligazioni e si attua, invece, la cessione integrale degli elementi attivi e 

passivi del contratto.” (Cf. Lorenzo Mossa, pp. 635 e 637). Tradução livre: “Nossa jurisprudência fala, em 

vez disso, de cessão de direitos, ou cessão do contrato; é de venda de contrato que se deve falar de agora em 

diante. A venda de contrato tem por objeto a transferência da inteira relação originária, de modo que o novo 

comprador entra no contrato com todos os direitos e todas as obrigações do primeiro. Quando se fala de 

cessão é preciso explicar que não se opera uma cessão singular ou atomística de determinados direitos ou de 

obrigações especiais, mas, em vez, a cessão integral dos elementos ativos e passivos do contrato.” 
94

 "Già è stato avvertito che l’espressione cessione del contratto non può esser presa alla lettera, ossia nel 

senso di cessione del fatto giuridico creativo di rapporti giuridici, ma deve essere intesa nel senso di 

cessione dei rapporti giuridici che dal contratto derivano (...) Si dovrebbe con maggiore precisione parlare 

di cessione del contenuto del contratto, intendendosi con tale espressione il complesso dei rapporti giuridici 

che si creano immediatamente fra le parti contraenti, e il cui ulteriore svolgimento farà conseguire il 

risultato del contratto. ossia la serie degli effetti giuridici definitivi, empiricamente voluti dalle parti e 

predisposti dalla norma attraverso l’attuazione di quei rapporti giuridici strumentali." (Rosario Nicolò, pp. 

290-291). Tradução livre: “Já foi advertido que a expressão cessão do contrato não pode ser tomada 

literalmente, ou seja, no sentido de cessão do fato jurídico criador da relação jurídica, mas deve ser entendida 

no sentido de cessão das relações jurídicas que surgem a partir do contrato (... ) Se deve com maior precisão 

falar de cessão do conteúdo do contrato, sendo esta entendida como o complexo das relações jurídicas que 

são criadas imediatamente entre as partes contratantes, e cujo ulterior desenvolvimento atingirá o resultado 

do contrato que é a série dos seus efeitos jurídicos definitivos, empiricamente desejados pelas partes e 

realizado pela norma através da implementação dessas relações jurídicas instrumentais.” 
95

 "Con l’espressione cessione di contratto si suole indicare la convenzione in virtú della quale si trasferisce 

da uno dei contraenti ad un terzo il complesso dei rapporti giuridici posti in essere con un contratto" (Puleo 

Salvatore, p. 9). Tradução livre: “Com a expressão cessão de contrato normalmente se refere ao pacto em 

virtude da qual se transfere de um dos contraentes a um terceiro o complexo das relações jurídicas celebradas 

num contrato.” 
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contrato em si, enquanto fato jurídico, não é cedido. 
96

 Em verdade, são cedidos os direitos 

e deveres emergentes da posição de contratante. FRANCESCO CARNELUTTI, por exemplo, 

aponta que a cessão do contrato é “locuzione impropria perchè si cedono i diritti e gli 

obblighi non i fatti giuridici, ma significativa della radice comune dei due fenomeni” 

(tradução livre: locução imprópria porque se cede os direitos e as obrigações não o fato 

jurídico, mas a raiz comum signitifativa desses dois fenômenos). 
97

 Outros autores 

preferem falar especificamente em negócio de substituição em vez de cessão, para evitar 

dúvidas e também para enfatizar que, neste caso, se transfere a posição contratual e não o 

contrato em si. 
98
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 “Anzitutto è ovvio rilevare che il contratto non è, secondo il significato tecnico della parola, un oggeto 

possibile di trasferimento. Si trasferiscono diritti, e non fatti giuridici; ed il contratto, se è la fonte di rapporti 

giuridici, non è esso stesso un rapporto giuridico. Esso è il fatto giuridico (accordo di più persone) rivolto a 

costituire o sciogliere un vincolo giuridico tra i contraenti (art. 1098). È chiaro, dunque, che quando si parla 

di successione in un contratto, di vendita di un contratto e cosi via, si intende altra cosa di quel che si dice. Si 

intende, cioè, un negozio il quale mira a trasferire tutti gli effetti giuridici  derivanti da un contratto, 

considerandoli organicamente come una cosa sola.” (Enrico Finzi, p. 660). Tradução livre: “Em primeiro 

lugar, é óbvio notar que o contrato não é, de acordo com o significado técnico da palavra, um item que pode 

ser transferido. Transfere-se direitos, e não fatos jurídicos; e o contrato, se é a fonte das relações jurídicas, 

não é ele em si uma relação jurídica. Ele é o fato jurídico (acordo entre pessoas) capaz de constituir ou 

dissolver um vínculo jurídico entre os contraentes (art. 1.098). Fica claro, portanto, que quando se fala de 

sucessão em um contrato, de venda de um conrtato e assim por diante, entende-se outra coisa daquela que se 

disse. Entende-se, isto é, um negócio pelo qual se pretende transferir todos os efeitos jurídicos derivados de 

um contrato, considerando-o organicamente como uma coisa toda.” 
97

Francesco Carnelutti. Teoria Giuridica della Circolazione, p. 44 
98

“...il negozio in parola [sostituzione] si inquadra nel fenomeno generale della cessione del contratto, 

essendo questo, in sostanza, l’effetto della suddetta sostituzione piena e definitiva del terzo nella posizione 

contrattuale di una delle parti contraenti (...) In particolare mi permetto osservare che lo schema del c.d. 

negozio di cessione non è adatto ad inquadrare con precisione e senza forzature i singoli elementi strutturali 

dell’accordo dal quale effettivamente deriva la cessione del contratto. Il negozio determinante questo evento 

è meglio ravvisarlo, a mio avviso, nel negozio di sostituzione, così come è esattamente precisato nella 

sentenza che si annota. Esso, infatti, soggettivamente si pone come la manifestazione di volontà del ceduto, 

cedente e cessionario rivolta al fine pratico di sostituire questo soggetto nella posizione contrattuale del 

cedente, di modo che cessi il legame creato dal contratto base tra cedente e ceduto e se ne instauri uno 

identico, in forza del medesimo contratto, tra il cessionario ed il ceduto; mentre, oggettivamente, si pone 

come lo strumento della autonomia privata con cui si realizza la sostituzione di un soggetto ad un altro nella 

titolarità di un rapporto giuridico nascente da un contratto e, quindi, come conseguenza ulteriore, la 

cessione del contratto (...) ...la cessione del contratto non ha per oggetto il trasferimento di un bene, 

materiale o immateriale, ma di una qualità giuridica, quella di parte di un contratto sinallagmatico, cui sono 

inscindibilmente collegati diritti ed obblighi (...) Pur nei confronti del requisito dell’oggetto il negozio di 

sostituzione si fa preferire, nella giustificazione del fenomeno, al c.d. negozio di cessione. È bensí vero che 

dalla più recente dottrina l’oggetto di questo ultimo negozio è stato individuato nella posizione attiva e 

passiva di una parte o, eventualmente, delle parti di un contratto, posizione che, secondo il nostro punto  di 

vista, costituisce anche l’oggetto del negozio di sostituzione. Ma ciò non toglie che da altra parte della 

dottrina, come nota lo stesso Carresi, l’oggetto del c.d. negozio di cessione lo si faccia erroneamente 

consistere nell’intero contratto base stipulato originariamente dal cedente e dal ceduto, e che, nel campo dei 

commercialisti, si sa, giunti a considerare il contratto base come una res di cui, con la cessione, si effettui il 

trasferimento. Calza, in proposito, il rilievo che dalla stessa definizione del negozio di cessione del contratto 

si può ricevere l’impressione, assolutamente inesatta, che oggetto di esso sia l’intero contratto 

fondamentale. Ora, per togliere ogni equivoco e per valorizzare l’aver posto in luce che l’oggetto 

dell’accordo da cui deriva la cessione è la sola posizione contrattuale del cedente, l’unica figura negoziale, 

che, oltre tutto, anche per la sua stessa definizione, non fa sorgere equivoci e dubbi circa il suo oggeto, mi 
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INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, igualmente, entende que a expressão cessão do 

contrato não se mostra muito adequada, porque o contrato em si, como fato jurídico que se 

situa em determinado momento histórico, não é suscetível de ser cedido, de circular de 

uma pessoa para outra. O que é passível de transmissão são os efeitos jurídicos do contrato 

ou, em melhores palavras, a relação jurídica que dele deriva.
 99

 Qualifica ainda as 

expressões cessão do contrato, alienação do contrato e venda do contrato como fórmulas 

abreviadas e cômodas de traduzir um pensamento mais complexo. 
100

 

Portanto, a cessão tem por objeto a transmissão da relação obrigacional 

complexa (a posição contratual) e não a transmissão do próprio contrato base (o contrato 

de onde ela nasceu). 
101

 

Disseminadas as críticas ao dispositivo do código italiano, o Código Civil 

português de 1966, em seu artigo 424, teve o instituto denominado como cessão da posição 

                                                                                                                                                                                
pare sia il negozio di sostituzione. Risultando, infatti, il suo specifico effetto quello di sostituire il cessionario 

nella posizione del cedente, non si può assolutamente dubitare, nè per ragioni di carattere formale, nè per 

ragioni di carattere sostanziale, che suo oggetto sia la posizione contrattuale attiva e passiva del cedente”. 

(Cf. Giovanni Criscuoli, pp. 1596, 1600, 1603, 1605-1606). Tradução livre: “o negócio em questão 

[substituição] enquadra-se no fenômeno geral da cessão do contrato, já que este é, em essência, o efeito da 

dita substituição completa e definitiva do terceiro na posição de uma das partes contraentes (...) Em 

particular, permito-me observar que o esquema do negócio de cessão não é adequado a enquadrar com 

precisão e sem forçar os elementos estruturais individuais do contrato do qual efetivamente deriva a cessão 

do contrato.  O negócio que melhor compreende este evento, na minha opinião, é o negócio de substituição, 

tal como é expressamente registrado no julgado que se comenta. Esse negócio, na verdade, subjetivamente se 

destaca como a manifestação de vontade do cedido, cedente e cessionário em relação ao fim prático de 

substituir o sujeito na posição contratual do cedende, de modo que cessa o vínculo criado pelo contrato base 

entre cedente e cedido e se instaura outro idêntico, por força do mesmo contrato, entre cessionário e cedido; 

assim, objetivamente, atua como instrumento da autonomia privada com o qual se realizada a substituição de 

um sujeito por um outro na titularidade de uma relação jurídica decorrente de um contrato e, portanto, como 

consequência ulterior, a cessão do contrato (... ) ... a cessão do contrato não tem por objeto a transferência de 

um bem, material ou intangível, mas de uma qualidade jurídica, aquela de parte de um contrato 

sinalagmático, no qual são intrinsecamente ligados os direitos e obrigações (...) Efetivamente, no aspecto da 

necessidade de objeto, o negócio de substituição é preferível, na justificação do fenômeno, ao chamado 

negócio de cessão. É verdade que, para a mais recente doutrina, o objeto deste último negócio foi 

individualizado na posição ativa e passiva de uma parte ou, eventualmente, das partes de um contrato, 

posições que, segundo o nosso ponto de vista, constitui também o objeto do negócio de substituição. Mas 

isso não impede que de outra parte da doutrina, como observa o mesmo Carresi, o objeto do chamado 

negócio de cessão se faça erroneamente consistir no inteiro contrato base celebrado originariamente entre 

cedente e cedido, e que, no campo dos comercialistas, como se sabe, considera-se o contrato base uma coisa 

com a qual, com a cessão, se efetua a transferência. Cumpre notar, ainda, que da definição do negócio de 

cessão pode-se entender, de forma absolutamente equivocada, que o objeto dela seja o inteiro contrato. Ora, 

para eliminar qualquer mal entendido e para enfatizar que o objeto do contrato do qual decorre a cessão é 

somente a posição contratual do cedente, a única figura negocial, que, afinal de contas, também por sua 

própria definição, não cria mal entendidos nem dúvidas sobre o seu objeto, parece-me ser o negócio de 

substituição. Resultando, de fato, o seu específico efeito aquele de substituir o cessionário na posição do 

cedente, não se pode absolutamente duvidar, nem por razões de caráter formal, nem por razões de caráter 

substancial, que o seu objeto seja a posição contratual ativa e passiva do cedente.” 
99

 Cf.Inocêncio Galvão Telles, Manual..., p. 451. 
100

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Cessão do contrato, 1950, pp. 21-22. 
101

 Cf. Ribeiro de Faria, p. 627. 
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contratual, com o propósito de enfatizar que o objeto da transmissão operada pelos 

contratantes não é um ou outro elemento isolado da relação, mas a posição global ou 

complexa do cedente no contrato com prestações recíprocas. 

JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA explica que a alcunha cessão da posição 

contratual significa que a modificação subjetiva operada em um dos polos da relação 

contratual básica não prejudica a identidade desta relação. Assim, a relação contratual que 

tinha como um dos titulares o cedente é exatamente a mesma de que passa a ser sujeito, 

após o novo negócio, o cessionário. 
102

 

Segundo CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, o legislador português empregou 

uma expressão elíptica (cessão da posição contratual) em vez da formulação mais 

divulgada (cessão de contrato, Vertragsübernahme, Vertragsabtretung, cession de contrat, 

cessione del contratto), sendo determinante para tanto a circunstância, repetidas vezes 

acentuada, de ser a expressão cessão de contrato metafórica e, como tal, imprecisa, pois 

não se transfere o negócio, mas os direitos e obrigações deste. 
103

 

Sobre esse ponto, o autor assinala que, além do caráter fiduciário da expressão, 

a palavra contrato tem, quer na tradição, quer no entendimento moderno, uma pluralidade 

de sentidos. Com ela designa-se não só o fato jurídico negocial, mas também a 

regulamentação convencional e legal das relações das partes, a própria relação contratual, o 

documento contratual, etc. De fato, o sistema lusófono tem um diminuto número de 

vocábulos se comparado, por exemplo, com o sistema alemão, o que confere a este último 

maior poder de expressão. Além disso, o idioma português reprime a cacofonia, o que 

exige a recorrente utilização de sinônimos. Isso torna muitas palavras polissêmicas, o que, 

por sua vez, traz imprecisão. CARLOS MAXIMILIANO registra que a língua alemã é mais 

precisa e opulenta que as neolatinas. Este fato, que constitui o desespero dos que a 

estudam, lhe dá indiscutível superioridade no terreno científico. 
104

  

GUIDO ALPA e ANDREA FUSARO escrevem que no lugar de cessão do contrato, 

pode-se falar em cessão do negócio, termo que seria mais próximo da realidade do objeto 

realizado. 
105
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 Cf. Antunes Varela, Das obrigações..., p. 386. 
103

 Cf. Mota Pinto, 1985, p. 62. 
104

 Cf. Carlos Maximiliano, p. 2. 
105

 “(...) anche nella vendita corrente l’oggetto del contratto non è la cosa come porzione del mondo esterno 

ma il complesso dei diritti che sulla cosa esistono. Ecco perchè, anziché di cessione del contratto si può 

parlare, con linguaggio più aderente alla realtà delle cose, di cessione dell’affare.” (Cf. Guido Alpa e 
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Outras expressões, no entanto, também são, por vezes, empregadas para rotular 

o instituto, tais como transferência do negócio jurídico, transferência do contrato e negócio 

jurídico transferido. PONTES DE MIRANDA adverte que em todas elas há elipse, pois não há 

negócio jurídico transferido, mas sim posição subjetiva transferida no negócio jurídico. 
106

 

INOCENCIO GALVAO TELLES, por outro lado, explica que a cessão do contrato 

integra-se num conceito mais vasto, que é a transmissão do contrato. A transmissão do 

contrato é o gênero, de que a cessão é uma espécie. Na realidade, o contrato pode circular, 

ou por virtude de novo contrato tendente a esse fim, ou por virtude da lei, que determina a 

sua transferência como consequência de certo fato. Só na primeira hipótese o contrato seria 

efetivamente cedido (efeito voluntário). Na segunda, também se transmite, mas por 

estatuição da lei (efeito legal)
107

, tal como ocorre na transmissão da locação aos herdeiros, 

no caso de morte do locador (art. 10 da Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991 – Lei do 

Inquilinato). 

Não obstante todo esse tecnicismo e rigor terminológico, MARCELLO 

ANDREOLI é pragmático: embora lhe pareça mais adequada a expressão transferência do 

contrato emprega o termo cessão de contrato, porque já difundido na prática comercial, 

“talvez devido à sua esquemática concisão, vigorosamente representativa do complexo 

fenômeno econômico-jurídico”. 
108

 ANTONIO ALBANESE também reconhece a 

impropriedade da expressão, mas ainda assim a prefere pelo seu cunho prático. 
109

 Com o 

mesmo entendimento, assinala ALFREDO ASCOLI: “(...) cessione di contratto è una 

espressione impropria, ma non priva do contenuto pratico...”. 
110

 

GIOVANI FONTANA explica que a palavra contrato é utilizada no sentido 

clássico romano, significando o vínculo que nasce do contrato e não o contrato em si 

                                                                                                                                                                                
Andrea Fusaro, p. 340) Tradução livre: “mesmo na venda comum o objeto do contrato não é a coisa como 

uma parte do mundo exterior, mas todos os direitos que sobre a coisa existem. É por isso que, em vez de 

cessão do contrato, se pode falar, com linguagem mais próxima da realidade, de cessão do negócio.” 
106

 Cf. Pontes de Miranda, Tratado... Tomo XXIII, p. 402. 
107

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual..., pp. 458-459. 
108

 Cf. Marcello Andreoli, p. 2. 
109

 Cf. Antonio Albanese, I limiti..., p. 103: “L’espressione ‘cessione del contratto’, dunque, è tecnicamente 

impropria, sebbene il legislatore l’abbia adottata nella stessa intitolazione del capo VII; a dimostrazione 

che, nonostante l’imprecisione terminologica, non si è reperito nome più idoneo a sintetizzare in maneira 

immediatamente percepibile come oggetto del trasferimento non siano solo i diritti e i crediti, ma tutto ciò 

che dal contratto discende.” Tradução livre: “A expressão ‘cessão do contrato’, portanto, é tecnicamente 

imprópria, embora o legislador a tenha adotado no título do Capítulo VII; demonstrando que, apesar da 

imprecisão terminológia, não há nome mais adequado a sintetizar de maneira imediatamente perceptível que 

o objeto da transferência não são apenas os direitos e créditos, mas tudo que do contrato emana.” 
110

 Cf. Alfredo Ascoli, p. 85. Tradução livre: “cessão de contrato é uma expressão imprópria, mas não priva 

do conteúdo prático.” 
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enquanto fato jurídico.
111

 ALBERTO LEPRI qualifica a locução cessão de contrato um tanto 

como ambígua, mas feliz. Ambígua porque faz pensar o contrato como coisa, 

negligenciando a realidade, em que a intenção não é transferir o contrato tal como ele se 

apresenta no mundo real, em forma de papel, mas a posição jurídica da qual o cedente é 

titular no contrato. Locução feliz porque há muito tempo traduz o fenômeno em questão 

sem qualquer embaraço. 
112

 

Ciente da falta de uniformidade e consenso para denominação do instituto, 

DIMAS EDE OLIVEIRA CÉSAR igualmente assinala que o fenômeno em estudo tem sido 

denominado com expressões diferentes: cessão de contrato, alienação de contrato, venda 

de contrato e transferência de contrato 
113

, mas prefere a expressão cessão do contrato, para 

designar a transferência do contrato bilateral, por meio de convenção, conservada assim a 

analogia com a cessão de crédito e com a cessão de débito. 
114

 

PAOLO CLARIZIA também prefere a expressão cessão do contrato, utilizada 

largamente pela jurisprudência e adotada pelo Código Civil italiano. 
115

 

Sintetizando a questão, SÍLVIO DE SALVO VENOSA assinala que não é de grande 

importância a pequena diferença de compreensão entre os dois vocábulos [referindo-se à 

cessão de contrato do Código italiano e à cessão de posição contratual do Código 

português]. Segundo ele, nada impede que se utilizem indiferentemente as duas expressões, 

                                                           
111

 “È da premettere che con cessione di contratto s’intende la trasmissione del rapporto contrattuale. La 

parola contratto è usata, cioè, non nel senso dell’art. 1098 cod. civ, ma nel significato corrente 

dell’espressione, che è poi il significato classico romano, denotando il vincolo che nasce dall’accordo e non 

l’accordo stesso.” (Giovanni Fontana, p. 174). Tradução livre: “É de notar que com a cessão do contrato se 

entende a transmissão da relação contratual. A palavra contrato é utilizada, isto é,  não no senso do art. 1.098 

do Código Civil, mas no significado coerente da expressão, que é pois o significado clássico romano, 

denotando o vínculo que nasce do contrato e não o próprio contrato.”  
112

 Cf. Alberto Lepri, p. 214. 
113

 Cf. Dimas de Oliveira César, p. 64 
114

 Cf. Dimas de Oliveira César, p. 66 
115

 “Non sembra opportuno parlare di vendita sia per la difficoltà di considerare il contrato come res, sia 

perchè, nella trasmissione dei rapporti obbligatori, la vendita rappresenta il negozio causa e non il negozio 

che opera la trasmissione; sia perchè, infine, vendita starebbe a significare che la cessione avvenga solo 

quando essa sia a titolo oneroso, mentre << la cessione per cui si trasferiscono nel cessionario i diritti e le 

obbligazioni nascenti da un determinato negozio giuridico interviene ancorchè non sia stabilito un 

sopraprezzo quale corrispettivo della cessione>>.”  (Paolo Clarizia, p. 16) Tradução livre: “Não parece 

adequado falar de venda seja pela dificuldade em considerar o contrato como coisa, seja porque na 

transmissão das relações obrigacionais, a venda representa o negócio causa e não o negócio que opera a 

transmissão; e porque, em última análise, a venda significaria que a cessão viesse a ocorrer somente a título 

oneroso, enquanto << a cessão pela qual se transferem no cessionário os direitos e obrigações decorrentes de 

um determinado contrato ocorre mesmo se não for estabelecido um preço, como contrapartida da cessão >>.” 
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embora prefira falar cessão de posição contratual, porque não é o contrato que é cedido, 

mas os direitos e deveres emergentes da posição de contratante. 
116

 

Podemos concluir, assim, que cessão de contrato é termo mais simples e 

prático, mas não reflete, com precisão terminológica, o instituto. Daí porque se prefere a 

expressão cessão da posição contratual, embora não se condene a expressão prática e usual. 

                                                           
116

 Cf. Venosa, p. 344. 
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2.4. SURGIMENTO DO INSTITUTO E SEU ACOLHIMENTO NOS 

CÓDIGOS E LEGISLAÇÕES ESTRANGEIROS  

Surge a figura a partir das manifestações do tráfego, fundada na inexistência de 

vedação legal combinada com a autonomia da vontade. A doutrina e jurisprudência 

utilizavam denominações distintas para se referir ao mesmo instituto (venda do contrato, 

cessão de contrato, assunção do contrato, endosso do contrato e negócio de substituição). 

117
 

Em virtude da grande importância da cessão de posição contratual, o instituto 

foi tema recorrente nos tribunais europeus, como revela a coletânea de jurisprudência dos 

tribunais italianos (mesmo antes do Codice Civile de 1942) e alemães, cuja legislação não 

contém regulamentação para esse tipo negocial, embora o seu apreciável significado na 

realidade social. Em razão da ausência de previsão legal, a jurisprudência manifestou certa 

insegurança inicial no reconhecimento da sucessão convencional nos contratos, aplicando a 

esse tipo negocial institutos jurídicos mais correntes. 
118

 

Conquanto também não haja legislação específica sobre o tema na Espanha, o 

Tribunal daquele país reconhece a cessão da posição contratual como contrato inominado, 

com fundamento no princípio da autonomia da vontade, previsto no art. 1.255 do Código 

Civil daquele país (Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al 

                                                           
117

 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 61-62. 
118

 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 81-83; “In Germania, dove il BGB non ha regolamentato la cessione del 

contratto, è diffusa la teoria atomistica (<<Zerlegungskonstruktion>>), mentre è in minoranza la teoria 

unitaria. Tuttavia l’istituto è ugualmente conosciuto con i nomi di Vertragsübernahme, Vertragsabtretung, 

Vertragsübertragung, Zession. Prevale il termine <<Vertragsübernahme>> che arieggia Schuldübernahme, 

adoperato per l’accollo, in quanto in entrambi si sottolinea l’ingresso di un terzo (Übernehmer) nel debito 

(Schuld), ovvero nel contratto (Vertrag), assumendo l’intera posizione contrattuale (Rechstellung) di uno dei 

contraenti originari, il cedente. Meno diffuso il termine Vertragsübertragung — incentrato più sull’effetto 

traslativo (Übertragung) che sulla struttura della fattispecie — che più si avvicina al concerto italiano di 

<<cessione>>, perché gli si preferisce direttamente Zession.”(Mario Bessone, Trattato..., pp. 267-268) 

Tradução livre: “Na Alemanha, onde o BGB não regulamentou a cessão de contrato, é difusa a teoria 

atomística (<<Zerlegungskonstruktion>>), sendo minoria a teoria unitária. No entanto, o instituto é 

igualmente conhecido com o nome de Vertragsübernahme, Vertragsabtretung, Vertragsübertragung, Zession. 

Prevalece o termo <<Vertragsübernahme>> que agrega Schuldübernahme, utilizado para a assunção de 

dívida, pois tanto cá quanto lá salienta-se o ingresso de um terceiro (Übernehmer) na dívida (Schuld), ou no 

contrato (Vertrag), assumindo a inteira posição contratual (Rechstellung) de uma das partes contratantes 

originais, o cedente. Menos difuso é o termo Vertragsübertragung — centrado mais sobre o efeito traslativo 

(Übertragung) que sobre a estrutura do negócio — que mais se aproxima do termo italiano de <<cessão>>, 

porque a eles preferiu diretamente Zession.” 



40 
  

orden público)
119

. A jurisprudência francesa, operando em um código civil que não 

consagra expressamente a cessão da relação contratual nem a assunção de dívida, mas em 

que a liberdade contratual é um princípio básico, só mais recentemente criou interesse pelo 

instituto. 
120

 O primeiro julgado que admite a figura é de 1982. 
121

 

O Código Civil italiano de 1942, que suscedeu o de 1865, disciplinou o 

instituto de forma pioneira entre os principais códigos europeus, satisfazendo, assim, as 

exigências práticas da vida negocial e atendendo aos reclamos dos juristas. 
122

 Com a 
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 Tradução livre: “Os contratantes podem estabelecer os pactos, cláusulas e condições que tenham por 

convenientes, sempre que não sejam contrários às leis, a mora e à ordem pública.” 
120

 Cf. Mota Pinto, 1985, p. 85; “Gli altri sistemi giuridici mitteleuropei non hanno una disciplina specifica; 

in particolare, l’ordinamento francese, pur non regolando l’istituto, lo riconosce in pratica, tant’è che, 

ancora una volta, la giurisprudenza, più che la dottrina, si è mostrata favorevole all’ammissibilità della 

<<cession de contrat>>, quale legittima espressione dell’autonomia contrattuale delle parti, anche se 

limitata ai rapporti tra cedente e cessionario.” (Mario Bessone, Trattato..., p. 266) Tradução livre: “Os 

outros sistemas jurídicos da Europa Central não têm uma disciplina específica; em particular, o direito 

francês, embora não regulando o instituto, reconhece-o na prática, tanto assim que, mais de uma vez, a 

jurisprudência, mais que a doutrina, se mostra favorável à admissibilidade da <<cession de contrat>>, como 

legítima expressão da liberdade contratual das partes, ainda que limitada à relação entre cedente e 

cessionário”; “L’attenzione della dottrina e della giurisprudenza francesi, nei confronti della cessione del 

contratto, è piuttosto recente. Ciononostante l’istituto sta dimostrando tutta la sua importanza, e le sue 

possibilità di sviluppo, anche in ambito fiscale. Il tema, tuttavia, si presenta senza dubbio meno elaborato 

che nel nostro sistema. A ciò contribuisce, anzitutto, la mancanza, nel codice civile, di norme specificamente 

dedicate alla cessione del contratto.”(Alberto Lepri, p. 170). Tradução livre: “A atenção da doutrina e 

jurisprudência francesas, no que diz respeito à cessão do contrato, é bastante recente. No entanto, o instituto 

está mostrando toda a sua importância e seu potencial para desenvolvimento, mesmo no âmbito fiscal. O 

tema, no entanto, mostra-se, sem dúvida, menos elaborado que em nosso sistema. Contribui para isso, em 

primeiro lugar, a falta, no Código Civil, de norma especificamente dedicada à cessão do contrato”. 
121

 Cf. Paolo Gallo, p. 1706. 
122

 Cf. Paolo Gallo, pp. 1705-6; “La cessione del contratto appare, quindi, com’è, l’istituto nato dalla pratica 

commerciale e da questa stessa, originariamente, disciplinato. Il codice vigente non ha fatto altro che 

rilevare questa realtà dandole concretezza e disciplina giuridica. É un istituto che, nato tra lotte dottrinarie 

e differenze giurisprudenziali, ha saputo imporsi e progredire sino ad avere una disciplina giuridica 

positiva.” (Paolo Clarizia, p. 14); Tradução livre: “A cessão de contrato aparece, então, como é, instituto 

nascido da prática comercial e dela mesmo, originariamente, disciplinada. O Código vigente não fez nada 

mais que reconhecer essa realizada dando-lhe concretude e disciplina jurídica. É um instituto que, nascido 

entre lutas doutrinárias e diferenças jurisprudenciais, soube se impor e progredir até ganhar uma disciplina 

jurídica positiva”; “le disposizioni – inedite – degli art. 1406 ss. sono valse, da un lato, a superare l’impiego 

di cessioni di crediti ed accolli di debiti nonché, da altro lato, a garantire un risultato più ampio di quello 

consentito da tale impostazione” (Vicenzo Roppo, p. 218); Tradução livre: “as disposições — inéditas — dos 

artigos 1406 ss. conseguiram, de um lado, superar o emprego da cessão de créditos e assunção de dívidas, 

bem como, de outro lado, garantir um resultado mais amplo do que aquele permitido por essa configuração”; 

“Che ora il legislatore del 1942, venendo incontro alle esigenze della pratica, abbia sentito il bisogno di 

regolare l’istituto in forma autonoma e completa...” (NATOLI UGO. Alcuni aspetti della cessione del contratto 

secondo il nuovo codice civile in Giurisprudenza Italiana, anno 1946, II, p. 327); Tradução livre: “Que hora o 

legislador de 1942, vendo-se defronte às exigências práticas, sentiu a necessidade de regular o instituto de 

forma autônoma e completa...”; “A differenza degli altri codici europei, quello italiano, entrato in vigore 

nella prima metà del ventesimo secolo, si è preoccupato di regolamentare la circolazione del contratto, e 

quindi la sua cessione, finendo con il codificare una diffusa pratica commerciale, sviluppatasi in modo del 

tutto avulso dalla dottrina dell’epoca, che, al contrario, contrastava l’unità fondamentale del fenomeno, 

sostenendo unicamente la possibilità della separata trasmissione degli elementi passivi e di quelli attivi del 

contratto, mediante gli strumenti giuridici della cessione dei crediti e dell’accollo dei debiti o, nella 

impossibilità di cessione settoriali, la necessità di rinnovazione dell’intero contratto. La pratica, invece, 

estremamente sensibile alle esigenze di funzionalità del commercio, ha sempre avvertito l’opportunità di 
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regulamentação legislativa, espancava-se qualquer dúvida sobre a admissibilidade do 

instituto
123

, que ganhou sua disciplina no livro de obrigações (Libro Quarto - Delle 

Obbligazioni), no título de contratos em geral (Dei Contratti in Generale), tendo sido a 

cessão do contrato sistematizada em cinco artigos (1.406 a 1.410). 

Em Portugal, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES conta que coube a ele estudar pela 

primeira vez o negócio da cessão de posição contratual, ainda na vigência do Código Civil 

de 1867, que mantinha silêncio sobre o instituto. 
124

 Em 1966, vinte e quatro anos depois 

da Itália, o Código Civil português também regulamentou expressamente a figura da 

cessão de posição contratual, em quatro artigos (424° a 427°). 

No sistema da Common Law, um instituto análogo é o Assignment of Contract, 

entendido como Assignment of Contractual Rights and Liabilities. 
125

 O Black’s Law 

Dictionary define assignment como: “The act by which one person transfers to another, or 

causes to vest in that other, the whole of the right, interest, or property which he has in any 

realty or personalty, in possession or in action, or any share, interest, or subsidiary estate 

therein”. 
126

 A própria expressão assignment of contract, porém, já foi alvo de crítica na 

doutrina norte-americana. CORBIN, por exemplo, defende que o contrato reflete o retrato de 

                                                                                                                                                                                
concepire inscindibilmente la trasmissione di tutto il contenuto del rapporto allo stesso soggetto, utilizzando 

a tal fine espressioni quali <<vendita del contratto>> o <<cessione del contratto>> (...) Il legislatore 

italiano del 1942 ha ritenuto di soddisfare quest’esigenza, al fine di eliminare complicate e dispendiose 

rinnovazioni del contratto, dando luogo ad un istituto <<evoluto>>...” (Cf. Mario Bessone, Trattato..., pp. 

264-265). Tradução livre: “Ao contrário de outros códigos europeus, o italiano, que entrou em vigor na 

primeira metade do século XX, preocupou-se em regular a circulação do contrato, e, portanto, sua cessão, 

disposição, terminando por codificar uma difusa prática comercial, desenvolvida de forma totalmente 

divorciada da doutrina do seu tempo, a qual, diferentemente da prática, contrastava a unidade fundamental do 

fenômeno, sustentando unicamente a possibilidade da transmissão separada dos elementos ativos e passivos 

do contrato, mediante os instrumentos jurídicos da cessão de créditos e assunão de dívidas ou, na 

impossibilidade da cessão setorizada, a necessidade de renovar por inteiro o contrato. A prática, no entanto, 

extremamente sensível às necessidades funcionais do comércio, sempre consagrou a possibilidade de 

conceber inscindivelmente a transmissão de todo o conteúdo da relação contratual ao mesmo sujeito, 

utilizando para tal fim a expressão <<venda do contrato>> ou <<cessão do contrato>> (...) o legislador 

italiano de 1942 decidiu atender essa necessidade, a fim de eliminar complicadas e onerosas renovações do 

contrato, dando lugar a um instituto <<evoluído>>...” 
123

 “Sotto il codice civile del 1865 era, como è noto, assai discutibile se fosse possibile ammettere, in linea 

generale, la cessione del contratto.” (Cf. Natoli Ugo, p. 319). Tradução livre: “Nos termos do Código Civil 

de 1865 era, como é sabido, altamente questionável se era possível admitir, em linhas gerais, a cessão do 

contrato.” 
124

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual..., pp. 451-452. 
125

 Segundo alguns autores, o Assignment of Contract não tem uma correspondência inequívoca com a Civil 

Law (Cf. Mario Bessone, Trattato..., p. 267); “Il sistema di common law non conosce un istituto giuridico che 

abbia caratteristiche simili alla cessione del contratto, quale prevista nel nostro codice civile.” (Alberto 

Lepri, p. 181) Tradução livre: “O sistema da common law não conhece um instituto jurídico que tenha 

características similares à cessão do contrato, tal como previsto em nosso Código Civil”; Paolo Gallo, p. 

1706. 
126

 http://thelawdictionary.org/assignment/ 

http://thelawdictionary.org/assignment/
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uma obrigação contraída no passado e, assim, jamais poderia ser transferido. O termo seria 

impróprio. 
127

 Como o sistema da Common Law corresponde a um direito essencialmente 

de natureza pretoriana, baseado em precedentes judiciais, o instituto do assignment of 

contract se constrói à medida que os conflitos chegam às cortes. Atualmente, o 

entendimento que prevalece é o de que o assignment of contract não pode ocorrer quando 

houver uma proibição no próprio contrato (tal como: neither party shall assign or delegate 

its rights), quando o assignment alterar substancialmente as expectativas contratuais (se 

diminuir o valor ou o retorno antecipado ou aumentar os riscos da outra parte do contrato) 

e quando violar a lei ou a ordem pública (não se pode ceder a condição de beneficiário da 

previdência, por exemplo). O assignment diferencia-se do delegation, em que uma parte 

não cede sua posição contratual, mas apenas confere a outra pessoa o dever de cumprir sua 

obrigação contratual. 

No Brasil, tanto o Código Civil de 1916 quanto o de 2002 não disciplinaram o 

instituto, embora a jurisprudência pátria o admita, com fundamento na liberdade contratual 

e precipuamente no artigo 425 do atual diploma civil (“É lícito às partes estipular contratos 

atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código”). 

