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Introdução 

A. Apresentação do problema 

 
“Est frequentissimus in foro emptionis 

ac venditionis contractus, qui caeteris 

frequentius in hominium commerciis 

solet incidere; quare rem studiosis 

gratissimam me facturum arbitror, 

analysim, ac veluti quaedam 

progymnasmata, iuris prudentiae 

studiosis, multorum annorum vigiliis 

ad Cleantis lucernam elucubrata 

prodere, ne publicae utilitatis 

commoda defraudare videremur”.1 

Caldas Pereyra, Analyticus commentarius, 

1618, Cap. I, n. 1, p. 1. 

 

 A compra e venda representa um dos temas centrais do direito civil e tem sido, por 

isso mesmo, um dos mais estudados nos últimos séculos. Seu núcleo essencial e inafastável 

desde o direito romano – o acordo entre duas partes para a troca de uma coisa ou direito por 

uma determinada quantia de dinheiro – sobreviveu ao tempo. No direito civil 

contemporâneo, ela polariza o estudo de uma série de problemas normalmente associados à 

teoria geral das obrigações e dos contratos, a ponto de eles somente ganharem dimensão 

máxima – e poderem ser compreendidos em sua plenitude – quando analisados tendo em 

vista da compra e venda. Basta pensar na alienação de uma mesma coisa a diversas pessoas 

(compra e venda a non domino), nos vícios de direito, nos vícios da coisa, na transferência 

de propriedade e mesmo na cessão de créditos ou de posição contratual. Não é por outro 

motivo que na grande maioria dos códigos civis – se não em todos – a compra e venda 

aparece em primeiro lugar na parte sobre contratos em espécie.2 Mas isso não decorre apenas 

de seu valor dogmático. O papel central desempenhado pela compra e venda no direito civil 

é também um reflexo de sua enorme importância prática: ela aparece no dia-dia tanto nos 

                                                 
1 Tradução: “É muito frequente no foro o contrato de compra e venda, que costuma ocorrer no comércio dos 

homens com maior frequência do que <todos> os outros contratos; por essa razão, creio que farei aos estudiosos 

algo muito bem-vindo, que transmito aos estudiosos do direito uma análise e, por ex., alguns exercícios 

preliminares, preparados com esmero em vigílias de muitos anos sob a lucerna de Cleantes, para que não 

parecêssemos defraudar os proveitos da utilidade pública”. 
2 Por ex., arts. 481 ss. CC; §§ 433 ss. BGB; arts. 1470 ss. Codice Civile; arts. 1582 ss. Code civil; arts. 874º ss. 

CCPort. 
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contratos celebrados entre consumidor e fornecedor, quanto nos travados entre pessoas 

desvinculadas do mercado de consumo e ainda, se não principalmente, nas relações entre 

grandes empresas. No Brasil de nossos dias, os mecanismos jurídicos de circulação e 

desenvolvimento econômicos (incluindo a compra e venda) adquirem contornos particulares 

no comércio de commodities, por ex., de soja, ferro, açúcar e álcool. Como resposta a essa 

nova realidade, nos últimos anos tem-se mesmo falado de um novo ramo do direito 

comercial, o chamado direito do agronegócio.3 

 Nesse contexto de centralidade da compra e venda, algumas de suas formas adquirem 

maior relevo em nossos dias por causa das necessidades do mercado. A principal delas é 

venda de uma coisa designada apenas pelo gênero: em vez de as partes concluírem o contrato 

tendo em vista as qualidades de uma coisa específica, elas acordam sobre a entrega, 

normalmente futura, de coisas de determinada qualidade. A característica central desse 

negócio é o comprador não se importar com as qualidades de uma coisa específica, mas 

aceitar qualquer coisa que esteja compreendida no conjunto designado abstratamente no 

gênero. Essa transação é a chamada compra e venda de coisa incerta: por ela o vendedor 

obriga-se a entregar uma quantidade de uma coisa contida em um gênero designado no 

contrato em suas características abstratas. Em um primeiro momento, o objeto mediato da 

obrigação é determinável, sendo posteriormente especificado em regra por meio da 

concretização para somente depois o contrato ser efetivamente cumprido. Um exemplo 

paradigmático é a compra de 50.000 litros de álcool do tipo “A”: salvo se as partes 

dispuserem em sentido diverso, o vendedor é obrigado a entregar essa quantidade de álcool 

do gênero tipo “A”, independentemente de ele mesmo tê-lo produzido ou adquirido de 

terceiros, em sua cidade sede, em outro Estado ou mesmo em outro país. Para cumprir seu 

contrato, o vendedor obtém a quantidade da mercadoria vendida, direciona o objeto da 

obrigação a determinado álcool (concretização) e entrega a mercadoria ao comprador. Outro 

exemplo pode ser visto em um contrato de consórcio de automóveis da marca “X”: todos os 

participantes têm interesse em adquirir qualquer um dos automóveis fabricados da marca 

“X”, sendo completamente indiferente suas características especiais (por ex., o número do 

chassi), desde que o veículo entregue corresponda às especificidades estabelecidas no acordo 

(por ex., o carro ser do ano “Z” e zero quilômetro). Para adimplir sua obrigação, o consórcio 

deve adquirir qualquer carro da marca “X”, separá-lo para o comprador (concretização) e 

entregá-lo no tempo, lugar e modo combinados. 

                                                 
3 A respeito, Buranello, RDM 46, n. 145 (2007), 185 (186 ss.); Idem, Manual, pp. 30 ss. 
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 Apesar da importância prática do contrato de compra e venda de coisa incerta, ele foi 

pouco estudado no direito brasileiro. Sobre a compra e venda de modo amplo, quase todas 

as monografias disponíveis foram concebidas na primeira metade do século XX, mas 

nenhuma atribuiu muita atenção às peculiaridades decorrentes de o objeto do contrato ser 

uma coisa incerta. A entrada em vigor do CC/2002 deu ensejo ao surgimento de 

contribuições mais significativas em comentários,4 mas nenhuma delas dedicou atenção 

especial à compra e venda de coisa incerta. Na literatura específica, há apenas três breves 

estudos sobre a obrigação de dar coisa incerta.5 Sob esse pano de fundo, a necessidade de 

uma análise da compra e venda de coisa incerta no CC/2002 explica-se por si mesma: 

passados mais de 100 anos da entrada em vigor do CC/1916, ainda não houve sequer um 

artigo sobre a compra e venda de coisa incerta no direito civil brasileiro. Essa ausência de 

estudos tem duas consequências para a presente tese. Por um lado, não é possível restringir 

a pesquisa a um aspecto muito específico do contrato, mas é preciso fazer um estudo 

sistemático para criar uma base para uma futura discussão. Por outro lado, a falta de 

referências na literatura com as quais se poderia dialogar obriga muitas vezes a tomadas de 

posição. Essa situação é ainda muitas vezes agravada pelo fato de muitos dos efeitos da 

compra e venda de coisa incerta não decorrerem do fato de o objeto mediato da obrigação 

ser determinável, mas de outras regras do ordenamento. Não poucas vezes, divergências de 

entendimento sobre regulamentos que influenciam diretamente a compra e venda de coisa 

incerta obrigam uma breve análise deles e eventualmente mesmo um posicionamento. 

 Objeto deste estudo é um dos aspectos da compra e venda de coisa incerta no direito 

civil brasileiro vigente, qual seja, o dever do vendedor de entregar uma quantidade de coisas 

de um determinado gênero. Por coisa entende-se aqui o objeto corpóreo com dimensão no 

espaço (não tem, por ex., a energia elétrica), submetido ao domínio humano (não estão, por 

ex., o meteoro, a nuvem e gota de chuva isoladamente considerada) e separado da natureza 

(não se encontra, e.g., o ar sobre um imóvel),6 seja ele presente (por ex., a venda de uma 

quantidade de automóveis do estoque do vendedor) ou futuro (v.g., a venda de safra futura). 

Já o dever do comprador de pagar o preço pode ser deixado de lado, até porque ele tem o 

mesmo conteúdo em qualquer tipo de compra e venda (de coisa certa, incerta ou de crédito), 

                                                 
4 Em especial, Rodrigues Jr., Comentários VI.1. 
5 Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 ss.; Requião, RBA 1, vol. 3 (2016), 89 ss.; Duque, CJ 23, vol. 146 (2009), 

453 ss. 
6 Em detalhes sobre o conceito de coisa, Arruda Alvim, RADP 3 (2007), 247 (248 ss.); Idem, Comentários 

XI.1, pp. 82 ss.; Idem, in: Posse e propriedade, pp. 39 ss.; Penteado, RDPriv 10, vol. 39 (2009), 249 ss.; Idem, 

Direito das Coisas, pp. 58 ss. Em vista do direito alemão, mas neste ponto válido para o direito brasileiro, 

Wieling, SachenR I, § 2 I 1, pp. 54 s. 
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enquanto a compra e venda de direito incerto (de ceder determinados créditos em troca de 

uma quantidade de dinheiro) será deixada para melhor oportunidade. As peculiaridades da 

compra e venda de coisa (mercadoria) incerta no direito do consumidor também não serão 

abordadas de maneira sistemática; apenas em algumas passagens serão feitas breves 

comparações entre o CC e o CDC para apontar as divergências mais importantes e algumas 

incongruências do direito vigente. Com isso, o presente estudo não pretende preencher a 

lacuna deixada por décadas de ausência de debate doutrinário; isso somente ocorrerá com o 

tempo. Antes, ele tem a finalidade mais modesta de apontar os principais problemas 

envolvendo uma das facetas da compra e venda de coisa incerta no CC e indicar uma solução 

em vista do direito positivo. 

B. Metodologia 

 Antes de adentrar no trabalho em si, é preciso fazer breves considerações sobre as 

linhas metodológicas a partir das quais será analisada a compra e venda de coisa incerta no 

direito civil brasileiro. Duas diretrizes metodológicas são fundamentais. Primeiro, adotam-

se os cânones tradicionais de interpretação (gramatical, histórica, sistemática e teleológica) 

incrementados pelos avanços alcançados pela interpretação sistemático-valorativa. Ou seja, 

as normas do ordenamento jurídico não são consideradas apenas em sua literalidade, sua 

origem, sua inter-relação no sistema ou seu objetivo (telos), mas também como vetores de 

valores (princípios) a elas subjacentes que devem ser harmonizados o máximo possível em 

um sistema unitário e coerente.7 Essa pretensão à sistematicidade não decorre de uma 

preferência pessoal pela lógica; antes, ela é fruto do mandamento constitucional da igualdade 

(art. 5º caput CF), pois somente um ordenamento unitário e coerente pode tratar os 

indivíduos iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de sua 

desigualdade. Segundo, parte-se da premissa de que o direito civil brasileiro vigente (assim 

como qualquer outro ordenamento no mundo) não pode ser compreendido em sua inteireza 

sem considerar suas raízes e evolução histórica.8 Muitos dos institutos e regras jurídicas do 

CC são resultado de uma série de condicionantes históricas que não raras vezes auxiliam a 

compreensão e a análise do significado, alcance e a pertinência deles no direito vigente. Não 

                                                 
7 A respeito, Canaris, Systemdenken und Systembegriff, pp. 40 ss., 86 ss. et passim (recomenda-se cautela na 

leitura da tradução dessa obra para o português, pois, como comprovou Herzog, em nenhum momento Canaris 

propõe substituir a subsunção pelo uso de princípios, cf. Anwendung und Auslegung, pp. 465 ss., especialmente 

468 s.); Kramer, Juristische Methodenlehre, pp. 55 ss.; Bydlinski, Juristische Methodenlehre, pp. 428 ss.; 

Larenz/Canaris, Methodenlehre, pp. 132 ss. 
8 Sobre a importância da perspectiva histórica para compreender o direito hoje vigente, cf., dentre outros, 

Moraes, Manual, pp. 144 ss.; Zimmermann, Roman Law, pp. 115 ss.; HKK/Zimmermann vor § 1, Rdnr. 38; 

Gordley, LLR 54 (2008), 555 ss. 
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se trata, portanto, nem de uma interpretação do CC a partir de suas raízes históricas (do 

contrário, incorreríamos em um anacronismo), nem de mera justaposição de história para 

simplesmente “completar” o trabalho. No presente estudo, a evolução histórica é utilizada 

como subsídio para compreender os fundamentos muitas vezes implícitos de determinadas 

normas jurídicas, a fim de poder interpretá-las no sistema vigente. 