O Código Europeu dos Contratos publicado em 2002 (que — embora não tenha 

força de lei — reflete as mais modernas tendências no campo do direito dos contratos) 

regrou a cessão da posição contratual (arts. 118 e seguintes). 
128

 O Instituto Internacional 

para a Unificação do Direito Privado (Unidroit) — cujo propósito é estudar formas de 

harmonizar o comércio internacional e coordenar o direito privado entre as nações — 

também estabeleceu em seus princípios, desde 2004, o instituto da cessão da posição 

contratual (assignment of contracts - arts. 9.3.1 e seguintes). 
129

 

Com efeito, trata-se de figura que se reveste de significativa importância 

prática em diversos setores do comércio jurídico. Para mostrar a utilidade do instituto, 

DIMAS DE OLIVEIRA CÉSAR aponta as dificuldades de que se revestem normalmente as 

negociações que precedem à conclusão definitiva dos pactos: referem-se a preço, prazo e 

garantias de pagamento, qualidade, quantidade, prazo de entrega, transporte e seguro de 

mercadorias, além de outras condições, peculiares a cada caso. Negociar e concluir o 

                                                           
127

 Arthur Corbin, Assignment of Contract Rights, p. 207. 
128

 http://www.eurcontrats.eu/site2/newdoc/Norme%20_Libro%20I-%20francese_.pdf (acesso em 01.07.14) 
129

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf 

(acesso em 01.07.14) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_privado
http://www.eurcontrats.eu/site2/newdoc/Norme%20_Libro%20I-%20francese_.pdf
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contrato implica trabalho, invenção, viagens, estudos, correspondências; e isso, em suma, é 

valor econômico. 
130

 

Realizado o contrato, pode convir a uma das partes transferir a terceiros sua 

posição no negócio, com o intuito de realizar lucro, de evitar riscos ou de remediar 

dificuldades supervenientes. Nesse caso, o modo mais simples e seguro — também menos 

dispendioso — de fazê-lo é ceder a posição no contrato. Destravar o negócio já concluído e 

recompô-lo entre as novas partes implicaria novos entendimentos, novas negociações, 

novas formalidades, além da incerteza do resultado. 

A circulação íntegra e unitária do contrato corresponde, assim, a uma exigência 

prática da vida do tráfego e não mera construção teórica. 
131

 Portanto, seja com ou sem 

regulamentação legislativa específica, o instituto existe por força das exigências da 

circulação econômica, mesmo porque não há vedação expressa no direito brasileiro. 

                                                           
130

 Cf. Dimas de Oliveira César, p. 7. 
131

 Cf. Puleo Salvatore, p. 11. 
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2.5. NATUREZA JURÍDICA DA CESSÃO DA POSIÇÃO 

CONTRATUAL 

Constatada a recorrência ao fenômeno da cessão de posição contratual na 

prática comercial, coube aos juristas, na ausência de dispositivos legais que regulassem o 

instituto, a tarefa de construir, com base nos pressupostos de direito positivo, uma teoria 

que explicasse essa figura jurídica. 
132

 Em sistemas como o nosso, em que só se admite a 

cessão de créditos e a assunção de dívidas, os juristas procuram classificar, em um dos 

institutos legislados, a realidade da cessão de posição contratual.  

Nesse contexto, surgiram várias teorias para explicar sua natureza jurídica. 

Para uma primeira corrente, seria necessário decompor o contrato nos seus efeitos ativos e 

passivos, transmitindo os primeiros mediante cessão de crédito e os segundos por uma 

assunção de dívida.  

Outra corrente, por sua vez, entende que esta solução — de decompor o 

negócio — embora teoricamente possível, não realizaria, de modo algum, a ideia de cessão 

da posição contratual, que supõe uma transmissão global e unitária de direitos e 

obrigações. Para uma terceira corrente, ainda, a cessão da posição contratual envolveria 

simples renovação de contrato. 

Dentre todas as teorias, destacam-se com maior relevância as teorias atomística 

e unitária, cujo ponto comum da discussão consiste em investigar se a cessão se efetiva 

mediante um processo composto de repasse de créditos e assunção de dívidas, ou se trata 

de um mecanismo unitário, em que se contemple por um único ato a cessão da própria 

posição de parte no contrato, com todos os seus direitos e deveres. 
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 Cf. Dimas de Oliveira César, p. 81. 
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2.6. TEORIA ATOMÍSTICA OU DECOMPOSIÇÃO 

(ZERLEGUNGSTHEORIE) 

Teoria atomística é toda aquela que tenta dissociar a transmissão dos créditos 

da transferência dos débitos, decompondo a figura da cessão de posição contratual em uma 

combinação de cessão de créditos com assunção de dívidas. Se do contrato defluem 

créditos e débitos para as partes e se elas podem transferi-los separadamente, é natural que 

possam transferi-los de maneira global. 
133

 Em outras palavras, se um contrato envolve 

créditos e débitos, estes dois institutos, juntos, atingem o efeito da cessão da posição 

contratual. 

SÍLVIO DE SALVO VENOSA explica que a ausência de disciplina do instituto nas 

legislações criou, na doutrina, a concepção que a transferência da posição contratual 

tratava-se, simplesmente, de um conjunto de cessões de créditos e assunções de dívidas, 

configurando, assim, a chamada teoria atomística, ou da decomposição, defendida 

originalmente por escritores alemães, pois seu ordenamento não descreve o instituto. 
134

 

Essa teoria servia também para explicar porque os códigos não tratam explicitamente da 

cessão da posição contratual, ao passo que se preocupam com a disciplina da cessão de 

créditos e da assunção de dívidas.  

Há também quem sustente que, como o ordenamento jurídico alemão impunha 

o princípio do número cerrado dos tipos negociais, a transferência dos contratos somente 

poderia ocorrer mediante o emprego desses dois institutos já existentes, não sendo possível 

criar um novo tipo negocial. 

O ponto em comum dos defensores dessa teoria é a decomposição do instituto 

em vários negócios autônomos, como se fosse uma mera combinação de uma cessão de 

todos os créditos emergentes do negócio com uma transmissão negocial de todas as 

dívidas. Essa teoria sustenta, assim, que a relação contratual em si não é transferível, mas 

pode ser fragmentada em créditos e débitos que podem, isoladamente, ceder-se. Quando 

transferidos para um mesmo sujeito, este se torna titular da inteira relação jurídica 

originária. 
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 Nas palavras de Silvio Rodrigues, admitida a cessão de crédito e a cessão de débito impõe-se como 

corolário lógico a necessidade de se acolher a cessão de contrato (p. 109). 
134

 Cf. Venosa, p. 348. 
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Nascida na Alemanha, tendo SIBER como seu principal expoente
135

, a teoria da 

decomposição também foi adotada na Itália por alguns autores
136

, tendo em RAFFAELE 

CICALA um dos seus mais conhecidos expoentes, na obra Il negozio de cessione del 

contrato. 
137

  

Contudo, ao retomar a teoria dos alemães, CICALA não pretendeu, segundo 

afirma, defender a concepção do negócio complexo de cessão de créditos e assunção de 

dívidas: "Il negozio di cessione del contratto è dunque, semplicemente, negozio di cessione 

dei crediti e di assunzione dei debiti corrispetivi". 
138

 Embora admita que a cessão da 

posição contratual seja um misto de cessão de créditos e assunção de dívidas, afirma que 

estes dois negócios não se acham distintos como se a cessão da posição contratual fosse 

coligação de dois negócios distintos. Segundo ele, o negócio de cessão da posição 

contratual opera sobre as relações que derivam do contrato, produzindo a transferência dos 

créditos e assunção de dívidas. O cessionário do contrato, no entanto, não se torna parte do 

contrato cedido; é, ao contrário, parte de todas as relações que derivam do contrato, como o 

cessionário do crédito ou o que assume as dívidas que são apenas parte de uma dessas 

relações. 
139
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 Siber in Plank, Kommentar, vol. II, parte I, Recht der Shuldverhältnisse, 1914. Posteriormente, Siber 

alterou seu pensamento e defendeu a teoria unitária, afirmando a possibilidade de transferência integral do 

contrato, pelo princípio da liberdade contratual - Jhering`s Jahrbucher, 70, 294 (cf. Marcello Andreoli, pp. 27 

e 31). 
136

 “Cosi configurata, la cessione di contratto può senz’altro definirsi come un negozio giuridico complesso, 

risultante da una cessione di crediti e da un accollo di debiti, che, operando la trasmissione dei crediti e dei 

debiti derivanti dal contratto, e quindi la trasmissione integrale del rapporto contrattuale, mette un terzo 

(cessionario) nella stessa posizione giuridica in cui si trovava uno dei contraenti (cedente).” (Giovanni 

Fontana, p. 205) Tradução livre: “Assim configurada, a cessão do contrato pode certamente ser definida 

como um negócio jurídico complexo, resultante de uma cessão de créditos e de uma assunção de dívidas, 

que, operando a transmissão dos créditos e dos débitos decorrentes do contrato, e portanto a transmissão 

integral da relação contratual, coloca um terceiro (cessionário) na mesma posição jurídica na qual se 

encontrava um dos contraentes (cedente).”; No mesmo sentido: Finzi, La riassicurazione e la cessione del 

portafoglio, Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, volume XXX, parte 

prima, Milano: F. Vallardi, 1932, pp. 656 e ss.  
137

 Conforme anotam Guido Alpa e Andrea Fusaro: “le principali critiche mosse alla teoria unitaria, in 

epoca sucessiva al’42, provengono da Cicala, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962 (...) 

Successivamente, l’unica voce solidaria con l’insigne A., sembra quella di Brunori, Intorno alla cessione e 

alla manutenzione del contratto, GI, 1971, I, 2, 896 ss.” (p. 340). Tradução livre: “as principais críticas à 

teoria unitária, na época subsequente a 1942, provm de Cicala, O negócio de cessão de contrato, Nápoles, 

1962 (...) Sucessivamente, a única voz solitária com o distinto A., parece ser a de Brunori, Sobre a cessão e a 

manutenção do contrato, GI, 1971, I, 2, 896 ss.” 
138

 Raffaele Cicala, Il negozio de cessione del contrato, p. 127. Tradução livre: “O negócio de cessão do 

contrato é portanto, simplesmente, uma negócio de cessão de créditos e de assunção de dívidas 

correspectivas.” 
139

 “Il cessionario del contratto diventa parte del contratto ceduto?” (O cessionário do contrato torna-se parte 

do contrato cedido?). Com essa pergunta, Raffaele Cicala introduz a sua teoria pela qual o instituto da cessão 

da posição contratual não transmite o contrato em si, mas apenas a relação contratual que dele deriva, o que 
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CICALA defendeu ainda que o nascimento dos direitos potestativos em relação 

ao cessionário é fenômeno provocado como decorrência natural da cessão da posição 

contratual, constituindo-se do efeito conjunto de uma cessão de créditos com uma assunção 

de dívidas. O seu surgimento, assim, ocorre independentemente de um ato de disposição de 

direitos potestativos e de um negócio de assunção dos deveres correlativos. 

MESSINEO criticou a posição de CICALA porque esta se contrapõe ao direito 

positivo italiano, que tem disciplina própria para o instituto, razão pela qual não seria 

possível encarar o instituto como cessão de créditos (art. 1.260 do Código Civil Italiano) 

conjugada com assunção de dívidas (art. 1.273 do Código Civil Italiano). MESSINEO 

sustenta sua crítica no princípio da certeza do direito objetivo, que proíbe que cada um se 

eleja legislador, pois não se poderá conceber um direito livre em que cada qual faria sua 

própria lei. 
140

 

Inobstante a previsão do atual Código Civil italiano, essa teoria também é 

criticada porque não condiz com o desejo dos contraentes. Na verdade, tal teoria viola 

abertamente a vontade das partes, pois fragmenta um único intento negocial em duas 

vontades distintas, com o incongruente resultado de que a cessão da posição contratual 

alvejada pelas partes não se materializa. Isso porque, essa teoria alcança somente o 

resultado atomístico da transferência de créditos e débitos, motivo pelo qual não se poderá 

jamais reconhecer ao cessionário, por exemplo, a titularidade do direito potestativo de 

                                                                                                                                                                                
significa, como consequência prática, que o cessionário não se torna parte do contrato, mas apenas parte da 

relação contratual cedida, que não se confunde com o contrato em si: “La domanda dev’essere precisata, 

perchè ocorre chiarire se s’intende far riferimento al negozio o ai rapporti:  chiarimento necessario dato che 

purtroppo, specie trattando del nostro tema, la dottrina discorre spesso di << contratto >> per indicare 

tanto il negozio, quanto i rapporti che dal negozio derivano. Se di << contratto >> si vuol discorrere come 

sinonimo di negozio, il cessionario non è parte, ma è terzo. Se invece s'intende parlare impropriamente di 

contratto per indicare il cd. rapporto contrattuale, cioè il complesso dei rapporti che dal contratto derivano, 

il cessionario non è terzo, mas è parte. Invero il cessionario non ha partecipato alla formazione del negozio, 

né subentra nel negozio, rispetto al quale perció rimane estraneo, ma subentra solo nei rapporti col negozio 

costituiti: egli è terzo rispetto al negozio ed è invece parte  rispetto ai rapporti.. - Come il lettore vede, 

stiamo operando con strumenti ben noti alla teoria del negozio, ma non impiegati costruttivamente dalla 

dottrina sul nostro tema" (Raffaele Cicala, Il negozio de cessione del contrato, p. 120) Tradução livre: “A 

pergunta é necessária, pois deve-se esclarecer se a intenção é referir-se ao negócio ou à relação: 

esclarecimento necessário uma vez que, infelizmente, especialmente tratando-se do nosso tema, a doutrina 

utiliza bastante o termo <<contrato>> para indicar tanto o negócio, quanto a relação que decorre do negócio. 

Se se deseja utilizar o termo <<contrato>> como sinônimo de negócio, o cessionário não é parte, mas é 

terceiro. Se, no entanto, se deseja falar impropriamente de contrato para indicar a chamada relação contratual, 

ou seja, o completo de relações que decorrem do contrato, o cessionário não é terceiro, mas é parte. Na 

verdade, o cessionário não participou da formação do negócio, nem ingressa no negócio, a respeito do qual 

permanece estranho, mas ingressa somente na relação constituída pelo negócio: ele é terceiro no que toca ao 

negócio e parte no que tange à relação — Como o leitor pode ver, estamos operando com instrumentos bem 

conhecidos da teoria do negócio, mas não empregados construtivamente pela doutrina em nosso tema.” 
140

F. Messineo, Il contratto, p. 34. 
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resolução do contrato. 
141

 

Esta reconstrução do fenômeno, portanto, não é convincente. 
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 Cf. Francesco Ferrara Jr., p. 109. O tema é tratado com maior profundida no capítulo de transmissão dos 

direitos potestativos. 
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2.7. TEORIA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 

Na vigência do Código Civil italiano antigo, que dispunha somente sobre a 

cessão de crédito, ROSARIO NICOLÒ
142

 negava a possibilidade da transmissão da posição 

contratual. Segundo seu pensamento, a assunção de dívida, na ausência de regra expressa, 

não tinha admissão no sistema italiano. Isso porque, o negócio de transmissão de dívida, 

puramente considerado, tratava-se de um negócio jurídico abstrato, sem causa, inadmitido 

pelo sistema italiano da época. 
143

 Em outras palavras, a relação causal, da qual se 

originava a dívida (e que é o próprio motivo constitutivo da obrigação), pertencia somente 

ao credor e ao devedor primitivo, não havendo tal relação causal entre o credor e o novo 

devedor, que assume tal posição tão somente em virtude do negócio abstrato de 

transmissão da dívida.  

No caso, porque a lei italiana da época não previu que a transferência de uma 

dívida pudesse decorrer como consequência direta e imediata de um negócio jurídico 

destinado a produzi-la, e, por outro lado, não havendo relação causal que pudesse legitimar 

a dívida do novo devedor, a conclusão do autor é pela impossibilidade técnica de se 

realizar a assunção de dívida. 
144

 Logo, não sendo possível a assunção de dívida, impunha-

se como consequência lógica a inadmissibilidade de transmissão da posição contratual, que 

envolvia créditos e débitos. 

De todo modo, não fosse pela impossibilidade técnica da assunção de dívida, o 

autor rechaça qualquer possibilidade de admissão da cessão contratual por meio da teoria 

atomística. Isso porque, para o autor, a cessão contratual não produz uma circulação 

jurídica da posição contratual, mas, em verdade, a cessão contratual é somente uma forma 

de circulação econômica, cuja realização não depende da cessão de crédito ou da assunção 

de dívida. Além disso, prossegue, construir a cessão contratual como uma complexa figura 

formada pela combinação de dois tipos negociais autônomos significa ignorar o caráter 

unitário da cessão contratual, fragmentando o intento das partes, inegavelmente único, em 

dois efeitos diversos. 
145

 

Dessa forma, ROSARIO NICOLÒ construiu uma teoria que prescindia do 

fenômeno da cessão de créditos ou débitos. Segundo o autor, a cessão contratual não é um 
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 Cf. Rosario Nicolò, pp. 279-303. 
143

 Cf. Rosario Nicolò, p. 290. 
144

Cf. Rosario Nicolò, p. 289. 
145

Cf. Rosario Nicolò, p. 294. 
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fenômeno de assunção, pelo cessionário, da titularidade da relação jurídica preexistente, 

nem de manutenção da relação contratual preexistente, mas, ao contrário, trata-se de um 

fenômeno de permanência da atividade negocial originada pelo contrato preexistente. Não 

se trata de permanência ou renovação da relação jurídica, mas de uma permanência ou 

renovação da fonte negocial daquela relação, isto é, do contrato originário. “La cessione 

del contrato, come figura autonoma, non é sostanzialmente che la rinnovazione di una 

dichiarazione negoziale, ossia una renovatio contractus". 
146

  

O fenômeno consiste na reprodução do mecanismo negocial originário. Em 

outras palavras, o cedido repete com o cessionário a declaração de vontade anteriormente 

feita com o cedente, formando-se, assim, um novo contrato. Portanto, a extinção de uma 

relação e a criação de outra conduz a uma renovação do contrato (renovatio contractus). 

Se o conteúdo do contrato permanece o mesmo, a reprodução ou renovação 

contratual na verdade é uma novação subjetiva. 
147

 O segundo contrato repete o primeiro, 

mas este se extingue e um dos sujeitos difere. Contudo, novação não é cessão da posição 

contratual. Por força da primeira, o contrato não circula, mas é substituído por outro igual.  

Daí porque essa teoria não tem muito prestígio na doutrina, uma vez que a renovação do 

contrato provoca o desaparecimento do primeiro e o surgimento de um novo, exatamente o 

que se quer evitar com a cessão de posição contratual. 
148
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Cf. Rosario Nicolò, p. 300. Tradução livre: “A cessão do contrato, como figura autônoma, não é 

substancialmente mais que uma renovação da declaração negocial, ou seja, uma renovação do contrato”. 
147

 “Eu penso que o conceito de renovação ou reprodução do negócio jurídico só é legítimo quando a relação 

precedente se mantenha inalterada, sobrevindo tal como existia. Não se objecte que, assim concebida, a 

reprodução é um nibil agere, uma pura inutilidade. Para quê reproduzir ou renovar o acto ou contrato, se se 

deixa intacta a situação anterior? Os direitos e as obrigações subsistem, com idêntico conteúdo e entre os 

mesmos sujeitos — e que vantagem haverá então em repetir o negócio jurídico? (...) O fenômeno é diferente 

se as cláusulas contratuais são modificadas ou se a relação jurídica se transmite ou é substituída por outra. Há 

então segundo acordo que não repete propriamente o primeiro, porque o atinge na sua vida ou nos seus 

efeitos. Estes passam a ter novo conteúdo ou novo titular, ou extinguem-se e são substituídos por outros. O 

contrato celebrado em segundo lugar não é reprodução do antecedente, é um contrato modificativo, 

translativo ou novatório.” (Inocêncio Galvão Telles, Cessão do contrato, 1950, pp. 19-20”. 
148

Cf. Puleo Salvatore, La cessione del contratto, 1939, pp. 23-29. No mesmo sentido: Francesco Ferrada Jr, 

p. 110; “Senonché tal negozio, per opinione unanime della dottrina, rinnovando il precetto giuridico messo 

in atto fra le parti da un precedente negozio, fa nel contempo estinguere, per inutilità, questo negozio stesso, 

ed è, quindi, impossibile attagliarlo alla cessione del contratto, che, invece, mantiene in vita, come si è detto, 

il contratto nel cui seno si opera la sostituzione” (Giovanni Criscuoli, p. 1598) Tradução livre: “Tal negócio, 

por opinião unânime da doutrina, renovando o preceito jurídico instaurado entre as partes por um negócio 

anterior, acaba por extinguir, por inutilidade, o próprio negócio em si, sendo portanto impossível atrelá-la à 

cessão de contrato que, em vez disso, mantém vivo, como se disse, o contrato no qual se opera a 

substituição.”; “Si potrebbe parlare di mutamento e rinnovazione solo se il nuovo contraente non succedesse 

nell’identica  posizione giuridica del precedente e o non acquistasse l’originario identico status di 

contraente (...) la cessione del contratto opera una sucessione, per quanto innanzi detto, in senso tecnico, nel 

contratto, in tutto il suo complesso di rapporti giuridici; successione idonea a far comprendere ed ottenere la 

piena sostituzione di un soggetto ad un altro nell’identica posizione giuridica di quest’ultimo, mediante 
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2.8. TEORIA UNITÁRIA (EINHEITSTHEORIE) 

Somente nos tempos modernos passou a doutrina a admitir a possibilidade 

legal da transmissão simultânea, através do mesmo ato, dos direitos e obrigações 

concernentes ao mesmo contratante. Esse novo entendimento resultou da observação de 

que a decomposição da cessão da posição contratual em duas operações jurídicas, de 

características opostas, não corresponde a nenhuma intenção real das partes, visto que tanto 

o cedente como o cessionário, ao efetuarem a cessão, visam a obter uma transmissão global 

e unitária da posição ou situação jurídica do primeiro para o segundo. 

PONTES DE MIRANDA criticou a teoria da decomposição, assinalando que tal 

teoria debulha a espiga de milho, mas não se adverte que não pode debulhá-la toda. Isso 

porque a cessão de todos os créditos, pretensões presentes e futuras, dívidas e obrigações 

não exaurem o conteúdo do negócio jurídico. De fora, ficariam os direitos formativos 

(resolução e denúncia do contrato, por exemplo) e correspondentes estados de sujeições. 
149

 

Na metáfora do autor, a espiga de milho representa a relação jurídica 

fundamental, que ultrapassa a soma dos direitos e dívidas que derivam do negócio jurídico. 

Nas palavras de PONTES DE MIRANDA: “é relação jurídica fundamental, e não soma de 

relações jurídicas de crédito ou de dívida”. 
150

 

É que a cessão da posição contratual não se identifica com a cessão dos 

créditos e a assunção das dívidas relativas a uma relação contratual existente. No caso da 

cessão da posição contratual, transmitem-se para o cessionário também todos os direitos 

potestativos dela incindíveis, os quais não são todos transmissíveis por via de cessões ou 

assunções individualizadas. 
151

 

Para suprir a falta de exaustão de uma cessão de créditos cumulada com 

assunção de dívidas, surge a teoria unitária ─ cujos maiores entusiastas foram SIBER na 

                                                                                                                                                                                
un’attività negoziale che la rende possibilide senza novazione nè qualsiasi altra forma di riproduzione del 

rapporto.” (Paolo Clarizia, pp. 54 e 56) Tradução livre: “Se poderia falar de mudança e renovação apenas se 

o novo contratante não sucedesse na idêntica posição jurídica do anterior e não adquirisse o idêntico status de 

contratante inicial (...) a cessão do contrato opera uma sucessão, por tudo quanto se disse, em sentido técnico, 

no contrato, em todo o seu complexo de relações jurídicas; sucessão idônea a fazer compreender e obter a 

plena substituição de um sujeito por um outro na idêntica posição jurídica deste último, mediante uma 

atividade negocial que lhe rende tal possibilidade sem novação nem qualquer outro tipo de reprodução da 

relação contratual.” 
149

 Cf. Pontes de Miranda, Tratado... Tomo XXIII, p. 405. 
150

 Cf. Pontes de Miranda, Tratado... Tomo XXIII, p. 406. 
151

 Cf. Ribeiro de Faria, p. 626. 
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Alemanha e MOSSA e PULEO na Itália
152

 ─ pela qual a cessão da posição contratual não 

consiste em uma transferência singular de créditos e débitos, mas oferece uma 

transferência integral e global dos elementos do contrato. Enxerga, assim, a cessão da 

posição contratual como a transmissão de vínculos criados por um contrato, encarados 

unitariamente, e não como uma simples soma ou conglomerado de créditos e débitos. 

Para os partidários da teoria unitária, transmitem-se não apenas os débitos e 

créditos, mas uma posição contratual com valor próprio, não identificável nem como 

débito, nem como crédito, nem como sua soma. O que se transfere, em suma, é um quadro 

unitário de relações formado por créditos, débitos, direitos potestativos, exceções, 

encargos, faculdades etc. 

Na Itália, SALVATORE PULEO sustentou que os créditos e as dívidas previstos 

no contrato podem ser transmitidos em separado, ainda que se refiram a um contrato 

sinalagmático, mas nenhuma dessas maneiras de transmissão pode repassar os direitos 

potestativos. Somente a cessão unitária da posição contratual é capaz de transferir todos os 

efeitos do contrato. PULEO sustenta ainda que a estrutura substancialmente unitária do 

negócio de cessão da posição contratual decorre da unidade intrínseca da declaração de 

vontade que o produz, à qual não poderia corresponder efeitos múltiplos. Seria 

inadmissível, portanto, desdobrar a manifestação da vontade unitária. 
153

 

GARCIA AMIGO também defende essa teoria. Segundo o autor, a cessão da 

posição contratual é um negócio jurídico unitário que se caracteriza como um contrato 

inominado e consensual, obrigatório e plurilateral, cuja finalidade é a de transmitir a um 

terceiro a relação contratual.
154

 

Partidário da mesma posição, MOTA PINTO explica que a cessão da posição 

contratual não consiste apenas em cessão de créditos e débitos, mas também em certos 
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 Cf. Paolo Clarizia, pp. 36 e 38 
153

 "Venendo quindi all’esame del problema costruttivo della cessione del contratto, abbiamo dimostrato che, 

proprio per la esistenza dei diritti potestativi strettamente collegati col rapporto contrattuale, oltrechè per la 

necessità che all’unica dichiarazione delle parti corrisponda un unico risultato, la cessione del contratto 

costituisce un fenomeno unitario, prodotto da un unico atto di disposizione, che investe come un sol tutto il 

complesso dei rapporti giuridici che costituiscono il contratto, e ne attua il trasferimento." (Salvatore Puleo, 

p. 118) Tradução livre: “Chegando portanto ao exame do problema construtivo da cessão do conrtato, 

demonstramos que, por causa da existência dos direitos potestativos intimamente ligados com a relação 

contratual, além da necessidade de que a uma única declaração das partes corresponda um único resultado, a 

cessão do contrato constitui um fenômeno unitário, produto de um único ato de disposição, que investe no 

seu todo um complexo de relações jurídicas que compõem o contrato, e implementa a transferência.” 
154

Garcia Amigo, p. 293. 
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direitos potestativos que não se transfeririam por simples junção de cessão de créditos com 

assunção de dívidas, concluindo pela insuficiência dessa mera combinação para 

transferência de todos os liames emergentes do contrato 
155

. 

Com base nisso, MOTA PINTO desenvolveu a noção de relação contratual ou 

relação obrigacional complexa
156

 e defendeu a tese de que o objeto transferido na cessão de 

posição contratual compreende créditos, débitos, direitos potestativos, sujeições, deveres 

laterais de comportamento, independentes do dever principal de prestação, exceções, 

expectativas, ônus etc., em uma palavra, todas as posições subjetivas em que uma parte 

contratual estaria constituída por força do contrato. 
157

 

Todos os elementos da relação contratual estão integrados numa estrutura 

orgânica com relações recíprocas de instrumentalidade e de interdependência, sob o 

influxo de um elemento polarizador comum, qual seja, a realização do contrato. 
158

 Esses 

vínculos, por outro lado, formam uma estrutura, um sistema (ou um processo, como dizem 

alguns), uma unidade que ele denomina relação contratual ou relação obrigacional em 

sentido amplo. Daí a sua tese de que o objeto da transmissão operada pela cessão da 

posição contratual compreende todos os vínculos ou liames intersubjetivos criados pelo 

contrato correntemente designado por cedido. 
159

 

JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA explica que a concepção unitária é a que 

melhor se ajusta ao próprio intento das partes, na medida em que a intenção normal destas 

é, realmente, a de efetuarem uma transmissão global de direitos e obrigações e não a de 

cindirem a operação em parcelas, consoante o seu sinal positivo ou negativo no patrimônio 

do cedente. A expressão legal posição contratual reflete exatamente essa concepção 

unitária do instituto, na medida em que para o cessionário se transmite uma série de 

poderes, deveres, ônus e estados de sujeição, que transcendem a pura soma aritmética dos 

efeitos da cessão de créditos e da assunção de dívida. 
160
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 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 194-231. 
156

 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 234-243 e 267-277. 
157

 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 278-310. 
158

 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 260-263 e 310-315. 
159

 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 316-330. 
160

Cf. Antunes Varela, Das obrigações..., p. 417. No mesmo sentido: “Ma è certo che una semplice 

combinazione di cessione di credito e accollo di debiti non sarebbe idonea a determinare il mutamento di 

titolarità né dei diritti potestativi, né delle aspettative. E se così è, la conclusione non potrà essere che una: 

la cessione del contratto, ossia la sostituzione di un nuovo soggetto ad una delle parti originarie 

nell’Organismus contrattuale, può essere conseguita soltanto tramite un negozio a ciò specificatamente 
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Fato é que o exame analítico dos casos práticos se encarregou de revelar a 

multiplicidade dos fenômenos de transmissão que envolve o contrato de cessão, 

enfraquecendo, assim, a teoria da decomposição analítica e, por outro lado, fortalecendo a 

teoria unitária do conteúdo da transmissão. MENEZES CORDEIRO, por exemplo, anota que a 

evolução do direito das obrigações favorece a admissão de formas cada vez mais elevadas 

de transmitir realidades obrigacionais, motivo pelo qual perfilha a teoria unitária. 
161

 

Nessa evolução, as legislações portuguesa e italiana perceberam a autonomia 

do instituto. Os códigos civis italiano e português regularam, no elenco das modificações 

subjetivas da relação obrigacional, a figura típica da cessão da posição contratual, 

ajudando, assim, a consolidar decisivamente na respectiva literatura jurídica a concepção 

unitária do instituto. 
162

 

                                                                                                                                                                                
inteso, in cui abbiano un ruolo (quale, lo vedremo in seguito) le manifestazioni di volontà di tutte le tre parti 

interessate.” (Alessio Zaccaria, p. 253) Tradução livre: “Mas é certo que uma simples combinação de cessão 

de crédito e assunção de dívida não seria idônea para determinar a mudança de titularidade nos direitos 

potestativos, nem nas expectativas. E se assim for, a conclusão não poderá ser outra: a cessão do contrato, 

que é a substituição de uma das partes contratuais originárias por um novo sujeito no organismo contratual, 

somente pode ser alcançada mediante um negócio especificamente destinado a isso, no qual a manifestação 

de vontade de todas as três partes envolvidas interessa.” 
161

Cf. Menezes Cordeiro, Direito..., p. 477. 
162

 “Le rilevate divergenze della dottrina sarebbero state superate dal legislatore del 1942 che, disciplinando 

ex novo l’istituto, avrebbe accolto la costruzione unitaria della cessione — questo orientamento si è andato 

consolidando presso gli scrittori italiani dopo l’entrata in vigore del nuovo codice: Francesco Messione, 

Paolo Clarizia, Ugo Natoli, Colagrosso, Franco Carresi, Marcelo Andreoli, Giovanni Criscuoli, Pietro 

Rescigno, Renato Scognamiglio, Giuseppe Mirabelli, Giorgio de Nova e Massimo Bianca. (Ernesto Briganti, 

p. 4); Tradução livre: “As relevantes divergências da doutrina foram superadas pelo legislador de 1942 que, 

disciplinando o instituto a partir do zero, acolheu a construção unitária da cessão — essa orientação vem se 

consolidando nos escritores italianos depois da entrada em vigor do novo código: Francesco Messione, Paul 

Clarizia, Ugo Natoli, Colagrosso, Franco Carresi, Marcelo Andreoli, John Criscuoli, Pietro Rescigno, Renato 

Scognamiglio, Joseph Mirabelli, Giorgio de Nova e Massimo Bianca.”; “...nonostante l’autorevole opinione 

che anche sotto il vigore del nuovo codice ha ribadito la tesi atomistica per la cessione del contratto, non si 

dubita più che l’istituto in esame rappresenti, dal punto di vista dogmatico, una figura unitaria, avente ad 

oggetto il trasferimento di un contratto, nei suoi aspetti attivi e passivi.” (Alberto Lepri, p. 3) Tradução livre: 

“...apesar da opinião abalizada que ainda sob a égide do novo código tem defendido a tese atomística para a 

cessão do contrato, não se duvida mais que o instituto em exame representa, do ponto de vista dogmático, 

uma figura unitária, cujo objeto é a transferência de um contrato, nos seus aspectos ativos e passivos.” 
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2.9. TEORIA INTERMEDIÁRIA OU DA COMPLEXIDADE 

NEGOCIAL 

De um lado, a teoria atomística dissocia, na transferência da posição contratual, 

a cessão de créditos da assunção de dívidas; de outro, a teoria unitária afirma que a 

transmissão se dá com relação à própria relação contratual, envolvendo, portanto, a 

transmissão global da posição subjetiva no contrato. 

Ainda dentro da posição atomística, há uma corrente que mitiga o 

entendimento extremo, colocando-se em posição intermediária, na teoria da complexidade 

negocial. 
163

 Por essa corrente, tida como intermediária, há uma cessão de crédito 

cumulada com assunção de dívida, mas — e aqui surge a diferença entre esta corrente e a 

teoria atomística — nem por isso falta unidade ao negócio da cessão da posição contratual. 

O negócio é único porque única é a declaração de vontade que origina a cessão do crédito e 

a assunção de dívida. 
164

 

A definição proposta por GIOVANNI FONTANA é a seguinte: “negozio giuridico 

complesso, risultante da una cessione di crediti e da un accollo di debiti, che, operando la 

trasmissione dei crediti e dei debiti derivante dal contratto, e quindi la trasmissione 

integrale del rapporto contrattuale, mette un terzo nella stessa posizione giuridica in cui si 

trovava uno dei contraenti”.
165

 

GALVÃO TELLES também define a cessão da posição contratual como a 

transmissão conjunta de débitos e créditos, mas sem que estes institutos sejam encarados 

autonomamente, como se constituíssem mera união de negócios. Para GALVÃO TELLES, o 

que dá unidade à cessão da posição contratual é a circunstância de a cessão de créditos e a 

assunção de débitos serem a contrapartida uma da outra. 
166

 Segundo ele, quer a 

transmissão dos direitos e obrigações provenha de um ato só ou dois, tem ela de ser 

simultânea e coordenada, para não se romper o necessário equilíbrio contratual. 
167
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 Cf. Pontes de Miranda, Tratado... Tomo XXIII, p. 406. 
164

 Cf. Dimas de Oliveira César, p. 84. 
165

 Cf. Giovanni Fontana, p. 205. Tradução livre: “negócio jurídico complexo, resultante de uma cessão de 

crédito e de uma assunção de dívida, que, operando a transmissão de créditos e dívidas decorrente do 

contrato, e portanto a transmissão integral da relação contratual, coloca um terceiro na mesma posição 

jurídica em que se encontrava um dos contratantes”. 
166

 Cf. Galvão Telles, Cessão de contrato, p. 148 e 169. 
167

Cf. Galvão Telles, Dos contratos em geral, p. 37. 
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Como se vê, a teoria intermediária procura conciliar as duas anteriores, 

enxergando na cessão da posição contratual um negócio jurídico complexo que, embora 

resultante de uma cessão de créditos e assunção de dívidas, é único, uma vez que a 

declaração de vontade das partes é uma só, como também o escopo é único, isto é, 

transferir a posição contratual. 