 Fixadas essas duas diretrizes, é necessário tecer breves considerações sobre os 

costumes e as práticas de interpretar e aplicar a lei dominantes na literatura brasileira, bem 

como sobre seus respectivos pressupostos. Em vista das peculiaridades do presente trabalho 

e do momento histórico em que ele está sendo escrito, dois pontos merecem atenção especial: 

o uso de lei, doutrina e jurisprudência estrangeiras (I) e o chamado “direito civil-

constitucional” (II). Cada um deles daria margem para uma outra tese tão ou até mais ampla 

do que a presente. Aqui nos limitaremos apenas aos aspectos essenciais. 

I. Uso de direito estrangeiro na interpretação e aplicação do direito brasileiro 

 Na literatura brasileira, um dos costumes mais arraigados é o do recorrer a direitos 

estrangeiros como instrumentos para interpretar e aplicar o direito nacional. Em regra, esse 

procedimento se desenvolve em três etapas. Primeiro, identifica-se um problema ou um 

instituto jurídico (por ex., erro, vício redibitório, impossibilidade) a ser analisado. Segundo, 

a fim de compreender melhor o objeto a ser analisado e delimitá-lo propriamente, recorre-se 

à lei (códigos civis), doutrina e jurisprudência estrangeiras, em busca de teorias e explicações 

mais modernas. Terceiro, após ter lido, digerido todo o debate e chegado à conclusão sobre 

qual é a solução ideal nesses ordenamentos jurídicos, o intérprete retorna ao direito positivo 

brasileiro, confronta-o com a solução ideal encontrada no exterior e tenta adaptar o direito 

nacional o máximo a ela. Quando essa compatibilização é possível, ele elogia o legislador 

brasileiro; quando ela não é, ele critica a lei brasileira e propõe uma mudança legislativa. 

Esse procedimento se reflete na bibliografia citada (sempre rica em livros estrangeiros), no 

desprezo da literatura nacional (não raras vezes, monografias e artigos deixados por autores 

nacionais são menosprezados a priori) e na estrutura da argumentação do artigo ou tese, pois 

a análise sempre começa com partes ou capítulos dedicados a direitos estrangeiros, para só 

no final tratar do direito brasileiro, em regra em poucas páginas. Embora menos comum em 

nossos dias, esse procedimento era até meados do século XX associado – e legitimado – sob 

o argumento do “direito das nações cultas”,9 dando a entender que os direitos de alguns 

                                                 
9 Por ex., Limongi França, Princípios gerais, pp. 143, 144, 146 et passim; Monteiro, O Direito (Br.) 20, vol. 

58 (1892), 357 (359 s.: “povos cultos”); Parecer sobre o projeto de Código Civil de Felício dos Santos, O 
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países europeus (em especial da Alemanha, França e Itália) seriam qualitativamente 

melhores e por isso deveriam ser seguidos. 

 Essa peculiaridade do direito brasileiro (e dos direitos latino-americanos em geral10) 

tem chamado a atenção de juristas nacionais e estrangeiros desde o século XIX. Ainda no 

período anterior à codificação, Teixeira de Freitas queixava-se de os livros e a escola “... 

nada mais [ensinarem] do que uma historia de opiniões...”11 e Lacerda de Almeida louvou a 

biografia daquele jurista escrita por Sá Vianna12 por “... corrigir em nós a cega idolatria dos 

nomes extrangeiros e correspondente menoscabro dos patricios...”13 Nos séculos XX e início 

do XXI, alguns autores se aperceberam dessa situação e apregoaram um uso cauteloso da 

legislação e doutrina estrangeira,14 mas suas advertências não surtiram grande efeito: durante 

todo esse período, a utilização de direitos estrangeiros de maneira pouco criteriosa se tornou 

um dos traços mais característicos da literatura brasileira. Isso salta aos olhos dos juristas 

estrangeiros, que se surpreendem com a difusão do uso de livros de seus respectivos países15 

e veem nela uma herança da aplicação da lei nas Ordenações Filipinas e na Lei da Boa 

Razão.16 A tendência geral foi visualizar esse fenômeno como excessivo e prejudicial para 

o desenvolvimento do direito brasileiro, pois – ao contrário do que se poderia supor à 

primeira vista – o jurista brasileiro não aproveita a experiência estrangeira para enriquecer 

seus argumentos ou ampliar seu horizonte de compreensão, mas acaba por tolher a própria 

criatividade,17 ignorar a norma legislativa e adotar critérios de interpretação de direitos não 

codificados.18 Em tempos recentes, esse costume, que no fundo se explica por um incômodo 

                                                 
Direito (Br.) 9, vol. 26 (1881), 660 (662); STF, Agg. de Pet. n. 2.250, rel. Pedro Lessa, j. 7-7-1917, Rev Jur 2, 

vol. 8 (1917), 482 (483: “norma juridica dominante nos paizes cultos”). 
10 Schmidt, in: Future of Contract Law, pp. 77 s.; Kleinheisterkamp, in: Oxford Handbook of Comparative Law, 

pp. 293 ss. 
11 O Direito (Br.) 24, vol. 71 (1896), 321 (323) [= RDCC 3, vol. 8 (2016), 357 (359) = O Direito (Br.) 29, vol. 

84 (1901), 33 (35)]. 
12 Sá Vianna, Augusto Teixeira de Freitas – Traços biographicos, 1905. 
13 Jornal do Commercio do Rio de Janeiro 86, n. 69, de 10 de março de 1906, p. 1 [= RDCC 4, vol. 12 (2017), 

449 (450)]. 
14 Por ex., J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte II, n. 593, p. 12. 
15 Ascarelli, in: Studi, pp. 83 s. [= Il Foro 70 (1947), 97 (98 s.)]; David, in: Le droit brésilien, pp. 111, 132, 137 

ss.; Idem, Traité, p. 243; Kleinheisterkamp, in: Oxford Handbook of Comparative Law, pp. 295 s. 
16 Schmidt, in: Future of Contract Law, pp. 80 s.; Idem, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, p. 12. Na literatura 

nacional, Couto e Silva, R Inf L 25, n. 97 (1988), 163 (172) [= QF 18 (1989), 147 (157 s.)]; Moraes, Manual, 

pp. 147 s.; Rodrigues Jr., Distinção sistemática, § 5, pp. 39 ss. Ver também Almeida Costa, BFDUC 36 (1960), 

16 (34 s.). 
17 Cf. relato dramático de David, in: Le droit brésilien, pp. 143 s., e 159 s. Ver também Schmidt, in: Future of 

Contract Law, pp. 84 s. 
18 Ascarelli, in: Studi, p. 82 (a versão desse artigo publicada anos antes em Il Foro 70 (1947), 97 ss. não contém 

esse importante trecho); Schmidt, in: Future of Contract Law, p. 83. 
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complexo de inferioridade,19 foi sintetizado por Couto e Silva sob os termos “certo 

bartolismo” e denominou-o de “ius commune atual”.20 Com isso, ele parecia julgar 

negativamente a prática de repetir a literatura estrangeira, pois “bartolismo” foi empregado 

como um termo pejorativo para caracterizar os juristas que apenas se limitavam a repetir 

inopinadamente as lições de Bartolus,21 e via uma aproximação entre a prática comum (e 

correta) no ius commune de os juristas da época valerem-se de uma literatura internacional 

e o costume brasileiro de buscar na literatura estrangeira subsídios para aplicar e interpretar 

o direito nacional. 

 Apesar dessas críticas e advertências, o fato é que o uso de legislação, doutrina e 

jurisprudência estrangeiras continua a ser visto como requisito obrigatório para qualquer 

trabalho jurídico no Brasil.22 O costume subsistiu tanto ao advento do CC/191623 quanto ao 

do CC/2002.24 A nosso ver, ele deve ser objeto de amplo debate sobre metodologia de utilizar 

literatura de direitos estrangeiros25 e somente pode ser aceito com muitas ressalvas.26 Não é 

possível promover nesta sede uma ampla análise do tema; aqui serão destacados alguns 

                                                 
19 David, in: Le droit brésilien, p. 143; Herzog, Anwendung und Auslegung, p. 739 et passim; Schmidt, in: 

Future of Contract Law, p. 86 e nt. 191. 
20 Principes fundamentaux, p. 6 e nt. 1. 
21 A respeito, Calasso, in: Enc. Dir. 5, p. 74. Na literatura brasileira, cf., por ex., Ribas, Curso I, pp. 360 s. 

(“Grande foi, como sempre sucede, a resistencia que encontrárão os innovadores. Na falta de argumentos sérios 

procuravão vexal-os com o ridiculo; e essa cultura litteraria, que era um dos seus principaes titulos de 

superioridade, foi considerada puerilidade sem valor, e tratada com desdem. Entretanto, a verdade triumphou 

rapidamente: só na Italia e na Alemanha o Bartolismo conservou-se por mais algum tempo...”). 
22 Isso pode ser averiguado implicitamente em prefácios de trabalhos recentes, por ex., em Tomasetti Jr., in: 

Vanzella, O contrato, p. 12 e Guedes, in: F. M. Martins-Costa, Condição suspensiva, p. 9. Como bem percebeu 

Wald, a única mudança a partir da segunda metade do século XX foi uma diminuição desse uso nas decisões 

dos tribunais, o que, no entanto, se justifica mais por uma questão de aumento de processos e pela necessidade 

de decidir mais rápido do que por uma alteração de método – Cf. Le droit brésilien, pp. 190 s. No mesmo 

sentido, Rodrigues Jr., RT 99, vol. 891 (2010), 65 (90). 
23 Couto e Silva, RT 80, vol. 672 (1991), 53 (54); Varela, Das sesmarias, pp. 196 s. e nt. 502. 
24 Martins-Costa, in: Diretrizes teóricas, p. 193 et passim; Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, p. 12. 