É difícil entender-se como o negócio de cessão permanece único apesar de 

resultar do complexo de vários mecanismos negociais (cessão de créditos e assunção de 

dívidas). Na verdade, o quotidiano nos oferece exemplos de pluralidade de negócios 

levados a efeito pelas mesmas partes e realizados em um único documento, mas isto não 

faz com que deixem de ser considerados negócios distintos (que conservam sempre sua 

distinta e inconfundível individualidade) e não um negócio único. 
168

 

GARCIA AMIGO 
169

, ao criticar as doutrinas intermediárias, diz que se a tese que 

procura o meio-termo tem em mira absorver as vantagens das teorias extremas, na 

realidade acaba por absorver os seus defeitos. Como é possível conceber-se que uma só 

declaração de vontade, constitutiva de um único negócio jurídico, atue ao mesmo tempo 

duas figuras negociais diversas como a assunção de dívidas e a cessão de créditos? 

Em termos práticos, essa teoria não se diferencia muito da concepção 

atomística, uma vez que ambas compartilham o entendimento de que o negócio jurídico é 

composto por uma cessão de créditos com assunção de dívidas, embora queiram atribuir 

uma unidade maior ou menor ao negócio. 
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 Cf. Marcello Andreoli, pp. 30-31. 
169

 Garcia Amigo, p. 279. 
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3. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL E SEUS 

DESDOBRAMENTOS 

 

A profundidade do tema e a riqueza de argumentos existentes para sustentar as 

teses sobre sua natureza jurídica fizeram com que os estudiosos se debruçassem — 

sobretudo — em desvendar a estrutura do negócio de cessão da posição contratual. Tal 

debate, no entanto, longe de permitir um aprofundamento amplo e geral sobre o tema, 

terminou por desenvolver menos outros aspectos relevantes e pouco claros do instituto em 

análise, os quais serão tratados neste capítulo. 

 

3.1. CONTRATOS BILATERAIS E UNILATERAIS 

Tanto o Código Civil português como o italiano exigem — para a cessão da 

posição contratual — a existência de prestações correspectivas. 
170

 Daí porque a doutrina, 

em geral, diz que a cessão da posição contratual é privativa dos contratos sinalagmáticos 

ou bilaterais, nos quais há prestações recíprocas. 

Sustenta tal doutrina que, como é da essência da cessão de posição contratual 

que a transferência tenha como objeto um complexo de elementos ativos e passivos, essa 

situação é incompatível com os contratos unilaterais, nos quais cada sujeito situa-se em 

posição exclusiva: um é credor, enquanto outro é devedor. Se do contrato base advém 

somente direitos ou apenas obrigações, a cessão que dele se efetuar para terceiro reduzir-

se-ia naturalmente a uma cessão de créditos ou a uma assunção de dívida. Se o contrato é 

unilateral, se dele apenas brotam obrigações para uma das partes, como o mútuo, a questão 

não tem autonomia nem oferece peculiaridades, cifra-se numa vulgar transmissão de 

crédito ou de dívida. 
171
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 Itália – CC, art. 1406; Portugal – CC, art. 424º. 
171

 Cf. Orlando Gomes, Contratos, p. 177; Inocêncio Galvão Telles, Cessão do contrato, 1950, p. 2. No 

mesmo sentido, a doutrina italiana: “Che il contratto, per essere punto di riferimento oggettivo di una 

cessione, debba essere con prestazioni corrispettive, è cosa evidente: infatti, quando il contratto è con 

prestazioni a carico di una sola parte, sorge soltanto un diritto di credito con la correlativa obbligazione. In 

tal caso non si cederebbe una posizione contrattuale, ma o una posizione creditoria o una posizione 

debitoria, non potendo avere alcuna influenza sull’essenza dell’una o dell’altra o sulle leggi che ne regolano 

la circolazione il fatto che il credito o il debito abbia quale fonte un contratto oppure un diverso fatto 
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Há quem ainda não só concorde com a inaplicabilidade do instituto aos 

contratos unilaterais, como estenda sua limitação aos contratos bilaterais ainda não 

exauridos. 
172

 

BARBERO, no entanto, entende arbitrária a restrição do alcance do instituto 

imposta pela lei. Entende não ser devida a exigência de prestações correspectivas, pois não 

haveria razão de permitir-se a cessão de posição no contrato de compra e venda, 

fornecimento ou locação e proibir-se a mesma cessão em um mandato, depósito ou 

mútuo.
173

 Tal limitação contrasta com o princípio da autonomia contratual e a exigência da 

vida prática que nortearam a criação do instituto no Código Civil italiano.
174

 

Se não fosse possível a cessão da posição contratual nos contratos unilaterais, 

não seria possível atingir o intento das partes com uma mera cessão de crédito ou assunção 

de dívida. Isso porque, no contrato unilateral, a posição ativa ou passiva do cedente não se 

reduz somente a um crédito ou uma dívida, mas engloba todos os direitos potestativos do 

contraente. 
175

 No mútuo ou doação, por exemplo, uma simples assunção de dívida 

impediria o assuntor, no primeiro caso, de exigir do mutuante a responsabilidade por vícios 

da coisa e, no segundo caso, de recorrer à revogação por ingratidão do donatário.
 176

 

                                                                                                                                                                                
giuridico.” (Franco Carresi, pp.44-45); Tradução livre: “Que o contrato, por ser ponto de referência objetiva 

de uma cessão, deva ser com prestações correspectivas, é coisa evidente: de fato, quando o contrato é com 

prestação a cargo de uma só parte, surge somente um direito de crédito com a correspectiva obrigação. Em tal 

caso não se cederia uma posição contratual, mas uma posição creditória ou uma posição debitória, não 

podendo haver alguma influência sobre a essência de uma ou outra ou mesmo sobre as leis que lhe regulam a 

circulação o fato de que o crédito ou a dívida tenha como fonte um contrato ou um fato jurídico diverso”; “Si 

parla di cessione soltanto nei contratti corrispettivi, perché negli altri rapporti si cede la sola posizione di 

creditore, oppure eventualmente si provvede alla sostituzione del debitore” (Alberto Trabucchi, Istituzioni... 

p.697) Tradução livre: “Se fala de cessão somente nos contratos correspectivos, porque nas outras relações se 

cede somente a posição de crédito, ou eventualmente se procede a substituição do devedor.” 
172

 Silvio Rodrigues, p. 109. 
173

(1967:301) apud Silvio de Salvo Venosa - v. II, 3ª ed., Ed. Atlas, 2003, pp 353-354. 
174

 “I limiti alla cedibilità del contratto sono desumibili dal tessuto normativo, il quale richiede, da un lato, 

un contratto con prestazioni corrispettive, e, dall’altro, che le predette prestazioni non siano state ancora 

eseguite. Tali limitazioni sono state vivacemente criticate, perchè contrastano con il riconoscimento 

dell’autonomia contrattuale e con le esigenze della prassi che hanno ispirato, come si legge nella Relazione 

al codice, la creazione del nuovo istituto, applicabile <<anche ai contratti c.d. unilaterali (mandato, mutuo 

ecc.) e ai contratti con effetto traslativo>>.” (Mario Bessone, Trattato..., p. 294) Tradução livre: “Os limites 

à cedibilidade do contrato são inferidas a partir do texto normativo, o qual requer, por um lado, um contrato 

com prestações correspectivas e, de outro, que tais prestações não tenham sido ainda executadas. Essas 

limitações têm sido fortemente criticadas, porque contrastam com o reconhecimento da autonomia contratual 

e com as exigências da prática que inspiraram, como se lê na exposição dos motivos do Código, a criação do 

novo instituto, aplicável << mesmo aos contratos chamados unilaterais (mandato, mútuo, etc.) e aos contratos 

com efeito traslativo >>.” 
175

 Cf. Mario Bessone, Trattato..., p. 295. No mesmo sentido: Vaz Serra, RLJ, 1981, p. 80. 
176

 Cf. Menezes Leitão, pp. 84-5. 
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Há quem sustente, por isso, que a expressão contratos com prestações 

correspectivas não se refere aos bilaterais, mas aos contratos a título oneroso, onde se 

incluem os unilaterais, como o mútuo, depósito e mandato. O fundamento é de que 

contratos com prestações correspectivas não são sinônimos de contratos bilaterais, mas 

englobam também os contratos com prestações correspectivas unilaterais, porque são 

onerosos e não gratuitos. A correspectividade é um conceito mais amplo que a 

bilateralidade, donde é possível reconhecer tanto o contrato bilateral como o contrato 

unilateral a título oneroso. 
177

 É o caso, por exemplo, da possibilidade de cessão no 

contrato de doação com encargo, em virtude do ônus que lhe acompanha como 

contrapartida, gerando prestação correspectivas. 
178

 

O entendimento doutrinário mais recente, no entanto, é ainda mais abrangente, 

no sentido de que o legislador não limitou as hipóteses de cessão, mas apenas disciplinou 

uma hipótese típica, mais recorrente na prática, nada impedindo a cessão da posição 

contratual para todo e qualquer contrato. 
179

 Essa última linha de raciocínio parece mais 
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 Cf. Antonio Albanese, I limiti..., p. 113. 
178

 Cf. Paolo Clarizia, pp. 56-60. 
179

 Cf. Giorgio De Nova, Trattato..., p. 654; Paolo Gallo, p. 1710; “In realtà, poiché nel silenzio normativo si 

praticava, anche attraverso i cc.dd. <<stabiliti>>, soprattutto la cedibilità del contratto di compravendita di 

merci o di derrate, il contratto più diffuso, e cioè quello bilaterale o a prestazioni corrispettive, è stato 

elevato a paradiga del contratto cedibile, sicchè nell`art. 1406 c.c., l’espressione <<contratto con 

prestazioni corrispettive>> sta a significare contratto bilaterale, nel significato tradizionale, cioè con 

obbligazioni reciproche o sinallagmatiche. Orbene, mentre una prima lettura portava a riconoscere che il 

legislatore, nel disciplinare per la prima volta la cessione del contratto, <<appare orientato verso lo schema 

del contratto bilaterale>>, superate le incertezze e le oscillazioni delle varie interpretazioni, oggi può 

ritenersi che non vi sono <<ragioni di sostanza contro l’ammissibilità di cessioni (anche) atipiche>>.” 

(Mario Bessone. Trattato di Diritto Privato – Il Contratto in Generale (v. XIII – Tomo VI). Turim: G. 

Giappichelli Editore, 2000, p. 294). Tradução livre: “Na realidade, uma vez que no silêncio normativo se 

praticava, ainda que por meio da chamada <<stabiliti>>, em especial a cedibilidade do contrato de compra e 

venda de bens ou mercadorias, o contrato mais difundido, que são os bilaterais ou com prestações 

correspectivas, foi elevado a paradigma de contrato transferível, de modo que no art. 1406 CC, a expressão 

<<contrato com prestações correspectivas>> significa contrato bilateral, no sentido tradicional, isto é, com 

obrigações recíprocas e sinalagmáticas. Bem, enquanto uma primeira leitura levava a reconhecer que o 

legislador, ao disciplinar pela primeira vez a cessão de contrato <<parece orientado para o padrão de contrato 

bilateral>>, superadas as incertezas e oscilações das várias interpretações, hoje pode se considerar que há 

<<razões de fundo contra a admissibilidade da cessão (também) atípica>>.” 

Na jurisprudência italiana: “Pertanto l’ambito di applicazione dell’istituto non è circoscritto all’ipotesi di 

contratti a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite ma si entende anche ai contratti 

unilaterali e ai contratti ad effetti reali; con riferimento a questi ultimi, la cessione è subordinata al 

consenso del contraente ceduto anche quando abbia ad oggetto la posizione contrattuale del venditore e 

questi abbia già eseguito la propria prestazione, posto che l’adempimento lascia persistere obblighi, la cui 

permanenza rende la sostituzione di tale soggetto non irrilevante per la tutela degli interessi del 

compratore.” (Cass., 2.6.2000, n. 7319, Contr., 2000, 977, con nota di Besozzi) Tradução livre: “Portanto, o 

âmbito de aplicação do instituto não se limita à hipótese de contratos com prestações correspectivas ainda 

não completamente executadas, mas se estende também aos contratos unilaterais e aos contratos com efeitos 

reais; com referência a este último, a cessão é subordinada ao consenso do contraente cedido também quando 

tenha como objeto a posição contratual do vendedor e este haja já executado a própria prestação, uma vez 
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coerente, inclusive porque retira a imagem de que haveria na lei italiana e portuguesa uma 

restrição sem propósito. 

                                                                                                                                                                                
que o adimplemento deixa persistir obrigações, cuja permanência torna a substituição de tal sujeito não 

irrelevante para a proteção dos interesses do comprador.” 
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3.2. CONTRATO COM PRESTAÇÕES EXAURIDAS E 

CONTRATOS DE EXECUÇÃO CONTINUADA 

No direito italiano, exige-se — para a cessão da posição contratual — que as 

prestações ainda não estejam ultimadas. Daí porque se costuma sustentar que a cessão da 

posição contratual não é concebível para os contratos com prestações exauridas, isto é, em 

que já se atingiu o seu resultado jurídico.  

Um exemplo dado é a impossibilidade de se ceder integralmente a posição 

jurídica do comprador que, aperfeiçoado o contrato, adquiriu a propriedade, pois, nesse 

caso, somente restou a obrigação de pagar o preço, que se trata pura e simplesmente de 

uma transferência de débito. Igualmente, não se poderia transferir a posição contratual do 

vendedor, senão somente no que se refere ao direito de receber o preço, na forma de uma 

regular cessão de crédito. 
180

 Portanto, como a cessão limitaria-se aos contratos com 

prestações ainda não exauridas, estariam excluídos do âmbito do instituto a possibilidade 

de cessão da posição contratual na compra e venda, uma vez que, transferida a propriedade 

e pago o preço, não haveria mais nada a ser cedido. 
181

 

Como consequência desse raciocínio, a cessão da posição contratual somente 

seria aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida, porque somente nessas 
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 Rosario Nicolò, p. 291; Carresi, pp. 47-49; 
181

 “Con una certa improprietà di linguaggio, si tende spesso a identificare tale questione con quella, 

diversa, relativa alla potenziale efficacia reale della cessione del contratto (...) Con ciò si vuole chiarire che 

una volta trasferita la proprietà e pagato il prezzo, la compravendita non è più suscettibile di cessione, 

ancorché sia ancora operativa, ad esempio, la garanzia per i vizi e per l’evizione, perché tutti gli effetti 

fondamentali debbono considerarsi esauriti; non sarebbe pertanto possibile per il venditore far ricadere su 

un terzo le conseguenze di tale garanzia cedendogli il contratto, perché tali obblighi non possono che 

gravare chi ha effettivamente venduto. Allo stesso modo, il compratore che abbia già acquistato la proprietà 

resterà creditore del diritto alla consegna, ancorché ceda il contratto: il cessionario subentrerà nell’obbligo 

residuo di pagare il prezzo e in tutti quei diritti che assistono la parte contrattuale (si sono già citati i diritti 

di recesso, le legittimazioni alle azioni di risoluzione, di annullamento, di rescissione, e così via), ma non in 

quelle situazioni giuridiche strettamente collegate alla prestazione già eseguita del trasferimento della 

proprietà (diritto alla consegna, garanzia per vizi e per evizione)”(Ilaria Riva, .pp. 643 e 647). Tradução 

livre: “Com uma certa impropriedade de linguagem, muitas vezes se tende a identificar este problema com 

aquele, diferente, relativo a potencial eficácia real da cessão de contrato (...) Com isso deseja-se esclarecer 

que uma vez transferida a propriedade e pago o preço, a compra e venda não é mais sucetível de cessão, 

embora ainda seja operacional, por exemplo, a garantia pelos vícios e pelas evicções, porque todos os efeitos 

fundamentais devem ser consideradas exauridos; não seria, portanto, possível para o vendedor fazer recair 

sobre um terceiro as consequências de tal garantia cedendo-lhe o contrato, porque tais obrigações não podem 

representar um peso para quem haja efetivamente vendido. Da mesma forma, o comprador que já é 

proprietário permanecerá credor do direito de entrega, ainda que ceda o contrato: o cessionário assumirá a 

obrigação residual de pagar o preço e em todos aqueles direitos que assistem à parte contratante (já foram 

mencionados o direito de resilição, a legitimidade para as ações de resolução, de anulação, rescisão, etc.), 

mas não naquelas situações jurídicas estritamente ligadas à prestação já realizada de transferência de 

propriedade (direito de entrega, garantia pelos vícios e pelas evicções).” 
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hipóteses é possível pensar em uma transferência da qualidade de contraente com os 

respectivos direitos e obrigações, que formam um complexo orgânico com um certo senso 

unitário. Por outro lado, quando o contrato já teve uma de suas prestações exauridas, a 

interdependência que há entre os vários elementos constitutivos do seu conteúdo 

necessariamente se rompe, de tal forma que os elementos ainda existentes, porque não 

integralmente realizados, podem circular de maneira atomística, isto é, seguindo a lei de 

circulação que é própria de cada um deles, segundo se trate de um elemento ativo (cessão 

de crédito) ou de um elemento passivo (assunção de dívida). 
182

 

Em sua essência, esta visão considera a situação jurídica de cada parte em um 

contrato como uma mera soma de débitos e créditos, de forma que, faltando qualquer um 

desses componentes, o contrato poderia ser transferido pela cessão de crédito ou assunção 

de dívida. 
183

  

Essa visão reflete o pensamento da teoria atomística e, tal como aqui se 

escreveu sobre os contratos unilaterais, deve ser afastada. Isso porque, em um contrato 

executado por uma das partes, embora possa não subsistir a conjunta qualidade de devedor-

credor da prestação principal, a posição ativa ou passiva da parte não se reduz somente a 

um crédito ou débito, porque essa compreende também os direitos potestativos do 

contraente. Com efeito, se não se demonstra que a transferência dos direitos potestativos 

possa ocorrer de acordo com as regras da cessão de crédito (ou assunção de dívida), não há 

outro caminho para se transferir uma posição contratual ativa (ou passiva) senão aplicar o 

instituto da cessão da posição contratual. 
184

 

Um contrato de compra e venda executado apenas pelo vendedor atribui a este 

não apenas um direito de crédito ao preço, mas também, entre outros efeitos, uma 

imposição de garantia contra evicção ou pelos vícios da coisa vendida e, eventualmente, a 

resolução do contrato por incumprimento do comprador.   

No contrato de compra e venda de um imóvel, por exemplo, se o comprador 

deseja transferir o bem a um terceiro, pode se valer, em vez de uma nova compra e venda, 

de uma cessão da sua posição contratual no contrato de compra e venda anterior, hipótese 
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 Rosario Nicolò, p. 292. 
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 Cf. Vaz Serra, Cessão..., p. 10. 
184

 Cf. Franco Anelli, Cessione..., pp. 267-268. 
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em que não se responsabilizará pelos vícios e evicção, porque tal responsabilidade 

permanecerá com o cedido, que continua a figurar como vendedor na relação contratual. 
185 

 

Imagine-se, ainda, um contrato de importação, em que antes da chegada da 

mercadoria, o então comprador decide aliená-la a um terceiro. Se o fizer mediante uma 

compra e venda, suportará o prejuízo por conta de eventual inadimplemento do vendedor. 

Contudo, se o fizer mediante uma cessão da posição contratual, poderá exonerar-se de 

qualquer responsabilidade por eventual inadimplemento do vendedor, que se tornará o 

cedido na relação contratual. 
186

 

Mas pergunta-se, então, por qual razão o cessionário aceita submeter-se a esse 

trâmite em vez de adquirir o bem mediante uma compra e venda direta. Procurar a razão 

que explique o porquê um terceiro (cessionário) pode aceitar adquirir o bem mediante uma 

cessão da posição contratual e não diretamente do cedente, mediante uma compra e venda, 

equivale a procurar a razão pela qual um cessionário adquiri o crédito do cedente em vez 

de lhe pedir a soma equivalente em dinheiro. Talvez por questões práticas de celeridade e 

simplicidade, ou até mesmo pelo aspecto financeiro que circunda o negócio, seja vantajoso 

ao cessionário celebrar a cessão de posição contratual. 
187

 E, pelo lado do cedido, caso a 

cessão não lhe agrave a posição jurídica nem lhe traga qualquer prejuízo, não poderá a ela 

se opor. 

 

 

                                                           
185

 “...nel caso di contratti ad effetti traslativi è possible distinguire tra la cessione del contratto ed il 

trasferimento del bene dal compratore ad un terzo, successivo acquirente; infatti, mentre con un nuovo 

contratto di vendita il successivo acquirente ha rapporti solo con il próprio alienante, con la cessione del 

contratto traslativo, invece, il cessionario avrebbe causa dal proprio cedente limitamente alla cessione, 

mentre per l’attribuzione traslativa tra primo alienante e primo acquirente, il cessionario, sostituendosi al 

cedente (primo acquirente), ha causa direttamente dall’alienante originario. Ciò comporta che i cc.dd. 

naturalia negotti, ossia le garanzie per evizione e per vizi, sarebbero prestati al cessionário non dal cedente 

ma direttamente dall’originario alienante.” (Mario Bessone, Trattato..., p. 296) Tradução livre: “... No caso 

de contratos de efeitos translativos é possível distinguir entre a cessão de contrato e a transferência do bem do 

comprador para um terceiro, subsequente ao comprador; de fato, enquanto com um novo contrato de compra 

e venda o comprador subsequente tem relação somente com o próprio alienante, com a cessão de contrato 

traslativo, no entanto, o cessionário advém do próprio cedente, uma vez que pela atribuição traslativa entre o 

primeiro alienante e primeiro comprador, o cessionário, substituindo o cedente (primeiro comprador), advém 

diretamente do aliente originário. Isso implica que os chamados elementos naturais do negócio, ou seja, as 

garantias por evicção e pelos vícios, serão prestatas ao cessionário não pelo cedente, mas diretamente pelo 

primeiro vendedor.” 
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 Cf. Marcello Andreoli, pp. 18-19. 
187

 Cf. Giovanni Fontana, p. 181. 
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Portanto, nos contratos já cumpridos por uma das partes, o vínculo existente 

entre os sujeitos do negócio não se reduz somente a um crédito ou débito, porque a relação 

contratual compreende também os direitos potestativos, deveres laterais e garantias. Os 

direitos potestativos, ligados à relação contratual, bem como os deveres laterais e as 

garantias, existentes na titularidade do credor ou do devedor, não seriam abrangidos por 

uma cessão de crédito ou assunção de dívida. Se se pretende abranger estes vínculos, então 

só é legítimo um negócio que permita a sucessão na relação contratual. Nenhuma exigência 

lógica ou teleológica restringe, pois, a cessão da posição contratual aos contratos com 

prestações recíprocas, ainda não executadas. 
188
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 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 363-365. No mesmo sentido, Giorgio De Nova: “Certo, nei contratti unilaterali 

(e nei contratti bilaterali eseguiti ex uno latere) non sussiste, per definizione (o non sussiste più), la 

congiunta qualità di debitore-creditore di prestazioni principali: ma non per questo la posizione attiva o 

passiva delle parti si riduce al solo credito o al solo debito, poiché essa comprende anche i diritti potestativi 

del contraente, le azioni relative, i diritti fondati su patti speciali. E dunque ha ragion d’essere anche in 

questi casi la cessione del contratto, poiché essa, come si è detto, consente di ottenere un risultato che non 

può essere conseguito con la cessione del credito o l’accollo del debito.” (Trattato, pp. 655-656); Tradução 

livre: “É certo que, nos contratos unilaterais (e nos contratos bilaterais executados somente por um lado) não 

subsiste, por definição (ou não existe mais), a conjunta qualidade de devedor-credor da prestação principal: 

mas não por isso a posição ativa ou passiva da parte se reduz somente ao crédito ou ao débito, uma vez que 

essa compreende também os direitos potestativos do contraente, as ações relativas, os direitos baseados em 

condições especiais. E portanto há razão de ser também neste caso a cessão de contrato, uma vez que essa, 

como se disse, permite obter um resultado que não pode ser alcançado com a cessão de crédito ou a assunção 

de dívida.”; “Già si è antecipato come sia affermazione ormai ricorrente nel discorrere della più recente 

dottrina, e condivisa altresì da talune corti giudicanti, quella secondo cui l’ambito operativo della cessione 

del contratto non si esaurirebbe, come pare indicare il disposto legislativo (art. 1406 c.c.), ai soli contratti a 

prestazioni corrispettive non ancora eseguite, in tutto o in parte, ben potendo invece riguardare anche 

contratti unilaterali o contratti bilaterali eseguiti ex uno latere; tale principio, in via di consolidamento, 

rappresenta l’esito di un’evoluzione del pensiero giuridico che, muovendo da una concezione dell’istituto 

rigosamente ancorata alla lettera del codice, giunge a interpretare l’espressione ‹‹ non ancora eseguite ›› 

come sinonimo di ‹‹ non totalmente eseguite ››. Il mutamento in corso è reso possibile dalla costatazione, 

avanzata in tempi ormai lontani e oggi fatta propria dalla quasi totalità degli autori, secondo cui, anche 

qualora una delle corrispettive prestazioni sia stata adempiuta, la residua situazione contrattuale facente 

capo a una delle parti non si esaurisce in un mero credito (o debito), come tale disponibile solo per mezzo di 

una cessione del credito ex artt. 1260 ss. C.c. (o di un accollo del debito ex art. 1273 c.c.), ma resta una 

posizione composita comprensiva di aspettative, diritti potestativi (si pensi ai diritti di recesso e di riscatto), 

legittimazioni alle azioni contrattuali (quali l’azione di risoluzione, di rescissione o di annullamento), 

nonché di tutti gli effetti derivanti da eventuali patti aggiunti (si pensi al diritto scaturente da una clausola 

penale o al vincolo nascente dalla clausola compromissoria), che come tali non passano al mero cessionario 

del credito (o all’accollante). (...) in tal modo, il cessionario della posizione contrattuale attiva potrebbe, a 

differenza del mero cessionario del credito, reagire all’inadempimento del ceduto chiedendo, ad esempio, la 

risoluzione del contratto o la prestazione prevista dalla penale.” (Cf. Ilaria Riva, pp. 637-639). Tradução 

livre: “Já se antecipou como a afirmação já recorrente na doutrina mais mais recente, e partilhada por alguns 

juízes, aquela segundo a qual o âmbito operacional da cessão de contrato não se limitaria, como parece 

indicar o dispositivo legislativo (art. 1406 CC), somente aos contratos com prestações correspectivas ainda 

não realizadas, no todo ou em parte, bem podendo também abranger os contratos unilaterais ou bilaterais 

executados por apenas uma das partes; tal ptincípio, em processo de consolidação, é o resultado de uma 

evolução do pensamento jurídico que, vindo de uma concepção do instituto rigosamente ancorada à letra do 

código, trata de interpretar a expressão <<ainda não realizada>> como sinônimo de <<não totalmente 

concluída>>. A mudança em curso é possível pela constatação, avançada em tempo já bem distante e hoje 

endossada por quase todos os autores, segundo quem, mesmo que uma das prestações correspectivas tenha 

sido adimplida, a situação contratual residual de titularidade de uma das partes não se resume a um mero 
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Uma orientação contrária só pode ser compreendida no âmbito de uma 

concepção que considere a posição contratual como um simples somatório de créditos e 

dívidas, sem tomar em consideração a situação jurídica complexa que ela representa, e que 

inclui ainda situações de outra ordem como os direitos potestativos e os deveres acessórios. 

Quem considera a posição contratual como algo mais do que a simples transmissão de 

créditos e dívidas terá que reconhecer que os negócios de cessão de créditos ou transmissão 

de dívidas não são suficientes para a transmissão da posição jurídica global resultante dos 

contratos unilaterais ou dos contratos bilaterais já parcialmente executados, que terá que 

resultar assim antes da cessão da posição contratual.  

Imagine-se, por exemplo, um contrato de empreitada, em que a construtora já 

entregou a obra, mas ainda não recebeu todo o preço. Alguns diriam que esse contrato 

poderia ser transferido por uma simples cessão de crédito, uma vez que resta apenas o 

pagamento do preço. Contudo, o artigo 618 do Código Civil determina que, nos contratos 

de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais 

e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança 

do trabalho. Se o negócio não for feito mediante cessão da posição contratual, o cedente 

continuará responsável pela garantia da obra. Igualmente, em uma compra e venda de 

imóvel, o comprador poderá, caso deseje transferir o negócio, ceder sua posição contratual, 

para que o cessionário possa, se for o caso, reclamar pela evicção ou por vícios ocultos, o 

que não seria possível se fosse cedido apenas o crédito em vez de todo o contrato. Não se 

pode, portanto, excluir o interesse do empreiteiro de exonerar-se de uma relação contratual 

cujos efeitos ainda nao estejam completamente exauridos, transferindo não só os créditos 

ainda existentes, como também as obrigações e garantias residuais. 

É importante destacar que, na cessão da posição contratual, o cessionário 

assume a posição no estado em que se encontra, com todos os seus bônus e ônus. Os 

créditos e obrigações que, embora já vencidos, não tenham sido satisfeitos, serão de 

obrigação do cessionário, sem que o cedente tenha mais qualquer responsabilidade pelo 

                                                                                                                                                                                
crédito (ou débito), como tal disponível por meio de uma cessão de crédito nos termos dos artigos. 1260 ss. 

CC (ou assunção de dívida, nos termos do art. 1273 CC), mas resta uma posição composta de expectativas, 

direitos potestativos (tal como o direito de resilição e retrovenda), a legitimidade das ações contratuais (tais 

como a ação de resolução, de rescisão ou de anulação), bem como todos os efeitos decorrentes de quaisquer 

cláusulas adicionais (tal como cláusula penal ou cláusula de arbitragem), que, como taais, não se transferem 

ao mero cessionário do crédito (ou assunto da dívida). (...) dessa forma, o cessionário da posição contratual 

ativa poderia, ao contrário do mero cessionário do crédito, voltar-se contra o inadimplemento do cedido 

requerendo, por exemplo, a resolução do contrato ou a prestação prevista na cláusula penal.” 
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seu cumprimento (responderá, no entanto, perante o cessionário caso não lhe tenha disso 

dado ciência). Logo, os direitos de crédito e as obrigações cujo vencimento já tenha 

ocorrido e, portanto, já deveriam estar extintos, mas ainda não estão porque não foram 

cumpridos, passarão a ser de responsabilidade do cessionário.  

Igualmente ocorre quando se tratar do incumprimento de uma obrigação que, 

embora existente anteriormente ao momento da cessão, manifestou-se somente após, tal 

como o vício da coisa. Naturalmente, o contraente cedido poderá exercer perante o 

cessionário os direitos correspondentes. 
189

 Embora esta seja a regra, uma vez que o 

cessionário assume a posição contratual no estado em que se encontra, entendemos que, tal 

como na evicção, nada impede que as partes, por cláusula expressa, possam reforçar, 

diminuir ou excluir a responsabilidade do cessionário pelo vício redibitório. 

Por fim, considere-se ainda a situação de um contrato em que as prestações de 

ambas as partes já foram executadas, mas o contrato ainda não está totalmente exaurido. 

Nessa hipótese, também pode haver interesse do cedente em transferir sua posição no 

contrato de que ainda deflua consequências jurídicas, pois a execução da prestação não 

impede que uma das partes possa opor contra a outra todas as exceções derivadas do 

contrato. Quando o cessionário ingressa na posição jurídica do cedente, na ocasião em que 

dela já não deriva mais nenhum crédito, não pratica um ato de liberalidade, mas satisfaz 

um interesse econômico do cedente, qual seja: livrar-se de uma contingência, um risco 

futuro, tal como um possível dever de ressarcir os danos causados por uma falha no 

cumprimento do contrato. 
190

 É o caso, por exemplo, do empreiteiro que deseja ceder sua 

posição contratual após o término da obra, para que o cessionário assuma a 

responsabilidade pela solidez da construção (art. 618 do Código Civil). 

É, pois, bastante frequente que o adimplemento da prestação principal deixe 

um residual complexo de obrigações secundárias ou acessórias — tal como a garantia — 

que continuariam a gravar o contraente que se limitasse a ceder o seu crédito. 
191

 Esse 

conjunto de situações não pode ser transmitido por cessão de créditos, havendo que se 

recorrer à cessão da posição contratual. Daí porque a circunstância de o contrato já ter sido 
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 Cf. Menezes Leitão, pp. 91-2. Em sentido contrário: Ilaria Riva, p. 649. 
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 Cf. Franco Anelli, Cessione..., pp. 280. 
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 Cf. Paolo Gallo, p. 1711. 
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executado não exclui a possibilidade da cessão, uma vez que há efeitos do contrato que 

subsistem e quanto aos quais, portanto, ela é possível. 
192

 

De toda forma, nem sempre — infelizmente — será possível dizer, com 

segurança, quando uma relação contratual terá produzido completamente os seus efeitos e 

quando será, então, possível declarar que todas as prestações foram executadas, sem 

qualquer obrigação remanescente. Isso porque, além das obrigações previstas textualmente 

pelo contrato, há outras –– futuras e incertas –– que, embora não tenham sido mencionadas 

ou sequer pensadas no momento da sua celebração, podem advir no decorrer da sua 

execução ou surgir como efeito da extinção regular ou patológica do contrato. 
193

 

Pode-se imaginar a situação de uma empresa que celebra contrato de prestação 

de serviços e produtos para um provedor de internet e, concluídos os serviços, mas ainda 

pendentes alguns pagamentos por parte do provedor, decide ceder sua posição contratual 

para uma terceira pessoa. Note-se que, neste caso, não é apenas o crédito que é cedido, mas 

também toda a responsabilidade perante o provedor pelos serviços executados e produtos 

fornecidos. Tal cessão poderia ocorrer mesmo depois do pagamento do preço, ocasião em 

que o cessionário, igualmente, assumiria completa responsabilidade no lugar do cedente. 

Não se pode, pois, impedir que as partes se utilizem da cessão da posição contratual com 

esse propósito, para transferir responsabilidades de uma relação contratual aparentemente 

consumada. 

Daí porque não é recomendável limitar a cessão a certos tipos de contratos nem 

mesmo restringir a aplicação do instituto a determinados momentos da relação contratual. 

Não há motivo plausível para tal limitação. 

Como última reflexão, não se pode ignorar que, se a cessão da posição 

contratual é permitida pelo princípio da autonomia da vontade, deflui como consequência 

natural que, pelo simples motivo de as partes desejarem, em um determinado momento, 

transferir sua posição jurídica mediante a cessão da posição contratual, incide não a 

disciplina da cessão de crédito ou assunção de dívida, mas sim a disciplina da cessão da 

posição contratual, pela qual não só créditos ou dívidas, mas também direitos presentes e 

futuros, pretensões presentes e futuras, obrigações presentes e futuras, passam ao 
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 Cf. Menezes Leitão, p. 84; Vaz Serra, Cessão..., p. 11. 
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 Cf. Antonio Albanese, I limiti..., p. 120. 
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cessionário, não como efeitos realizados e previstos, mas sim porque se transmite a própria 

posição subjetiva no negócio jurídico, com todos os seus elementos irradiadores. 
194

 

É possível concluir, portanto, que embora a cessão da posição contratual seja 

mais frequente nos contratos cuja relação se prolonga no tempo (execução continuada), 

não há qualquer impedimento para que as partes utilizem o instituto nos demais tipos de 

contrato, vez que o contrato não se extingue, necessariamente, com o cumprimento da 

prestação principal, podendo compreender, ainda, direitos potestativos e deveres laterais, 

bem como poderá haver consequências jurídicas previstas ou não, mas cuja contingência, 

desde logo, se deseja transferir. 
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 Cf. Antonio Albanese, I limiti..., p. 120; Pontes de Miranda, Tratado... Tomo XXIII, p. 404. 
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3.3. CESSÃO PARCIAL DA POSIÇÃO CONTRATUAL 

Como a cessão da posição contratual contempla a transferência da complexa 

posição que um sujeito detém na relação contratual, com todos os seus liames interligados, 

não pode haver alteração nos seus elementos, excluindo-se, consequentemente, a 

possibilidade de cessão parcial. A circunstância de que uma ou ambas as prestações já 

foram executadas não permite concluir que haveria cessão apenas parcial, pois em 

qualquer hipótese o cessionário assume o contrato na idêntica e integral posição jurídica do 

cedente. 
195

 

Pode haver, contudo, dentro do mesmo contrato enquanto instrumento físico, 

mais de uma posição contratual. Isto é, há contratos que podem ser cindidos, desde que 

nele haja mais de uma posição jurídica, como se fossem dois contratos, mas postos em um 

único instrumento. 