Na jurisprudência recente, ver, por ex., STJ, 4ª T., REsp. n. 1.309.972/SP, rel. Luis Felipe Salomão, j. 27-4-

2017, DJe 8-6-2017, p. 21 (“... José de Oliveira Ascensão traçou seus elementos identificadores de situações 

em que a responsabilidade pela confiança tem espaço e tem encontrado consenso na doutrina e na 

jurisprudência lusitanas, fonte mais direta para o estudo do princípio em análise no Direito brasileiro”, grifo 

nosso); STF, RExt. n. 898.060/SC, rel. Luiz Fux, j. 29-9-2017, DJe 24-8-2016 (citando decisão do Tribunal 

Constitucional Alemão, o Bundesverfassungsgericht (BVerfG), sobre a dignidade da pessoa humana). 
25 Na literatura a respeito, cf., por ex., Coendet, Rechtsvergleichende Argumentation, passim; Giesecke, in: 

Einflüsse auf die Rechtsanwendung, pp. 118 ss., em especial 126 ss.; Stoll, in: Estudos Bydlinski, pp. 429 ss.; 

Canaris, in: Estudos Kitagawa, pp. 59 ss.; Bydlinski, Juristische Methodenlehre, pp. 461 ss.; Zweigert/Kötz, 

Rechtsvergleichung, § 2 III, pp. 16 ss.; Zweigert, RabelsZ 15 (1959/1950), 5 ss.; Ascarelli, Rdcomm. 52 (1954), 

157 ss., em especial 172 ss.; Saleilles, in: Procès-verbaux I, pp. 167 ss., especialmente 180 ss.; Idem, in: Estudos 

Kohler, pp. 164 ss., em especial 168 ss.; Esmein, RTD civ. 1 (1902), 5 ss. Em vista do direito latino-americano, 

Schmidt, in: Future of Contract Law, pp. 77 ss. 
26 Em sentido diverso, compreendendo o fenômeno de maneira positiva, Martins-Costa, in: Diretrizes teóricas, 

pp. 191 ss. Da mesma autora, cf. também A boa-fé, pp. 241 ss. et passim. 
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pontos que servirão de diretrizes para o presente trabalho.27 Primeiro, o problema do uso de 

direitos estrangeiros não consiste em utilizar doutrina escrita em idioma estrangeiro, mas no 

emprego de doutrina e jurisprudência pensadas em vista de um outro contexto normativo, ou 

seja, de literatura sobre problemas específicos de ordenamentos jurídicos diferentes do 

brasileiro. O cerne da questão encontra-se no referencial normativo a partir do qual 

argumentos e conclusões são construídos, e não na origem (nacionalidade) do jurista. Em 

consequência, toda a produção científica de juristas estrangeiros sobre o direito brasileiro 

(escrita em português ou em qualquer outro idioma) e sobre (os poucos) conceitos totalmente 

despregados de um direito positivo (por ex., o de gênero e os princípios de transferência de 

propriedade) pode ser utilizada diretamente. Segundo, não se pode empregar lei, doutrina ou 

jurisprudência estrangeiras contra expressa disposição de lei28 ou de modo a desconsiderar 

o ordenamento jurídico brasileiro como um todo29. O intérprete não pode em nenhuma 

hipótese recorrer a uma “verdade universal” a ser descoberta em direitos estrangeiros para 

sobrepor-se à lei brasileira e, assim, ao legislador.30 Terceiro, mesmo quando houver uma 

lacuna ou a literalidade da lei deixar margem a diversos sentidos, a lei, literatura e 

jurisprudência estrangeiras sobre direitos estrangeiros não podem ser imediatamente 

empregadas. Ao contrário, de lege lata elas podem, quando muito, apenas auxiliar o 

preenchimento de lacunas e para interpretação da lei.31 O motivo encontra-se no sistema de 

fontes adotado no direito brasileiro vigente.  

 Regras de interpretação não precisam constar de lei (o direito alemão, por ex., não as 

tem), até porque elas mesmas estão sujeitas a serem interpretadas,32 mas alguns 

ordenamentos as preveem. No direito brasileiro vigente, o próprio legislador estabeleceu no 

art. 4º LINDB os instrumentos a serem utilizados pelo intérprete em caso de lacuna: em 

primeiro lugar, ele dever recorrer à analogia, em segundo aos costumes e, por último lugar, 

aos princípios gerais de direito.33 Ou seja, somente quando a analogia (inclusive a 

sistemático-valorativa) não for possível, não houver um costume ao qual se possa recorrer, 

                                                 
27 Em detalhes, Schmidt, in: Future of Contract Law, pp. 78 ss. Ver também Neves, Entre Hidra e Hércules, pp. 

200 s. (em vista do direito constitucional, mas também válido para o direito civil); Miranda/Rodrigues 

Jr./Fruet, in: Direitos da personalidade, p. 23; Medina, RDCC 3, vol. 7 (2016), 395 (408 ss.); Idem, RDCC 4, 

vol. 13 (2017), 493 (514 ss.). 
28 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, § 2 III, p. 16; Zweigert, RabelsZ 15 (1949/1950), 5 (10, 18); Saleilles, 

in: Procès-verbaux I, pp. 182 s.; Stoll, in: Estudos Bydlinski, p. 439. 
29 Schmidt, in: Future of Contract Law, pp. 79 s. 
30 Stoll, in: Estudos Bydlinski, p. 434. 
31 Saleilles, in: Procès-verbaux I, pp. 180 ss.; Bydlinski, Juristische Methodenlehre, pp. 461 s. 
32 Herzog, Anwendung und Auslegung, pp. 368 ss., em especial 370, nt. 546. 
33 Sobre a interpretação do art. 4º LINDB, Herzog, Anwendung und Auslegung, pp. 601 ss., com ampla análise 

da literatura. 
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nem haja um princípio geral do direito brasileiro, poder-se-ia – se compreendermos que 

“princípios gerais de direito” também abrangem ordenamentos estrangeiros – recorrer à lei, 

doutrina e jurisprudência estrangeiras para colmatar lacunas. Fazer o contrário – ou seja, 

ocupar-se com direitos estrangeiros, determinar qual dos possíveis posicionamentos sobre 

um tema em cada um deles é a melhor solução e depois retornar ao direito nacional tentando 

adaptá-lo ao resultado obtido – implica não apenas ignorar uma norma do direito positivo 

brasileiro sobre interpretação (o art. 4º LINDB), mas principalmente desconsiderar os 

valores subjacentes às normas jurídicas e ao ordenamento como um todo. Em tese, o 

legislador poderia ter remetido o intérprete a fontes estrangeiras, como fazia o art. 386, 2ª 

parte do Decreto n. 848/1890 ao determinar o preenchimento de lacunas do direito 

processual da União pelos “estatutos dos povos cultos”, direito americano, common law e 

equity;34 à doutrina de determinados autores, como fizeram as Ordenações Filipinas ao 

estabelecerem como fonte as obras de Accursius e Bartolus (Ord. Filip. 3, 64, 2-3);35 ou 

ainda às leis de certos países, como fez a Lei da Boa Razão ao prescrever que o intérprete 

deveria buscar a “boa razão” nas “... Leis Politicas, Economicas, Mercantis, e Maritimas, 

que as mesmas Nações Christãs tem promulgado com manifestas utilidades, do socego 

publico, do estabelecimento da reputação, e do augmento dos cabedaes dos provos...”.36 Já 

o legislador da LINDB optou por outro caminho ao eleger o próprio Código Civil (por meio 

da analogia), os costumes e os princípios gerais de direito como critérios para preencher 

lacunas. Trata-se de um sistema de fontes próprio de direitos codificados.37 

 Essa posição é adequada ao direito vigente. Em um sistema que almeje maximizar o 

princípio da igualdade (art. 5º caput CF) e, para tanto, prime pela unidade e coerência das 

leis (como o CC) e do ordenamento como um todo, importar regras, teorias e decisões 

judiciais pensadas em vista de peculiaridades de outro ordenamento jurídico e, portanto, de 

outros valores, pode levar a contradições e, em última instância, a uma desfragmentação do 

próprio direito brasileiro. Ao longo do presente trabalho, alguns dos perigos e equívocos 

advindos desse tipo de aproximação tornarão muito clara a importância de evitar uma 

confusão entre o direito brasileiro e direitos estrangeiros. Faça-se, porém, a seguinte 

                                                 
34 Art. 386, 2ª parte Decreto n. 848/1890: “Os estatutos dos povos cultos e especialmente os que regem as 

relações juridicas na Republica dos Estados Unidos da America do Norte, os casos de common law e equity, 

serão tambem subsidiarios da jurisprudencia e processo federal”. 
35 Em detalhes, Cap. I, C.II, infra. 
36 Lei de 18 de agosto de 1769, n. 9. Em detalhes sobre a Lei da Boa Razão, Castro, SZ GA 133 (2016), 296 

ss.; Herzog, Anwendung und Auslegung, pp. 267 ss. 
37 A respeito, dentre outros, Ascarelli, in: Studi, pp. 165 ss., especialmente 172 ss. (versão italiana expandida 

do texto publicado em: Problemas, pp. 45 ss.). 
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advertência: apesar de nossa postura metodológica significar certo afastamento da lei, 

doutrina e jurisprudência estrangeiras, ela não implica – de modo algum – negar qualquer 

valor ao estudo de outros ordenamentos jurídicos. Pelo contrário, o direito comparado tem 

valor como objeto da disciplina do direito comparado e, para o direito brasileiro vigente em 

especial, ele é essencial para compreender as raízes de alguns dispositivos do CC e para 

demonstrar equívocos da doutrina nas últimas décadas. Konrad Zweigert, um dos maiores 

especialistas de direito comparado do século XX, cita exatamente o CC/1916 como exemplo 

paradigmático (Musterbeispiel) de como um legislador moderno pode aproveitar estudos de 

direito comparado para enriquecer o próprio trabalho, na medida em que são combinados 

institutos jurídicos da cultura nacional com conhecimentos e soluções hauridos em direitos 

estrangeiros.38 No entanto, como ele mesmo reconhece, o uso do direito comparado deve ser 

utilizado com método e na medida do aceitável, respeitando em especial a lei nacional.39 Em 

poucas palavras, o que se defende aqui é o seguinte: a lei, a literatura e a jurisprudência 

estrangeiras muitas vezes fornecem valiosos subsídios para entender as origens e algumas 

interpretações do direito brasileiro (como veremos ao longo deste trabalho), mas nunca serão 

fonte principal de direito nem poderão justificar uma atitude de ignorar o ordenamento 

jurídico nacional. 

II. O chamado “direito civil-constitucional” 

 No atual panorama do direito civil brasileiro, um dos movimentos mais populares no 

meio jurídico é o denominado “direito civil-constitucional”. Embora ele seja bastante difuso 

e haja certa divergência na literatura sobre o seu conteúdo,40 em linhas gerais ele pode ser 

entendido como uma tentativa de desenvolver um método de aplicar diretamente normas da 

CF (direitos fundamentais) nas relações privadas, submetendo o CC a um intenso controle 

de conformidade aos valores nela estabelecidos.41 Objetivo dessa leitura é integrar o CC na 

“tábua de valores constitucional” e eliminar a “... visão neo-exegética que persiste no espírito 

nostálgico de tantos autores, que imaginaram no novo Código Civil a oportunidade de 

restaurar a pureza técnica do corpo normativo, visto como um conjunto (neutro e suficiente) 

de dispositivos a ser utilizado para a segurança das relações patrimoniais”.42 Com isso, 

                                                 
38 RabelsZ 15 (1949/1950), 5 (9). 
39 Nt. 28 supra. 
40 Rodrigues Jr., in: Estudos Miranda III, p. 71; Idem, O Direito (Port.) 143 (2011), 43 (57); Leal, in: Direito 

Privado, pp. 96 s.; Afonso da Silva, A constitucionalização, pp. 171 s. 
41 Em detalhes sobre o que é, o que não é e quais as vertentes da constitucionalização do direito civil, Rodrigues 

Jr., Distinção sistemática, §§ 28 ss., pp. 171 ss. 
42 Tepedino, in: Obrigações, p. XII. 
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pretende-se “afastar [...] a visão formalista do código como um fim em si mesmo e [...] os 

arroubos autoritários de quem, no intuito de ser fiel às categorias clássicas do direito civil 

codificado, prescinde dos comandos constitucionais na solução de conflitos interprivados, 

acabando por impor subjetivamente – e sem o esteio do voto popular – o que julga ser a 

melhor doutrina ou a melhor interpretação, baseando-se em duvidoso bom senso, que 

exprime uma percepção discricionária da realidade social (com inegável déficit 

democrático)”,43 e combater o “individualismo”,44 o “voluntarismo”,45 o “dogmatismo”46 e 

o positivismo do século XIX47. Na substância, pretende-se substituir o método tradicional 

de subsunção da norma jurídica pela aplicação de princípios jurídicos48 e relativizar a 

distinção entre direito público e direito privado,49 com o que se chegaria em um direito civil 

humanista, pluralista, democrático, social e despatrimonializado.50 Passar-se-ia de um “juiz 

boca-da-lei” ao “direito segundo a boca-do-juiz”;51 haveria uma “virada de Copérnico”.52 

No direito das obrigações em especial, a perspectiva civil-constitucional significaria rejeitar 

o “tratamento estático e mecanicista [...] infenso a alterações históricas” em prol do 

pensamento da “... relação obrigacional como um processo funcional e dinâmico, 

condicionada pela realidade econômica de seu tempo, e informada pelo conjunto de valores 

que permeiam o ordenamento, como sistema aberto de fontes normativas, unificadas pela 

ordem pública constitucional”.53 

 À primeira vista convincente, um exame atento dessa leitura revela problemas de 

fundamento, forma dos argumentos e exemplos fornecidos. O direito civil-constitucional se 

apresenta como uma contraposição ao que seria uma leitura puramente exegética dos códigos 

civis durante o século XIX e boa parte do século XX incorporada no CC/1916 por influência 

estrangeira. No entanto, como têm exaustivamente demonstrado diversos estudos na 

                                                 
43 Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, na p. sobre apresentação (sem número), grifos no 

original. 
44 Lôbo, R Inf Leg 36, n. 141 (1999), 99 (102, 108). 
45 Tepedino, in: Temas, pp. 2 s., 21; Idem, [Syn]Thesis 5 (2012), 15 (15). 
46 Tepedino, in: Terra, Inadimplemento anterior ao termo, em página do prefácio (sem número); Idem, 

[Syn]Thesis 5 (2012), 15 (16). 
47 Bodin de Moraes, RDPriv 14, vol. 56 (2013), 11 (15 ss.); Tepedino, [Syn]Thesis 5 (2012), 15 (19); Terra, 

Inadimplemento, p. 13. 
48 Bodin de Moraes, RDPriv 14, vol. 56 (2013), 11 (18 ss., 22, 27); Perlingieri, RFDUERJ 6/7 (1998/1999), 

63 (65); Idem, Perfis, n. 47, pp. 66 ss., especialmente 68. 
49 Tepedino, in: Temas, pp. 20, 22; Idem, [Syn]Thesis 5 (2012), 15 (17); Lôbo, R Inf Leg 36, n. 141 (1999), 99 

(100 s.); Perlingieri, Perfis, n. 37, pp. 52 ss.; Idem, RFDUERJ 6/7 (1998/1999), 63 (66). 
50 Tepedino, in: Temas, p. 22 et passim; Idem, [Syn]Thesis 5 (2012), 15 (16); Lôbo, R Inf Leg 36, n. 141 (1999), 

99 (103); Perlingieri, Perfis, n. 21, pp. 33 s.; Fachin, Direito Civil, passim. 
51 Bodin de Moraes, RDPriv 14, vol. 56 (2013), 11 ss.; Tepedino, [Syn]Thesis 5 (2012), 15 (19). 
52 Fachin, Direito Civil, pp. 57, 117; Idem, in: Repensando fundamentos, pp. 317 ss. 
53 Tepedino, in: Obrigações, p. XI. 
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Alemanha nas últimas décadas, apesar de o discurso de oposição à atitude de interpretar o 

direito somente a partir de suas próprias normas (positivismo científico) e de restringir o 

direito à lei (positivismo legalista ou exegético) ter sido muito difundido no século XX,54 

uma análise mais aproximada da literatura da época revela que isso nunca existiu.55 Após 

anos de intensa procura, nunca se conseguiu apontar sequer um autor positivista legalista do 

século XIX.56 Ao mesmo tempo, a crença de que esse período seria marcado por uma espécie 

de “liberdade sem limites” pautada, de um lado, no contrato, que se fundaria nos “princípios 

cardiais do individualismo”, proclamaria a “soberania do indivíduo”57 e daria a “liberdade 

absoluta de contratação e de apropriação”58 e, de outro lado, na propriedade compreendida 

como “o direito de gozar e dispor das coisas da maneira mais absoluta”59, também não 

encontra correspondência no debate do período. Pelo contrário, durante boa parte do século 

XIX a literatura jurídica não tratava da liberdade contratual e uma análise do pano de fundo 

revela um intenso debate entre aqueles que admitiam uma liberdade com limites (por ex., 

Rudolf von Jhering) e os que colocavam o interesse da sociedade em primeiro plano (e.g., 

Anton Menger).60 Mesmo a ideia de que os pandectistas dariam ao proprietário um poder 

absoluto e irrestrito sobre a coisa mostrou-se míope, pois em verdade eles estabeleciam um 

poder amplo do titular do domínio e logo depois restringiam sua liberdade.61 Em resumo, 

nunca houve um positivismo legalista, nem um formalismo impregnado, nem uma liberdade 

sem limites;62 trata-se de meros mitos.63 

                                                 
54 O principal autor do século XX foi Wieacker, Privatrechtsgeschichte, § 23 I 1, pp. 430 ss. 
55 Em detalhes, com ampla indicação bibliográfica, Herzog, Anwendung und Auslegung, pp. 43 ss. Sobre a 

jurisprudência da época, HKK/Zimmermann vor § 1, Rdnr. 16 s. 
56 Haferkamp, in: Wieacker, p. 210. 
57 Expressões de Gomes, RF 38, vol. 85 (1941), 591 (592 ss., especialmente 595). 
58 Expressão de Tepedino, [Syn]Thesis 5 (2012), 15 (15). 
59 Expressão de Gomes, RF 38, vol. 85 (1941), 591 (595 ss., especialmente 597, no original todo o trecho está 

em itálico). 
60 Hofer, Freiheit ohne Grenzen?, pp. 13 ss. et passim; HKK/Hofer vor § 241, Rdnr. 13 ss. No direito francês, 

Halpérin, QF 43 (2014), 461 (461 ss., especialmente 473). 
61 Haferkamp/Repgen, in: Symposion Luig, pp. 7 ss. Sobre os pandectistas, ver também Vec, RIHGB 178, n. 

473 (2017), 563 ss. 
62 O mesmo vale para a école de l’exégèse, cf. Herzog, Anwendung und Auslegung, pp. 124 ss., especialmente 

134, com indicações bibliográficas; no início do século XX, Saleilles, in: Le Code civil I, pp 121 s. et passim. 

Sobre o correto significado da expressão “juiz boca-da-lei”, Stolleis, in: Interpretation, pp. 6 s. [= 

CPgrDUFRGS 9, n. 2 (2014), 13 (19 s.)]; Rodrigues Jr., Distinção sistemática, § 27, p. 168. 
63 Quanto à liberdade sem limites, Hofer, Freiheit ohne Grenzen?, p. 275 (“Mythos”); HKK/Hofer vor § 241, 

Rdnr. 53. Quanto ao positivismo legalista, Herzog, Anwendung und Auslegung, p. 118. Hoje em dia, a famosa 

obra de Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, está em muitos aspectos ultrapassada, como relata 

Zimmermann, RabelsZ 79 (2015), 686 (693): “Natürlich ist Vieles an Wieackers Privatrechtsgeschichte heute 

überholt. Das ist vielleicht besonders evident für das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Wir haben heute ein anderes 

Bild von Puchta (Hans-Peter Haferkamp) und Windscheid (Ulrich Falk), und ein genaueres Bild von Savigny 

und ihm prägenden Einflüssen (Joachim Rückert, Dieter Nörr). Wir betrachten das 19. Jahrhundert nicht mehr 

als Zeitalter eines unbegrenzten Liberalismus (Sybille Hofer), den Positivismus nicht mehr als Totengräber 

unserer Rechtskultur (Michael Stolleis, Bernd Rüthers), den Gesetzgeber der Jahrhundertwende nicht mehr als 
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 No Brasil, a situação é substancialmente a mesma. As pechas de “individualista” e 

“formalista” atribuídas ao CC/1916 não encontram correspondência no debate da época64 

nem em seus trabalhos preparatórios. Em seus esclarecimentos sobre o Projeto Primitivo, 

Bevilaqua já conhecia as críticas da época a um individualismo exacerbado (como o que 

existiria no Code civil)65 e, em vista deles, propôs-se a estabelecer um “... equilibrio dos 

interesses do individuo e da sociedade pela disciplina das relações entre as classes...”66 e a 

“... evitar do individualismo o que elle contém de exageradamente egoistico e 

desorganisador...”67 Com isso, continuava o autor, “... aplainam-se as duras arestas do 

individualismo para a facilidade da convivência, e para que os fracos se reconheçam 

amparados pelo braço forte da lei no conflicto de interesses que travarem com os ricos e os 

poderosos”.68 A essa preocupação com o equilíbrio entre os interesses do indivíduo e os 

interesses da sociedade, em especial com a questão da miséria,69 juntou-se ainda um viés 

progressista, que se revelou, por ex., na tentativa de atribuir maior autonomia à mulher 

                                                 
insensitiv gegenüben den sozialien Aufgaben des Rechts (Tilman Repgen).” (tradução: “Naturalmente muitas 

coisas da ‘História do Direito Privado’ de Wieacker estão hoje ultrapassadas. Isso é talvez especialmente 

evidente para o século XIX e início do século XX. Nós temos hoje uma outra ideia de Puchta (Hans-Peter 

Haferkamp) e Windscheid (Ulrich Falk), e uma ideia mais precisa de Savigny e das influências por ele cunhadas 

(Joachim Rückert, Dieter Nörr). Nós não consideramos mais o século XIX como época de um liberalismo sem 

limites (Sybille Hofer), o positivismo como coveiro da nossa cultura jurídica (Michael Stolleis, Bernd Rüthers), 

o legislador da virada do século como insensível diante das tarefas sociais do direito (Tilman Repgen).”). Ver 

também Rückert, JZ 58 (2003), 749 (750 ss.); Haferkamp, JI 17 (2010), 100 (107). 
64 Sobre os limites da liberdade contratual na Consolidação, cf. Zanetti, Direito contratual, pp. 93 ss., em 

especial 96; no Esboço, pp. 96 ss., especialmente 105 (“A liberdade [...] não seria absoluta”); no projeto de 