É o caso, por exemplo, de um distribuidor que se compromete a entregar, para 

diversos restaurantes de uma região, refrigerantes Coca-Cola e Sprite.  Em uma hipótese 

como esta, a depender dos termos do contrato, pode-se entender que, na verdade, há dois 

contratos de distribuição: um de Coca-cola e outro de Sprite, embora ambos estejam 

insertos no mesmo instrumento contratual. Sendo possível identificar a existência de dois 

contratos (rectius, posição contratual) distintos num único instrumento contratual, nada 

impede que apenas uma das posições seja cedida. Isto é, o distribuidor, com problemas de 

fornecimento do refrigerante Sprite, cede, então, sua posição contratual — em relação a 

este produto — para outro distribuidor, mantendo, no entanto, com ele a distribuição de 

Coca-Cola. Não houve, neste caso, cessão parcial da posição contratual, mas cessão 

completa, uma vez que as duas posições contratuais existiam isoladamente, embora 

presentes no mesmo instrumento contratual. 

Não se confunda, por fim, cessão parcial de direitos de um contrato com cessão 

parcial da posição contratual. Tal como pode haver cessão de crédito e assunção de dívida, 

pode também haver cessão de um ou outro direito de um determinado contrato, de forma 

isolada, tal como a cessão dos direitos de uso da marca. Nada disso permite, no entanto, 

cogitar da existência de cessão parcial da posição contratual. A posição contratual não é 

cindível e, portanto, somente pode ser transferida em sua inteireza. Qualquer outra cessão 
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 Pietro Rescigno, Codice civile, p.1582; Trabucchi e Giorgio, p.1313. 
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que não englobar completamente a posição contratual será qualificada como cessão de 

direitos, mas jamais de cessão parcial da posição contratual.  
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3.4. CONSENTIMENTO DO CEDIDO COMO REQUISITO 

ESSENCIAL 

Na cessão de posição contratual, transferem-se ao cessionário não só os 

direitos, como também as obrigações do cedente, de tal sorte que para o outro contraente 

— cedido — tem importância a pessoa do cessionário, que passa a ser seu devedor. 

Portanto, didaticamente falando, como o negócio envolve não só uma cessão de crédito, 

mas também uma assunção de dívida, o consentimento do cedido é indispensável para a 

eficácia do negócio em relação a ele. 
196

 De outro modo, o cedido poderia ser altamente 

prejudicado, recebendo como contraparte outro contraente que não oferecesse as mesmas 

garantias de honestidade e solvabilidade. Havemos de convir, assim, que na cessão da 

posição contratual, além do cedente e do cessionário, o cedido representa um centro de 

interesses que deve ser respeitado e considerado na relação contratual. 
197

 

Essa exigência é prevista no art. 424, 1, da lei lusitana: “No contrato com 

prestações recíprocas, qualquer das partes tem a faculdade de transmitir a terceiro a sua 

posição contratual, desde que o outro contraente, antes ou depois da celebração do 

contrato, consinta na transmissão”. O Código italiano, de igual modo, dispõe em seu artigo 

1.406: “Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto 

con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte 

vi consenta”
198

. Esclarece Vicenzo Roppo que “il fondamento della necessità del consenso 

del contraente ceduto è, dunque, da identificarsi com quello riscontrabile nella novazione 

soggettiva, ossia la rilevanza della persona del debitore, la cui sostituzione deve intendersi 

subordinata al consenso del creditore”. 
199

  

                                                           
196

 “Per perfezionare la cessione è però necessario il consenso del contraente ceduto (art. 1406); e ciò si 

spiega agevolmente se si considera che per il contraente ceduto il cessionario del contratto non è solo, come 

nella cessione dei credito, un nuovo creditore (le cui qualità personali o le cui condizioni patrimoniali sono, 

di regola, irrilevanti per il debitore), ma è anche, in rapporto ai crediti del contraente ceduto, un nuovo 

debitore, le cui qualità personali o le cui condizioni patrimoniali non sono, di regola, indifferenti per il 

creditore.” (Cf. Francesco Galgano, Diritto privato, p.421) Tradução livre: “Para aperfeiçoar a cessão é 

porém necessário o consenso do contraente cedido (art 1.406); e isso se explica facilmente pelo fato de que, 

para o contratante cedido, o cessionário do contrato não é apenas, como na cessão de crédito, um novo credor 

(cujas qualidades pessoais ou condições financeiras são, em regra, irrelevantes para o devedor) mas é 

também, em relação aos créditos do contraente cedido, um novo devedor, cujas qualidades pessoais ou 

condições financeiras não são, em regra, irrelevantes para o credor.” 
197

 Cf. Antonio da Silva Cabral, p. 173. 
198

 “Qualquer parte pode se fazer substituir por um terceiro na relação de um contrato com prestações 

correspectivas, se este ainda não foi completamente executado, desde que haja o consentimento da outra 

parte.” 
199

 Cf. Vicenzo Roppo, p. 224. Tradução livre: “o fundamento da necessidade de consentimento do 

contraente cedido é, portanto, semelhante àquele encontrado na novação subjetiva, ou seja, a relevância da 
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Essa concordância pode ser anterior, posterior, ou até mesmo contemporânea 

ao negócio jurídico. 
200

 Isso porque, a tutela do contraente cedido encontra fundamento e 

satisfação suficiente na necessidade inderrogável da presença do seu consentimento, seja 

ele preventivo ou sucessivo. O momento deste consentimento não tem relevância. 
201

 O 

importante é que não falte. 
202

 Isto porque o contraente cedido não pode, sem o seu 

consentimento, ver substituído por outro o seu devedor. 
203

 

Quando o consentimento for posterior, a cessão só com esse consentimento se 

torna existente. Esse consentimento normalmente é expresso, mas também poderá ser 

tácito, como, por exemplo, a aceitação de pagamentos feita pelo cessionário. 

Haverá concordância anterior quando a possibilidade de cessão estiver prevista 

no próprio contrato base, tornando o contrato, por assim dizer, previamente transferível 

(esta hipótese não se confunde com o contrato com pessoa a declarar, conforme tratado no 

capítulo próprio). O consentimento prévio é irrevogável — exceto, naturalmente, se por 

comum acordo de ambas as partes — pois faz parte integrante da estrutura geral de 

interesses perseguidos pelos contraentes com a estipulação do contrato. 
204

 Esse 

consentimento preventivo pode ter influido no preço do contrato ou implicado outras 

concessões de parte a parte. 

Note-se, contudo, que uma cláusula que estipula, preventivamente, a 

possibilidade da cessão, mas exige a posterior anuência do cedido é uma cláusula inútil. 

Isso porque uma cláusua prévia visa a evitar, justamente, a necessidade de posterior 

concordância do cedido. Trata-se, na verdade, de uma concordância antecipada. Se fosse 

exigível uma nova concordância posterior, de nada valeria a cláusula previamente 

                                                                                                                                                                                
pessoa do devedor, cuja substituição deve ser subordinada ao consentimento do credor.” No mesmo sentido, 

Salvatore Puleo: "L’adesione del contraente ceduto è richiesta unicamente per preservare il ceduto stesso 

dal pregiudizio che a lui potrebbe derivare da un mutamento della persona del debitore" (p. 76). Tradução 

livre: “O consentimento do contraente cedido só é necessário para preservar o próprio cedido do prejuízo que 

a ele poderia ocorrer no caso de uma mudança da pessoa do devedor” 
200

 Cf. Andrea Fusaro, p. 2098.  
201

 Cf. Alberto Lepri, p. 61. 
202

 Cf. Venosa, p. 354. 
203

 Cf. Vaz Serra, Cessão..., pp. 16 e 18. No mesmo sentido: Vaz Serra, RLJ, 1979, p. 41; “Desta feita tem-se 

como inadmissível a assunção da posição contratual, bem como a transferência do bem a terceiro sem a 

expressa anuência do credor, permanecendo desta feita integro o negócio jurídico pactuado entre o credor e a 

parte ré.” (TJSP, Apelação 0009863-53.2008.8.26.0566, 32ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Luis 

Fernando Nishi, j. 02.06.11); Afigura-se perfeitamente possível transmitir direito e obrigação contratual, mas 

é necessária a anuência da parte que figura no contrato original, ou seja, do contratante cedido, para que a 

transferência lhe seja oponível. No caso em análise, não há qualquer notícia ou indício de autorização da 

instituição financeira acerca da cessão do contrato, fato que faz presumir a inexistência de autorização. 

(TJSP, Apelação 0191565-39.2012.8.26.000, 26ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Reinaldo Caldas, j. 

26.09.12) 
204

 Cf. Alessio Zaccaria, p. 265; Renato Clarizia, p. 64. 
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estipulada. Veja-se em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o exemplo 

de uma cláusula inutilmente pactuada: “Consoante se extrai do compromisso de compra e 

venda celebrado entre a autora e os promitentes compradores, a cláusula 18 permite a 

cessão dos direitos relativos ao contrato, desde que haja prévia ciência e anuência da 

vendedora, circunstância esta que não foi observada na hipótese vertente.” 
205

 

Portanto, quando o contrato estipula preventivamente a possibilidade de 

cessão, prescinde-se de novo consentimento do cedido quando da transferência. Porém, 

para que a cessão produza efeitos, torna-se necessário que seja levada ao seu 

conhecimento, pois deve saber a quem deve cumprir as obrigações, conforme artigo 424, 

item 2, do Código português (Se o consentimento do outro contraente for anterior à cessão, 

esta só produz efeitos a partir da sua notificação ou reconhecimento) e artigo 1.407 do 

Código italiano (Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sè un 

terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal 

momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata — tradução livre: se uma 

parte consentiu previamente que a outra fosse substituída por um terceiro na relação 

contratual, a substituição contra ela produz efeitos a partir do momento em for notificada 

ou que aceitar a substituição).  

MASSIMO BIANCA explica a razão e importância de tal notificação: “Quando la 

cessione del contratto è preventivamente autorizzata l’effetto traslativo del rapporto 

contrattuale consegue immediatamente all’accordo tra cedente e cessionario, senza che 

occorra un’ulteriore manifestazione di volontà del contraente ceduto. Si pone allora il 

problema del fondamento e del significato che assume la regola che subordina l’efficacia 

della cessione verso il ceduto alla notificazione o all’accettazione. La preventiva 

autorizzazione esclude che il ceduto abbia un interesse al mantenimento della titolarità del 

rapporto in capo al contraente originario. Ciò che rileva, come si è visto, è piuttosto 

l’interesse del ceduto alla certezza della titolarità del rapporto, ossia principalmente 

l’interesse di sapere a quale soggetto effettuare validamente la prestazione contrattuale. 

Piú in generale l’interesse del ceduto è quello di evitare che l’incertezza sulla titolarità del 

rapporto contrattuale aggravi la sua posizione rendendo incerta la legittimazione con 

riguardo agli atti esecutivi e modificativi del contratto. La regola che subordina l’efficacia 

della cessione verso il ceduto alla notificazione o all’accettazione salvaguarda appunto 
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 TJSP, Apelação 0326756-61.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Moreira Viegas, j. 

16.05.12. 
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tale interesse, e deve intendersi nel senso che il contraente ceduto non sopporta i rischi 

connessi all’incertezza della titolarità in capo al cedente”.
206

 

Essa notificação é uma obrigação posta no interesse tanto do cedente como do 

cessionário. Pelo cedente, para elidir sua responsabilidade, perante o cedido, por eventual 

inadimplemento do cessionário após a cessão. Pelo cessionário, para que o cedido não 

alegue desconhecimento da cessão em caso de eventual pagamento feito erroneamente para 

o antigo contraente (cedente). Como o dever de realizar a notificação pertence a ambos, um 

não poderá voltar-se contra o outro na hipótese em que nenhum deles desincumbiu-se do 

seu dever. 
207

 

Há uma hipótese em que o contraente cedido pode não só manifestar sua 

concordância preventivamente, como também pode renunciar de ser comunicado da 

cessão. Trata-se da hipótese prevista no art. 1.407 do Código Civil italiano, em que todos 

os elementos do contrato resultam em um documento no qual está inserida a cláusula “à 

ordem” ou outra equivalente, hipótese em que a cessão se consuma mediante a simples 

entrega do documento para outra pessoa, acompanhado do endosso, como se fosse um 

título de crédito. 
208

 Com tal documento, dispensa-se a notificação do contraente cedido. 

No caso, a cláusula posta no documento é um instrumento de circulação do contrato e faz 

cair a presunção de que a titularidade da relação contratual pertence ao contraente 

originário. A presunção opera, ao contrário, em favor do portador do documento físico, 
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Cf. Massimo Bianca, p. 724. Tradução livre: “Quando a cessão do contrato é previamente autorizada o 

efeito traslativo da relação contratual realiza imediatamente o acordo entre cedente e cessionário, sem que 

ocorra uma posterior manifestação de vontade do contraente cedido. Ocorre então o problema do fundamento 

e do significado que assume a regra que subordina a eficácia da cessão em relação ao cedido à notificação ou 

à aceitação. A autorização prévia exclui que o cedido tenha um interesse em manter a titularidade da relação 

nas mãos do contraente inicial. O que importa, como se disse, é, na verdade, o interesse do cedido sobre a 

certeza da titularidade da relação, ou seja, principalmente o interesse de saber a qual sujeito efetuar 

validamente a prestação contratual. De modo mais geral, o interesse do cedido é evitar que a incerteza sobre a 

titularidade da relação contratual agrave a sua posição, tornando incerta a legitimidade no que diz respeito às 

ações de execução e modificação do contrato. A regra que subordina a eficácia da cessão em relação ao 

cedido à notificação ou à aceitação salvaguarda precisamente esse interesse e deve ser entendida no sentido 

de que o contratante cedido não suporta os riscos relacionados à incerteza da titularidade do cedente.”; “(...) 

la cessione, anche quando sia stata autorizzata preventivamente da una parte, non si perfeziona nei suoi 

confronti fino a quando la cessione stessa non le sia stata notificata oppure non l’abbia accettata, dato che 

la cessione del contratto costituisce un negozio trilatero che richiede il consenso di tutte le parti interessate, 

e quindi anche del contraente ceduto; per quest’ultimo, in particolare, è essenziale conoscere il momento di 

efficacia della sostituzione ai fini della liberazione del contraente cedente.” (Alberto Lepri, pp. 36-7) 

Tradução livre: “a cessão, mesmo quando tenha sido previamente autorizada por uma parte, não se aperfeiçoa 

até que tenha sido notificada ou aceita, uma vez que a cessão do contrato constitui um negócio trilateral que 

exige o consentimento de todas as partes interessadas, e portanto também do contraente cedido; por esta 

última particularidade, é essencial conhecer o momento de eficácia da substituição com a finalidade de 

liberar o cedente.” 
207

 Cf. Paolo Clarizia, pp. 65-66. 
208

 Cf. Giorgio De Nova, Trattato..., p. 661. 
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formalmente legitimado pelo endosso. Em última análise, a posse do documento 

acompanhado do endosso é suficiente para fazer presumir que o seu portador é o novo 

titular do direito. 
209
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 Cf. Massimo Bianca, p. 725.  
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3.5. CONSENTIMENTO DO CEDIDO COMO ELEMENTO 

CONSTITUTIVO 

Por outro lado, a doutrina discute se o consentimento do cedido tem caráter 

constitutivo (existência) ou se é mero requisito de eficácia do negócio. Primeiramente, é 

preciso distinguir o contrato transferido (chamado sinteticamente de contrato base) do 

verdadeiro e próprio negócio de cessão (chamado contrato instrumento), que é o 

instrumento jurídico — celebrado entre cedente, cessionário e cedido — pelo qual se 

efetua a transferência do contrato, ou, mais tecnicamente, a transferência da posição 

jurídica do cedente. 
210

 

Identificado que a cessão se opera mediante um novo contrato, cumpre 

investigar se este novo negócio é bilateral (entre cedente e cessionário) do qual o 

consentimento do cedido representa um elemento externo, ou um negócio trilateral cujo 

consentimento do cedido é elemento constitutivo. 

PONTES DE MIRANDA enxerga o consentimento do cedido tão somente como 

um requisito de eficácia do negócio. Segundo o autor, o consentimento não é elemento 

constitutivo, mas apenas se exige para a eficácia traslativa. Tem-se de entender que os dois 

figurantes ficam vinculados, salvo se consideraram condição resolutiva a denegação do 

consentimento pelo figurante permanecente. Mas aí se trataria de determinação inexa ao 

negócio jurídico entre o figurante que queria sair e o figurante que queria entrar. A 

declaração unilateral do figurante permanecente é estranha ao que se passou ou se passa 

àqueles. 
211

  Portanto, sem o consentimento do cedido, o negócio seria eficaz apenas entre 

as partes. 
212
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 Cf. Marcello Andreoli, p. 37. 
211

 Cf. Pontes de Miranda, Tratado... Tomo XXIII, p. 410; No mesmo sentido: Alberto Maria Benedetti, La 

Cessione del Contratto, p. 50. 
212

 “La prima tesi [referindo-se ao consentimento do cedido como simples requisito de eficácia] sembra 

essere affermata nella Relazione al codice (n. 641) in cui se legge: << perchè la cessione del contratto 

produca la liberazione del cedente verso il ceduto occorre naturalmente il consenso di questo>>. Secondo la 

Relazione pertanto il consenso del ceduto dovrebbe servire al limitato effetto della liberazione del cedente, 

ma non influirebbe sulla cessione vera e propria, che pertanto dovrebbe ritenersi perfetta attraverso 

l’accordo tra cedente e cessionario.” (Cf. Natoli Ugo, p. 322) Tradução livre: “A primeira tese parece ser 

afirmada na exposição de motivos do Código (n. 641) na qual se lê: <<porque a cessão do contrato produz a 

liberação do cedente perante o cedido, exige naturalmente o consentimento deste >>. De acordo com a 

exposição de motivos, portanto, o consentimento do cedido deve servir para o efeito de liberação do cedente, 

mas não afeta a cessão verdadeira e própria, que portanto deve ser considerada perfeita pelo acordo entre 

cedente e cessionário.” 
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GIOVANNI FONTANA explica que as tratativas iniciais, o preço, as cláusulas e o 

negócio em si se desenvolve entre o cedente e o cessionário. Somente num período 

sucessivo é necessária a vontade do cedido, a qual não tem outra função senão dar eficácia 

a um negócio que já vinculava cedente e cessionário, liberando completa e definitivamente 

— ou não — o cedente. 
213

 

Contudo, compartilhamos do entendimento da doutrina que se orienta no 

sentido contrário, pela qual o consenso do cedido não tem o valor de simples adesão ao 

negócio de cessão celebrado entre cessionário e cedente, mas é um elemento constitutivo 

do negócio.
214

 MOTA PINTO explica que não se trata de uma aprovação ou de uma 

ratificação, mas de um consentimento, quer dizer, de um elemento do consensus 

contratual.
 215

 Não basta, assim, o acordo entre cedente e cessionário. Segundo ORLANDO 

GOMES, o que verdadeiramente importa na determinação do modo pelo qual se forma o 

negócio de cessão é a vontade do contratante cedido como um de seus elementos 

constitutivos, embora sejam independentes as três declarações de vontade. Inobstante o 

consentimento ser considerado elemento constitutivo do negócio jurídico, não há 

necessidade de ser simultâneo à cessão, podendo ser realizado previamente, inclusive por 

força de cláusula contratual. 
216

 

NATOLI UGO também defende o consentimento do cedido como elemento 

constitutivo do negócio, sobretudo porque é comum a todas às três partes o desejo de 

transferir o contrato preeexistente de um sujeito (cedente) para outro (cessionário) e não há 

dúvidas que sobre esse ponto as três vontades necessariamente convergem. O cedente quer 
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 Cf. Giovanni Fontana, p. 216. Em sentido contrário, Mirabelli entende que o negócio não vincula cedente 

e cessionário antes do consentimento do cedido, uma vez que este pode modificar o conteúdo da avença: “Da 

questa considerazione si deve anche dedurre che l’accordo tra cedente e cessionario, prima dell’adesione 

del ceduto, non può essere considerado vincolante, giacché l’iniziativa di questo può condurre a modificarne 

il contenuto.” (Giuseppe Mirabelli, pp. 424-425) Tradução livre: “A partir desta consideração também deve-

se inferir que o acordo entre cedente e cessionário, antes da adesão do cedido, não pode ser considerado 

vinculante, uma vez que a iniciativa do cedido pode levar a modificar o conteúdo do contrato.” 
214

 Cf. Giovanni Criscuoli, p. 1601 e Giorgio De Nova, Trattato..., p. 659. No mesmo sentido, escreve 

Briganti: “Oggetto di vivaci dispute è il ruolo da attribuire alla partecipazione del contraente ceduto, 

considerato che il negozio di cessione postula, con l’accordo del cedente e del cessionatio, il suo assenso. Si 

discute, cioè, se attribuire natura costitutiva al consenso del contraente ceduto e, quindi struttura trilaterale, 

alla cessione (é questa l’opinione prevalente in dottrina e soprattutto in giurusprudenza), oppure 

configurare l’assenso del contraente ceduto come requisito di efficacia del contratto già concluso tra cedente 

e cessionario.” (Ernesto Briganti, p. 6) Tradução livre: “Objeto de grande controvérsia é o papel a ser 

atribuído à participação do contratante cedido, considerando que o negócio de cessão requer, com o acorod 

entre cedente e cessionário, o seu assentimento. Há um debate se o consentimento do cedido tem natureza 

constitutiva e portanto o onegócio tem estrutura trilateral (esta é a opinião que prevalece na doutrina e 

sobretudo na jurisprudência) ou se o consentimento do cedido configura condição de eficácia do contrato já 

celebrado entre cedente e cessionário.” 
215

 Cf. Mota Pinto, p. 439. 
216

 Cf. Orlando Gomes, Contratos, p. 179. 
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deixar a relação contratual e colocar no seu lugar um terceiro; o cessionário quer assumir o 

posto do cedente no contrato; e o cedido aceita que o cedente seja substituído na relação 

contratual por um terceiro. Se falta o consentimento do cedido o acordo de vontades não se 

completa e o negócio de cessão, consequentemente, não existe. 
217

 

NATOLI UGO reforça sua conclusão pelo fato de que diverso é o conteúdo de 

vontade quando se quer ceder toda a relação contratual daquele que, em vez disso, tenciona 

transferir unicamente os créditos. Com efeito, na cessão de crédito, o credor pode transferir 

o seu crédito mesmo sem o consentimento do devedor. O negócio torna-se eficaz em 

relação ao devedor se este aceita o negócio ou quando dele é notificado. Aqui, portanto, o 

consentimento do cedido não é essencial e pode ser, em regra, substituído por uma mera 

notificação, a qual basta para vincular o cedido ao negócio. Portanto, na cessão de crédito, 

a aceitação pelo cedido ou a sua notificação não pertence ao núcleo essencial do negócio, 

mas representa simples pressuposto de eficácia em relação a ele, sendo o negócio eficaz 

entre cedente e cessionário. Na cessão da posição contratual, por outro lado, se falta o 

consentimento do cedido, não somente o cedente não é liberado do negócio, mas o 

cessionário também não pode voltar-se contra o cedido como poderia se ocupasse a 

posição e o lugar do cedente. Não se verifica, assim, a transferência da posição contratual. 

Daí porque o consentimento do cedido tem aqui uma função totalmente diversa: é 

elemento constitutivo do negócio. 
218

 

BESSONE reforça que o consentimento do cedido não tem o limitado poder de 

simplesmente aprovar ou recusar a cessão da posição contratual, como seria se o 

consentimento fosse um requisito de eficácia do negócio, mas pode influir e modificar o 

próprio negócio, tal como, por exemplo, quando o cedido reserva a faculdade de opor ao 

cessionário as exceções que detinha contra o cedente. 
219

 Se tal reserva é consignada, há 

um aumento do risco do negócio para o cessionário. Com a modificação das obrigações 

das partes, pode ser que o cessionário não tenha mais nem mesmo interesse em ingressar 

na relação contratual. 

Qualificar o consentimento do cedido como mero requisito de eficácia, 

portanto, não traduz a sua imprescindível cooperação para o aperfeiçoamento do negócio. 

Tem-se presente que no processo formativo e na dinâmica do negócio, a vontade do cedido 
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 Cf. Natoli Ugo, p. 323. 
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 Cf. Natoli Ugo, p. 324. 
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 Cf. Mario Bessone, Trattato..., p. 343. 
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não é um elemento inerte, passivamente exposto à iniciativa e às determinações do cedente 

e cessionário, mas é um fator que pode modificar o negócio (tal como na liberação do 

cedente e na reserva de opor as exceções pessoais contra o cessionário) ou mesmo 

inviabilizá-lo, caso não concorde com a cessão. 
220

 Nos casos em que o cedido não é 

obrigado a concordar com a cessão, pode exigir uma contraprestação financeira ou 

contratual para consentir com a transferência.  

Daí porque não se pode ignorar que o cedido contribui para a conclusão do 

negócio como autonomo e concorrente centro de interesses, propondo cláusulas e 

condições ou até mesmo exigindo uma contrapartida pelo seu consentimento. 
221

 

Para que não haja nenhuma dúvida sobre o elemento constitutivo do 

consentimento do cedido, cumpre enfatizar que a cessão da posição contratual importa um 

ato de disposição do titular, e bem se explica que o credor possa dispor do seu crédito, mas 

não é igualmente lícito pensar que o devedor possa transferir sua dívida, isto é, que se 

libere por si da obrigação. A dívida — valor negativo — não se compadece com a ideia de 

alienação. O ato de disposição não provém do devedor, mas do credor, que autoriza a 

alteração de um elemento do seu patrimônio, o direito que passa a ter outro sujeito passivo. 

222
 Sendo o cedido credor das obrigações do cedente, não se pode falar, efetivamente, em 

transferência da posição contratual sem a participação da sua vontade, titular que autoriza a 

modificação do polo passivo das obrigações em que é credor. Portanto, na ausência do 

consentimento do cedido, não há transferência da posição contratual. O negócio não existe. 
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 Cf. Marcello Andreoli, p. 41. 
221

 Cf. Alessio Zaccaria, p. 259. 
222

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Cessão do contrato, 1950, p. 22. 
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3.6. RECUSA DO CEDIDO 

Se, porém, não houver consentimento prévio e, depois de celebrado o contrato 

de cessão, o contraente cedido se recusar a aquiescer, que consequências advirão?  

Em regra, a cessão da posição contratual não será consumada — não existirá. 

223
 Segundo VENOSA, não havendo anuência do contraente cedido, não há cessão de 

posição contratual, na pureza do instituto. 
 224

 

É controvertido na doutrina se, havendo recusa do cedido, o negócio poderá 

converter-se em uma cessão de créditos — para a qual não há necessidade de 

consentimento do cedido —, em uma adesão ao contrato ou em uma cessão da posição 

contratual sem liberação do cedente. 
225

 

SALVATORE PULEO defende que, neste caso, o cessionário tornar-se-á titular de 

todos os direitos derivados do contrato, exceto dos direitos potestativos, eis que estes 

pertencem ao sujeito titular da relação contratual. 
226

 

Entendemos, contudo, que a recusa do consentimento do cedido torna 

inexistente o negócio. Nem os contraentes quiseram outra coisa senão a cessão da posição 

contratual, nem é legítimo apelar para a vontade conjectural ou hipotética das partes para 

impor aos contraentes uma outra figura contratual, recorrendo ao expediente da conversão 

dos negócios jurídicos. 
227

 Não faria sentido, por exemplo, admitir uma transmissão dos 
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 Mota Pinto qualifica como artificiosas as tentativas de, na falta de consentimento do cedido, atribuir, 

como sucedâneo da cessão de contrato falhada, um outro efeito definitivo ao acordo bilateral realizado. 

(Mota Pinto, 1985, p. 394) 
224

 Cf. Venosa, p. 170.  

Decreto Lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937 - art. 13. O contrato transfere-se por simples trespasse lançado 

no verso das duas vias, ou por instrumento separado, sempre com as formalidades dos parágrafos do art. 11.
 

§ 1º No primeiro caso, presume-se a anuência do proprietário. À falta do consentimento não impede a 

transferência, mas torna os adquirentes e os alienantes solidários nos direitos e obrigações contratuais. 
225

 Cf. Menezes Leitão, pp. 82-3; Antunes Varela, Vária..., p. 212. 
226

 "In conseguenza, il cessionario acquisterà tutti i diritti derivanti dal contratto, esclusi però quelli che 

debbono necessariamente spettare al soggetto titolare del rapporto contrattuale, secondo quanto si è detto in 

precedenza. Correlativamente, egli assumerà gli obblighi che dal contratto derivano per il cedente, ma non 

potrà essere considerato come il vero destinatario delle azioni o dichiarazioni con le quali la controparte 

eserciti qualcheduno dei diritti potestativi, indistaccabili dal rapporto contrattuale, eventualmente ad essa 

spettanti". (Salvatore Puleo, p. 80) Tradução livre: “Em conseqüência, o cessionário irá adquirir todos os 

direitos decorrentes do contrato, com exclusão, porém, daqueles que devem necessariamente pertencer ao 

sujeito titular da relação contratual, de acordo com o que foi dito anteriormente. Do mesmo modo, ele 

assumirá as obrigações que do contrato decorrem para o cedente, mas não poderá ser considerado como o 

verdadeiro destinatário das ações ou declarações com as quais a contraparte exerce qualquer dos direitos 

potestativos, indestacáveis da relação contratual, eventualmente a ela pertencente.” 
227

 Cf. Ribeiro de Faria, pp. 648-9. 
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créditos do cedente para o cessionário sem que aquele fosse simultaneamente liberado de 

suas obrigações. 
228

 

Cumpre investigar, no entanto, se o cedido pode sempre se opor a toda e 

qualquer cessão da posição contratual, por seu exclusivo arbítrio, impedindo, assim, que 

ela se torne existente. Em regra, a conclusão de um contrato é determinada por conta de 

uma absoluta confiança pessoal, solvabilidade e seriedade comercial de uma das partes, de 

modo que a substituição desse contraente na relação contratual pode prejudicar o cedido. 

Portanto, quando as considerações pessoais são decisivas para a formação do contrato, não 

se poderá negar que o cedido possa se opor a uma transmissão do vínculo contratual. 
229

 

Contudo, em alguns casos, o consentimento do cedido para a consumação da 

cessão não pode ser negado, principalmente nas hipóteses em que o novo contratante 

(cessionário) não influencie sobre o fim do contrato e, sobretudo, não coloque em risco a 

segurança daquele que permanece na relação jurídica (cedido).
230

 Nestes casos, apurada a 

irrelevância da individualidade da pessoa que passa a integrar o contrato, a oposição à 

cessão pode ser caracterizada como abuso de direito. 
231
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 Cf. Menezes Leitão, p. 83 
229

 Cf. Giovanni Fontana, p. 186. 
230

 Cf. Hamid Charaf Bdine Júnior, p. 42. 
231

 O Banco quer receber a prestação, não importa se de João ou de José. A recusa justificada é justamente 

para saber se este ou aquele cessionário possui as condições exigidas para o contrato. No caso ora sob 

enfoque, o que se verifica é que, há mais de 20 anos, os autores se sub-rogaram, pagaram as prestações, o 

credor aceitou este pagamento e, portanto, não pode negar a estes a transferência do financiamento. Se 

reconheceu os autores como legitimados a pagar, também tem que reconhecê-los como cessionários, 

transferindo-lhes o contrato, pois que já demonstraram preencher todos os pressupostos necessários para dar 

continuidade àquele pacto inicialmente feito com Gilberto Carvalho Tofanelo. (TJSP, Apelação 9216689-

80.2003.8.26.0000, 21ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Souza Lopes, j. 12.09.07); Há expressa previsão 

legal e contratual no sentido de que os imóveis populares construídos pelo CDHU e alienados à população de 

baixa renda dependem de prévia anuência da promitente vendedora para terem os direitos cedidos a terceiros. 

Há uma razão para norma de tal jaez A venda é realizada mtuitu personae, a preço subsidiado, para 

determinada camada da população que preenche certo perfil desejado pelo legislador, a saber, baixa renda, 

inexistência de propriedade de imóvel diverso, utilização para fim de moradia. A carência de oferta faz com 

que a alienação desses imóveis se dê mediante prévio cadastramento e sorteio, com indicação de suplentes 

para a hipótese de desistência ou retomada. Não se mostra lícito e nem moral, por isso, que o promitente 

comprador ceda seus direitos a terceiros sem anuência da alienante, embolsando lucro de empreendimento 

subsidiado. Há, porém, outras pessoas, tão ou mais carentes, que percorreram verdadeira via crucis de filas e 

documentos para obterem o cadastro no programa de habitação popular e que aguardam anos na fila, à espera 

de contemplação em sorteio Dizendo de outro modo, acolher a pretensão da autora significaria alijar 

pretensão tão ou mais legítima alheia, o que não se mostra factível (...) Há necessidade de se examinar os 

casos individualmente, apurando as circunstâncias da cessão e as condições pessoais dos cessionários, numa 

visão tópica do direito. A priori, justifica-se a negativa da CDHU em consentir com as cessões de posição 

contratual, pelas razões acima expostas. Caso, porém, demonstre o adquirente preencher todas as condições 

pessoais e sociais dos beneficiários dos financiamentos populares e já exista situação sedimentada, de pleno 

conhecimento da credora, a recusa deve vir amparada em razões objetivas (...) Parece ser esta a orientação 

que aponta para uma solução mais justa ao conflito ora analisado: há necessidade de a CDHU, no sistema do 

SFH, anuir expressamente à alienação do imóvel financiado, mas a recusa não pode ser imotivada, se o 
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Imagine-se, por exemplo, uma gráfica que mantém um contrato com uma 

papelaria para fornecimento mensal de papéis. Caso essa papelaria resolva, por uma 

questão de logística, transferir o contrato para uma outra loja integrante da mesma franquia 

(tratando-se, assim, de uma outra pessoa jurídica, com CNPJ distinto), a gráfica não poderá 

a ela se opor, pois tal cessão de nenhuma forma lhe afetará. Por outro lado, caso o 

escritório de advocacia mantenha um contrato similar para fornecimento de papéis com 

uma determinada fabricante que, em uma operação financeira, resolva transferir o contrato 

para uma outra empresa, o escritório poderá, legitimamente, recusar a cessão, pois nada 

garante que o papel fornecido pela segunda fabricante tenha as mesmas características do 

papel fornecido pela primeira. 

Não só é abusiva tal recusa quando a pessoa da contraparte for irrelevante, 

como também é abusiva quando o cessionário tenha oferecido garantias idôneas para 

salvaguardar os direitos do cedido. Esta situação é frequente na cessão da posição 

contratual nos contratos de compra e venda de imóveis, nos casos em que o agente 

financiador faz exigências abusivas para dar seu consentimento à cessão. 
232

 Se as 

prestações estiverem em dia e o cessionário for pessoa comprovadamente solvente, 

oferecendo garantia real com valor superior ao débito, a recusa caracteriza-se 

induvidosamente como abusiva. O raciocínio é o mesmo exposto no capítulo assunção de 

dívida deste trabalho, pelo qual os débitos assegurados por garantia real de comprovada 

eficácia permitem sua cessão por mero acordo entre o devedor e cessionário, 

independentemente do consentimento do credor, por força da excelência da garantia que 

assegura o cumprimento da obrigação. 

Se houver abuso de direito na recusa, será possível supri-la para que o negócio 

seja considerado existente. Sobre esse tema, dispõe o enunciado VIII do II Encontro de 

                                                                                                                                                                                
adquirente preencher o perfil social e financeiro para a modalidade de financiamento. No caso concreto, se o 

autor demonstrou se encaixar no perfil social e de renda dos adquirentes de imóveis populares da CDHU, 

conforme faz crer os elementos dos autos, a recusa da credora hipotecária em transferir o financiamento para 

o seu nome constitui, em verdade, abuso de direito, por não estar amparada em uma justificativa plausível e 

objetiva, conforme se depreende da peça de defesa. A negativa injustificada do cedido em reconhecer 

eficácia do negócio de cessão de posição contratual constitui abuso de direito, diante das circunstâncias do 

caso concreto. Segundo a lição clássica de Josserand, a figura do abuso constitui no exercício do direito de 

forma contrária ao fim social ou econômico do próprio direito (Relatividad y abusos de los derechos, in Del 

abuso de los derechos y otros ensayos, Temis, 1.999, p. 1/3) Parece claro que a finalidade da norma é evitar o 

desvio de financiamentos sociais para camadas da população que não preenchem o perfil previsto pelo 

legislador Assim, demonstrado que o fim de norma se encontra preservado, a negativa vazia se mostra 

abusiva. (TJSP, Apelação 0121544-77.2008.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco 

Loureiro, j. 06.03.08) 
232

 Cf. Verçosa, p. 609. 
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Advogados Civilistas argentinos: “A proibição de ceder a posição contratual incluída no 

contrato original não constitui um direito absoluto, podendo resultar enquadrável no 

disposto no artigo 1.071 do Código Civil”. O art. 1.071 do Código Civil argentino, 

semelhantemente ao art. 187 do Código Civil pátrio, trata do abuso de direito: “El ejercicio 

regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede 

constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. 

Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al 

que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. 
233

 

Portanto, caso não haja motivação razoável para a recusa do cedido, será 

caracterizado abuso de direito. 

Pode acontecer, por fim, que a cessão da posição contratual tenha se formado 

mediante uma promessa do cedente em assegurar o posterior consentimento do cedido. 

Naturalmente, o cedido não tem qualquer vinculação com a promessa efetuada por terceiro. 

Daí porque, nesta hipótese, se o cedido não concordar com o negócio, o cedente 

responderá segundo as regras de promessa de fato de terceiro. 
234
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 Tradução livre: “O exercício regular de um direito próprio em cumprimento a uma obrigação legal não 

pode constituir como ilícito nenhum ato. A lei não ampara o exercício abusivo do direito. Se considerará 

assim o exercício do direito contrário aos fins aos quais o legislador tinha em vista ao reconhecê-lo ou que 

exceda os limites impostos pela boa-fé, a mora e os bons costumes.” 

No novo Código Civil argentino, que entrará em vigor em Janeiro de 2016, a norma é reproduzida, com 

algum acréscimo, pelo art. 10: “Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el 

cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el 

ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el 

que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo 

necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, 

procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.” Tradução livre: “Abuso de 

direito. O exercício regular de um direito próprio em cumprimento a uma obrigação legal não pode constituir 

como ilícito nenhum ato. A lei não ampara o exercício abusivo do direito. Se considerará assim o exercício 

do direito contrário aos fins aos quais o legislador tinha em vista ao reconhecê-lo ou que exceda os limites 

impostos pela boa-fé, a mora e os bons costumes. O juiz deve ordenar o necessário para evitar os efeitos do 

exercício abusivo ou da situação jurídica abusiva e, se for o caso, procurar restabelecer o status quo ante e 

fixar uma indenização.” 
234

 Cf. Alessio Zaccaria, p. 266. 
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3.7. DISPENSABILIDADE DO CONSENTIMENTO DO CEDIDO 

INOCÊNCIO GALVÃO TELLES leciona que a cessão da posição contratual insere-

se num conceito mais vasto, que é a transmissão do contrato, gênero de que a cessão é uma 

espécie.
 235

 Trata-se, na realidade, da distinção entre cessão própria e imprópria. No 

magistério de ORLANDO GOMES, a forma própria é a contratual, na qual coexistem cedente, 

cessionário e cedido, todos manifestando a sua vontade. Já a forma imprópria não origina a 

cessão propriamente dita, mas figura jurídica que se lhe equipara em todos os efeitos. 
236

 É 

aquela em que a substituição de um dos contratantes se dá por determinação da lei, não 

intervindo, nesse caso, a vontade dos contratantes. Ou seja, na cessão imprópria, a 

anuência do cedido é dispensável, pois a substituição de um dos contratantes se dá por 

força de imposição legal. 

É o que ocorre, por exemplo, na transmissão da locação aos herdeiros, no caso 

de morte do locador (art. 10 da Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991 – Lei do Inquilinato). 

Na Itália, permite-se a cessão da locação comercial sem o consentimento do cedido, por 

força de lei especial (Lei 392/78, artigo 36). 
237

 O legislador ignora a vontade do cedido 

porque parte da ideia de que a circulação do contrato atende melhor ao interesse social ou 

porque é mesmo indiferente para um dos contratantes a pessoa do outro. 
238

   

Na transferência do estabelecimento comercial
239

, por exemplo, a cessão da 

posição contratual nos contratos é normal e se presume, caso as partes não estabeleçam de 
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 Cf. Inocêncio Galvão Telles, Manual..., p. 458-459. 
236

 Cf. Orlando Gomes, Contratos, p. 178. 
237

 Na Itália, permite-se a cessão da locação comercial sem o consentimento do cedido, por força de lei 

especial (articolo 36, legge 392/78): “Oltre all’ipotesi della cessione ope legis, conseguente all’alienazione 

del bene locato, la disciplina speciale prevede ipotesi di cessione del contratto di locazione che non 

necessitano del consenso del contraente ceduto. In particolare, in tema di locazione di immobili urbani 

adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, il condutore può cedere il contratto di locazione anche senza il 

consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda dandone comunicazione al locatore, 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro 

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”  (Cf. Giuseppe Chiné e Andrea Zoppini, p. 1847) 

Tradução livre: “Além da hipótese de cessão legal, consequente à alienação do bem locado, a disciplina 

especial prevê hipóteses de cessão do contrato de locação que não necessitam do consentimento do 

contraente cedido. Em especial, tratando-se de locação de imóvel urbano usado para outros fins que não o de 

residência, o locatário pode ceder o contrato de locação mesmo sem o consentimento do locador, desde que 

seja igualmente vendida ou arrendada a empresa disso comunicando o locador por carta carta registada com 

aviso de recebimento. O locador pode opor-se, por grave motivo, no prazo de trinta dias após receber a 

comunicação.” 
238

 Cf. Silvio Rodrigues, p. 113. 
239

 O estabelecimento comercial pode ser objeto de alienação, através de contrato denominado Trespasse, 

regulado pelo Código Civil através de seus artigos 1.142 a 1.149.
 
O fundo de comércio compreende o 

conjunto de bens corpóreos (instalações, máquinas, mercadorias, etc.) e incorpóreos (marcas e patentes), 

reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade empresarial (art. 1.142 do Código Civil — 
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forma diferente. 
240

 Explica RACHEL SZTAJN que, na cessão de estabelecimento, derroga-se 

a disciplina dos contratos, que determina depender a cessão de posição contratual de 

comunicação à outra parte e aceitação pela mesma, sem o que o negócio será resolvido se 

não for possível mantê-lo entre os contratantes originais. A justificativa para dispensa do 

consentimento do cedido é preservar a atividade empresarial ainda quando seja outro o 

exercente. Isso porque, considerando que a cessão de estabelecimento representa a 

transferência da organização propriamente dita, lógico que seu desfazimento não atende 

aos interesses de preservação da oferta de bens e serviços em mercados. A derrogação da 

norma geral em matéria de contratos tem esta função que poderia ser entendida como 

função social do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil. 
241

 

Somente não haverá automática cessão da posição contratual nos contratos 

personalíssimos. No entanto, dificilmente se encontrará algum contrato que tenha sido 

celebrado por conta da figura pessoal do empreendedor e não da empresa. 
242

 

                                                                                                                                                                                
Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, 

ou por sociedade empresária). O contrato de Trespasse não pode ser confundido com a alienação de quotas de 

sociedade. No Trespasse, o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário 

(alienante) e passa para o de outro (adquirente). O objeto da venda é o complexo de bens corpóreos e 

incorpóreos envolvidos com a exploração de uma atividade empresarial. Já na cessão de quotas sociais, o 

estabelecimento empresarial não muda de titular, mas continua a pertencer à sociedade empresária, embora a 

composição de sócios seja alterada. Na cessão de quotas, o objeto da venda é a participação societária. 
240

 Paolo Clarizia, p. 87 
241

 Cf. Rachel Sztajn, pp. 795-799: “O curioso é que as pessoas envolvidas ficam em segundo plano, 

ofuscadas pela relevância da atividade, tudo se passando como se o contrato tivesse sido celebrado entre 

estabelecimentos, não entre seus respectivos titulares (...) A preservação dos contratos que servem a esse 

propósito encontra suporte nesta norma. Ficam sujeitos à regra o contrato de locação do imóvel em que esteja 

localizado o estabelecimento, os relativos ao uso do conjunto de bens destinados à exploração da empresa, 

bem assim aqueles destinados a garantir o fluxo de bens ou matérias-primas necessários para a continuidade 

das operações. Demais disso, dependendo do tipo de atividade, podem ser incluídos contratos de 

fornecimento de matérias-primas, de transferência de tecnologia ou know-how, de financiamento e, 

importante, os contratos de trabalho”. 
242

 Cf. Paolo Clarizia, pp. 83-84. 
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3.8. GARANTIA DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO 

O atual Código Civil responsabiliza o cedente pela existência do crédito ao 

tempo da cessão (art. 295). De forma semelhante, na cessão de posição contratual a título 

oneroso, o cedente é responsável pela existência do contrato e da posição contratual 

cedida. Vincenzo Roppo explica o raciocínio: “Come alla cessione di un credito se 

accompagna la garanzia della sua esistenza e solo in forza di espressa previsione quella 

della solvenza del debitore, così al trasferimento del contratto si collega – di regola – la 

garanzia della sua validità che il cedente può estendere all’adempimento”. 
243

 

Dessa forma dispõe o art. 426 do Código português: “O cedente garante ao 

cessionário, no momento da cessão, a existência da posição contratual transmitida, nos 

termos aplicáveis ao negócio, gratuito ou oneroso, em que a cessão se integra”. 
244

 Com o 

mesmo propósito, embora se utilizando de outras palavras, o Código Civil italiano dispõe 

que o cedente assegura a validade do contrato: “Il cedente è tenuto a garantire la validità 

del contrato” (art. 1.410). 
245

 Se for considerado o rigor técnico do termo, a lei italiana 

assegura a existência e também a validade da posição contratual, mais que a lei portuguesa, 

que garante apenas sua existência. 
246

 De um modo ou de outro, ao cessionário não deve 

impor-se o encargo de investigar se o contrato existe e é válido, o que seria contrário às 

necessidades do comércio jurídico: cedendo-lhe a sua posição contratual, o cedente 

garante-lhe implicitamente que o contrato é válido. 
247

 O cedente garante, portanto, a válida 
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 Cf. Vicenzo Roppo, p. 251. Tradução livre: “Como na cessão de um crédito se acompanha a garantia da 

sua existência e somente em caso de expressa previsão a solvência do devedor, também na cessão de contrato 

se acompanha — geralmente — a garantia da sua validade, que o cedente pode estender ao adimplemento.” 
244

 O contrato pode ser materialmente inexistente ou inexistir no mundo jurídico, caso lhe falte os 

pressupostos essenciais (Cf. Alessio Zaccaria, p. 287). 
245

 Tradução livre: “O cedente é obrigado a garantir a validade do contrato.” 
246

 Existir e valer. Para que algo valha é preciso que exista. Não tem sentido falar-se de validade ou de 

invalidade a respeito do que não existe. A questão da existência é questão prévia. Somente depois de se 

afirmar que existe é possível pensar-se em validade ou em invalidade. Nem tudo que existe é suscetível de a 

seu respeito discutir-se se vale, ou se não vale. Não se há de afirmar nem de negar que o nascimento, ou a 

morte, ou a avulsão, ou o pagamento valha. Não tem sentido. Tampouco, a respeito do que não existe: se não 

houve ato jurídico, nada há que possa ser válido ou inválido. Os conceitos de validade ou de invalidade só se 

referem a atos jurídicos, isto é, a atos humanos que entraram (plano da existência) no mundo jurídico e se 

tornaram, assim, atos jurídicos. (Pontes de Miranda, Tratado... Tomo IV, pp. 6-7). 
247

 Cf. Vaz Serra, Cessão..., p. 21. Segundo Vincenzo Roppo: “la garanzia della validità del contratto ceduto 

– che presuppone la buona fede del cessionário – viene estesa alla totalità dei vizi: inesistenza, nullità, 

annullabilità, includendo altresì la risoluzione”. (Vizenzo Roppo, p. 251). Tradução livre: “a garantia da 

validade do contrato cedido — que pressupõe a boa-fé do cessionário — é estendido a todos os vícios: 

inexistência, nulidade, anulação, incluindo também a resolução”; No mesmo sentido: “Abbiamo potuto 

stabilire che il termine <validità>, utilizzato dal legislatore al fine di identificare l’ambito di applicazione 

della garanzia di cui all’art. 1410 c.c., oltre che riferirsi senz’altro alle fattispecie dell’inesistenza e della 

nullità, dell’annullamento e della rescissione, su domanda del ceduto, del contratto alienato, può essere 
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existência do contrato, ou, em outras palavras, que o contrato é validamente formado e não 

impugnável. 
248

  

Essa responsabilidade independe de culpa do cedente, pois consiste em uma 

verdadeira e própria garantia, executável em qualquer caso em que o contrato base venha a 

ser extirpado do mundo jurídico, seja ou não a causa de invalidade conhecida pelo cedente 

ou a ele imputável. 
249

 Trata-se de assegurar o efetivo interesse perseguido pelo negócio no 

qual se insere a cláusula de garantia. 
250

 

No entanto, se tiver agido com culpa, responde não só pelo ressarcimento do 

valor recebido, como também pelas perdas e danos, seguindo a orientação do nosso Código 

Civil. 
251

 

Se a causa de invalidade for de seu conhecimento (dolo), o cedente responde 

independentemente das regras da cessão da posição contratual, por duas razões: (i) 

primeiro, porque na lei italiana há dispositivo legal expresso pelo qual o cedente 

responsabiliza-se pela invalidade do contrato caso, conhecendo ou devendo conhecer a sua 

causa de invalidade, não deu conhecimento ao cessionário; 
252

 (ii) segundo porque, como 

tal obrigação deriva da boa-fé objetiva, aplica-se ao ordenamento independentemente de 

previsão legal expressa específica. 

                                                                                                                                                                                
interpretato estensivamente, sino a ricomprendere anche l’ipotesi della risoluzione — sempre su domanda 

del ceduto — e quelle del venir meno del contratto trasferito per il verificarsi di una condizione sospensiva.” 

(Alessio Zaccaria, p. 302) Tradução livre: “Pudemos estabelecer que o termo <validade>, utilizado pelo 

legislador com a finalidade de identificar o âmbito de aplicação da garantia do artigo 1410 CC, além de 

referir-se certamente aos casos de inexistência e nulidade, anulação e rescisão, a pedido do cedido, do 

contrato transferido, pode ser interpretado extensivamente, para abranger também a hipótese de resilição — 

sempre a pedido do cedido — e aquela de desaparecimento do contrato cedido pela ocorrência de uma 

condição suspensiva.” 
248

 Cf. Paolo Clarizia, p. 72. 
249

 Cf. Giuseppe Mirabelli, pp. 430-431. 
250

 “Quanto detto non toglie, comunque, che, sia pure nei termini testé precisati, l’obbligo del garante si 

concretizzi nel risarcimento dell’interesse positivo. E la conclusione, del resto, non può essere diversa, se si 

considera che <garantire> significa, in pratica, <assicurare> il garantito circa l’effettivo conseguimento 

dell’interesse perseguito con il negozio cui la garanzia inerisce.” (Alessio Zaccaria, p. 282) Tradução livre: 

“O quanto dito não exclui, no entanto, que, mesmo nos termos acima especificados, a obrigação do fiador se 

concretiza no ressarcimento do interesse positivo. E a conclusão, por outro lado, não pode ser diversa, se se 

considera que <garantir> significa, na prática, <assegurar> ao garantido a efetiva realização do interesse 

perseguido com o negócio para o qual se prestou a garantia.” 
251

 V. artigos 234, 235, 236, 239, 248, 251, 254, 255, 263 e 279. 
252

Codide Civile Italiano – “art. 1338 Conoscenza delle cause d'invalidità - La parte che, conoscendo o 

dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del  contratto (1418 e seguenti), non ne ha dato 

notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, 

nella validità del contratto (1308)”. Tradução livre: “art. 1338 O conhecimento das causas de invalidade – A 

parte que, sabia ou deveria saber da existência de uma causa de invalidade do contrato (1418 em diante), não 

tenha dado conhecimento à outra parte é obrigada a reparar o prejuízo sofrido por esta por ter confiado, sem 

sua culpa, na validade do contrato.” 



88 
  

O pressuposto essencial para valer-se dessa garantia é a boa-fé do cessionário. 

Se ele tinha conhecimento da invalidade do contrato cedido, tal garantia não pode ser 

invocada. 
253

 

Essa garantia, naturalmente, pode ser excluída pelas partes, pois se situa no 

campo da autonomia da vontade. 
254

 No entanto, para que a responsabilidade do cedente 

não se configure, impõe-se, além de pacto nesse sentido, que o cessionário tome ciência 

dos riscos específicos que pesam sobre a coisa, e expressamente os assuma. Nesse caso, o 

negócio deixa de ser comutativo e passa a ser aleatório. Caso não haja assunção específica 

do risco, o cedente se eximirá de responder por perdas e danos, mas continuará responsável 

por restituir o valor da coisa. Ressalte-se, contudo, que, novamente guiando-se pela boa-fé, 

se o cedente tinha, na época da cessão, plena e inequívoca ciência da inexistência da 

posição contratual cedida, não se pode falar em álea, mas em dolo, hipótese em que o 

negócio pode ser anulado. 
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 Cf. Alessio Zaccaria, p. 283. 
254

 Embora a lei não diga expressamente, pode-se aplicar, por analogia, o artigo 1266 do Código Civil 

italiano, pelo qual as partes podem excluir a responsabilidade pela existência do crédito — “Quando la 

cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito  al tempo della cessione. La 

garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.” (Cf. Franco 

Carresi, pp. 105-106) Tradução livre: “Quando a cessão é a título oneroso, o cedente é obrigado a garantir a 

existência do crédito ao tempo da cessão. A garantia pode ser excluída por convenção entre as partes, mas o 

cedente é sempre responsável por ato próprio.” 
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3.9. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE TERCEIRO 

Embora seja garantida a existência e validade da posição contratual, nenhuma 

das leis — portuguesa e italiana — assegura a eficácia da posição contratual, 
255

 donde se 

subentende como possível a cessão da posição contratual alheia.  

Nessa hipótese (se a posição existe, mas pertence a outra pessoa que não o 

cedente), é preciso observar o regime da venda a non domino
256

, pelo qual a corrente 

predominante afirma que o negócio é existente e válido, porém ineficaz. 
257

 Caso o cedente 

não venha a adquirir a posição cedida e, assim, o negócio não se torne possível, entra-se no 
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 Em sentido contrário, Massimo Bianca: “...la garanzia della validità del contratto assume il significato di 

garanzia contro tutte le cause giuridiche che precludono o compromettono l’operatività del vincolo. Il 

cedente risponde, pertanto, se il contratto risulta inefficace tra le parti.” (Cf. Massimo Bianca, p. 721). 

Tradução livre: “a garantia da validade do contrato assume o significado de garantia contra todas as causas 

jurídicas que impeçam ou comprometam a operatividade do vínculo. O cedente responde, portanto, se o 

contrato resulta ineficaz entre as partes.” 
256

 “(...) la mancanza stessa del contratto non fa scattare la garanzia della sua validità di cui all’art. 1410 

c.c., nel senso che la <<validità>> del contratto oggetto della garanzia non può essere estesa fino a 

ricomprendervi <<l’altruità>> dello stesso. In tal caso, il terzo che abbia stipulato, in buona fede, la 

cessione di un contratto altrui  potrà invocare, se la cessione è a titolo oneroso, la disciplina degli artt. 1478 

e 1479 c.c., comprensiva non solo della vendita di cose determinate appartenenti a soggetti diversi dal 

disponente, ma anche del trasferimento di diritti altrui.” (Cf. Mario Bessone, Trattato..., p. 359) Tradução 

livre: “a falta do próprio contrato não aciona a garantia pela sua validade inserta no art. 1410 CC, no sentido 

de que a <<validade>> do contrato objeto da garantia não pode ser estendida a fim de abranger <<alheio>> 

do mesmo. Neste caso, o terceiro que tenha celerbado, de boa fé, a cessão de um contrato alheio poderá 

invocar, se a cessão for a título oneroso, a disciplina dos artigos 1478 e 1479 CC, que compreendem não só a 

venda de coisa pertencente a sujeito diverso do alienante, mas também a transferência de direitos de 

terceiros.” 
257

Parece absurda avenda de coisa alheia, pois, intuitivamente, a coisa vendida deve pertencer ao vendedor. 

Uma vez, porém, que pelo contrato o vendedor se obriga tão-só a transferir a propriedade da coisa, nada 

obsta que efetue a venda de bem que ainda não lhe pertence; se consegue adquiri-lo para fazer a entrega 

prometida, cumprirá especificamente a obrigação; caso contrário, a venda resolve-se em perdas e danos. A 

posterior aquisição da propriedade pelo vendedor faz com que a transferência do bem seja considerada 

realizada desde o momento da tradição, de acordo com o artigo 1.268, §1º, do Código Civil. Portanto, a 

compra e vendada coisa alheia é ineficaz, mas pode vir a ser eficaz. Há na jurisprudência italiana um caso em 

que, após celebração do compromisso de compra e venda, o proprietário vendeu o imóvel para terceiro, com 

cláusula de transferência também do compromisso, mas sem a ciência do compromissário comprador 

(cedido). Decidiu a Corte de Apelação de Lecce que, nessa situação, não há que se falar em cessão da posição 

contratual, tendo em vista a falta de consentimento do cedido: App. Lecce, 10 ottobre 1991, in Foro it., 1993, 

I, 1669 “Non recorre la figura della cessione del contratto preliminare di vendita immobiliare, e va pertanto 

pronunziata la risoluzione per inadempimento, nel caso in cui l’immobile non sia più di proprietà del 

promittente venditore per averlo questi sucessivamente ritrasferito al suo dante causa con la clausola del  

<<passaggio>> del contratto preliminare, al quale trasferimento, però il promittente acquirente non abbia 

prestato consenso, neppure tacito, eseguendo il pagamento di tutto il prezzo al proprio promittente venditore 

e citando, poi, solo quest’ultimo in giudizio per l’adempimento della promessa di vendita” (cf. Andrea 

Fusaro, pp. 2098-2099). Tradução livre: “Não ocorre a figura da cessão de contrato preliminar de venda 

imobiliária, e deve portanto ser pronunciada a rescisão por inadimplemento, no caso em que o imóvel não 

seja mais de propriedade do promitente vendedor por tê-lo sucessivamente transferido de volta para o seu 

antecessor com a cláusula de <<transferência>> do contrato preliminar, em cuja transferência, no entanto, o 

promitente comprador não tenha prestado consentimento, nem mesmo tácito, realizando o pagamento de todo 

o preço ao próprio promitente vendedor e citando, em seguida, apenas este último em Juízo para o 

adimplemento da promessa de venda.” 
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campo da responsabilidade civil, hipótese em que, se o negócio for gratuito, o cedente 

somente responderá em caso de dolo (artigos 295 e 392 do Código Civil de 2002). Nada 

impede, contudo, que as partes (cedente e cessionário) abram mão da garantia da existência 

do contrato base, podendo, inclusive, celebrar um negócio aleatório (o princípio é o mesmo 

da evicção). 
258

 No direito italiano, VICENZO ROPPO esclarece que a cessão da posição 

contratual alheia reporta-se aos artigos 1.478 e 1.479 (que tratam da venda de coisa alheia). 

259
 

Caso a posição contratual efetivamente não exista, há uma impossibilidade do 

negócio por inexistência de objeto. Nessa hipótese, entendemos que o cessionário poderá 

reclamar o preço pago pela cessão ou o próprio valor do contrato cedido (que não 

necessariamente equivale ao preço da cessão), sem prejuízo das perdas e danos (o 

raciocínio é o mesmo utilizado no capítulo das obrigações alternativas, onde o Código 

Civil dispõe que, quando as prestações se tornarem inexequíveis por culpa do devedor, 

poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e 

danos. 
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Cf. Venosa, p. 356. (Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a 

responsabilidade pela evicção - art. 448, Código Civil). 
259

 Cf. Vicenzo Roppo, p. 252. 
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3.10. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS APÓS A CESSÃO DA 

POSIÇÃO CONTRATUAL (EFICÁCIA) 

É frequentemente sustentado na doutrina que, na cessão da posição contratual, 

as garantias prestadas pelo cedente se mantêm, mas as prestadas por terceiro exigem, para 

a sua mantenção, o consentimento deste. Mantêm-se as prestadas pelo cedente porque na 

cessão da posição contratual é sempre exigida a vontade dele. 
260

  

A explicação está em recorrer à disciplina mais restritiva do instituto da 

assunção de dívida, uma vez que a cessão de posição contratual implica também 

transferência de débitos. O Código Civil português, por exemplo, dispõe que, na assunção 

de dívidas, mantêm-se nos mesmos termos as garantias do crédito, com exceção das que 

tiverem sido constituídas por terceiro ou pelo antigo devedor, que não haja consentido na 

transmissão da dívida (art. 599, 2). Daí porque ANTUNES VARELA anota que, na cessão de 

posição contratual, por analogia, as garantias prestadas pelo cedente mantêm-se vigentes, 

visto a cessão não ser possível sem a sua vontade. 
261

  

Por esse raciocínio, portanto, extinguem-se as garantias prestadas por terceiros, 

pois o fiador não é obrigado a garantir um devedor que não conhece, não confia. Por outro 

lado, as garantias prestadas pelo cedente permanecem, se assim não for diposto de forma 

diferente, pois ele concordou expressamente com o negócio. 

O Código Civil brasileiro tem uma redação um pouco diferente do português, 

dispondo que “salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, 

a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao 

credor” (art. 300). No diploma pátrio, a assunção de dívida é um negócio liberatório, 

livrando o devedor da dívida e de todos os seus ônus e encargos. O fundamento da regra é 

o de que, se o credor concordou com a transferência da dívida, ele teve plena ciência da 

alteração do patrimônio responsável pela dívida. No direito italiano, na assunção de dívida 

com liberação do devedor primitivo (artigo 1273), extinguem-se as garantias prestadas, 

salvo se o devedor primitivo ou o terceiro consentir expressamente em mantê-las (artigo 

1275).  

Nesses sistemas, portanto, as garantias prestadas pelo cedente seriam liberadas, 

salvo se ele expressamente concordasse em que elas permanecessem vinculadas ao 
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 Cf. Ribeiro de Faria, p. 654. 
261

 Cf. Antunes Varela, p. 404-405. 
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contrato. 

Pensamos, contudo, que a questão da liberação das garantias na cessão da 

posição contratual não pode ser resolvida por um simples paralelo com a assunção de 

dívida. Isso porque, na assunção de dívida, transferem-se apenas débitos, ou seja, o cedente 

transfere somente uma dívida, podendo justificar, assim, a manutenção das garantias 

prestadas, como prevê, inclusive, o sistema português. Por outro lado, na cessão de posição 

contratual, transfere-se não só a dívida (ônus), como também o crédito (bônus), motivo 

pelo qual não se justifica, nessa hipótese, que tendo o cedente transferido tanto a parte 

“ruim” (dívida) como a parte “boa” (crédito) da relação, permaneça ele ainda vinculado a 

um fardo (garantia) do antigo contrato.  

Importante salientar também que, sendo a cessão da posição contratual uma 

transferência de créditos e dívidas, torna-se aplicável o raciocínio pelo qual quando o 

credor (contraente cedido) aceita um novo devedor (cessionário) e libera o antigo 

(cedente), não pode obrigar este último (se houver prestado qualquer garantia) e muito 

menos um terceiro a responder pelo novo devedor, a menos que o cedente — ou o terceiro, 

ciente da cessão — assim consinta expressamente. 
262

 É evidente que a substituição do 

devedor com a cessão da posição contratual do cedente para o cessionário implica 

modificação do patrimônio que cobria as obrigações assumidas e, portanto, as 

correspectivas garantias prestadas. Seria incongruente, a propósito, obrigar o cedente, 

depois de liberado da própria obrigação principal, a continuar respondendo 

patrimonialmente pelo novo devedor. 
263

 

Segundo FRANCO CARRESI, a garantia, seja ela prestada pelo cedente ou por um 

terceiro, extingue-se com a cessão da posição contratual, porque com a alteração de uma 

das partes contratuais muda-se também o patrimônio que responde pelas obrigações 

assumidas, de tal modo que a garantia, prestada em consideração de uma determinada 

responsabilidade patrimonial, se extingue. 
264
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 Cf. Marcello Andreoli, p. 50. 
263

 Cf. Renato Clarizia, p. 96. 
264

 “...affinchè le garanzie sopravvivono, nonostante il mutamento del debitore, occorre in ogni caso il 

consenso del costituente, sia questo il debitore (originario) o un terzo (...) perchè, quando la circolazione si 

effettua  per atto fra vivi, con la persona del debitore muta anche il patrimonio di colui che risponde delle 

obbligazioni assunte; quindi è logico che le garanzie, prestate in considerazione di una determinata 

responsabilità patrimoniale, si estinguano.” (Franco Carresi, p. 86). Tradução livre: “...para que as garantias 

sobrevivam, apesar da mudança de devedor, deve haver o consentimento do constituinte, seja ele o devedor 

(originário) ou um terceiro (...) porque, quando a circulação é feita por ato entre vivos, com a pessoa do 

devedor muda também o patrimônio daquele que responde pelas obrigações assumidas; portanto é lógico que 
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Por outro lado, não há porque liberar as garantias que asseguram o 

cumprimento da prestação do cedido, tendo em vista que, nesta hipótese, não há que se 

falar em mudança na figura do devedor. O terceiro garantidor, portanto, continua a 

responder pelas obrigações do cedido. 

                                                                                                                                                                                
a garantia, prestada em consideração a um determinado patrimônio, se extingue.”; No mesmo sentido: “Va, al 

riguardo, sottolineato come l’integrale sostituzione del debitore a seguito della cessione della posizione 

contrattuale dal cedente al cessionario comporti non solo l’eventuale perdita delle garanzie prestate, ma 

anche la modificazione della c.d. garanzia patrimoniale che assisteva l’obbligazione assunta, essendo 

comprensibilmente diverse le situazioni patrimoniali del cedente e del cessionario. Il tutto nel quadro di una 

sostituzione della qualità di contraente che difficilmente potrebbe coniugarsi con il permanere di garanzie a 

carico del cedente oppure di un terzo, salva, ovviamente, la facoltà delle parti di adottare una diversa, 

specifica regolamentazione.” (Mario Bessone, Trattato..., p. 330) Tradução livre: “ Note-se, a este respeito, 

que a integral substituição do devedor seguida da cessão da posição contratual do cedente ao cessionário 

comporta não só a eventual perda da garantia prestada, mas também a modificação da chamada garantia 

patrimonial que amparava a obrigação assumida, sendo compreensivelmente diversa a situação patrimonial 

do cedende e do cessionário. Tudo isso dentro do quadro de uma substituição da qualidade de contraente que 

dificilmente poderia conjungar-se com a permanência da garantia a cargo do cedente ou de um terceiro, 

salvo, obviamente, a faculdade das partes de convencionarem de forma diferente”; “Secondo una dottrina 

(Carresi, Cessione del contratto), all’effetto essenziale della cessione consegue l’estinguersi delle garanzie 

patrimoniali prestate sia da terzi sia dallo stesso cedente per l’adempimento delle obbligazione facenti 

carico a quest’ultima; il costituente le garanzie può comunque consentire a mantenerle in vita. È valido 

anche per il caso di cessione il principio secondo cui la successione a titolo particolare in un rapporto non 

comporta l’automatica sucessione nel connesso negozio compromissorio (...) Le garanzie delle obbligazioni 

del cedente si estinguono, salvo che il debitore o il terzo che le ha prestate non manifestino la volontà di 

mantenerle.” (TRABUCCHI, Alberto e GIORGIO, Cian, pp.1314 e 1316) Tradução livre: “De acordo com a 

doutrina (Carresi, Cessão de contrato), como efeito essencial da cessão extingue-se as garantias patrimoniais 

prestadas seja pelo terceiro, seja pelo próprio cedente por conta do adimplemento das obrigações por si 

suportadas; o constituinte da garantia pode, de qualquer forma, consentir de mantê-la viva. É válido também 

para o caso de cessão o princípio segundo o qual a sucessão a título particular em uma relação não comporta 

a automática sucessão no conexo negócio compromissório (...) As garantias das obrigações do cedente se 

extinguem, salvo se o devedor ou o terceiro que as tenha prestado manifestarem a vontade de mantê-las.” 
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3.11. MODIFICAÇÃO DOS EFEITOS NATURAIS DA CESSÃO 

3.11.1. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PERANTE O CEDIDO PELO 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

Com a transferência da posição contratual, ingressa o cessionário e, em regra, 

libera-se o cedente da relação jurídica, como efeito natural do negócio. Com isso, o 

contraente cedido, daí em diante, somente poderá exigir o cumprimento das obrigações 

contratuais do cessionário. 
265

  

Contudo, como meio de tutela ao cedido, a legislação italiana prevê a cessão de 

posição contratual sem liberação do cedente. Nessa hipótese, o contraente cedido pode 

voltar-se contra o cedente, caso o cessionário não cumpra as obrigações do contrato: 

“Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro 

di lui qualora il cessionario non adempia (1218) le obbligazioni assunte” (art. 1.408 do 

Código Civil italiano – tradução livre: No entanto, o contratante cedido, se declarou não 

liberar o cedente, pode agir contra ele se o cessionário não adimplir (1218) as obrigações 

assumidas). Igual previsão não se encontra na lei civil portuguesa, mas o princípio da 

liberdade contratual permite que a mesma cláusula, ou outra de sentido análogo, possa ser 

incluída no texto do contrato, por livre iniciativa das partes. 

Nada impede, pois, que o cedente permaneça responsável pelo cumprimento 

das obrigações do contrato perante o cedido, o que não desnatura a cessão da posição 

contratual. 
266

 De todo modo, entendemos que a responsabilidade não poderá ser solidária. 

267
 Isso porque, para existência da cessão da posição contratual, é essencial que a relação 
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 Segundo Antunes Varela, a liberação do cedente opera efeitos ex nunc e não efeito retroativo, pois a 

cessão abrange a relação nascida do contrato base com a sua configuração atual, no momento da cessão, e 

não com a sua estrutura primitiva (Das Obrigações..., p. 402). Entendemos, contudo, que a terminologia ex 

nunc é inadequada, pois não se trata, no caso, da irretroatividade dos efeitos de um ato jurídico. O que se quer 

dizer é que o cessionário assume a posição contratual no estado em que se encontra. Não cabe, aqui, falar em 

efeitos ex nunc ou ex tunc.  
266

 "Il ceduto può: non liberare il cedente debitore, mantenendo inalterata la sua posizione contrattuale, ed 

allora non si avrà cessione del contratto; oppure liberarlo per intero, ed allora si avrà cessione del 

contratto; oppure liberarlo dall’obbligazione principale e ritenerlo obbligato in via sussidiaria come 

garante del cessionario, ed allora si avrà ugualmente cessione del contratto" (Salvatore Puleo, p. 78). 

Tradução livre: “O cedido pode: não liberar o cedente devedor, mantendo inalterada a sua posição contratual, 

e então não haverá cessão de contrato; ou liberá-lo por inteiro, e então haverá cessão de contrato; ou liberá-lo 

da obrigação principal e mantê-lo obrigado em via subsidiária como garante do cessionário, e então haverá 

igualmente cessão de contrato.” 
267

  Defendendo a subsidiariedade: Enrico Gabrielli, pp. 278-9; “In realtà la formulazione letterale dell’art. 

1408 c.c, nella parte in cui fa riferimento alla mancata ‘liberazione’ del cedente, unita agli aspetti strutturali 

norma, che declassa della sussidiaria la responsabilità del medesimo (il ceduto può agire contro il cedente 
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contratual seja efetivamente transferida do cedente para o cessionário e, portanto, que o 

primeiro deixe o contrato. Se fosse solidária a responsabilidade, não haveria transferência 

da posição contratual, mas ingresso do terceiro no mesmo plano contratual do cedente, 

com idêntica responsabilidade entre um e outro, hipótese que caracteriza adesão ao 

contrato e não cessão da posição contratual. O cedido, inclusive, somente poderá se voltar 

contra o cedente caso haja inadimplemento do cessionário. 
268

 Portanto, não se pode tratar 

de responsabilidade solidária, mas subsidiária. O cedente deixa a relação contratual e 

responde perante o cedido apenas em um segundo plano, formando-se um novo vínculo 

entre os dois, no qual o cedente se responsabiliza pelo eventual inadimplemento do 

cessionário. 
269

 

                                                                                                                                                                                
soltanto qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte), fa propendere per una sopravvivenza 

dell’originario vincolo che si affianca al nuovo in una logica di garanzia Sostanzialmente, dunque, nella 

struttura impressale dalla norma, la cessione del contratto senza liberazione offre al cedente il vantaggio di 

un’attenuazione della sua responsabilità verso il ceduto: nel senso che mentre prima della cessione era 

l’unico obbligato (sempre per tutti gli elementi passivi ex contractu), a seguito della cessione, di fronte 

all’immutato creditore (contraente ceduto), la responsabilità del cedente stesso passa in linea sussidiaria e 

subordinata rispetto a quella principale del cessionario.” Tradução livre: “Na verdade, o texto do artigo. 