Felício dos Santos, pp. 106 ss., em especial 108 s.; no projeto de Coelho Rodrigues, pp. 109 s.; na Nova 

Consolidação das Leis Civis, pp. 110 ss., especialmente 112; no projeto de Código Comercial de Inglez de 

Souza, pp. 113 ss., em que havia grande preocupação com o interesse social e já se falava em princípio da 

solidariedade. 
65 Bevilaqua, Projecto, p. VII [= Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 5 = Em 

defeza do Projecto, p. 19]. 
66 Bevilaqua, Projecto, pp. XXII s. [= Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 11 

= Em defeza do Projecto, p. 40]. 
67 Bevilaqua, Projecto, p. XXIV [= Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 12 = 

Em defeza do Projecto, p. 41]. 
68 Bevilaqua, Projecto, p. XXIV [= Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 12 = 

Em defeza do Projecto, p. 42]. Isso já era corretamente ressaltado por Costa Filho, Um Código “social” e 

“impopular”, pp. 201 s. e Zanetti, Direito contratual, pp. 141 s. 
69 Cf. interessante estudo denominado “O problema da miseria”, publicado em 1886 (!) em: Estudos de direito, 

pp. 19 ss. Na p. 63, Bevilaqua afirma: “O que, urge, é dar ao proletario uma força que o ponha em melhores 

condições para resistir no combate e protegel-o contra as extorsões abusivas dos mais fortes. Assim poderemos 

subtrail-o ao esmagamento, assim estancaremos, quando possivel, a fonte da miseria. Eis, á meu ver, a 

verdadeira solução, que não recorre aos abalos sociaes nem ao desmantelamento da ordem social, solução 

simplissima”. E mais à frente, nas pp. 77 s., aborda a questão da concentração de terras: “Não é preciso, 

extinguir a propriedade territorial, como se tem pretendido, porem tirar-lhe o vicio que faz damnos a (sic) á 

sociedade. Os grandes proprietarios vivem de arrendar suas terras, formando toda a sua opulencia com o 

trabalho do rendeiro e do operario. É uma classe de grandes parasitas e tanto mais perigosos quanto mais fortes 

são. Na Inglaterra e outros paizes da Europa, em que semelhante vicio da propriedade do solo assume 

proporções descommunaes, clamores energicos ja se têm feito ouvir. Urge que sejam tomadas providencias no 

sentido de cortar o mal que, desse ponto, surge, alastrando todo o organismo social. Entre ellas têm 

proeminencia indubitavelmente o desenvolvimento da pequena propriedade.” 
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casada.70 Uma parte dos intentos de Bevilaqua acabaram esbarrando no pensamento 

conservador do parlamento da época (por ex., a incapacidade relativa da mulher casada71), 

mas ainda assim não se pode condenar todo o trabalho do período nem, muito menos, 

desqualificar a interpretação e aplicação do direito daquele tempo como positivista ou 

retrógrada. Não apenas essas considerações de Bevilaqua, como também um breve olhar 

sobre algumas decisões72 e institutos jurídicos paradigmáticos73 revela que na interpretação 

e aplicação da lei não poucas vezes ocorria exatamente o contrário.74 Por mais que se possa 

discordar de algumas ou de muitas regras do CC/1916, em sua essência ele não era marcado 

por um espírito individualista ou retrógrado, nem era aplicado dessa forma.75 No fundo, ele 

apenas refletia o entrechoque das ideias dominantes na época. A maior prova disso é o fato 

de a literatura estrangeira ter percebido o Código Bevilaqua como avançado e progressista 

para o momento histórico de sua concepção.76 

 À luz dos resultados alcançados pela doutrina mais recente e de um exame mais 

apurado dos trabalhos e do direito do CC/1916, torna-se evidente a falta de bases históricas 

do direito civil-constitucional.77 Não por acaso, também no Brasil nunca foi encontrado um 

                                                 
70 Cf. arts. 5º e 6º Projeto Primitivo. 
71 A respeito, Pacheco, O Codigo Civil, p. 7 e nt. 3. 
72 Por ex., CAppRJ, 1ª Cam., App. Civ. n. 5.850, rel. Sá Pereira, j. 25-6-1926, Rev Dir 81 (1926), 211 (212): 

“Se comparece, prova com a sua presença que a citação produziu o effeito desejado. É puro byzantinismo 

formatistico, tendo-o ali presente em corpo e alma, sciente e consciente de tudo quanto se propõe contra elle, 

decretar a nullidade da citação, porque ele não se quer defender”. No direito dos contratos, em particular, a 

cláusula rebus sic stantibus já era reconhecida ao menos em 1917 (cf. sentença de Cesario da Silva Pereira, j. 

6-10-1917, Rev Jur 3, vol. 9 (1918), 323 (327)) e a teoria da imprevisão pelo menos desde 1933 (cf. sentença 

de Emmanuel de Almeida Sodré, j. 27-6-1933, AJ 27 (1933), 215 ss.). Por sua vez, a importância da boa-fé já 

é ressaltada pela doutrina brasileira ao menos desde o final da década de 1930 – Cf., por ex., Silva Pereira, RF 

34, vol. 72 (1937), 25 (em especial 29 s., 31); Bevilaqua, RFDUSP 34, n. 1 (1938), 57 (62); Silveira, A bôa fê, 

1941, pp. 183 ss. et passim; Ferreira Costa, RFDCE 1 (1946), 45 (45 ss., 154 ss.). 
73 Um exemplo pode ser visto na lesão, que, apesar de não ter sido acolhida no CC/1916, era indiretamente 

considerada na jurisprudência, como prova Brandão, Lesão, n. 119 ss., pp. 155 ss., especialmente n. 123, pp. 

159 ss. A escolha do legislador de eliminá-la do CC/1916 apenas refletia a tendência geral do período na 

América Latina – Cf. Caffera, in: Future of Contract Law, pp. 100 ss., sem considerar, porém, como o direito 

era efetivamente aplicado na época em cada um dos países analisados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Uruguai e Venezuela). 
74 Na doutrina de meados do século XX, um exemplo de extrema e inaceitável desvinculação da lei encontra-

se em Gordilho de Faria, que, ao interpretar o art. 5º LINDB (então LICC), afirmou: “... quando o juiz chegue 

à conclusão de que a lei desmente os fins sociais, que pretendera amparar e esteja ao arrepio do bem comum, 

seu dever judicial [!] é o de desaplicá-la” (cf. RFDBA 20 (1945), 61 (61)). 
75 Muitos dos equívocos foram corrigidos ou pelo menos mitigados nas décadas subsequentes por meio de leis 

especiais. A respeito, Moreira Alves, RTJE 15, vol. 92 (1991), 9 (52 s.); Schmidt, Zivilrechtskodifikation in 

Brasilien, pp. 58 ss.; Zanetti, Direito contratual, pp. 153 ss. 
76 Em detalhes, Rodrigues Jr., RDCC 4, vol. 12 (2017), 35 (41 ss.). Sobre a inexistência de um liberalismo no 

Brasil do século XIX, cf. Costa Filho, Um Código “social” e “impopular”, pp. 46 ss., em especial 56 s., 60, 73 

s. e 78. 
77 No mesmo sentido, Reis, RDCC 4, vol. 11 (2017), 213 (220 ss.). 
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positivista exegético.78 Em verdade, houve uma recepção cega de um equívoco de direitos 

estrangeiros, em especial do alemão.79 Mas os problemas não cessam por aqui. Ainda do 

ponto de vista histórico, se o CC/1916 se encontrava em certos pontos em descompasso com 

a realidade da sociedade brasileira da época e, sem dúvida, precisava ao menos de uma 

modernização, por que o CC/2002, que teria tentado superar o formalismo jurídico dos 

séculos XIX e XX por meio de cláusulas gerais (arts. 113, 187 e 422) e o individualismo ao 

promover a socialidade nos contratos (arts. 421 e 423) e no menor prazo para aquisição de 

propriedade por usucapião (arts. 1228 § 4º, 1239 e 1240),80 ainda assim não forneceria uma 

base adequada para um direito civil que levasse em conta também os interesses da 

coletividade? Por que um código tão “socializado”, tão direcionado à busca de um equilíbrio 

entre os interesses do indivíduo e os interesses da comunidade, não seria capaz, por si só, de 

fornecer resultados justos? O fato de o CC/2002 ter sido aprovado após a entrada em vigor 

da CF/1988 não poderia ser visto como uma forma de modernizar o direito do CC/1916? A 

tentativa de justificar um individualismo no CC/2002 por meio de um “privatismo 

doméstico” que “... deita[ria] ramificações no Código Civil brasileiro vigente...”81 esbarra 

no fundamento teórico dessa mesma concepção. Bem analisada, essa ideia, sustentada por 

Orlando Gomes,82 vincula-se à mentalidade do Brasil da Era Vargas e ao pressuposto de que 

o modelo liberal seria superado por meio da intervenção estatal.83 Hoje em dia, esse ponto 

de vista se encontra superado e a incompatibilidade de uma atuação do Estado nos moldes 

das décadas de 1930 e 1940 com a CF/1988 não exige mais explicações. 

 Também sob o aspecto metodológico o direito civil-constitucional é questionável. 

Diversos problemas têm sido corretamente levantados na doutrina nos últimos anos,84 mas 

dois parecem ser os mais importantes. Primeiro, ao substituir o mecanismo da subsunção de 

regras pela aplicação imediata de princípios, obrigando o intérprete a apreciar no caso 

                                                 
78 Limongi França, Princípios gerais, pp. 138, 153; Costa Filho, Um Código “social” e “impopular”, pp. 158 

s., 199 s.; sobre Teixeira de Freitas, Fonseca, RIHGB 172, n. 452 (2011), 341 (353); com referência a Trigo 

de Loureiro, Hespanha, QF 39 (2010), 109 (145 ss.). Ainda faltam estudos sobre a jurisprudência do século 

XIX, mas os poucos artigos a respeito (cf., por ex., Siqueira, RIHGB 178, n. 473 (2017), 545 (558 ss.) e, 

brevemente, David, in: Le droit brésilien, p. 110), a importância da doutrina estrangeira no direito brasileiro e 

nossa pequena experiência com decisões da época indicam um direito bastante desvinculado da literalidade das 

Ordenações Filipinas e das leis extravagantes vigentes no período. 
79 Rodrigues Jr., O Direito (Port.) 147 (2015), 45 (106 ss.). 
80 Reale, História, pp. 37 ss. Para uma análise crítica dos “princípios fundamentais” do CC/2002, cf. Schmidt, 

Zivilrechtskodifikation in Brasilien, pp. 120 ss., especialmente 128 ss. 
81 Fachin, Direito Civil, p. 35. 
82 Raízes, pp. 14 ss. 
83 Reis, RDCC 4, vol. 11 (2017), 213 (224 s.). 
84 Leal, in: Direito Privado, pp. 97 ss.; Rodrigues Jr., Distinção sistemática, passim; Idem, O Direito (Port.) 

143 (2011), 43 (45 ss.); Idem, in: Estudos Miranda III, pp. 71 ss.; Reis, RDCC 4, vol. 11 (2017), 213 (225 ss.), 

com atenção especial à obra de Fachin, Direito Civil, 2015. 
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concreto se a solução decorrente da lei é compatível com os valores da CF em confronto 

com a realidade, o direito civil-constitucional acaba outorgando ao juiz enorme arbítrio e 

discricionariedade.85 Sempre que o resultado da aplicação da “lei fria” não estiver com a 

convicção pessoal do juiz, ele poderia recorrer a um princípio constitucional (como a 

dignidade da pessoa humana, art. 1º III CF) e, de uma só tacada, impor uma decisão diferente. 

A insegurança jurídica e os perigos advindos de uma interpretação sem limites mal podem 

ser avaliados: princípios são muito elásticos e não poucas vezes podem ser utilizados para 

fundamentar pontos de vista opostos.86 Segundo, na medida em que o juiz tem o dever de 

verificar se o resultado da aplicação de uma regra in concreto é a melhor resposta 

constitucional em vista de todo o ordenamento jurídico, rompe-se a separação dos poderes 

(arts. 2º e 60 § 4º III CF).87 Em consequência, o legislador seria reduzido a mero revelador 

do que já estaria decidido na CF; sua atividade não teria nenhum valor nem autonomia, 

afinal, toda vez que houvesse uma discrepância entre os valores constitucionais e a 

consequência da regra legislativa no caso concreto, o magistrado teria o dever de privilegiar 

os primeiros.88 Em vista dessas consequências para o sistema democrático estabelecido pela 

CF, não seria exagerado ver aqui uma inconstitucionalidade do direito civil-constitucional.89 

 Na prática, o argumento dos princípios e do uso da CF na interpretação e aplicação 

do CC e demais leis infraconstitucionais ocorre de maneira retórica.90 As consequências 

dessa visão já podem ser facilmente percebidas em uma série de decisões claramente contra 

legem, chegando-se, algumas vezes, a se voltar mesmo contra a própria CF.91 Neste ponto, 

convém tomar como exemplo o direito de estados totalitários durante o século XX. Embora 

no Brasil pareça predominar no imaginário jurídico a ideia de que a subversão da democracia 

e do império da lei tenha sido realizada por meio da promulgação de leis,92 o exemplo alemão 

revela que essa é apenas uma meia verdade. Como bem destacou Rüthers em seu best-seller 

jurídico sobre o assunto, o BGB foi concebido no Império Alemão (Reich), mas sobreviveu 

à Revolução de 1918, à crise de inflação de 1923, à tomada do poder pelo Nazismo em 1933, 

à derrocada desse regime na Segunda Guerra em 1945, à reforma monetária de 1948,93 e – 

complemente-se –, ao fim da Guerra Fria, à Queda do Muro de Berlim e ao surgimento da 

                                                 
85 Rodrigues Jr., O Direito 143 (2011), 43 (59). 
86 Leal, in: Direito Privado, pp. 108 ss. 
87 Reis, RDCC 4, vol. 11 (2017), 213 (232 s.); Rodrigues Jr., O Direito (Port.) 143 (2011), 43 (60). 
88 Nesse sentido, Leal, in: Direito Privado, pp. 119 ss. 
89 Reis, RDCC 4, vol. 11 (2017), 213 (234 s.). 
90 Leal, in: Direito Privado, p. 112. 
91 Rodrigues Jr., O Direito 143 (2011), 43 (51 ss.); Herzog, in: Direito Privado, p. 175. 
92 Por ex., Bodin de Moraes, RDPriv 14, vol. 56 (2013), 11 (17). 
93 Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, p. 3. 
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globalização e da era digital. Entre o final do século XIX e a ascensão do Nazismo, a 

Alemanha mudou muito, o que foi acompanhado pela promulgação de algumas leis (por ex., 

sobre casamento), mas o fator decisivo para adaptar a lei às necessidades e conveniências 

políticas da época foi a interpretação.94 Durante o Nazismo, os motores da transformação 

do BGB em um código de um país totalitário foram a tentativa de sobrepor o direito público 

ao privado, reduzindo ao máximo o último,95 e o amplo uso de princípios (especialmente da 

boa-fé) e valores superiores (como os bons costumes).96 Falava-se em uma “renovação do 

direito” (Rechtserneuerung) que deveria adaptar o direito individualista e liberal do século 

XIX às necessidades do nascente Estado Nazista.97 O resultado dessa interpretação 

acrobática foi a conhecida degeneração (Entartung) do direito.98 A assombrosa semelhança 

entre esse fenômeno e o tipo de argumentação dos defensores do direito civil-constitucional 

brasileiro já foi apontada na literatura estrangeira99 e deveria ser objeto de maior atenção 

pela doutrina nacional.100  

 No direito das obrigações brasileiro em particular, a retórica dos defensores do direito 

civil-constitucional expressa-se ainda em um curioso açambarcamento de inovações do 

condenado “direito civil tradicional”. Conforme se apontou pouco acima, o avanço central 

do direito civil-constitucional em matéria de obrigações consistiria em tratar a “relação 

obrigacional como um processo funcional e dinâmico”.101 Na essência, recorre-se 

normalmente à famosa obra de Couto e Silva sobre a obrigação como processo para afirmar 

que a obrigação não seria mais um fim em si mesmo, mas estaria direcionada a uma 

finalidade e abrangeria também outros direitos e deveres, conforme os ditames da boa-fé e, 

                                                 
94 Rüthers, Due unbegrenzte Auslegung, pp. 98 s., 101 ss., 111 ss., 136 ss., 210 ss. (sobre a função e o uso das 

cláusulas gerais na época). Ver também Schröder, Rechtswissenschaft in Diktaturen, pp. 5 ss., em especial 17 

ss.; Rückert, JZ 70 (2015), 793 ss.; Haferkamp, JI 17 (2010), 100 (107: “Today, we know very well that it was 

not positivism that had left the lawyers of the Third Reich defenceless and, put more precisely, that the terror 

unleashed during the time of national socialism also resulted from the fact that lawyers did much more than 

just passively apply ‘naked’ statutes”). 
95 Frassek, Von der “völkischen Lebensordnung” zum Recht, p. 51; Rückert, JZ 70 (2015), 793 (795); 

Rodrigues Jr., Distinção sistemática, § 22, f, pp. 140 ss. 
96 Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, pp. 99, 111 ss., 136 ss., 224 ss. Sobre a politização do princípio da 

boa-fé (§ 242 BGB), cf. HKK/Haferkamp § 242, Rdnr. 71 ss., e dos bons costumes (§ 138 BGB), cf. 

HKK/Haferkamp § 138, Rdnr. 23 ss. Em nível monográfico, Börner, Die Bedeutung der Generalklauseln, pp. 

25 ss. et passim. 
97 Frassek, Von der “völkischen Lebensordnung” zum Recht, pp. 51 ss., em especial 56; Rüthers, Die 

unbegrenzte Auslegung, pp. 121 ss. et passim; brevemente, Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, § 16, Rdnr. 

550 ss. 
98 Rüthers, Entartetes Recht, passim; Rückert, JZ 70 (2015), 793 (797). 
99 Herzog, Anwendung und Auslegung, p. 630. 
100 As semelhanças são tantas a ponto de mesmo os institutos jurídicos do direito civil mais afetados serem 

semelhantes. Sobre a experiência alemã, Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung, pp. 322 ss. et passim; Idem, 

Wir denken die Rechtsbegriffe um..., passim. 
101 Nt. 53 supra. 
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adicionam os defensores do direito civil-constitucional, os valores e princípios 

constitucionais.102 Ora, uma leitura atenta dessa obra revela que a perspectiva da obrigação 

como um processo foi concebida por Couto e Silva tendo em vista conceitos do direito civil, 

especialmente o princípio da boa-fé objetiva, e da literatura estrangeira.103 Em nenhum 

momento foi invocada a Constituição (na época, a Constituição de 1946), donde se conclui 

pela desnecessidade de empregar a CF/1988 para “dinamizar” o direito das obrigações do 

CC/2002. Essa conclusão encontra amparo ainda na própria origem da ideia de obrigação 

como processo. Seu criador, Karl Larenz, caracterizava a relação jurídica obrigacional como 

um processo que se desdobraria no tempo, porque ela permaneceria em geral sempre 

direcionada ao mesmo objetivo – a satisfação do interesse de prestação do credor –, mesmo 

se durante esse percurso ela sofresse modificações, como o surgimento de deveres laterais.104 

Para tanto, Larenz desenvolvia seu argumento apenas com fundamento no direito civil então 

vigente.105 Já a Constituição Alemã (Grundgesetz) e os direitos fundamentais não apenas 

não são mencionados nessa passagem, como ainda Larenz se posiciona contra uma aplicação 

direta dos direitos fundamentais às relações privadas.106 Novamente, cai por terra o 

argumento da necessidade de recorrer aos princípios da CF para interpretar o CC. 

 Em termos conclusivos, o direito civil-constitucional não pode ser seguido, seja por 

falta de base histórica, seja pela fragilidade de seus fundamentos metodológicos (muito 

próximos dos de direitos totalitários), seja ainda por se usurpar de conquistas do “direito 

civil tradicional” para dar uma aparência de modernidade a seu movimento. Com isso, 

porém, não se nega a supremacia da CF sobre o direito infraconstitucional, nem se pretende 

erigir o CC ao centro do ordenamento jurídico brasileiro. Quando algum dispositivo colidir 

com alguma norma da CF, ele deverá ser interpretado – nos limites de sua literalidade – 

conforme ela ou, em casos extremos, ser declarado inconstitucional, mas essa 

incompatibilidade é excepcional. Em regra, a CF não diz nada ou muito pouco sobre os 

problemas específicos das relações privadas; o argumento teleológico a partir de princípios 

                                                 
102 Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. art. 233, p. 498: “...‘[o]s atos praticados pelo 

devedor, bem assim como os realizados pelo credor (...) evidentemente tendem a um fim. E é precisamente a 

finalidade que determina a concepção da obrigação como um processo’ (Clovis [sic] do Couto e Silva, A 

obrigação, p. 9). Tal o entendimento que deve nortear o estudo do Direito das Obrigações, analisado em uma 

perspectiva dinâmica e funcional, em que avulta a necessidade de cooperação permanente entre os centros de 

interesse da relação obrigacional, à luz da solidariedade constitucional” (último grifo nosso); Fachin, Direito 

Civil, p. 57 e nt. 87; Junqueira Calixto, in: Obrigações, pp. 1 ss., especialmente 6 s. 
103 Obrigação como processo, passim. 
104 SchuldR I, § 2 V, p. 28. 
105 SchuldR I, § 2 V, pp. 26 ss. 
106 SchuldR I, § 4 IV, pp. 59 ss. Ver também Larenz/Canaris, Methodenlehre, pp. 159 ss., especialmente 161 

s., e 165 s. 
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constitucionais não pode ir tão longe a ponto de o intérprete tomar o lugar do legislador, sob 

o risco de eliminar a separação dos poderes (arts. 2º e 60 § 4º III CF).107 Eventuais 

descompassos da lei com a evolução da sociedade devem ser resolvidos pela via adequada 

em uma democracia, qual seja, a mudança legislativa por pressão popular. O direito civil 

tem uma autonomia diante do direito constitucional, mantendo com este uma relação de 

coordenação e complementaridade. Embora na esmagadora maioria dos casos o CC já 

forneça por si só soluções satisfatórias, quando necessário, os valores da CF (com destaque 

aos direitos fundamentais) em regra entram indiretamente no direito civil por meio das 

cláusulas gerais, especialmente da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422) e dos bons costumes 

(art. 166 II).108 Um contrato sobre o arremesso de um anão109 e um acordo que reduziria 

alguém à escravidão são nulos por serem contra os bons costumes e, consequentemente, 

ilícitos (art. 166 II). É evidente que se poderia ver aqui uma violação da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º III CF) ou de algum direito previsto em tratado internacional, mas esse 

esforço – além de desnecessário – somente complicaria a já árdua tarefa de interpretação e 

aplicação da lei. 