1408 cc, na medida em que se relaciona com a falta de "libertação" do cedente, combinado com a regra 

espetti estrutural, que degrada a subsidiária de sua responsabilidade (o cedeu pode processar o vendedor 

somente se o cessionário não cumprir as nossas obrigações) , argumenta a favor de uma sobrevivência do 

vínculo original, que se junta ao nuoco numa lógica de garantia Basicamente,. Portanto, na estrutura 

impressale da norma, a atribuição do contrato sem a libertação fornece o cedente o benefício de uma 

atenuação de sua responsabilidade para com o vendidos: no sentido de que, enquanto antes da venda era o 

único cativo (sempre para todos passiva elementos ex contractu), seguirá no cessine, em frente all'immutato 

credor (contratante vendidas), a responsabilidade do cedente passa filial on-line e subordinado ao principal 

delas do cessionário” (Cf. Giuseppe Chiné e Andrea Zoppini, p. 1843); Em sentido contrário, pela 

solidariedade: Vincenzo Roppo, P. 249:  entende que a responsabilidade é solidária: “È controversa la natura 

dell’obbligazione del cedente, per alcuni caratterizzata dalla sussidiarietà, ma per la tesi prevalente in 

giurisprudenza dalla solidarietà”. Tradução livre: “É controversa a natureza da obrigação do cedente, por 

alguns caracterizada como subsidiária, mas pela teoria majoritária na jurisprudência como solidária.” 
268

 Segund Marcello Andreoli, não é necessária a prévia execução do cessionário inadimplente para autorizar 

a ação do cedido contra o cedente. Basta a simples reinvindição insatisfeita (p. 59). 
269

 “Si è visto tuttavia che il ceduto può non liberare il cedente, il quale resta vincolato per il caso di 

inadempimento del cessionario. Questa persistenza del vincolo del cedente, secondo alcuni autori, non 

snatura gli effetti normali della cessione del contratto. Essa viene rappresentata come una forma di 

responsabilità sussidiaria in via di regresso per le obbligazioni del cessionario, che non sarebbe 

incompatibile con l’essenza del trasferimento integrale del contratto. Si dice in proposito: <<tale 

compatibilità è messa in luce dalla considerazione che la mancata liberazione del cedente attiene non agli 

obblighi derivanti dal contratto, oggeto della cessione...; ma inerisce alla costituzione di un nuovo vincolo 

giuridico tra cedente e ceduto, in conseguenza del quale il primo è responsabile dell’inadempimento del 

cessionario. La mancata liberazione, cioè, viene a porre il cedente in una posizione diversa da quella 

esistente prima della cessione, in quanto egli non è più responsabile, direttamente ed immediatamente, ma 

soltanto in via di regresso, per essere garante delle obbligazioni assunte dal cessionario...” (NATOLI UGO. 

Alcuni aspetti della cessione del contratto secondo il nuovo codice civile in Giurisprudenza Italiana, anno 

1946, II, p. 325) Tradução livre: “Vê-se, no entanto, que o cedido pode não liberar o cedente, o qual 

permanece vinculado no caso de inadimplemento do cessionário. Esta persistência do vínculo do cedente, de 

acordo com alguns autores, não desnatura os efeitos normais da cessão de contrato. Isso vem representado 

como uma forma de responsabilidade subsidiária em via de regresso pela obrigação do cessionário, que não 

seria incompatível com a essência da cessão integral do contrato. Se diz a esse respeito: <<tal 

compatibilidade é posta à luz da consideração que a falta de liberação do cedente respeita não as obrigações 

decorrentes do contrato, objeto da cessão...; mas inerente ao estabelecimento de um novo vínculo jurídico 
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3.11.2. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PERANTE O CESSIONÁRIO PELO 

CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

Em regra, o cedente não se responsabiliza pelo cumprimento do contrato, mas 

nada impede que, como meio de tutela ao cessionário, assuma também a garantia pelo 

adimplemento das obrigações contratuais a cargo do cedido.
 
 
270

 

É preciso distinguir essa garantia daquela prevista na cessão de crédito, em que 

o cedente responsabiliza-se pela solvência do devedor, porque uma e outra têm conteúdo 

profundamento diverso. Com a garantia da solvência do devedor cedido, o cedente não é 

obrigado a satisfazer o inteiro crédito cedido, mas somente poderá ser obrigado a restituir o 

valor recebido por conta da cessão (quantia que normalmente é inferior ao valor do crédito 

cedido). Portanto, a garantia da solvência do devedor na cessão de crédito não é uma 

garantia do tipo satisfatória, mas uma garantia limitada, essencialmente restituitória. Por 

outro lado, a garantia assumida pelo cedente na cessão da posição contratual é satisfatória, 

na medida em que o cessionário pode voltar-se contra o cedente para lhe exigir o exato 

adimplemento da prestação objeto do contrato cedido, seja ela pecuniária ou não. 
271

 

O artigo 1.410 do Código Civil italiano determina que, se o cedente assume a 

garantia pelo adimplemento, fica responsável fidejussoriamente pelas obrigações do 

                                                                                                                                                                                
entre cedente e cedido, em conseqüência do qual o primeiro é responsável pelo inadimplemento do 

cessionário. A falta de liberação, pois, coloca o cedente em uma posição diversa daquela existente antes da 

cessão, na medida em que ele não é mais responsável, direta e imediatamente, mas somente em via de 

regresso, por ser garante da obrigação assumida pelo cessionário.”; Maria Constanza entende que, no silêncio 

da lei italiana, a forma de responsabilidade do cedente perante o cedido dependerá da convenção entre as 

partes. (Maria Constanza, p. 258) 
270

 Julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Dizendo, em suma, que, inobstante tenha pago o preço 

estabelecido e as despesas incidentes no negócio, os réus recusam-se, injustificadamente, a outorgar escritura 

de compra e venda, postula, a autora, a rescisão do contrato de fl. 13 e indenização por perdas e danos. 

Embora o pedido da autora se limitasse à rescisão do termo de transferência, não há como negar que toda a 

fundamentação exposta na exordial reporta-se aos termos do compromisso de venda e compra, do qual 

passou a fazer parte aquele termo, como aditivo. Os autos revelam ter havido verdadeira cessão de contrato, 

pela qual foram transferidos à cessionária, ora apelante, todos os direitos e obrigações do cedente previstos 

no instrumento de compromisso de compra e venda. Restou incontroverso, outrossim, que a cessão contou 

com a anuência dos proprietários compromitentes, réus nessa demanda. Destarte, por força do instrumento de 

cessão e do contrato de compromisso, era direito da autora receber dos compromitentes vendedores a outorga 

da escritura definitiva de compra e venda, se verificado mesmo o pagamento de todas as prestações e 

encargos ajustados. Estranha se configuraria a presença do cedente, Emérito Rosa, no polo passivo da ação, 

uma vez que não se obrigou expressamente a garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelos réus no 

compromisso. Observe-se, ademais, que no caso em exame os únicos que podiam outorgar a escritura eram 

os compromitentes vendedores, legítimos titulares do domínio do imóvel. Portanto, diante da pretensão 

deduzida pela autora, os ora apelados são legítimos para responderem à ação.” (TJSP, Apelação 9147470-

53.1998.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Elliot Akel) 
271

 Cf. Mario Bessone, Trattato...., p. 355. 
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contrato cedido: “Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli 

risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto” (tradução livre: se 

o cedente assume a garantia pelo adimplemento do contrato, ele responde como um fiador 

pelas obrigações do contraente cedido). Pelo artigo 1944 do Código Civil italiano, o 

garantidor fidejussório responde solidariamente com o devedor principal, caso as partes 

não tenham convencionado que o devedor principal deva ser demandado primeiro. 
272

 

O Código Civil português limita-se a dispor que a garantia do cumprimento das 

obrigações só existe se for convencionada, sem especificar o tipo de garantia: “a garantia 

do cumprimento das obrigações só existe se for convencionada nos termos gerais” (art. 

426, parte 2). JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, perguntando-se em que termos 

responderá o cedente perante o cessionário, se como fiador, devedor solidário ou assuntor 

de dívida alheia, conclui que somente o caso concreto permite essa identificação, mediante 

interpretação e, eventualmente, integração da cláusula negocial em que a prestação da 

garantia tiver sido convencionada. 
273

 No mesmo sentido, MOTA PINTO entende que a 

natureza desta garantia do nomen bonum
274

 é uma questão que só pode ser respondida em 

concreto, por interpretação da cláusula respectiva, 
275

 mas entende que existe uma fiança, 

se não tiverem as partes o cuidado de descrever detalhadamente o tipo de garantia: 

“Aceitamos, pois, e a solução está em coerência com a coordenada sistemática integradora 

do nosso ponto de vista metodológico, a ideia da existência duma fiança, quando, 

manifestado pelas partes o intento de garantir o nomen bonum, se não tiver explicitado 

claramente o conteúdo desta garantia.”
 276

  

Entendemos também que, se não for especificada o tipo de garantia, há uma 

fiança, uma vez que a solidariedade não se presume. 
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 “Art. 1944 Obbligazione del fideiussore - Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al 

pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410). Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia 

tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto 

dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore  principale da 

sottoporre ad esecuzione (2268).” Tradução livre: “Art 1944 Obrigação do fiador - O fiador é solidariamente 

responsável com o devedor principal pelo pagamento da dívida (1292 em diante, 1410). As partes, porém, 

podem acordar que o fiador não é obrigado a pagar antes da excussão do devedor principal. Neste caso, o 

fiador que tem a intenção de fazer uso do benefício de ordem, deve indicar os bens do devedor principal para 

submeter à execução (2268)”; Não obstante a disposição do art. 1944 do Código Civil italiano, Adriano Paes 

da Silva Vaz Serra entende que, na cessão da posição contratual, o cedente responde como um fiador, sem 

responsabilidade solidária. (Cessão da posição contratual in Boletim do Ministério da Justiça, nº 49, julho de 

1955, p. 25) 
273

 Cf. Antunes Varela, Das Obrigações..., p. 398. 
274

Quando o cedente responde somente pela existência do crédito, o negócio é nomen verum; por outro lado, 

quando garante também a solvabilidade do cedido, o negócio é nomen bonum. 
275

 Cf. Mota Pinto. 1985, p. 386. 
276

 Cf. Mota Pinto. 1985, p. 388. 
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3.11.3. EXCEÇÕES ENTRE CEDIDO E CESSIONÁRIO 

Segundo o artigo 1.409 do Código Civil italiano, o contraente cedido pode opor 

ao cessionário todas as exceções decorrentes do contrato base. Contudo, o artigo não 

confere — ao menos de forma expressa — a mesma faculdade ao cessionário. No entanto, 

não obstante o silêncio da lei italiana, a doutrina não tem qualquer dificuldade em estender 

também ao cessionário a legitimidade para opor ao cedido todas as exceções provenientes 

do contrato base, do qual se tornou parte em substituição ao cedente. 
277

 

Dessa forma, tanto o cedido como o cessionário podem opor, um ao outro, 

exceção de incompetência com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no 

contrato. Igualmente, podem invocar a cláusula arbitral para excepcionar a jurisdição da 

Justiça Comum, remetendo a discussão para a via arbitral. 

Contudo, o cedido pode reservar a faculdade de opor ao cessionário também as 

exceções decorrentes de outras relações com o cedente. Essa mesma faculdade não pode 

ser reconhecida ao cessionário que, para ingressar na relação contratual, queira valer-se de 

exceções fundadas em outras relações com o cedente. Isso porque, nesta hipótese, o 

cessionário traria para o contrato novas exceções, não abrangidas pelo contexto original da 

relação, na medida em que tais exceções nunca existiram no contrato até então mantido 

entre cedente e cedido. 
278

 

Parece que a intenção da norma em questão é salvaguardar a posição do 

cedido, concedendo-lhe a possibilidade de manter inalterada sua posição contratual mesmo 

sobre o ponto de vista das exceções, não obstante a modificação da sua contraparte. 

Reservando a possibilidade de opor ao cessionário as exceções derivadas de outras relações 

com o cedente, o cedido não faz nada mais que conservar uma faculdade de se opor às 

exigências da outra parte, que já fazia parte do contexto contratual. Diferentemente, 

reconhecer ao cessionário a possibilidade de opor ao cedido exceções derivadas de outras 

relações com o cedente significa introduzir no contexto contratual originário uma 

faculdade a mais, relativa a exceções que não integravam o contexto contratual em sua 
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 Cf. Mario Bessone, Trattato..., pp. 339-340. No mesmo sentido: "In tema di esecuzione del contratto base, 

principio fondamentale è quello formulato dall'art. 1409, il qual però, como è stato rilevato, ha il difetto di 

enunciarlo soltanto nei confronti del ceduto, mentre esse vale indubbiamente ache per il cessionario nei 

rapporti col ceduto..." (Franco Carresi, p. 94) Tradução livre: “Em tema de execução do contrato base, 

princípio fundamental é aquele formulado pelo art. 1409, o qual, porém, como foi revelado, tem o defeito de 

enuncia-lo somente no que diz respeito ao cedido, embora valha induvidosamente também para o cessionário 

na relação com o cedido...” 
278

 Cf. Mario Bessone, Trattato..., p. 345. 
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origem. 
279

 

Por fim, também não há como o cessionário reservar a possibilidade de opor ao 

cedido as exceções que poderiam ser opostas pelo cedente diversas daquelas presentes na 

relação contratual transferida, pois isso equivaleria reconhecer a possibilidade de um 

terceiro dispor de um direito alheio. 
280
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 Cf. Alessio Zaccaria, p. 274; Renato Clarizia, p. 137. 
280

 “Quando il ceduto, dopo essersene riservata la possibilità ai sensi dell’art. 1409 c.c., fa valere nei 

confronti del cessionario, in via di eccezione, un rapporto con il cedente diverso da quello alienato, dispone 

pur sempre di una situazione giuridica che a lui fa capo. Se, ad esempio, determinandone così l’estinzione, 

dispone di un credito proprio. Ove, invece, si riconoscesse anche al cessionario la possibilità di valersi di 

eventuali rapporti diversi da quello alienato intercorrenti tra cedente e ceduto, si concederebbe ad un terzo 

la possibilità di disporre di diritti altrui. Per rimanere all’esempio testé fatto, il cessionario potrebbe 

determinare, opponendolo in compensazione, l’estinzione di un credito del quale non è parte. In definitiva, ci 

sembra pertanto si debba escludere che il cessionario possa opporre al ceduto eccezioni derivanti da 

eventuali rapporti intercorrenti tra cedente e ceduto diversi da quello alienato.”(Alessio Zaccaria, pp. 269-

70). Tradução livre: “Quando o cedido, depois de reservar-se no direito previsto no art. 1409 CC, opõe contra 

o cessionário uma exceção baseada numa relação com o cedente diversa daquela transferida, dispõe sempre 

de uma situação jurídica da qual é titular. Se, no exemplo, determina a extinção da relação, dispõe de um 

crédito próprio. Se, em vez disso, se reconhece também ao cessionário a possibilidade de valer-se de eventual 

relação diversa daquela transferida entre cedente e cedido, se reconheceria a um terceiro a possibilidade de 

dispor de um direito alheio. Para manter-se no exemplo dado, o cessionário poderia determinar, opondo uma 

compensação, a extinção de um crédito do qual não é parte. Em última análise, parece-nos que se deve 

excluir que o cessionário possa opor ao cedido exceções decorrentes de outras relações entre cedente e cedido 

diversas daquela transferida.” 
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3.12. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS POTESTATIVOS 

Naturalmente, um contrato não é apenas o conjunto de créditos e débitos, mas 

tem conteúdo próprio e faz surgir para uma e outra parte também direitos potestativos. 

Logo, a substituição do cedente pelo cessionário não provoca somente a transmissão de 

créditos e débitos, mas envolve também os direitos potestativos. 

Segundo Von Tuhr, entendem-se por direitos potestativos em sentido estrito 

aqueles que, dentro de uma situação concreta, conferem a uma pessoa poderes para 

produzir, por sua exclusiva vontade, um determinado efeito jurídico. 
281

 É exatamente este 

o fundamento pelo qual os direitos potestativos se distinguem dos demais e formam uma 

classe autônoma. O seu titular pode influir na situação jurídica preexistente, mudando, 

extinguindo ou criando uma nova, mediante uma atitude unilateral, independentemente do 

consentimento da outra parte, a qual se sujeita aos seus efeitos: ao direito potestativo de 

uma parte corresponde a sujeição de outra. 

Há tanto os direitos potestativos extintivos, capazes de pôr fim à relação 

contratual, como os direitos de resolução, extinção, denúncia, desistência, como os direitos 

potestativos constitutivos, que modificam ou criam situações preexistentes ou novas, 

como, por exemplo, o direito de escolha nas obrigações alternativas. 

Em contratos de locação ou prestação de serviços, por exemplo, pode não 

haver prazo determinado ou mesmo previsão de renovação automática periódica, de modo 

que o fim da relação contratual depende da simples vontade de qualquer um dos 

contraentes oportunamente manifestada. Esse direito de extinguir a relação contratual, 

mediante simples declaração unilateral de vontade, é um importante direito potestativo da 

parte. Igualmente potestativo é o direito de escolha que pode ser concedido ao credor em 

caso de estipulação de uma obrigação alternativa, ou o direito de constituição em mora que 

pode ser exercido tanto pelo credor quanto pelo devedor. Em qualquer dessas hipóteses, o 

titular do direito tem o poder de produzir uma modificação em um direito de crédito ou em 

uma obrigação assumida mediante uma simples declaração unilateral de vontade. 
282

 

Há, contudo, direitos potestativos cuja função é auxiliar a realização do 

interesse creditório e outros cuja finalidade consiste em possibilitar uma atuação 
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 A. Von Tuhr. Tratado de las obligaciones – Tomo I, 1ª ed., Madrid: Editorial Reus, 1999, pp. 14-5. 
282

Cf. Puleo Salvatore, pp. 63-4. 
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instrumental em relação ao fim do contrato. É exemplo de direito potestativo ligado ao 

crédito o direito de constituir o devedor em mora e o direito de escolha nas obrigações 

alternativas. 
283

 Por serem estritamentes ligados ao direito de crédito ou dívida assumida, 

devem ser considerados como acessórios do crédito ou dívida e, portanto, são transferidos 

mediante simples cessão de crédito ou assunção de dívida. Isto é, os direitos potestativos 

cuja missão é atuar sobre o conteúdo do crédito com o qual estão atrelados não justificam 

sua existência autônoma, separada do crédito. Daí porque partilham o destino da obrigação 

singular a que se ligam, transferindo-se para o cessionário do crédito.  

Por outro lado, não podem considerar-se abrangidos por uma cessão de crédito 

o direito de resolução do contrato, pois se trata de um direito ligado à relação contratual 

como um todo e não apenas ao crédito. São direitos que convivem em simbiose jurídica 

com a relação principal em função da qual nasceram. Não devem, assim, transferir-se para 

o cessionário do crédito, pois são inseparáveis da qualidade de parte contratual, isto é, da 

titularidade da relação contratual. 
284

 O direito de denúncia ou resolução são exemplos de 

direitos potestativos intimamente ligados ao fim contratual, pois influem no próprio 

conteúdo e existência do contrato. 
285

 Por dissolver ou destruir o vínculo obrigacional, são 

elementos indissociáveis e indestacáveis da própria relação contratual. Portanto, esses 

direitos não são transferíveis mediante simples cessão de crédito ou assunção de dívida, 

uma vez que a titularidade desses direitos não pode desvencilhar-se da titularidade da 

relação contratual da qual fazem parte. 
286

 Em outras palavras, o que impede a transferência 

desses direitos ao cessionário, em caso de uma simples cessão de crédito, é a 

impossibilidade de se destacá-los da relação contratual da qual fazem parte e atribuí-los a 
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 Logicamente, desde que essa escolha caiba ao credor, cf. artigo 252 do atual Código Civil: “nas 

obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou”. 
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 Cf. Mota Pinto, pp. 201 e 204. 
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Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 197-8. Essa bipartição dos direitos potestativos engendrada por Von Tuhr serve 

de base para o estudo de Mota Pinto sobre a transmissibilidade dos direitos potestativos. “Entre los derechos 

accesorios que pasan al cessionário figuran los derechos potestativos que van unidos al crédito, como son, 

en las obligaciones alternativas, el derecho de opción, cuando corresponda al acreedor, el derecho a 

provocar, mediante rescición, el vencimento del crédito, el derecho de compensación, el derecho a señalar al 

deudor, según el art. 107, um plazo suplementario, renunciando a la prestación transcurrido esse plazo, com 

lo que el contenido del crédito se convierte en una indemnización; otros derechos potestativos van 

aparejados a la relación obligatoria en sentido amplio y no salen, por tanto, del patrimônio del cedente” 

(Cf. Von Thur, Tomo II, p. 309) Tradução livre: “Entre os direitos acessórios que se transferem para o 

cessionário figuram os direitos potestativos atrelados ao crédito, como são, nas obrigações alternativas, o 

direito de escolha, quando corresponde ao credor, o direito de provocar, mediante rescisão, o vencimento do 

crédito, o direito de compensação, o direito de assinar ao devedor, segundo o art. 107, um prazo suplementar, 

renunciando à prestação transcorrido esse prazo, com o que o conteúdo do crédito se converte em uma 

indenização; outros direitos potestativos atrelam-se à relação obrigacional em sentido amplo e não deixam, 

portanto, o patrimônio do cedente.” 
286

Cf. Puleo Salvatore, pp. 65-6. 
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um terceiro, estranho à relação contratual. Nenhum obstáculo, no entanto, impede que 

esses direitos sejam transferidos a uma outra pessoa quando tal transferência não se limita 

a elementos individuais do contrato, mas, ao invés, refira-se ao contrato inteiro em toda a 

sua complexidade, de tal forma que o cessionário adquira não só a titularidade de um 

crédito, mas de toda a relação contratual, em sua inteireza. 
287

 

Não é, então, legítimo ao cessionário do crédito denunciar o contrato por força 

do inadimplemento de uma das partes do contrato bilateral. Isso porque, ao contrário dos 

direitos potestativos instrumentais do interesse creditório, o exercício do direito de 

resolução do contrato pelo que é cessionário exclusivamente do crédito limita a consecução 

do fim contratual por conveniência de uma parte estranha ao propósito do negócio. Em 

outras palavras, implica intromissão na esfera jurídica do cedente, que continua devedor da 

outra parte. 

No contrato de locação, por exemplo, se o locador ceder o crédito dos aluguéis, 

o cessionário não poderá, sob nenhuma hipótese, denunciar o contrato de locação, pois não 

tem poder sobre a coisa locada e, por outro lado, não seria justificado atribuir-lhe um poder 

de extinção sobre uma relação contratual constituída com certo propósito duradouro, a qual 

o cessionário foi estranho. Dessa forma, o cessionário não poderá denunciar o contrato de 

locação em caso de falta de pagamento dos aluguéis, muito embora possa tomar as 

medidas necessárias para cobrança de seu crédito e até mesmo denunciar o contrato 

instrumento, por meio do qual lhe foram cedidos os alugueis e do qual efetivamente faz 

parte.  

Por outro lado, se a relação contratual locatícia for efetivamente cedida, o 

cessionário assumirá a posição de locador e daí sim poderá desfazer a locação em caso de 

falta de pagamento do aluguel, na forma do art. 9º da Lei de Locações (8.245/91). 

Essa diferença entre a cessão de crédito e a cessão de posição contratual é 

identificada pela jurisprudência pátria. Conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça, 

“a ação de rescisão contratual é de quem participou do contrato — não do cessionário dos 
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créditos decorrentes desse ajuste; acórdão que atribuiu à cessão de crédito efeito próprio da 

cessão de contrato”. 
288

 

Sobre o tema, é interessante ainda o julgado do Tribunal de Justiça do Estado 

da Guanabara: “Não é suscetível de cessão o direito do proprietário, de pedir a rescisão do 

contrato de promessa de venda, por inadimplemento do promitente comprador. A cessão só 

é possível no tocante ao direito de receber a parte do preço que resta pagar, acrescida de 

juros e outras penalidades pactuadas ou legais, não ao de rescindir o contrato e abolir, 

consequentemente, o próprio direito transferido (...) Nessas ações cedidas é possível 

entender como compreendida a de pedir a rescisão do contrato, isto é de abolir o próprio 

direito de crédito, tornando inexistentes os direitos cedidos? Nos termos do art. 1.066 do 

CC, juntamente com o crédito presumem-se transferidos todos os seus acessórios, isto é, 

privilégios, garantias reais, juros e multas. Mas cessão para extinguir a própria obrigação a 

que se vinculava o crédito cedido, livrando o proprietário do dever de outorgar a escritura e 

tornando nenhum o direito do cessionário, parece, data vênia, conduzir ao absurdo. Dir-se-

á que o cessionário que, por inadvertência, fez que se extinguisse o seu próprio crédito, 

poderá voltar-se contra o cedente, em ação de locupletamento. Mas o cedente poderá 

retrucar que, na forma da lei, não podendo ser responsabilizado pela extinção da dívida, em 

virtude de ato voluntário do cessionário ” (Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, 

apelação cível nº 81.528, julgado em 28.5.73, RT 457, pp. 242/243). 

MOTA PINTO explica que a faculdade de resolver o contrato por 

inadimplemento — a correntemente chamada condição resolutiva tácita — não acompanha 

a cessão do crédito, dado o seu fundamento teleológico. Este não consiste em ameaçar o 

devedor, levando-o a cumprir a obrigação; se este fosse o seu fundamento também deveria 

ter lugar quando um sujeito, credor de outro, fosse, igualmente, seu devedor, mesmo que 

os vínculos obrigacionais não proviessem de um contrato único e sinalagmático. Neste 

caso, o único remédio é a compensação, verificados os requisitos exigíveis. A resolução 

por inadimplemento é um remédio, com uma função específica, restrita aos casos em que 

um indivíduo é parte nos contratos sinalagmáticos. Nos contratos, as partes querem atingir 

um certo fim, pela mediação de uma relação de confiança. Uma vez que foi gravemente 

atingida pelo inadimplemento a base de confiança sobre a qual se assentava o negócio, há 

que impedir, nos contratos bilaterais, o resultado intolerável de uma das partes permanecer 
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 STJ, recurso especial 97554/SP, rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 25/04/2000, DJ 
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vinculada à outra, dada a relação de causalidade-finalidade entre as prestações. A que título 

continuar a expor a parte cumpridora ao risco de lesões futuras? Como justificar que ela 

possa ser obrigada a cumprir ou que não possa desvincular-se? Gerando o inadimplemento 

uma quebra da relação de confiança, mediadora da consecução do fim contratual, 

compreende-se que a parte possa decidir pela perduração ou não do vínculo. 

Por essa razão, não deve ser atribuída tal faculdade ao cessionário do crédito 

emergente de um contrato bilateral. Não há nenhuma relação de confiança entre este e o 

seu devedor, nem aquela relação de causalidade-finalidade entre duas prestações, que 

constituem fundamento de onde emana a condição resolutiva tácita. 
289 

Com efeito, o direito de resolução do contrato supõe a titularidade simultânea 

da qualidade de credor e de devedor no mesmo contrato. Essa é a razão pela qual esses 

direitos potestativos, intimamente ligados ao fim do contrato, somente são transmissíveis 

mediante a cessão da posição contratual.  

Podemos concluir, assim, que os direitos potestativos, em geral, transmitem-se 

com a cessão da posição contratual, sobretudo os direitos potestativos intimamente ligados 

ao fim do contrato, cuja titularidade pressupõe a qualidade de parte no contrato e, portanto, 

transmitem-se tão somente mediante a própria cessão da posição contratual. 

Contudo, há alguns direitos potestativos que não se transmitem nem mesmo 

com a cessão da posição contratual, tal como o direito de anulação do contrato com 

fundamento no erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou por incapacidade (art. 171, II, 

do Código Civil). A justificativa é que essas patologias que servem de fundamento para 

anulação do negócio jurídico são de caráter pessoal, consistentes em situações de caráter 

subjetivo que se verificaram no cedente e das quais o cessionário foi estranho. O erro, dolo, 

coação ou estado de perigo foram vícios de formação da vontade do cedente e seria 

incoerente caso pudessem ser invocados pelo cessionário. 
290

 

MOTA PINTO justifica que o direito potestativo em análise não faz parte da 

relação obrigacional objeto da cessão e observa que não parece correto afirmar a 

transmissão para o cessionário dos poderes de anulação do contrato, pois o cessionário, não 
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 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 206-7. 
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 Cf. Mota Pinto, pp. 210-211; V. também João de Matos Antunes Varela, p. 397. 
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tendo participado na formação do contrato viciado, não sofreu, ele próprio, as limitações à 

sã formação da vontade. 
291

 

Em verdade, os vícios da vontade surgem na titularidade do cedente na fase 

ainda genética do contrato e integra-se, assim, na complexa relação obrigacional resultante 

das negociações, cuja fase é pré-contratual. Daí porque, sendo objetivo da cessão de 

posição contratual a transmissão da fase funcional do contrato, não faria sentido discutir a 

formação da relação contratual em relação a um vício de vontade do cedente. 
292
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 Cf. Mota Pinto, p. 408. 
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 "I diritti all'annullamento ed alla rescissione sorgono nella fase genetica del contratto ceduto, a cui il 

cessionario rimane estraneo; invece gli altri diritti potestativi ora menzionati [eccezione d’inadempimento, 

del diritto di sospendere l’esecuzione nell’ipotesi di cui all`art. 1461] come mezzi di difesa del 

coordinamento sinallagmatico, nella fase funzionale del contratto ceduto, nella quale appunto il cessionario 

subentra. Questi altri poteri, in quanto sono strumenti della corrispettività, come spettavano al contraente 

originario (cedente) (o sarebbero sorti in testa allo stesso) semplicemente perchè egli era titolare di rapporti 

obbligatori corrispettivi, così spetteranno al cessionario perchè questi è subentrato al cedente nell’identica 

complessiva situazione d’interessi, cioè nei preesistenti rapporti obbligatori corrispettivi: i crediti ed i debiti 

che il cessionario ha acquistato rimangono ancorati al loro fondamento causale d’origine, come si è già 

accennato e si vedrà meglio in seguito; sono tuttora, perciò, crediti e debiti sinallagmatici (il negozio di 

cessione provoca semplicemente l’effetto dell’ingresso del cessionario nei rapporti preesistenti; questa è 

tutta la sua incidenza su tali rapporti). Se dunque il cessionario subentra in obbligazioni sinallagmatiche - 

tali perchè appunto rimangono causalmente collegate al contratto bilaterale ceduto - è chiaro che per ciò 

stesso egli subentra anche nelle anzidette posizioni soggettive strumentali (rispetto alla corrispettività) e che, 

se queste non ancora sono venute ad esistenza, egli soltanto potrà esserne titolare quando sorgeranno (...) i 

diritti di risoluzione e sospensione dell’adempimento, che di solito le parti del negozio di cessione non si 

rappresentano nemmeno (può darsi del resto che non esistano al tempo della cessione mè sorgano 

successivamente), non sono oggetto del negozio di cessione; il loro trasferimento dal cedente al cessionario 

o la loro nascita direttamente in testa al cessionario sono fenomeni che si verificano nella situazione 

effettuale, indipendentemente da una disposizione negoziale, come nell’ipotesi in cui per effetto di due 

distinti negozi di cessione ed accollo si ricongiungano nella titolarità del cessionario-accollante tutti i crediti 

e debiti corrispettivi." (Raffaele Cicala, pp.  125-7) Tradução livre: “O direito de anulação e a rescisão 

surgem na fase genética do contrato, da qual o cessionário é estranho; diversamente dos outros direitos 

potestativos que acabamos de mencionar [exceção do contrato não cumprido, o direito de suspender a 

execução de acordo com art. 1461] como meios de defesa do coordenamento sinalagmático, na fase funcional 

do contrato cedido, na qual ingressa o cessionário. Esses outros poderes, enquanto instrumentos da 

correspectividade, pertenciam ao contratante inicial (cedente) (ou iria surgir na mesma titularidade) 

simplesmente porque ele era titular da relação obrigacional correspectiva, e assim pertencerão ao cessionário 

porque ele substitui o cedente na idêntica relação complexa de interesses, ou seja, na preexistente relação 

obrigacional correspectiva; os créditos e os débitos que o cessionário adquiriu permanecem ancorados ao seu 

fundamento causal de origem, como já foi dito e será melhor explicado a seguir; ainda são, portanto, créditos 

e débitos sinalagmáticos (o negócio de cessão provoca simplesmente o efeito do ingresso do cessionário na 

relação preexistente; esta é toda a sua incidência sobre a relação). Se portanto o cessionário ingressa na 

obrigação sinalagmática — precisamente porque permanecem ligados ao contrato bilateral cedido — é claro 

que, por esse mesmo motivo, ele ingressa também na supracitada posição subjetiva instrumental (em relação 

à correspectividade) e que, se esta ainda não existe, ele somente poderá ser titular quando surgir (...) os 

direitos de rescisão e suspensão do adimplemento, que em geral as partes do negócio de cessão nem mesmo 

constituem (talvez o resto não exista no momento da cessão ou surja mais tarde), não são objeto do negócio 

de cessão; sua transferência do cedente para o cessionário ou o seu nascimento diretamente na titularidade do 

cessionário são fenômenos que se verificam na situação efetiva, independentemente de uma disposição 

negocial, como na hipótese na qual pelo efeito de dois distintos negócios de cessão e assunção se reúnem na 

titularidade do cessionário-assuntor todos os créditos e débitos correspectivos.” 
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CLOVIS BEVILAQUA, contudo, entende que as exceções do devedor, quando se 

refiram ao crédito, permanecem as mesmas, antes e depois da cessão. 
293

 Se, por exemplo, 

a dívida é anulável por erro, dolo ou incapacidade relativa do agente, esses vícios aderem 

ao ato jurídico e tanto podem ser opostos ao cedente quanto ao cessionário. Segundo ele, a 

cessão não exerce influência purificadora. Nem o cedido tem necessidade de fazer 

qualquer declaração ao cessionário no momento de lhe ser notificada a cessão. No mesmo 

sentido, escreve Puleo Salvatore: "Lo stesso deve dirsi per il diritto di annullamento di un 

contratto per vizio di consenso. Questo diritto, teoricamente destinato alla realizzazione 

del rispetto della volontà del contraente, ha un effettivo valore in tanto in quanto consente 

di annullare una situazione giuridica svantaggiosa. Ciò fa sì che esse non sia collegato 

tanto con una determinata, quanto con una particolare situazione giuridica, onde non vi è 

alcuna ragione per ritenere che esse debba continuare a spettare all`originario soggeto, 

quando questa situazione venga per intero trasferita ad un terzo". 
294

 

Entendemos, no entanto, que dolo, coação e erro são exceções pessoais que 

podem ser opostas somente por quem sofreu o vício. Isso porque, o que se transmite não é 

o contrato, mas a posição contratual e nesta não se integra a faculdade de anulação, que 

não resulta do contrato, mas antes é uma consequência de um vício ocorrido no momento 

da sua formação. Não faria qualquer sentido que o cessionário pudesse exercer essa 

faculdade, já que em relação a ele não se verifica o vício que determina a sua atribuição. 
295

  

Para que tudo fique mais claro, é importante distinguir bem as exceções 

pessoais das comuns. Situações tais como inexistência da obrigação, quitação, ilicitude da 

obrigação, ausência de forma prescrita, prescrição, extinção da obrigação, tudo isso fere 

diretamente a obrigação e, portanto, são denominadas exceções comuns. Por outro lado, 

traçando um paralelo com as obrigações solidárias, podem existir exceções particulares e 

próprias só a um dos devedores. São as exceções pessoais, que não atingem nem 

contaminam o vínculo dos demais devedores. Assim, um devedor que se tenha obrigado 

por erro, só poderá alegar este vício de vontade em sua defesa. Os outros devedores, que se 

obrigaram sem qualquer vício, não podem alegar em sua defesa a anulabilidade da 
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 Cf. Clovis Bevilaqua, p. 229. 
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 Cf. Puleo Salvatore, p. 68. Tradução livre: “O mesmo vale para o direito de anular um contrato por vício 

de consentimento. Este direito, teoricamente destinado à realização do respeito a vontade do contratante, tem 

um efetivo valor, uma vez que permite anular uma situação jurídica desvantajosa. Isso faz com que esse 

direito não esteja tanto ligado com uma determinada, quanto com uma particular situação jurídica, portanto, 

não há razão para acreditar que eles devem permanecer com o sujeito originário, quando esta situação é 

totalmente transferida para um terceiro.” 
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 Cf. Menezes Leitão, p. 88. 
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obrigação porque o outro coobrigado laborou com erro. Em outras palavras, não pode o 

coobrigado, que se comprometeu livre e espontaneamente, tentar invalidar a obrigação 

porque outro devedor entrou na solidariedade sob coação. Mutatis mutandi, o cessionário 

não pode suscitar contra o cedido um vício de consentimento havido entre cedente e 

cedido, pois se trata de uma exceção pessoal estranha ao cessionário, que não fez parte da 

formação de vontade primária do contrato. 