C. Sequência do trabalho 

 Para alcançar o objetivo de tratar dos aspectos gerais da compra e venda de coisa 

incerta no direito brasileiro, o presente trabalho é dividido em quatro partes. O primeiro 

capítulo se ocupará com a evolução histórica, desde o direito romano, passando pelo ius 

commune até chegar no direito lusitano, no direito brasileiro do século XIX, no CC/1916 e 

no CC/2002. Em seguida, a compra e venda de coisa incerta será analisada no direito 

brasileiro vigente em vista de sua perspectiva histórica. O segundo capítulo será dedicado 

ao momento de constituição do contrato, delimitando o conteúdo do dever do vendedor e os 

efeitos do negócio na compra e venda em geral para depois adentrar nas peculiaridades do 

objeto da obrigação na compra e venda de coisa incerta e estabelecer seus limites diante de 

figuras contratuais próximas. O terceiro capitulo terá a finalidade de esmiuçar um conceito 

exclusivo da obrigação de dar coisa incerta, nomeadamente a concretização. Nesta parte, 

devem ser estudados o debate sobre as teorias a respeito e qual delas foi seguida no CC, as 

peculiaridades do ato de concretizar, outras maneiras de obter o mesmo resultado e os efeitos 

da concretização na compra e venda. Por último, o quarto capítulo será dedicado aos 

                                                 
107 Herzog, RDCC 3, vol. 7 (2016), 279 (286). 
108 Sobre a eficácia fraca dos direitos fundamentais no direito civil, cf. Rodrigues Jr., Distinção sistemática, §§ 

62 ss., pp. 312 ss. 
109 Ex. de Bodin de Moraes, RDPriv 14, vol. 56 (2013), 11 (23). 
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distúrbios da relação jurídica de compra e venda de coisa incerta. Aqui serão feitas breves 

considerações sobre os aspectos gerais do sistema dos distúrbios da relação jurídica e de 

conceitos-chaves no CC para depois adentrar em suas especificidades antes da concretização 

e depois dela. Como a compra e venda de coisa incerta está inserta no sistema do CC e boa 

parte de seu regulamento está intrinsecamente ligado a outros institutos jurídicos, em 

algumas passagens será necessário fazer incursões em temas paralelos para fundamentar 

nossas conclusões. Por esse motivo, uma certa “autonomização” de alguns itens é inevitável.
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Capítulo I – Surgimento e evolução histórica desde o direito romano até o 

século XX 

 A compra e venda de coisa incerta, tal como regulamentada no CC/2002, é fruto de 

uma longa evolução histórica que, tendo como ponto de partida a emptio venditio do período 

clássico do direito romano, sofreu grande impulso na Idade Média pelo trabalho dos 

glosadores e comentadores, consolidando-se como espécie própria de obrigação em torno do 

século XV.1 O processo de recepção do direito romano justinianeu, ou seja, a gradual 

assimilação do direito romano pelo antigo direito bárbaro, no que concerne à teoria do 

direito, à legislação e ao uso do direito,2 não se restringiu, como revela a história de muitos 

institutos jurídicos existentes no direito civil contemporâneo, a uma mera reprodução do 

direito vigente em Roma, mas significou principalmente um processo de reelaboração, de 

desenvolvimento e de adaptação de institutos jurídicos ao povo que o assimilava.3 Foi assim 

que Jhering extraiu das fontes romanas a culpa in contrahendo,4 que Nettelbladt formulou5 

o negócio jurídico e a declaração de vontade6, e que juristas medievais elaboraram o instituto 

da simulação de atos jurídicos7. Também a compra e venda de dar coisa incerta somente 

pode ser compreendida em sua estrutura e problemas quando contextualizada no processo 

de recepção do direito romano na Europa.8 

 O direito civil brasileiro, como as demais nações da América e outros países fora da 

Europa Ocidental, recepcionou, por sua vez, o direito romano indiretamente por meio da 

                                                 
1 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (596 s. et passim). 
2 Wieacker, Privatrechtsgeschichte, § 7, p. 124. 
3 Wieacker, Privatrechtsgeschichte, § 7, p. 128. A discussão sobre a recepção de direito estrangeiro (processo 

também denominado “transplantação”, “transferência” ou “importação”) é ampla. Ver, entre outros, Rehm, 

RabelsZ 72 (2008), 1 ss. 
4 Jhering, JherJb 4 (1961), 1 ss. Sobre a culpa in contrahendo em Jhering, ver, por ex., Schanze, Ius commune 

7 (1978), 326 ss. 
5 Junqueira de Azevedo, in: Estudos Rodrigues, p. 10. 
6 Em sua obra Systema elementare iurisprudentiae positivae Germanorum communis generalis, 1781, § 183, 

p. 108 et passim. A respeito, dentre outros, Calasso, Il negozio giuridico, § 6, pp. 340 s. et passim; 

HKK/Schermaier vor § 104 Rdnr. 2 s. 
7 Blecher, SALJ 91 (1974), 358 (361). Em detalhes, Mancuso, La teorica della simulazione, 2004. Para mais 

um exemplo no contrato de compra e venda, cf. Coing, in: Gesammelte Aufsätze I, pp. 61 ss. 
8 Principal autor que estudou a compra e venda de coisa incerta sob essa perspectiva em face do direito civil 

alemão (lá obrigações genéricas, “Gattungsschulden”) é Wolfgang Ernst – Cf. ZEuP 7 (1999), 583 ss.; Idem, 

Estudos Nörr, pp. 219 ss.; Idem, Estudos Zöllner II, pp. 1097 ss.; Idem, SZ RA 114 (1997), 272 ss.; Idem, 

Estudos Knobbe-Keuk, pp. 49 ss. Ernst é atualmente o maior estudioso da compra e venda romana sob a 

perspectiva historicoevolutiva. Além das obrigações genéricas, ele ainda se ocupou com a regra periculum est 

emptoris (cf. Periculum est emptoris, 1981 e SZ RA 99 (1982), 216), com o sinalagma (cf. Einrede des 

nichterfüllten Vertrages, 2000 e artigo em Estudos Flume, 1998, pp. 1 ss.), com a evicção (cf. 

Rechtsmängelhaftung, 1995), com a compra e venda nas Institutas de Gaio (cf. Estudos Mayer-Maly, pp. 159 

ss.) e com a compra e venda de uma coisa a duas pessoas (cf. Kaufen nach römischem Recht, pp. 83 ss. e 

Estudos Heldrich, pp. 113 ss.). 
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recepção do direito português.9 Desde a invasão portuguesa em 1500, foram aplicadas no 

Brasil as Ordenações então vigentes junto com leis aprovadas para regulamentar assuntos 

próprios da dominação colonial. A partir desse momento, houve, portanto, uma paulatina 

absorção do direito português, tanto de seus méritos quanto de seus defeitos. Particularmente 

importante nesse contexto foi a tradição lusitana, presente já nas ordenações e cristalizada 

na Lei da Boa Razão (1769),10 de permitir expressamente o uso do direito romano e do direito 

natural como fontes subsidiárias, o que não poucas vezes resultou em abuso do direito 

romano frente ao direito das Ordenações.11 Nos manuais de direito civil brasileiro do século 

XIX,12 e mesmo nos projetos de código civil,13 encontra-se abundante citação de fontes 

romanas, deixando mesmo a impressão de que o direito romano fosse a principal fonte 

daquele período.14 Também o intenso contato dos autores nacionais com os direitos civis 

alemão, francês e italiano ao longo dos séculos XIX e XX assume, nesse contexto, papel 

relevante. 

 Neste capítulo, será apresentada a evolução histórica das obrigações de dar coisa 

incerta em três partes: direito romano clássico (A), direito medieval até a época do direito 

natural (B), e direito brasileiro até a codificação de 2002 (C). Com isso, pretende-se 

reconstruir a base histórica em que o direito brasileiro vigente surgiu, o que, como veremos, 

será de grande valia nos capítulos seguintes. 

                                                 
9 Um estudo abrangente sobre a história do direito privado brasileiro, bem como sobre a recepção do direito 

português, romano, europeu e do ius commune em geral no direito civil brasileiro, ainda não existe. Não 

obstante, tal influência é inegável (embora a contribuição das codificações modernas talvez não mereça o 

destaque que geralmente lhes é dado). Ver, entre outros, Braga da Cruz, RFDUSP 50 (1955), 32 ss.; Pontes de 

Miranda, Fontes e evolução, passim (a respeito, resenha de Lacerda de Almeida, Rev Crit Jud 6, vol. 9 (1929), 

216 ss.); Wieacker, Privatrechtsgeschichte, § 25 IV 3 c, pp. 485 s.; Rodrigues Jr., O Direito (Port.) 147 (2015), 

45 ss.; Reis, Teixeira de Freitas, passim (sobre a influência de Savigny). 
10 Herzog, Anwendung und Auslegung, § 12, pp. 253 ss. 
11 Almeida Costa, História dir. port., n. 53 d, p. 350, afirmando que havia um “romanismo escolástico”; Merêa, 

BFDC 16 (1939-1940), 539 (542 s.). 
12 Por ex., Trigo de Loureiro, Instituições I e II, passim. 
13 Assim, por ex., no comentário de cinco volumes de Felício dos Santos ao projeto que apresentara à Câmara 

dos Deputados em 1882 – Cf. Projecto I-V, passim. 
14 Em vista do direito português, mas também válido para o direito brasileiro, Braga da Cruz, RPH 14 (1974), 

177 (276 s., 289 s.). No direito brasileiro, Ferraz Pereira, in: Teixeira de Freitas e o direito latino-americano, 

pp. 83 ss. (89 ss.); Moreira Alves, Index 14 (1986), 225 ss. (especialmente 234 ss.); Idem, in: Teixeira de 

Freitas e o direito latino-americano, p. 17; Idem, in: Scienza Giuridica, pp. 1 ss. (especialmente 5 ss.); Ferreira 

Bastos, RFDUFBA 31 (1956), 9 (14 ss.). 
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A. Direito romano clássico 

I. Considerações gerais 

 A existência da compra e venda de coisa incerta é, salvo raras exceções,15 negada 

pela doutrina predominante desde meados do século XX, pela falta de fontes que 

fornecessem prova em contrário.16 Tal opinião é ainda hoje amplamente aceita,17 mas a 

fundamentação não se restringe, como antigamente, a uma mera negação por falta de 

prova.18 Se em sua origem a compra e venda era orientada para atender o caso em que 

comprador e vendedor encontravam-se na praça pública, negociavam sobre a coisa e o preço, 

entravam em acordo e executavam imediatamente o contrato (concepção da compra e venda 

à vista),19 tal situação alterou-se substancialmente com a expansão do Império a partir do 

século II a.C.20 Dada as distâncias entre o local de venda e de produção, bem como a 

necessidade de se vender a crédito, foi preciso acomodar juridicamente um mecanismo 

negocial que protegesse os interesses das partes, principalmente quando não fosse possível 

ou não atendesse aos interesses das partes que o preço fosse pago imediatamente, ou que a 

coisa alienada fosse entregue somente em momento posterior.21 Nesse contexto, pergunta-

se, de um lado, por que a emptio venditio não incorporou, por razões de ordem prática, a 

compra e venda de coisa incerta e, de outro, como os romanos regulavam transações 

comerciais em que o objeto da obrigação era determinado tão somente pelo gênero e pela 

quantidade. 