Embora permanecendo esses poderes com o cedente, não há nenhum interesse 

dele em anular o contrato. Isso porque, como o cedente garante a existência e validade do 

contrato, responderá perante o cessionário na hipótese de anulação da posição cedida. De 

toda forma, caso esses poderes fossem transferidos ao cessionário, ele não poderia, uma 

vez anulado o contrato, voltar-se contra o cedente para exigir a garantia de validade do 

contrato. Isso porque, como o propósito dessa garantia é proteger o cessionário em caso de 

uma manobra fraudulenta do cedente, o cessionário não poderia invocá-la quando a perda 

do contrato cedido se desse por conta da sua iniciativa. Esta observação se faz necessária 

considerando que o cessionário torna-se titular de uma complexa posição jurídica, na qual 

assume também obrigações, e, portanto, pode vir a existir um interesse seu em eliminar o 

contrato. 
296
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3.13. EXCEÇÕES COMUNS E PESSOAIS OPONÍVEIS ENTRE 

CEDIDO E CESSIONÁRIO 

 

As exceções pessoais têm fundamento em fato ou circunstância inerente à 

pessoa, tal como a confusão ou a compensação. Por outro lado, as exceções comuns estão 

ligadas ao conteúdo objetivo da obrigação: a nulidade absoluta do negócio jurídico, 

inadimplemento do credor (exceptio non adimpleti contractus), impossibilidade da 

prestação decorrente do fortuito ou força maior e prescrição. 

Dispõe o artigo 294 do Código Civil brasileiro que o devedor pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a 

ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Pode-se entender que, se eventual 

exceção não for oposta neste momento, não poderá ser posteriormente, pois o silêncio 

equivale à anuência com os termos do negócio. Em um acórdão interessante do Superior 

Tribunal de Justiça, a Ministra Nancy Andrighi ponderou que o art. 294 do Código Civil, 

ao dispor que o devedor pode (e não deve) opor ao cessionário todas as exceções que lhe 

competirem, não diferenciou as exceções pessoais das outras. 
297

 Dessa maneira, o silêncio 

no ato de transferência somente tem efeito preclusivo quanto às exceções pessoais de que o 

devedor disporia contra o credor primitivo — como é o caso da compensação —, sendo 

facultativa a oposição das demais exceções neste momento. Isso porque, se o devedor 

entende que a dívida é inexistente e tem — para impugná-la — defesas diretas, está 

autorizado a manifestá-las a qualquer momento, mesmo não tendo ressalvado seu direito 

de fazê-lo à época da cessão. O entendimento é de que a inexistência do crédito, ou a sua 

existência em valor menor que o declarado no ato de cessão, não podem se convalidar pela 

sucessão em seu pólo ativo, pois o crédito transfere-se com todos os vícios ou todas as 

vantagens. Isto é: o negócio jurídico de cessão não atinge a obrigação transferida e mantém 

inalterada sua substância. Tanto que, no ato de transferência, o credor primitivo pode se 

responsabilizar, perante o devedor, pela existência da dívida (veritas nominis), bem como 

pela solvência do devedor (bonitas nominis). Se a ausência de oposição pelo devedor 

trouxesse, como consequência, um reconhecimento tácito sobre a completa existência do 

                                                           
297

REsp 780774/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008. 



109 
  

crédito pelo devedor, não haveria sentido em se estipular a cláusula veritas nominis na 

cessão. 

ANTUNES VARELA, por sua vez, entende que, na cessão de crédito, toda e 

qualquer exceção pode ser oposta a qualquer momento, mesmo depois do conhecimento do 

negócio (desde que não se fundem em fato posterior ao conhecimento da cessão), enquanto 

na cessão de posição contratual o contraente cedido só pode opor ao cessionário os meios 

de defesa provenientes do contrato base. Explica o autor que a razão essencial dessa 

diferença consiste em que a cessão de créditos efetua-se independentemente do 

consentimento do devedor, não sendo justo nem razoável a solução de tolher ao cedido a 

faculdade de recorrer a qualquer dos meios de defesa de que lhe seria lícito lançar mão 

contra o cedente. Em contrapartida, a cessão da posição contratual não pode efetuar-se sem 

o consentimento do cedente nem do contraente cedido, ficando assim um e outro com a 

possibilidade de reservarem os meios de defesa que pretendam salvaguardar, ao 

manifestarem a sua vontade negocial. 
298

 

MOTA PINTO explica que, na cessão de créditos, a situação do cedido não pode 

ser agravada sem o seu consentimento, como aconteceria se ele deixasse de poder invocar 

perante o novo credor as exceções possíveis em relação ao anterior. Na cessão de posição 

contratual, no entanto, há consentimento do cedido, motivo pelo qual é de se presumir o 

seu acordo com as modificações daí decorrentes, tal como a renúncia aos meios de defesa 

provenientes de outras relações com o cedente, sob pena de caracterizar venire contra 

factum proprium. 
299

 

Com efeito, obrigar o devedor a opor toda e qualquer exceção no momento em 

que for notificado da cessão de crédito significa aumentar o ônus do devedor sem o seu 

consentimento, o que milenarmente não é aceito pela regra do favor debitoris. Por outro 

lado, admitir que o devedor possa se calar no momento da cessão de crédito e, 

posteriormente, invocar uma exceção pessoal contra o novo credor, sem que haja nenhuma 

justificativa para que não tenha feito isso antes, significa violar a boa-fé pelo seu aspecto 
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 Cf. Mota Pinto, 1985, p. 404. No mesmo sentido, Puleo Salvatore: "Il contraente ceduto, a sua volta, 

potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto; egli però non potrà opporre a 

lui eccezioni personali al cedente. L’adesione che il ceduto ha dovuto prestare perchè la cessione del 

contratto venisse ad esistenza, impedisce che egli possa opporre al cessionario eccezioni che non derivino 

dal contratto ceduto."( p. 81.) Tradução livre: “O contraence cedido, por sua vez, pode opor ao cessionário 

todas as exceções decorrentes do contrato cedido; mas não poderão ser opostas exceções pessoais que tinha 

com o cedente. A adesão que o cedido deve prestar para que a cessão de contrato venha a existir impede que 

ele possa opor ao cessionário exceções que não decorram do contrato cedido.” 
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da supressio. Entendemos, assim, que é discutível, na cessão de crédito, se o cedido deve 

manifestar toda e qualquer exceção no momento em que for notificado sob pena de perder 

a oportunidade de invocar o seu direito, mas concordamos que tal preclusão é indiscutível 

na cessão de posição contratual, pois, nesse caso, há um verdadeiro consentimento do 

cedido, e não mera ciência do negócio, motivo pelo qual não que se falar, aqui, em 

agravamento da situação do devedor sem a sua aquiescência, tal como na situação anterior. 

Também seria contrário ao fim econômico da cessão de posição contratual que 

o cedido pudesse opor ao cessionário exceções que este, provavelmente, não poderia 

prever ou que pudesse prevalecer-se da compensação com créditos emergentes de relações 

completamente estranhas ao cessionário. MASSIMO BIANCA registra que a regra satisfaz 

uma exigência prática para que o contrato, quando existente o consentimento do cedido, 

possa circular como bem autonomo sem correr o risco de ser atingido por questões 

estranhas à relação. 
300

 Portanto, o cedido não pode opor ao cessionário exceções derivadas 

de outras relações jurídicas estranhas ao contrato base (como a compensação com um 

crédito objeto de outro contrato), salvo se assim tiver ressalvado ao consentir na cessão. 

Essa é a regra do Código Civil italiano, em seu art. 1.409: “Il contraente ceduto può 

opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su 

altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha 

consentito alla sostituzione” (tradução livre: O contraente cedido pode opor ao cessionário 

todas as exceções decorrentes do contrato, mas não aquelas fundadas em outras relações 

com o cedente, salvo se houver feito expressa reserva no momento em que consentiu com a 

cessão). De igual modo, dispõe o art. 427 do Código português que “a outra parte no 

contrato tem o direito de opor ao cessionário os meios de defesa provenientes desse 

contrato, mas não os que provenham de outras relações com o cedente, a não ser que os 

tenha reservado ao consentir na cessão”. Embora o texto da norma refira-se apenas aos 

meios de defesa do cedido contra o cessionário, MOTA PINTO esclarece que a norma é 

recíproca, aplicando-se também, por analogia, à posição do cessionário contra o cedido, 

pois o seu dispositivo corresponde ao significado da convenção transmissora de uma 

posição contratual e justifica-se para qualquer dos sentidos em que se possa manifestar a 

relação cessionário-cedido. 
301
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 Cf. Massimo Bianca, p. 722. 
301

 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 403-4. 
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Note-se que assim como o art. 427 do Código Civil português limita os meios 

de defesa dedutíveis entre cessionário e cedido aos provenientes da relação contratual 

cedida, com exclusão de quaisquer outras relações com o cedente, o art. 598
302

, ao dispor 

sobre a assunção de dívida, não permite ao assuntor (correspondente ao cessionário) 

invocar contra o credor (correspondente ao cedido) exceção advinda do contrato de 

transmissão da divida (contrato instrumento).  

Com efeito, o cessionário não pode invocar contra o cedido as exceções ligadas 

ao contrato instrumento celebrado com o cedente. Suponha-se que o cedente tenha 

enganado o cessionário, transferindo um estabelecimento com faturamento inferior ao 

prometido. Em uma hipótese como esta, o cessionário jamais poderá eximir-se de suas 

obrigações perante seus credores com fundamento em dolo do cedente. O cessionário 

também não poderá recursar-se a cumprir suas obrigações caso o cedente falte com 

qualquer contraprestação a que se obrigou. Portanto, seja qual for o motivo ou razão, o 

cessionário não poderá invocar contra o cedido qualquer exceção advinda de sua relação 

com o cedente. 

                                                           
302

 Na falta de convenção em contrário, o novo devedor não tem o direito de opor ao credor os meios de 

defesa baseados nas relações entre ele e o antigo devedor, mas pode opor-lhe os meios de defesa derivados 

das relações entre o antigo devedor e o credor, desde que o seu fundamento seja anterior à assunção da dívida 

e se não trate de meios de defesa pessoais do antigo devedor. 
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3.14. NULIDADE E ANULABILIDADE DO CONTRATO CEDIDO 

 

Conforme o artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando: (i) 

celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (ii) for ilícito, impossível ou indeterminável o 

seu objeto; (iii) o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; (iv) não 

revestir a forma prescrita em lei; (v) for preterida alguma solenidade que a lei considere 

essencial para a sua validade; (vi) tiver por objetivo fraudar lei imperativa; e (vii) a lei 

taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 

Imagine-se, porém, um negócio jurídico nulo, em virtude da incapacidade 

absoluta de um dos contratantes, cuja posição contratual é posteriormente cedida a um 

terceiro. Nesse caso, com a substituição do contraente absolutamente incapaz, o negócio 

jurídico, em tese, deixa de ser nulo. Contudo, segundo a regra do artigo 169 do Código 

Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo 

decurso do tempo. Pergunta-se, então, se o negócio pode ser declarado nulo mesmo após a 

cessão da posição contratual pelo vício originário?  

É sabido que a evolução do direito civil busca menos o desmanche e mais a 

preservação dos negócios jurídicos, motivo pelo qual se poderia sustentar que o negócio 

não deve ser declarado nulo. O princípio da conservação do negócio jurídico impõe a 

manutenção do contrato como regra e a sua nulidade como exceção. No Código Civil 

italiano, o artigo 1.367 dispõe expressamente sobre a conservação do contrato, 

consignando que, em caso de dúvida, o instrumento contratual deve ser interpretado no 

sentido em que possa gerar algum efeito. 
303

 

Contudo, parece-nos que, neste caso, a nulidade é absoluta e não pode ser 

relativizada, eis que tanto o contrato como a própria cessão em si foram celebrados por um 

incapaz, cujos atos não têm qualquer validade. Como o cessionário assume a posição 

contratual no estado em que se encontra (e não como se integrasse o contrato desde o 

início, tal como no contrato com pessoa a declarar), não seria possível validar a relação 

contratual anteriormente constituída e até então desenvolvida. E sendo o cedente 
                                                           
303

 Codice Civile italiano – “art. 1.367 Conservazione del contratto. Nel dubbio, il contratto o le singole 

clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui 

non ne avrebbero alcuno (1424).” Tradução livre: “art. 367 Conservação do contrato. Na dúvida, o contrato 

ou suas cláusuas individuais devem ser interpretadas no sentido de que possam produzir algum efeito, e não 

no sentido de que não podem produzir nenhum. 
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absolutamente incapaz, não responderá nem mesmo por perdas e danos pelo teoricamente 

presente dever de garantir a existência e validade do contrato.   

Recorrendo-se a instituto análogo, não se admite, igualmente, a novação de 

obrigações nulas (art. 367). Isso porque, quando a invalidade é ditada por motivos graves, 

ensejando, assim, a nulidade do negócio jurídico em nome da ordem pública, não pode ser 

novada a obrigação que dele deriva, o que poderia representar um modo de burlar a sanção 

legal da nulidade. 
304

 

Diferentemente do negócio nulo, o negócio anulável pode ser confirmado pelas 

partes (art. 172 do Código Civil brasileiro). Dessa forma, se houve erro, dolo ou lesão na 

formação do contrato base — e esses vícios já eram conhecidos no momento da cessão da 

posição contratual — o consentimento do cedido convalida o negócio primitivo. O mesmo 

ocorre caso tenha havido coação na formação do contrato base e tal vício já tenha cessado 

no momento da cessão da posição contratual.
 305

 Seria contraditório que o cedido 

consentisse com a cessão e depois dela arguisse algum vício do contrato originário. 
306

 

Por outro lado, o cedido pode opor contra o cessionário eventual vício 

decorrente da formação de sua vontade quando da contratação com o cedente, desde que 

tal vício ainda subsistisse no momento da cessão. Um contratante, assim, que labora com 
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 Gustavo Tepedino, p. 665 
305

 “(...) che, infine, non possa esservi garanzia né per invalidità derivante da errore o dolo in cui sia caduto 

il ceduto, ove siano stati già accertati prima della cessione, in quanto il consenso alla cessione equivarrebbe 

a convalida, né per violenza, in quanto, se cessata, egualmente il consenso del ceduto equivarrebbe a 

convalida e, se non cessata, inficierebbe anche la cessione.” (Giuseppe Mirabelli. Dei contratti in generale: 

artt. 1321-1469, 3ª ed., Torino: UTET, 1980, p. 430) Tradução livre: “que, finalmente, não pode haver 

garantia pela invalidade decorrente de erro ou dolo em que haja incorrido o cedido, cujos vícios se deram 

antes da cessão, na medida em que o consendo do cedido convalida e, se não cessada, influenciaria também a 

própria cessão.”; No mesmo sentido: “Non sembra, pertanto, debba essere scartata a priori, e, anzi, appare 

dotata di un certo fondamento, l’ideia secondo la quale il consenso alla cessione di un contratto annullabile 

per dolo od errore, manifestato spontaneamente nella consapevolezza del motivo di annullabilità, varrebbe 

anche come convalida del contratto ceduto (...) Gli stessi argomenti e le medesime conclusioni valgono 

anche per l’ipotesi della cessione di un contratto annullabile per violenza, venuta meno al tempo della 

cessione. Qualora, invece, in tale momento la violenza fosse ancora in atto, e avesse influenzato anche 

l’assenso all’alienazione del contratto, sorgerebbe, ovviamente, a favore di chi l’ha subita una seconda 

azione di annullamento, relativa al contratto di cessione.”(Alessio Zaccaria, p. 294) Tradução livre: “Não 

parece, portanto, deve posta de lado, a priori, e, pelo contrário, parece dotada de um certo fundamento, a 

ideia segundo a qual o consentimento à cessão de um contrato anulável por dolo ou erro, manifestado 

espontaneamente ciente do motivo da anulação, seria o mesmo que convalidar o contrato cedido (...) os 

mesmos argumentos e as mesmas conclusões valem para a hipótese da cessão de um contrato anulável por 

violência, valia menos ao tempo da cessão. Se, no entanto, na época da cessão, a violência estivesse ainda em 

curso, e houvesse influenciado também o consentimento para a cessão do contrato, surgiria, obviamente, a 

favor de quem sofreu a violência uma segunda ação de anulação, relativa ao contrato de cessão.” 
306

 Cf. Paolo Gallo, pp. 1742-3. 
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erro na celebraçao do contrato e só vem a descobrir o vício após a cessão da posição 

contratual, pode invocar a patologia para anular todo o negócio jurídico, desde o seu início. 

No caso de anulação do contrato por iniciativa do cedido, cumpre indagar 

quem responderá perante o cedido pelas perdas e danos: o cedente ou o cessionário. Se o 

vício existiu no momento da formação do contrato, parece injusto surpreender o 

cessionário com tal anulação e ainda lhe imputar a responsabilidade pelas perdas e danos. 

Parece mais coerente assim que o cedente, quem causou o prejuízo, assuma tal 

responsabilidade. Por outro lado, o cessionário pode ter, muitas vezes, auferido a vantagem 

econômica do contrato e seria absolutamente injusto que o cedente fosse, nessa hipótese, 

responsabilizado isoladamente pelas perdas e danos. Inclusive porque isso poderia 

prejudicar, ao fim e ao cabo, o cedido, no caso de insolvência do cedente.  

Parece assim mais plausível, nessa situação, que o cedente e o cessionário 

respondam solidariamente. O primeiro porque causou o prejuízo — uma vez que 

contribuiu para o vício — e o segundo porque recebeu a vantagem econômica do contrato. 

Naturalmente, a vantagem econômica recebida pelo cessionário pode ter sido maior ou 

menor, a depender do momento em que celebrada a cessão e em que termos, mas certo é 

que alguma vantagem econômica experimentou e, portanto, responderá solidariamente 

pelas perdas e danos, sem prejuízo de exercer seu direito de regresso contra o cedente — 

verdadeiro causador do dano — na medida do prejuízo experimentado.  

Quandro se tratar de vício de titularidade do cedente, ele não se transmite ao 

cessionário, uma vez que integrou a fase genética do contrato e não faz parte da relação 

contratual funcional transmitida, tal como visto no capítulo de transmissão dos direitos 

potestativos. Logo, o vício não pode ser invocado pelo cessionário e, consequentemente, o 

contrato não pode ser anulado. 
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3.15. TRANSMISSÃO DOS DEVERES LATERAIS 

Há de se considerar, ainda, os deveres acessórios — também chamados de 

deveres secundários, laterais ou de conduta. São deveres que se relacionam com 

determinados comportamentos, e não com a prestação, que é o alvo principal do contrato. 

Para se ter ideia da distinção entre deveres ligados à obrigação principal e 

deveres ligados a obrigações secundárias, observe-se o seguinte exemplo: na compra de 

certa mercadoria, o vendedor tem a obrigação de entregar o bem. É um dever relacionado 

com a obrigação principal (prestação). Ao lado desse dever relacionado com a obrigação 

principal existem ainda os deveres acessórios. Se a mercadoria vendida é um carro 

importado cujo melhor funcionamento do motor depende de um determinado tipo de 

gasolina, cumpre ao vendedor informar isso no momento da venda. Trata-se de uma 

informação relevante para o comprador, cuja ausência, embora possa não estragar o 

veículo, traz um funcionamento melhor e, portanto, é de bom grado que tal informação seja 

revelada pela parte que tem esse conhecimento. 

O vínculo obrigacional cria entre as partes, assim, uma relação de cooperação, 

que lhes exige, além da prestação principal, o cumprimento de deveres anexos, tais como 

os deveres de segurança, lealdade, informação e cooperação. Nesse sentido, o enunciado 

168 do Conselho da Justiça Federal: “o princípio da boa-fé objetiva importa no 

reconhecimento de um direito a cumprir em favor do titular passivo da obrigação”. 

Pergunta-se, então, se esses deveres são transmitidos com o crédito e a dívida 

ou somente com a relação contratual no seu conjunto.  

MOTA PINTO reconhe que o tema apresenta contornos fluidos e imprecisos, 

com imensa dificuldade em submeter a formulações rigorosas e a um esquema de soluções 

simétricas. Contudo, o autor entende que nunca se transmitirá com a cessão de créditos ou 

assunção de dívidas um dever lateral relacionado com a correspectividade das 

prestações.
 307

 

Suponha-se, assim, que um sujeito tenha vendido um imóvel a outro, com o 

pagamento do preço divido em cinquenta prestações. Por sua vez, um terceiro assume a 

dívida no lugar do contraente originário. Caso esse terceiro se torne inadimplente, não 
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 Cf. Mota Pinto, 1985, pp. 220-1. 
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poderá alegar adimplemento substancial, pois essa exceção de defesa da boa-fé objetiva 

está intimamente atrelada à realização do fim contratual e não pode ser utilizada pelo 

devedor que, não sendo parte na relação contratual, obrigou-se apenas ao pagamento da 

dívida. 

Esses deveres não tendem, pois, a realizar a prestação principal, mas tutelam 

interesses ligados ao fim da relação contratual, de tal sorte que têm sempre a missão de 

realizar um interesse autônomo, compreendido no interesse amplo que criou o laço 

contratual. Tanto que o descumprimento desses deveres laterais de comportamento importa 

violação positiva do contrato.  

Portanto, os deveres laterais somente podem ser invocados para tutelar a 

relação contratual como um todo, e não os seus créditos ou débitos de forma isolada. Daí 

porque o cessionário, sendo o novo titular da posição contratual, pode — assim como o 

cedente podia — valer-se desses deveres para a tutela da relação contratual.  

Ententedemos, pois, que os deveres laterais derivam da boa-fé objetiva e 

incidem sobre as relações contratuais, invariavelmente, independemente de sua 

transmissão. Esses deveres pertencem ao contrato independentemente da previsão 

contratual ou vontade das partes, pois a sua origem e fundamento é a boa-fé objetiva.  
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3.16. TRANSMISSÃO DA CLÁUSULA ARBITRAL 

Cláusula arbitral e compromisso arbitral são espécies do mesmo gênero: 

convenção de arbitragem. A cláusula é um dispositivo contratual pelo qual as partes 

comprometem-se a celebrar o compromisso arbitral. O compromisso, por sua vez, é o 

documento no qual as partes requerem a instalação do juízo arbitral. Portanto, a cláusula 

arbitral (pré-litígio) configura-se como o meio pelo qual as partes renunciam a jurisdição 

do Poder Judiciário em caso de eventual litígio. É uma renúncia prévia. Já o compromisso 

arbitral (pós-litígio) é celebrado depois do surgimento da controvérsia e delimita 

especificamente qual é o conflito que será submetido ao Tribunal Arbitral. 

Cumpre destacar, no direito arbitral, o princípio da autonomia da cláusula 

arbitral consagrado no art. 8º da Lei 9.307/96: “a cláusula compromissória é autônoma em 

relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, 

necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória”. Daí porque alguns 

doutrinadores sustentam que a autonomia da cláusula compromissória a coloca como uma 

manifestação autônoma de vontade negocial das partes –– independentemente do conteúdo 

do contrato no qual está inserida –– e, portanto, distinta do consenso das partes necessário 

para conclusão do contrato. 
308

 

Pensamos, contudo, que a cláusula arbitral integra o contrato e como parte dele 

integrante transfere-se com a cessão da posição contratual, uma vez que o contrato é 

transmitido em toda a sua inteireza, preservando a identidade da relação transmitida, ao 

contrário do que sucederia com uma renovação do contrato. É preciso lembrar que a 

relação contratual não muda. É a mesma, antes e após a mudança dos seus titulares. Este 

fenômeno de sucessão na relação contratual implica a transmissão da cláusula arbitral. 
309

  

PEDRO BATISTA MARTINS, a propósito, defende a transmissão da cláusula em 

operações como essa: “Tampouco se sustente a necessidade de aceitação, pelo cessionário, 

dado o princípio da autonomia da cláusula de arbitragem. Conquanto esse pressuposto seja 

de caráter universal, no âmbito do direito arbitral (art. 8º, Lei 9.307/96), ele não se presta a 

esse tipo de argumentação, pois sua teleologia aponta, justamente, para a proteção da 
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 “(...) l’esplicitazione del consenso dei contraenti all’arbitrato è una manifestazione di volontà diversa e 

distinta da quella resasi necessaria per la stipulazione del contratto...” (Cesare Cavallini, p. 481) Tradução 

livre: “a explicitação do consentimento das partes contratantes para a arbitragem é uma manifestação de 

vontade diversa e distinta daquela necessária para a celebração do contrato” 
309

 Cf. Mota Pinto, pp. 137 e 438-439. 
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eficácia da cláusula compromissória. O princípio da autonomia da cláusula de arbitragem, 

juntamente com o princípio da Kompetenz-kompetenz (art. 8º, parágrafo único, Lei 

9.307/96) têm por finalidade a preservação da jurisdição arbitral”. 
310

 “Ao cessionário, 

também, impõe-se os efeitos do compromisso ou da cláusula arbitral, salvo se excetuado 

no ato negocial de transmissão e, com isso, tenha concordado a outra parte, se for da 

espécie o contrato”
311

. 

Com efeito, a Lei de arbitragem não exige que as partes manifestem 

expressamente a sua concordância com a cláusula compromissória, exceto no caso de 

contratos de adesão (art. 4º, da Lei 9.307/96). Também por essa razão pode-se justificar a 

transferência da cláusula arbitral na cessão da posição contratual, sem qualquer exigência 

da sua aceitação específica. A parte que consente integralmente e sem ressalvas, em 

assumir obrigações contratuais, dentre as quais se incluiu a de se submeter à arbitragem, 

concordou igualmente com essa última. 
312

 

RICARDO RAMALHO DE ALMEIDA explica que o entendimento é o mesmo da 

jurisprudência estrangeira, citando julgados dos tribunais da França, Suécia, Alemanha, 

Áustria, Estados Unidos e Reino Unido. Os doutrinadores também costumam justificar que 

a cláusula arbitral é uma cláusula acessória do contrato, que regula o modo de solução de 

eventuais litígios, e pela aplicação analógica da regra do artigo 287 do Código Civil, 

transfere-se com a cessão de posição contratual. 
313

 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão em 

2007: “Na cessão de contrato, não ocorre apenas a substituição de uma parte. O cessionário 

assume todos os direitos e obrigações do cedente, que se lhe transmite globalmente por 

efeito do negócio único que estipularam – no caso específico, a cláusula arbitral, prevista 

no Acordo de Consórcio, que resultou inadimplido pelo cessionário SVIS – INEPAR. (...) 

como bem salientou o Ministério Público, em seu acurado parecer, a empresa INEPAR, ao 

incorporar a SVIS, assumiu todos os direitos e obrigações da cedente, inclusive a cláusula 

arbitral em questão, que fora prevista no Acordo de Consórcio firmado com a ora 

requerente, o qual restou inadimplido.” (STJ, SEC 831/FR, rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Corte Especial, julgado em 03.10.2007) 
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 Cf. Pedro A. Batista Martins, A Arbitrariedade..., p. 461. 
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 Cf. Pedro A. Batista Martins, Cláusula compromissória..., p. 220. 
312

 Cf. Valeria Galindez, pp. 237-238. 
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 Cf. Ricardo Ramalho de Almeida, pp. 41-6. 
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Seria mesmo contrário ao fim e ao propósito da cláusula arbitral que a cessão 

da posição contratual exigisse sobre ela uma ratificação ou consentimento específico, sob 

pena de tornar tal previsão inócua. Mais lógico e sensato é justamente o contrário. Ou seja, 

a cláusula compromissória, assim como todo o conteúdo do contrato, trasmite-se ao 

cessionário, salvo se as partes, expressamente, convencionarem pela sua exclusão. Esse é o 

entendimento que parece mais coerente com a preservação da vontade das partes, 

teleologia do princípio da própria autonomia da cláusula compromissória. 
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3.17. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

Conquanto seja defeso ao cessionário anular o contrato por vício de 

consentimento em sua formação, nada impede que, como novo titular da relação 

contratual, possa discutir a licitude das cláusulas contratuais pactuadas
314

, isto é, a própria 

relação contratual constituída. 
315

 A interpretação das cláusulas contratuais está ligada ao 

conteúdo objetivo da obrigação e daí porque se permite ao cessionário discutí-las mesmo 

após a cessão. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cessão da posição 

contratual confere legitimidade ao cessionário de contrato para discutir a validade de 

cláusulas contratuais, com reflexo, inclusive, em prestações pretéritas já extintas. Segundo 

o acórdão, o ordenamento jurídico não coíbe a cessão de posição contratual, que pode 

englobar ou não todos os direitos e obrigações pretéritos, presentes ou futuros, inclusive 

eventual saldo credor remanescente da totalidade de operações entre as partes envolvidas. 

Daí porque o cessionário pode pleitear a revisão das cláusulas contratuais e requerer o 

pagamento de diferenças pecuniárias incluídas indevidamente nas prestações anteriores à 

cessão contratual, “pois foram cedidos não só os débitos pendentes como todos os créditos 

que viessem a ser apurados posteriormente”. 
316

 

Se o percentual de juros pactuado em determinada cláusula, por exemplo, for 

considerado abusivo pelas regras do ordenamento jurídico, a cessão da posição contratual 

não terá o efeito de purificar tal cláusula, legalizando uma ilicitude. Em hipóteses como 
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 “Em suma, com a cessão do contrato, não restou ao apelante o direito de rever as cláusulas contratuais, 

dentre as quais a forma e índices de reajuste do saldo devedor e das parcelas do financiamento. Deveria tê-lo 

feito quando ainda era parte do contrato, sendo fantasiosa a alegação de receio de "represálias" e "punições" 

por "insubordinação" aos termos contratuais. Trata-se de mero compromisso de compra e venda, em que 

qualquer dos contratantes poderia requerer ao Poder Judiciário a revisão do contrato, se assim o quisesse.  

Tendo cedido onerosamente os direitos e obrigações relativos ao contrato de compromisso de compra e 

venda celebrado com a apelada, perdeu o apelante a legitimidade para questionar suas cláusulas, porque se 

desvinculou completamente da relação jurídica da qual participava.  

O preço recebido pela cessão do contrato, em tese, deveria tê-lo reembolsado de todas as quantias pagas. 

Cabe, agora, ao cessionário, se assim o entender e quiser, a discussão das formas de reajuste do saldo devedor 

e das parcelas do financiamento, já que, com acessão, assumiu inteiramente a posição que antes ocupava o 

apelante no contrato.” (TJSP, Apelação 9105078-59.2002.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. 

Carlos Teixeira Leite) 
315

Mota Pinto, no entanto, reconhece a possibilidade de transmissão desses direitos mediante cláusula 

expressa (1985, p. 409). Por outro lado, caso o direito não seja transmitido, entende que permanece no 

cedente, sob pena de favorecimento ilegítimo do cedido, o poder de anulação do contrato, que pode ser 

exercido independentemente de concordância do cessionário (1985, pp. 411-413). 
316

 STJ, REsp 356383/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/02/2002, DJ 06/05/2002, p. 289. 
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esta, o cessionário poderá ingressar judicialmente para rever os termos da cláusula, 

adequando-a ao ordenamento jurídico vigente.   
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3.18. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO — SUPRESSIO E 

SURRECTIO 

Pode surgir controvérsia entre cedido e cessionário na interpretação do 

contrato, pois o primeiro pode querer interpretá-lo da mesma forma como fez desde sua 

origem, na relação havida com o cedente; o segundo, por sua vez, pode ter interesse oposto 

e, consequentemente, querer interpretar o texto contratual de maneira distinta daquela 

como vinha sendo feito, o que implicará reescrever a história do contrato. 
317

 

Poderá o cessionário opor ao cedido uma interpretação do contrato diversa 

daquela conferida pelas partes originárias? Por outro lado, pode o cedido opor ao 

cessionário o modo como ele interpretava o contrato juntamente com o cedente? 
318

 

De um lado, está o interesse do cedido em manter a interpretação até então 

conferida ao contrato. De outro, está o interesse do cessionário em impor a sua 

interpretação, igualmente condizente com o texto contratual, mas não necessariamente 

coincidente com a interpretação do cedido. 
319

 

Não se pode ignorar que o nível de consciência da história contratual de um 

sujeito que participou da relação desde o início é, naturalmente, diverso daquele que 

somente tomou parte no contrato em um momento posterior. 
320

 Mas se a cessão da posição 

contratual é a substituição de um contraente enquanto titular de uma posição jurídica, o 

instituto pressupõe –– como obstinadamente aqui se tem repetido –– que a relação 

contratual objeto da cessão permaneça a mesma, mantendo-se a identidade de conteúdo. 
321

 

Não se trata, portanto, da reconstituição da posição contratual em nome de um novo 

sujeito, mas da mesma posição jurídica que se transfere do cedente para o cessionário ou, 

em palavras mais precisas, trata-se do ingresso de um sujeito na posição jurídica de outro. 

O cessionário assume o posto do cedente. 
322

 Portanto, deve ser mantida a interpretação 

contratual que vinha sendo feita até então. 
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 Cf. Valerio Pescatore, p. 588. 
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 Cf. Valerio Pescatore, p. 588. 
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 Cf. Valerio Pescatore, p. 588. 
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 Cf. Valerio Pescatore, p. 594. 
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 Cf. Valerio Pescatore, p. 595. 
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 Cf. Valerio Pescatore, p. 596. 
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É importante registrar, no entanto, que o cessionário deve ser devidamente 

cientificado da interpretação contratual mantida sobre o contrato, sob pena de lhe ser 

inoponível qualquer interpretação distinta daquela constante do instrumento contratual cuja 

posição é cedida. Havendo inequívoca ciência pelo cessionário, enquanto mantenedor da 

relação jurídica do cedente, mantém também o modo em como este interpretava o contrato. 

O cedido não poderá, por sua vez, impor ao cessionário uma interpretação do contrato 

diversa daquela a qual se vinculava o cedente. 
323

  

Não se trata de interpretação pessoal ou subjetiva, nem mesmo de reserva 

mental. Trata-se da interpretação objetiva do contrato mantida por ambas as partes, 

mediante atitudes e comportamentos exteriorizados. Como o cessionário mantém a relação 

jurídica anteriormente havida pelo cedente, conserva também a forma como o contrato 

vinha sendo objetivamente interpretado, adquirindo eventual supressio ou surrectio 

presente na relação. 
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 Cf. Valerio Pescatore, pp. 597-598; “In dottrina si è sottolineato che l’immutabilità dei contenuti originari 

debba riferirsi al contratto nell’interpretazione datane dalle parti, così come ricavabile dalle trattative, dai 

comportamenti in executivis o da eventuali negozi di interpretazione. Si è voluto con ciò segnalare che, nella 

misura in cui l’oggetto della cessione è una complessa posizione contrattuale, è evidente che essa debba 

inglobare anche l’interpretazione pacificamente data dalle parti originarie al contratto, poiché essa nella 

sua storicità contribuisce a plasmare gli effetti del contratto...” (Cf. Giuseppe Chiné e Andrea Zoppini, pp. 

1840-1841) Tradução livre: “Na doutrina se tem enfatizado que a imutabilidade do conteúdo original deve 

referir-se ao contrato na interpretação dada pelas partes, nas tratativas, no comportamente em execução ou 

em qualquer outra inrpretação. Queríamos com isso assinalar que, na medida em que o objeto da cessão é 

uma complexa posição contratual, é evidente que essa deve englobar também a interpretação pacificamente 

dada pelas partes originárias ao contrato, porque essa na sua história contribui para moldar os efeitos do 

contrato.” 
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3.19. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL NOS CONTRATOS DE 

ADESÃO 

Entre as cláusulas inseridas nos contratos em série ou por adesão, o 

consentimento prévio com a cessão da posição contratual configura, induvidosamenrte, 

uma cláusula sensível. 

Como se sabe, a cessão da posição contratual requer, além da vontade do 

cedente e cessionário, o consentimento da parte que permanece na relação contratual. 

Contudo, quando tal consentimento vem manifestado pela adesão a uma cláusula 

unilateralmente imposta pelo cedente na ocasião da celebração do contrato primitivo, não 

se pode dizer que se atingiu o escopo idealizado pela regra pela qual a cessão de posição 

contratual subordina-se ao consentimento da parte cedida. Com efeito, não se pode impor 

ao cedido, contra a sua vontade, aceitar como devedor uma pessoa diversa daquela com 

quem havia contratado e, de forma geral, como contraparte, uma pessoa diversa daquela 

com quem havia estabelecido uma relação contratual. 
324

 

O contratante que haja celebrado o contrato com o proponente tem um 

determinado grau de segurança que conseguirá a exata e pontual satisfação da prestação a 

que tem direito, bem como que, em caso de inadimplemento, terá o completo e integral 

ressarcimento. 
325

 Celebrou o contrato com aquele proponente porque convicto que ele 

fosse mais apto, pelas suas características e qualidades profissionais, a entregar-lhe o bem 

ou serviço contratado, bem como a remediar, de modo rápido e seguro, eventual defeito no 

cumprimento da prestação. O contrante tem interesse, portanto, que o contrato celebrado 

com um determinado proponente, no qual depositou sua confiança, não seja 

unilateralmente transferido a um terceiro, que pode não garantir a mesma precisão e 

pontualidade nem ter a mesma capacidade de suprir de modo adequado eventual 

deficiência no cumprimento da avença. 
326

 

Parece certo, assim, que a cláusula que autoriza o proponente a ceder o 

contrato causa um desequilíbrio nos direitos e obrigações das partes. Dar ao proponente o 

poder de ceder, se e quando quiser, a própria posição contratual a um terceiro qualquer, 

expõe o aderente ao risco de encontrar como contraparte um sujeito que possa não fornecer 

                                                           
324

Cf. Giovanni De Cristofaro, pp. 530-531. 
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 Cf. Giovanni De Cristofaro, p. 568. 
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 Cf. Giovanni De Cristofaro, pp. 569-570. 
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a mesma confiança, ou mesmo que seja indesejável. O aderente pode também sentir-se 

constrangido a prosseguir no contrato que havia celebrado com o antigo proponente sem 

poder recorrer a ele para reclamar a prestação devida, e sem poder dissolver o vínculo 

contratual. 
327

 

Justamente porque se trata de cláusula imposta que traz vantagens a só uma das 

partes, o ordenamento rechaça disposições como esta, tal como a clásula de eleição de foro 

posta em contratos de adesão, reputada nula pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. 

Daí porque a cláusula que permite a quem redigiu unilateralmente o conteúdo do contrato o 

poder de transferir a um terceiro a própria posição contratual deve ser reputada 

absolutamente nula, sem qualquer possibilidade de validação. 
328

 

Há algumas questãoes, no entanto, que podem derrubar a presunção de que tal 

cláusula seria sempre abusiva. Pode-se cogitar, por exemplo, da hipótese em que se 

possibilite ao proponente a cessão da posição contratual condicionada a sua continuidade 

na responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, em uma espécie de cessão não 

liberatória. Parece-nos que, nessa hipótese, qualquer insegurança do aderente estaria 

sempre resguardada pela co-responsabilidade do proponente originário. 

Outra questão que poderia ser levantada para defender a legitimidade da 

cláusula de consentimento prévio é a possibilidade de se estabelecer sua reciprocidade, ou 

seja, facultar também ao proponente a cessão da posição contratual. Não é possível 

vislumbrar, contudo, como tal reciprocidade possa contribuir para retirar a carga de 

abusividade da cláusula. Isso porque, o aderente não tem, pelo menos a princípio, nenhum 

interesse em dispor livremente da própria posição contratual. Pelo contrário, é 

exclusivamente interessado em receber o exato e pontual adimplemento da prestação que 

lhe é devida. 
329

 

Estabelecer também uma contrapartida em virtude de uma cláusula como esta, 

tal como uma redução do preço do bem ou serviço objeto do contrato, ou uma 

correspondente soma de dinheiro, não pode servir como fundamento para legitimar o 
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 Cf. Giovanni De Cristofaro, pp. 571. 
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 Cf. Giovanni De Cristofaro pp. 543-544. No Código de Defesa do Consumidor, há previsão expressa 

nesse sentido: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o 

conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;" 
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 Cf. Giovanni De Cristofaro, pp. 583. 
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consentimento prévio do aderente na cessão da posição contratual, pois, ainda que haja 

uma contraprestação, trata-se de uma cláusula imposta.
330

 E, ainda que possa haver 

margem de escolha pelo aderente, trata-se, invariavelmente, de cláusula abusiva, pois as 

suas consequências não podem ser previstas com razobiliadade pelo aderente no momento 

da celebração do contrato, a ponto de ele sopesar com racionalidade se a contraprestação 

ofertada efetivamente compensa o risco assumido. 

Cogita-se, também, da hipótese em que ao aderente é facultado rescindir o 

contrato caso não concorde com a cessão unilateralmente realizada pelo proponente. 

Pensamos que, ainda assim, tal cláusula deve ser reputada abusiva. Isso porque pode ser 

utilizada como ferramenta pelo proponente para provocar a rescisão do contrato. Note-se 

que,  caso o aderente não aceite a cessão, será obrigado a celebrar um novo contrato para 

buscar a prestação almejada, sendo que o novo contrato pode revelar-se menos vantajoso 

que o anterior, seja pelo aspecto econômico ou não. 
331

 

                                                           
330

 Cf. Giovanni De Cristofaro, pp. 583. 
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 Cf. Giovanni De Cristofaro pp. 585. 
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3.20. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL NOS CONTRATOS 

PERSONALÍSSIMOS 

Nos contratos personalíssimos, o negócio se estabelece intuitu personae, pois o 

credor só visa à prestação avençada se fornecida por aquele devedor cujas qualidades 

pessoais ele tem em vista.
332

 Se alguém contrata com pintor célebre a confecção de um 

retrato, supõe-se que o faz em vista das qualidades do artista, de modo que a lei só 

considera adimplido o ajuste se a prestação for cumprida por aquele devedor. 

Com efeito, a contratação de um cirurgião para realizar um determinado 

procedimento cirúrgico, de um músico para um show ou de um pintor para elaborar um 

quadro são exemplos de contratos personalíssimos. A técnica, a experiência profissional, o 

reconhecimento da capacidade artística pelo público e outras características específicas do 

profissional contratado não admitem a sua substituição, diferentemente do que ocorre em 

contratos impessoais, nos quais a pessoa do contratado não tem relevância para o 

cumprimento da prestação. 

Justamente porque baseados nas qualidades pessoais e únicas do contratante, 

poderia surgir a ideia de que tais contratos não podem ser cedidos, como defendem alguns 

autores. 
333

 

É certo que, nesses contratos, a contraparte é escolhida em virtude da sua 

particular qualidade subjetiva, sendo, portanto, abstratamente qualificada como infungível. 

Mas é igualmente certo que, no caso da cessão, cabe exclusivamente ao cedido escolher se 

aceita uma nova pessoa como contraparte no lugar do cedente, podendo valorar, portanto, 

se o pretendente cessionário tem capacidade para executar a prestação objeto do contrato 

com qualidade igual ou semelhante a do cedente. Portanto, uma vez que a cessão da 

posição contratual exige o consenso do contraente cedido, terá este a oportunidade de 

valorar se as qualidades pessoais que o conduziram a celebrar o contrato originário com o 

cedente estão presentes também no cessionário, de modo a permitir a cessão. 
334

 

Daí porque, sendo indispensável o consentimento do cedido para a cessão da 

posição contratual, parece não haver sentido em discutir se a pessoalidade da prestação 
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 Cf. Silvio Rodrigues, pp. 33-34. 
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 Cf. Franco Carresi, p. 51. 
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 Cf. Giorgio De Nova, Trattato..., p. 658. 
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pode tornar o contrato incessível, uma vez, sendo o objeto lícito, a vontade das partes é 

condição suficiente para concretização do negócio. 
335

 

Não se olvida que pode haver casos de contratos personalíssimos em que uma 

das partes decide ceder sua posição no contrato. Imagine-se, por exemplo, que um 

empresário bem sucedido contrata um pintor para produzir um quadro da cidade de São 

Paulo, cujo contrato prevê o pagamento diluído em um prazo de dois anos, mesmo período 

de elaboração do quadro. Contudo, no curso do contrato, o empresário sofre uma forte 

crise financeira e, impossibilitado de pagar o restante do preço, resolve ceder o contrato 

para um amigo igualmente interessado no quadro que está sendo produzido. Nessa 

hipótese, não há motivo nem razão para impedir a cessão da posição contratual, uma vez 

que, para o pintor, não faz diferença se o quadro vai ser adquirido por João ou por Maria. 

Com efeito, se a iniciativa da cessão for do contratante, não haverá problema algum, uma 

vez que a pessoalidade da obrigação constitui-se pela pessoa do contratado, quem está 

obrigado a prestar determinada obrigação personalíssima. Não se olvida, além disso, que a 

cessão satisfaz um interesse social, que é a preservação do contrato, pois fosse ela 

impossível, o contrato seria resolvido por inadimplemento do contratante primitivo. Por 

outro lado, o contratado (o pintor, no exemplo citado) pode enfrentar entreveros que 

dificultem de tal modo o cumprimento da prestação a ponto de levá-lo a rescindir o 

contrato, com a devolução do preço já recebido. Não se ignora que somente o renomado 

pintor será capaz de produzir o quadro encomendado, obra ímpar, com características 

singulares. Contudo, em uma situação como esta, o contratante pode preferir a finalização 

do quadro por um outro pintor a ficar sem o quadro ou com ele inacabado. Nada impede, 

portanto, que havendo concordância entre as partes, o contrato seja cedido, ainda que se 

trate de uma obrigação personalíssima. 
336

 

LUIS BORRELLI NETO, no entanto, entende que, no exemplo do pintor, 

contratado por suas habilidades artísticas, parece correto dizer que a anuência do cedido 
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 Cf. Antonio Albanese, I limiti..., p. 104; Renato Clarizia, pp. 27-8. 
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 “Con riguardo all’ipotesi do contratti intuitus personae l’incedibilità non appare invece logica, perché la 

valutazione di convenienza dovrà essere fatta dal contraente ceduto che ben potrà accordarsi in tal senso 

con il cedente che deve eseguire la prestazione infungibile e con il cessionario. Non si vede il motivo per 

negare la possibilità che, ad esempio, un artista ceda il contratto con cui si era impegnato a dipingere un 

ritratto ad olio ad altro artista gradito al committente, che accetta.” (Francesco Gazzoni, p. 1041) Tradução 

livre: “Com relação à hipótese do contrato personalíssimo, a incredibilidade não parece lógica, porque a 

valoração de conveniência deverá ser feita pelo contraente cedido que bem poderá acordar-se com o cedente 

que deve executar a prestação infungível e com o cessionário. Não se vê a razão para negar a possibilidade 

que, por exemplo, um artista ceda o contrato com o qual havia se obrigado a pintar um retrato a óleo a um 

outro artista ao gosto do cedido, que aceita.” 
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não importa em cessão contratual, uma vez que há modificação da natureza da prestação, 

substancial ao contrato. Segundo o autor, a concordância do cedido com o 

desenvolvimento da obra por um outro pintor altera a substância do contrato, motivo pelo 

qual não implicará em cessão da posição contratual, mas sim em novo contrato. 
337

 No 

exemplo é utilizado o pintor, mas a questão irradia-se para qualquer contrato 

personalíssimo. Igual hipótese se poderia imaginar no caso de uma cirurgia, em que o 

contratante decide trocar o médico, embora permaneça a necessidade de realizar a mesma 

cirurgia. Naturalmente, o procedimento executado será o mesmo, mas não se nega que, 

tratando-se de obrigação de fazer, a execução da prestação é personalíssima e, conquanto a 

cirurgia possa ser a mesma, a mudança do médico responsável pelo ato altera a substância 

do contrato. 

 De um modo ou de outro, tratando-se de contrato personalíssimo, a 

especificidade da obrigação pode, obviamente, impossibilitar a transferência da posição 

contratual nos termos como pactuado primeiramente, hipótese em que um novo contrato 

terá que ser celebrado. É o caso, por exemplo, da contratação de uma determinada cantora 

para interpretar suas próprias músicas, com repertório definido em contrato. Em caso de 

substituição da cantora, poderia haver alteração no repertório com consequente alteração 

da prestação contratual, o que implica a necessidade de celebração de um novo contrato e 

não apenas cessão da posição contratual primitiva. 

Contudo, caso a prestação contratual permaneça a mesma e havendo 

concordância das partes, não há óbice algum para a cessão da posição contratual. No caso, 

parece que a única diferença em relação aos demais tipos de contrato é que, na hipótese 

presente, o cedido pode recusar a cessão simplesmente em virtude da pessoa do 

cessionário, sem que tal ato caracterize abuso de direito. 
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 Cf. Luis Borrelli Neto, pp. 137-152. 
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3.21. INTRANSMISSIBILIDADE DA CESSÃO DA POSIÇÃO 

CONTRATUAL 

Conquanto possa se encontrar, na vasta doutrina sobre o tema, alguns exemplos 

de contratos cuja transmissibilidade seria supostamente vedada, tal como nos contratos 

unilaterais; com cumprimento instantâneo ou prestações já exauridas; e aqueles 

personalíssimos
338

, todos eles podem ser objeto de cessão da posição jurídica, pelas razões 

já expostas neste trabalho. 

Cumpre destacar aqui, contudo, que um contrato também pode ser qualificado 

como intransferível por vontade das partes. 
339

 Isso acontece quando, previamente, as 

partes estabelecem uma cláusula de não transferência, como elemento acidental do 

contrato. 
340

 No entanto, nenhum acordo ou cláusula desse tipo tem o condão de impedir 

perpetuamente a cessão. Caso a vontade das partes seja posteriormente alterada, não há 

razão nem motivo para que prevaleça a cláusula originária do contrato. Porque fundado na 

autonomia negocial, deve-se considerar que, havendo concordância das três partes 

envolvidas no negócio, o contrato será transferido, independentemente da cláusula de não 

cedibilidade originariamente prevista, que perderá qualquer valor diante da mudança de 

vontade dos contratantes. 
341

 

Talvez uma única exceção à aplicação do instituto esteja nos contratos 

celebrados com a administração pública em decorrência de processo licitatório. Em nossa 

opinião, esses contratos são intransferíveis. Isso porque, como a cessão implica a mudança 

do contratante vencedor do processo licitatório, tal alteração exigiria nova licitação, o que 

conduziria a uma nova contratação. 
342
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 Cf. Guido Alpa e Andrea Fusaro, p. 338. 
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 Cf. Clarizia, p. 68; e Fontana, p. 210 
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 Cf. Alfredo Ascoli, p. 85. 
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 Cf. Antonio Albanese, I limiti..., p. 104. 
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 Em sentido contrário: “In assenza di disposizione specifiche per gli appalti di categoria differente dai 

lavori pubblici, in dottrina è prevalsa l’opzione della cedibilità con il consenso dell’amministrazione 

contraente, secondo le ordinarie regole civilistiche (art. 1.406 e ss.). ‘Il consenso per parte sua, dovrà essere 

negato nel caso in cui il cessionario difetti dei requisiti per essere contraente dell’amministrazione e di 

quelli specifici richiesti dal contratto come condizione per partecipare alla procedura selettiva ad evidenza 

pubblica, risultando questi elementi di valutazione dalla legge o dal contratto” (Giuseppe Chiné e Andrea 

Zoppini. Manuale di diritto civile, Roma: Neldiritto, 2009, p. 1850) Tradução livre: Na ausência de 

disposição específica para os contratos de categoria diferente de obras públicas, prevalece na doutrina a 

posição da cedibilidade com o consentimento da administração contraente, segundo as regras comuns do 

direito civil (art. 1406 e segs.). ‘O consenso, por sua vez, deverá ser negado no caso em que o cessionário não 

tenha os requisitos para ser contratado pela administração pública e aqueles específicos exigidos pelo 
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Salvo esta exceção que nos ocorre, não se vislumbra outras hipóteses de 

impossibilidade de transmissão da posição contratual. 

                                                                                                                                                                                
contrato como condição para participar do procedimento de licitação, resultando estes elementos da lei ou do 

contrato.” 
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3.22. QUESTÃO PROCESSUAL 

É preciso investigar se, na cessão da posição contratual, a discussão sobre a 

nulidade, anulação ou até mesmo revisão do contrato constituem hipóteses de 

litisconsórcio necessário.  

 

Exige-se a presença em juízo do cedente, cessionário e cedido quando a lide 

tem por objeto a discussão da validade ou efeitos do negócio de cessão, do qual os três 

interessados fizeram parte. Esta ação pode ser proposta por qualquer uma das partes. 

Justifica-se a participação do cedido na lide que discute o contrato de cessão porque ele é 

parte integrante do negócio, tendo participado do contrato de forma efetiva.
343

 Não se pode 

esquecer, ainda, que o cedido também irá suportar, juntamente com o cedente e 

cessionário, os efeitos jurídicos de qualquer modificação do contrato instrumento.  

 

Por outro lado, quando a discussão tem por objeto exclusivamente o próprio 

contrato, no qual se insere a posição contratual cedida, a lide pode ser proposta pelo cedido 

contra o cessionário ou pelo cessionário contra o cedido. Nesta hipótese, dispensa-se, em 

regra, a presença do cedente. 
344

 Deverá, contudo, figurar na lide como litisconsorte 

passivo necessário quando a cessão tiver sido celebrada sem a sua liberação, uma vez que, 

neste caso, o resultado da demanda repercutirá diretamente em sua esfera jurídica. Poderá, 

ainda, integrar o polo passivo da demanda quando o cedido demandar o cessionário para 

anulação do contrato por vício de consentimento, pois, neste caso, o cedente não só estará 

                                                           
343

 “L’aver ritenuto il contraente ceduto parte necessaria del contratto di cessione comporta, per la 

giurisprudenza, l’uteriore corollario del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i contraenti, e, quindi, 

anche della parte ceduta, ma solo nei giudizi relativi alla validità ed efficacia di siffatto contratto, e non 

anche in quelli concernenti le vicende del contratto ceduto.”(Mario Bessone, Trattato..., p. 287) Tradução 

livre: “Considerar o contraente cedido parte necessária do contrato de cessão comporta, para a jurisprudência, 

o posterior corolário do litisconsórcio necessário no que diz respeito a todos os contraentes e, portanto, 

também da parte cedida, mas somente no Juízo relativo à valiade e eficácia do contrato, e não as relativas aos 

eventos do contrato cedido.” 
344

Cf. Giorgio De Nova e Rodolfo Sacco, p. 715. No mesmo sentido: “Si ha litisconsorzio necessario del 

cedente, cessionario e ceduto nel giudizio di accertamento o quando siano in questione l’avvenuta 

conclusione, validità ed efficacia del contratto di cessione. Non è, invece, necessaria la presenza in giudizio 

del cedente quando si controverta unicamente circa le vicende del contratto ceduto.” (Cf. Pietro Rescigno, 

Codice..., p.1581) Tradução livre: “Há litisconsórcio necessário do cedente, cessionário e cedido no Juízo de 

apreciação, ou quando haja questões sobre a conclusão, validade e eficácia do contrato de cessão. Não é, no 

entanto, necessária a presença em Juízo do cedente quando a controvérsia se resuma unicamente aos 

acontecimentos do contrato cedido.” 
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em melhores condições que o cessionário de contrapor os argumentos do cedido — uma 

vez que esses vícios integram a fase genética do contrato, da qual o cessionário não fez 

parte —, como também porque, na hipótese de procedência da demanda, responderá 

perante o cessionário pela garantia da válida existência do contrato e perante o cedido pelas 

perdas e danos. Portanto, tem interesse no resultado da demanda que poderá repercutir em 

sua esfera jurídica. 
345

 

 

Se a demanda de anulação for proposta pelo cessionário, o cedente não deve 

integrar a lide, pois caso o contrato seja anulado por iniciativa do próprio cessionário, não 

poderá voltar-se contra o cedente para exigir a existência válida do negócio. 

                                                           
345

 Cf. Marcello Andreoli, p. 65. 



134 
  

4. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL COMO NEGÓCIO 

UNITÁRIO 

 

4.1. POSIÇÃO CONTRATUAL – MAIS QUE UMA SOMA DE 

CRÉDITOS E DÉBITOS 

De um lado, os defensores da teoria atomística entendem que o Código Civil 

permite uma perfeita operabilidade do instituto, uma vez que disciplinou de forma 

satisfatória a cessão de crédito e assunção de dívida, cuja soma resulta naturalmente na 

cessão da posição contratual. Por outro lado, os seguidores da teoria unitária clamam pela 

positivação do instituto, pois somente a cessão de posição contratual como modalidade 

autônoma de transmissão da obrigação permite explicar a transferência de todos os direitos 

que emanam da condição de parte contratual. 

É possível duvidar da necessidade de regular expressamente a figura jurídica 

em exame, parecendo, a primeira vista, que a transferência dessa relação complexa pode se 

operar mediante as formas existentes de transferência individual dos direitos e obrigações. 

A cessão da posição contratual pode então soar, mais que tudo, como uma construção 

puramente teórica, sem correspondência com qualquer necessidade prática não 

satisfeita. 
346

 

Contudo, como se viu neste trabalho, no contrato há uma complexidade de 

direitos, razão pela qual os institutos da cessão de crédito e assunção de dívida não são 

suficientes e satisfatórios para escalar a conceituação da transferência de uma posição 

contratual. Isso não quer dizer que não haja, na transferência da posição contratual, cessões 

de crédito e assunções de dívida. Elas podem estar contidas na cessão, não como parte 

fulcral do negócio, mas como elemento integrante do próprio negócio. Em outras palavras, 

a transferência de posição contratual pode conter esses institutos em seu bojo, mas 

extravasa os lindes acanhados de uma cessão de crédito ou um negócio jurídico de 

assunção de dívida. 
347

  

                                                           
346

Cf. Puleo Salvatore, p. 11. 
347

 Cf. Venosa, pp. 348-349. 
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Na verdade, o contrato envolve uma relação obrigacional complexa, diversa do 

conceito de obrigação romana com vínculo obrigacional singular, pelo qual o lado ativo 

tem direito ao recebimento de uma prestação e o lado passivo o dever de efetivar a 

prestação. Posição contratual significa, assim, o complexo de liames entre partes, dotado 

de autonomia e de sentido unitário, mais que uma simples relação obrigacional estática. Os 

deveres e direitos não estão justapostos na relação contratual, mas formam um todo único. 

O contrato tem um fim especifico e é este fim que dá unidade à contratação. 

Com efeito, o débito e o crédito aparecem no vínculo não como os únicos 

elementos existentes, mas ao lado de outros igualmente importantes, como os direitos 

formativos e as posições jurídicas. Essa relação obrigacional como uma totalidade, 

realmente orgânica, vem do conceito do vínculo como uma ordem de cooperação, 

formadora de uma unidade que não se esgota na soma dos elementos que a compõem. 

Dentro dessa ordem de cooperação, credor e devedor não ocupam mais posições 

antagônicas, mas cooperam mutuamente para atingir o fim contratual. 

O vínculo obrigacional, assim, não consiste em uma mera soma de créditos e 

débitos, mas em um compósito de direitos, deveres e pretensões, obrigações, ações e 

exceções, de tal sorte que, mesmo adimplido o dever principal, ainda assim pode a relação 

jurídica perdurar como fundamento da aquisição (dever de garantia), ou em razão de outro 

dever secundário independente. 
348

 Encaixa-se a posição contratual na noção dinâmica da 

obrigação, pela qual, mais que uma relação de prestação e contraprestação, a obrigação 

consiste em uma teia de vínculos que unem os contratantes.  

Dessa forma, a cessão da posição contratual reveste-se de caráter específico, 

diverso dos negócios que operam transferência de relações singulares, como no caso da 

cessão de créditos ou assunção de dívidas, exatamente porque a relação contratual é 

complexa. É na íntima conexão orgânica de todos os elementos transmitidos que está a 

essência da cessão de posição contratual e se revela a singularidade da figura. 

Cumpre destacar, ainda, que o contratante não é só aquele que enfeixa créditos, 

débitos, direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações e exceções, mas é uma figura 

típica, marcada por certa unidade, concretizada na relação contratual. Mais que créditos, 

débitos, direitos potestativos, estados de sujeição, etc., a relação contratual envolve uma 

                                                           
348

 Cf. Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, pp. 19-20. 
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ideia de permanência. Quando o locatário transfere a sua posição contratual para um 

terceiro, por exemplo, não transfere apenas a obrigação de pagar aluguel, mas todo um 

complexo de vínculos intersubjetivos que acompanham a figura do locatário, que é muito 

mais que a de um detentor de alguns direitos ou a de um obrigado a determinada espécie de 

prestação. 

Dessa forma, quem transfere sua posição contratual a um terceiro não cede 

unicamente o bem da vida almejado em referido contrato, com os respectivos deveres, 

direitos, pretensões, etc., mas transfere também um valor agregado que só a posição de 

contratante, em determinada situação, confere. 
349

 

Indo além, o contrato, como bem jurídico, possui valor material e integra o 

patrimônio dos contratantes. Esse valor não se limita ao bem da vida sobre o qual incide a 

manifestação de vontade das partes, mas abrange um conjunto de atividades representado 

por estudos preliminares, tratativas, expectativas, viagens, consultas a especialistas, 

envolvimento psicológico, despesas etc., que não pode ser desconsiderado. O contrato é 

um bem jurídico e fruto de ingentes esforços, tratativas longas, minutas e contratação de 

terceiros especialistas que opinam sobre a matéria. O contrato engloba aquela gama de 

esforços iniciais, as marchas e contramarchas das primeiras tratativas e, por vezes, um 

verdadeiro know-how que aquele contrato custou. Realizado o negócio, o contrato adquire 

um valor que extravasa pura e simplesmente seu objeto. 
350

  

Esse complexo, denominado posição contratual, tem valor econômico 

autônomo, passível de circular como qualquer outro bem econômico.  

Por isso é que modernamente — e o Código Civil Português acolheu esta 

orientação — fala-se na cessão da posição contratual, o que significa dizer que se cede toda 

a qualidade de parte, com os poderes, direitos, deveres, obrigações laterais de conduta, etc., 

que se encaixam em uma determinada posição contratual. Eles são cedidos como um todo. 

Cede-se na verdade a posição contratual, que é muito mais do que o crédito ou a dívida 

isoladamente. É assim que deve ser concebida a cessão da posição contratual, fenômeno 

                                                           
349

 Cf. Venosa, p. 344. 
350

 Cf. Venosa, pp. 343-344; Carlos Roberto Gonçalves, p. 223. 
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poderoso para a circulação das obrigações, porque aí já não se transfere apenas o crédito ou 

a dívida, mas a posição contratual no seu todo, na sua globalidade. 
351

 

Note-se ainda que não são transferidos pela cessão da posição contratual 

apenas os direitos potestativos e sujeições imediatas, mas também outras situações 

progressivamente desenvolvidas em função do contrato. Pode ser dito, sem a intenção de 

confundir, que a transferência de posição contratual insere o cessionário na confusão 

ordenada do conteúdo contratual, nem sempre perceptível no primeiro impacto da cessão. 

Por vezes, emergirão direitos e obrigações para a nova posição assumida, nem sequer 

imaginados no momento inicial da cessão. Nenhuma das partes, por mais perspicaz que 

seja, pode predeterminar até onde irão as consequências de um contrato.  

Quando se transfere a posição na locação, não se transfere apenas o direito de 

uso e gozo perante o locador e a respectiva obrigação de pagar o aluguel. O cessionário 

assume também todos os direitos emergentes do contrato cedido, como os deveres laterais, 

direitos potestativos (direito de preferência), sujeições e expectativas (renovação 

contratual). Como possuidor direto, assume também a condição de parte legítima para as 

ações de defesa da posse. 
352

 

Justamente por conta da transmissão de todos os direitos envolvidos na relação 

contratual, sobretudo da disinta qualidade de parte, a cessão de posição contratual se 

realiza mediante uma figura distinta de uma cessão de créditos com assunção de dívida, eis 

que o alcance dessas últimas é limitado e não transferem todos os elementos do contrato.  

                                                           
351

 Cf. Luiz Roldão de Freitas Gomes, A circulação..., pp. 156. 
352

 Cf. Venosa, p. 349. 
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4.2. ORIENTAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

No direito pátrio, tanto o Código Civil de 1916 como o atual não disciplinaram 

o instituto. Carvalho de Mendonça repudiou a falta de disciplina específica: “Lamentamos 

que no direito pátrio faltem inteiramente disposições reguladoras do instituto, dignas das 

modernas especulações que ele tem suscitado. Há entre nós uma verdadeira confusão da 

cessão de créditos com a de outros direitos, mesmo reais, apesar da natureza diferente das 

duas categorias”. 
353

 

O art. 1.078 do Código Civil de 1916 determinava a aplicação das disposições 

da cessão de crédito para a cessão de outros direitos para os quais não houvesse modo 

especial de transferência. 
354

 Conquanto o atual Código não tenha reproduzido essa norma, 

sustenta-se que é possível recorrer por analogia, no vácuo legislativo, às regras sobre 

cessão de crédito e assunção de dívidas, procurando harmonizá-las, sempre quando não 

contrariarem a estrutura básica da cessão da posição contratual.  Contudo, não é possível a 

simples junção dessas normas, pois entre elas há incompatibilidade, que devem ser 

solucionadas. Há também lacunas, que não são preenchidas nem com as normas de um 

instituto, nem com as normas de outro.  

É preciso registrar, além disso, que a moderna doutrina da interpretação dos 

contratos sustenta a impossibilidade de simplificação. Isto é, não se pode usar-se da 

disciplina de um contrato para, por analogia, disciplinar um outro atípico, ainda que ambos 

sejam semelhantes. Em outras palavras, não se poderia aplicar as regras de cessão de 

crédito e assunção de dívida para a cessão da posição contratual. 

De toda forma, a enorme utilidade da cessão de posição contratual impôs a sua 

difusão e se o legislador brasileiro até agora não o disciplinou, isso se deve ao fato de 

acreditar que não o vedando, está permitindo-o, pelo livre curso do princípio da liberdade 

contratual. 

Não é por outra razão que a doutrina admite tranquilamente o instituto, o qual 

se enquadra no ordenamento jurídico brasileiro como ato jurídico inominado, calcado na 
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M. I. Carvalho de Mendonça, p. 605. 
354

 Art. 1.078. As disposições deste titulo aplicam-se à cessão de outros direitos para os quais não haja modo 

especial de transferência. 
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autonomia contratual, cujo suporte legal está no artigo 425 do Código Civil. O instituto, 

inclusive, é previsto pela Lei de Locações (art. 13), em que o locatário pode transferir o 

contrato mediante uma simples comunicação formal ao locador, o qual pode opor-se dentro 

de trinta dias. 
355

  

Na jurisprudência, o instituto também não encontra qualque resistência: “a falta 

de previsão da cessão de contrato na legislação brasileira não impede o reconhecimento da 

admissibilidade da figura no direito pátrio. Fundamento para a admissão da cessão de 

contrato no sistema jurídico brasileiro reside, fundamentalmente, no princípio da 

autonomia da vontade, hoje também chamado de princípio da autonomia privada” 
356

; “O 

ordenamento jurídico não coíbe a cessão de contrato que pode englobar ou não todos os 

direitos e obrigações, pretéritas, presentes ou futuras, como ocorreu em caso, pois é 

contrato de forma livre”. 
357

 

Conquanto o instituto seja admitido pela doutrina e jurisprudência, o atual 

Código Civil, no contrafluxo dos Códigos italiano e português, infezlimente não 

disciplinou a cessão da posição contratual. 

No silêncio da lei, o jurista encontra-se no dever de suprir, mediante elaboração 

doutrinária, essa lacuna. Uma alternativa é o direito comparado, que, em muitos casos, 

pode ser tido como fonte formal de direito para suprir as lacunas da lei. Os códigos italiano 

e português são os sistemas legislativos mais conhecidos que disciplinaram a cessão de 

posição contratual. Naturalmente, as regras lá consagradas podem servir de parâmetro na 

aplicação do instituto, ao regular uma figura que ainda não se encontra modelada pelo 

legislador pátrio. 

De um modo ou de outro, as partes precisam prever, com bastante cuidado, 

todos os detalhes do negócio, para evitar surpresas num terreno em que o legislador 

brasileiro não mergulhou. 
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 Na lei italiana, quando se trata de cessão da relação locatícia comercial em decorrência de venda do 

estabelecimento, o locador somente pode opor-se por grave motivo, no prazo de trinta dias (art. 36, legge n. 

392 del 1978). Nos demais casos, aplica-se a regra geral do Código Civil (art. 1.594, CC). 
356

 TJSP, Apelação 0120392-91.2008.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Christine Santini, j. 

14.12.11. No mesmo sentido: TJSP, Apelação 9221005-63.2008.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Privado, 

rel. Des. Reis Kuntz, j. 09.10.08. 
357

 STJ, REsp 356383/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/02/2002, DJ 06/05/2002, p. 289. 
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4.3. UMA PROPOSTA 

Não havendo previsão legal expressa e sendo insuficiente a junção da cessão de 

crédito com assunção de dívida para alcançar o fim da cessão de posição contratual, 

justifica-se a positivação do instituto, que torna possível a circulação do contrato em sua 

inteireza complexa, com a substituição de uma das partes da relação jurídica e a 

permanência do conteúdo objetivo dessa mesma relação. 

Não se pode ignorar, igualmente, que a frequência e relevância da figura em 

nossa sociedade justifica a existência de normas expressas e claras sobre o instituto, pois 

embora a doutrina explique o fenômeno, a divergência de opiniões e a falta de regras 

uniformes comprometem a segurança e estabilidade jurídicas. Não é por outra razão que a 

doutrina italiana elogia em voz uníssona o acolhimento do instituto pelo Código Civil de 

1942, pois representou não só o reconhecimento de um fenônemo largamento difundido na 

prática, como testemunhou o esforço e a sensibilidade do legislador. 
358

   

Ciente disso, o Código Civil italiano não apenas disciplinou o instituto 

expressamente, como deixou clara a razão da escolha em sua exposição de motivos: “A 

prática, extremamente sensível, levou, ao contrário, à inseparabilidade da transmissão à 

mesma pessoa de todo o conteúdo da relação... O Código Civil tenciona satisfazer as 

necessidades de tal prática...”. Sintetizou também a doutra italiana que “il legislatore del 

1942, venendo incontro alle esigenze della pratica, abbia sentito il bisogno di regolare 

l’istituto in forma autonoma e completa”. 
359

 Em Portugal, na vigência do Código Civil 

antigo, a doutrina já dizia que a lei futura deveria não só regular a cessão da posição 

contratual, como também facilitá-la, porque corresponde a uma real exigência do comércio 

que não pode ser ignorada pelo legislador. 
360

  

O Código Civil português trata do tema em quatro artigos (424º - 427º) e o 

Código Civil italiano em cinco (1406 – 1410). São poucos dispositivos, mas suficientes 

para regular a essência do instituto e uniformizar as regras e efeitos da cessão da posição 

da contratual. 
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 Cf. Alberto Lepri, p. 2. 
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 Cf. Natoli Ugo, p. 327. Tradução livre: “O legislador de 1942, tendo em vista a necessidade prática, sentiu 

a necessidade de regular o instituto de forma autônoma e completa”. 
360

 Cf. Inocêncio Galvão Telles, p. 27. 
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Nacionalmente, a jurisprudência clama pela regulação do instituto: “Tais 

artigos, de redação simples [referindo-se aos artigos do Código Civil Português], são de 

importante menção, pois bem delimitam a matéria, que carece de regulamentação própria 

em nosso país. Tal fato gera muitas vezes confusão do instituto com outros que lhe são 

afins, o que, sem dúvida, seria evitado caso nosso direito positivo cuidasse especificamente 

do tema”. 
361

 

Nem mesmo os que defendem que a cessão da posição contratual poderia ser 

atingida por meio da junção da cessão de créditos com assunção de dívidas (teoria 

atomística) podem sustentar uma suposta desnecessidade de positivação do instituto. 

Primeiramente porque, como se disse, as regras de um e outro se chocam e também falham 

ao não preencher completamente as regras da cessão da posição contratual.  

De toda forma, ainda que se pudesse admitir a completa realização da cessão 

de posição contratual mediante a junção de outros dois institutos já expressamente 

consagrados legislativamente, pergunta-se, então, porque a permuta é expressamente 

regulada pelo Código se o seu resultado pode ser atingido por meio de uma dupla compra e 

venda. Portanto, a seguir essa linha de raciocínio, não haveria necessidade de disciplinar a 

permuta no Código Civil. 

No caso, a importância da cessão da posição contratual e a sua recorrência na 

sociedade justificam, com absoluta certeza, sua disciplina de forma autônoma, trazendo 

maior segurança e tranquilidade social. 
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 TJSP, Apelação 0120392-91.2008.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Christine Santini, j. 

14.12.11. 
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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 



143 
  

nacionais, do qual este autor teve conhecimento, é a monografia de Dimas de Oliveira 

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 
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partes de debruçam a estipular regras minuciosas e, mesmo quando se lançam nesse 

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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