Tendo em vista os fins do presente trabalho, o direito romano será analisado sob três 

aspectos. Primeiro, serão abordados os traços fundamentais da estrutura emptio venditio 

romana (II), a fim de compreender por que ela não comportava a compra e venda de coisa 

incerta. Como cada um dos subtemas a serem abordados já constituem, por si só, temas que 

                                                 
15 Beseler, SZ RA 50 (1930), 18 (34 ss.); Bessenyö, in: Kaufen nach römischem Recht, pp. 1 ss.; Haymann, 

JherJb 79 (1928/1929), 95 ss.; Rabel, Grundzüge, § 80, p. 125; Kunkel/Honsell, Römisches Recht, § 114, pp. 

305 s.; Honsell, Römisches Recht, § 40 II, p. 116 e § 44 I, p. 123. 
16 Por ex., Kaser, RPr I, § 130 IV 1, p. 548, nt. 31; Schulz, CRL, n. 911, p. 527; Zulueta, Roman Law of Sale, 

p. 16. A obrigação de dar coisa incerta era, em contrapartida, conhecida no direito romano, como comprova, 

por exemplo, Iul. 10 digest., D. 12, 6, 32, 3; Ulp. 20 ad Sab., D. 33, 5, 2, 1; Marc. 20 digest., D. 46, 3, 72 4. 

Esse ponto é pacífico na doutrina – Cf., por exemplo, Kaser, RPr I, § 116 II 1, pp. 495 s.; Kunkel/Honsell, 

Römisches Recht, § 91 II 2, pp. 222 s.; Maddalena, in: NNDI 8, pp. 796 ss. Na literatura específica, ver 

Talamanca, in: La filosofia greca II (ver resenha crítica e precisa de Bund, SZ RA 100 (1983), 611 ss.); Knütel, 

in: Estudos Sanfilippo III, pp. 351 ss. 
17 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 237 s.; Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 41 Rdnr. 

8; Buckland/Stein, Text-book on Roman Law, sec. CLXIX, p. 484; Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (300, nt. 

140), com mais indicações bibliográficas. 
18 Assim já advertia Arangio-Ruiz sobre o perigo do argumento sobre a inexistência de compra e venda de 

genus se basear exclusivamente no silêncio das fontes – Cf. La compravendita I, § 10, p. 123. 
19 Burdese, in: NNDI 20, p. 595; Wolf, Iura 52 (2001), 29 (31); Kaser, RPr I, § 130 II.1, p. 545. 
20 Rickman, Corn Supply of Ancient Rome, pp. 1 ss.; Zulueta, Roman Law of Sale, p. 5. 
21 Ver Cap. I, A III, infra. 



 

24 

 

tanto por sua complexidade quanto pela sua extensão seriam objeto de pesquisas em 

separado, advirta-se, desde logo, que nesta sede serão apresentados apenas seus aspectos 

gerais. Muitas discussões doutrinárias serão mencionadas apenas en passant, com ampla 

indicação de bibliografia específica. Como veremos mais à frente, essa parte será 

fundamental para compreensão de problemas e inadequações do regramento do CC/2002 

sobre a compra e venda e sobre as obrigações de dar coisa incerta. Segundo, serão 

apresentados os mecanismos alternativos empregados pelos romanos para lidar com 

transações comerciais atualmente instrumentalizadas por meio da compra e venda de coisa 

incerta (III). Terceiro, será abordada a questão sobre a necessidade econômica da 

admissibilidade da compra e venda de coisa incerta (IV). 

II. Estrutura da emptio venditio 

 A compra e venda (emptio venditio) do período clássico consistia em um contrato 

consensual, obrigatório e bilateral, em virtude do qual o vendedor se obrigava a transferir a 

posse mansa e pacífica (vacua possessio) de uma coisa ao comprador,22 que, em 

contrapartida, tinha de transferir ao primeiro a propriedade de uma quantia de dinheiro,23 

chamada preço.24 De um lado, o vendedor não tinha o dever de transmitir a propriedade do 

bem, mas apenas de transferir a posse ao comprador e garantir que ele desfrutasse do bem.25 

O vendedor apenas garantia que a coisa não seria evicta (cláusula habere uti frui licere).26 

Em consequência, o mero fato de o comprador não adquirir a propriedade da coisa com a 

traditio, a mancipatio ou a in iure cessio não o legitimava a interpor a actio empti por 

inadimplemento; ele tinha, pelo contrário, de esperar a ocorrência de evicção.27 De outro 

lado, o comprador tinha o dever de transferir a propriedade do dinheiro ao vendedor, o que 

permitia ao segundo interpor actio venditi frente ao segundo tão logo fosse constatado que 

ele não havia se tornado dono do preço (por ex., porque o dinheiro pertencia a outra 

pessoa).28 Sendo consensual, o simples acordo das partes sobre a coisa e o preço bastavam 

                                                 
22 Lab. 4 poster. a Iav. epit., D. 18, 1, 78, 1. 
23 Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 11, 2; Paul. 32 ad ed., D. 19, 4, 1 pr. 
24 Arangio-Ruiz, La compravendita I, § 8, p. 88. 
25 Paul. 22 ad ed., D. 19, 4, 1 pr.; Ulp. 34 ad Sab., D. 18, 1, 25, 1. 
26 Afric. 8 quae., D. 19, 1, 30, 1. 
27 Sev. et Ant. C. 8, 44, 3 (a. 210); Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 278 ss. 
28 Arangio-Ruiz, La compravendita I, § 14, pp. 149, 202. 
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para sua formação,29 de forma que a entrega de arras era vista como mera confirmação do 

consenso.30 

Embora a emptio venditio do período clássico fosse um contrato obrigatório e, 

portanto, não transmitisse, por si só, a propriedade do bem ao comprador, ela tinha o efeito 

de alocar, entre as partes, a coisa no patrimônio do comprador, mesmo quando não fosse 

entregue imediatamente.31 Isso significava que a coisa vendida era tratada, desde o momento 

da perfeição do contrato, como elemento do patrimônio do comprador, embora o vendedor 

permanecesse até a transmissão da propriedade como dono frente a terceiros e fosse, 

portanto, titular de direitos e de ações e direitos provenientes da coisa,32 como a actio rei 

vindicatio33 e o direito de manumitir o escravo vendido34. Essa peculiaridade da compra e 

venda romana de atribuir a coisa ao comprador no momento da conclusão do contrato sem 

transmitir a propriedade, constituindo-se em um negócio de alienação 

(Veräußerungsgeschäft),35 marcou profundamente sua estrutura e justifica muitas de suas 

características que, sob a perspectiva dos juristas dos séculos XVIII e XIX, pareciam muitas 

vezes contraditórias e injustas.36 A seguir serão analisados três aspectos fundamentais da 

                                                 
29 Kaser, RPr I, § 130, III.1, p. 547. 
30 Gai. 10 ad ed. prov., D. 18, 1, 35 pr.; Gai. 3, 139. Sobre a relação entre o pagamento (transferência ao 

vendedor do preço) e a formação do contrato de compra e venda, cf. Inst. 2, 1, 41 e Feenstra, TR 58 (1990), 

133 ss.; Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 272 ss., com mais indicações de bibliografia. 
31 Weyand, TR 51 (1983), 225 ss.; Bauer, Periculum emptoris, § 2 VI, pp. 74 ss.; Provera, in: Estudos Betti 

III, p. 722; Zimmermann, The New German Law of Obligations, pp. 84 s., 239 s., 290 s.; Idem, The Law of 

Obligations, pp. 239 ss.; HKK/Ernst vor § 433 Rdnr. 3 ss.; Ernst, Einrede des nichterfüllten Vertrages, pp. 51 

ss.; Flume, Rechtsakt und Rechtsverhältnis, p. 112 e nt. 73; Cardilli, L’obbligazione di “praestare”, p. 336; 

Behrends, in: Estudos Summers, p. 218, nt. 25; Michaels, Sachzuordnung durch Kaufvertrag, pp. 70 s.; 

HKK/Dorn § 243 Rdnr. 23; Reinhardt, Die Gefahrtragung, p. 22. 
32 Dessa titularidade decorria o dever do vendedor de ceder ao comprador ações e eventuais valores obtidos a 

título de reparação, modernamente chamado de “vantagem substituta” (stellvertretendes Commodum). A 

respeito, ver Kaser, SZ RA 96 (1979), 89 (115 ss.). 
33 Ulp. 29 ad Sab., D. 47, 2, 14 pr.; Gai. 10 ad ed. prov., D. 18, 1, 35, 4; Inst. 3, 23, 3a. Outros exemplos eram 

a actio furti e a condictio. 
34 Iul. 13 digest., D. 19, 1, 23. 
35 Windscheid/Kipp, Pandektenrecht II, § 321 3, p. 330 (Entäußerungstheorie); Bauer, Periculum emptoris, § 2 

VI, pp. 75 ss., com mais indicações de bibliografia na nt. 292. Na literatura não há uma terminologia 

consolidada: ora a doutrina fala em “ato de agregação ligado a uma coisa” (“objektbezogener Zuordnungsakt”, 

por ex. Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, p. 51), ora – na esteria de Windscheid – em “teoria do ‘desfazimento’” 

(“Entäußerungstheorie”, por ex. Silveira Marchi, RFDUSP 96 (2001), 35 (47 ss.)). Optamos por seguir a 

nomenclatura de Meylan, in: Estudos Guhl, pp. 14 s. (“contrat d’aliénation” como tradução de 

“Veräußerungsvertrag”) e utilizar o termo “negócio de alienação”, por ele ser mais enxuto e descrever com 

mais precisão a peculiaridade da compra e venda tratada no texto. Note-se, por último, que negócio de alienação 

no sentido aqui empregado não se confunde com “negócio jurídico de disposição”, que na linguagem de nossos 

dias é utilizado no direito brasileiro para caracterizar os contratos de direito das coisas. 
36 Entre nós, Felício dos Santos, Projecto IV, Com. art. 1877, p. 43 (“Nem Pothier, nem Domat, nem romanista 

algum concilião estas contradicções [das regras entre a transmissão da propriedade e a passagem do risco de 

perda da coisa por força maior para o comprador maior antes da tradição] do direito romano”) e Bevilaqua, 

Obrigações, § 136, p. 383 (denominando a regra periculum est emptoris de “decisão inconsequente” e 

afirmando que ela “[é], por certo, a lei e temos de obedecel-a; mas o seu illogismo é manifesto”). Entre os 

romanistas, Zulueta, Roman Law of Sale, p. 34 (“in a system which, like the Roman, defers the passing of 
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estrutura da emptio venditio clássica: (1) a sua característica de um negócio ligado 

necessariamente a uma coisa certa, (2) a distribuição de riscos no período entre a conclusão 

do contrato e sua execução, em que serão abordadas a regra periculum est emptoris, a 

responsabilidade por custódia, a regra sobre distribuição de commoda e incommoda e o 

efeito da mora, e (3) o critério de perfeição da compra e venda. 

1. Emptio venditio como ato ligado a uma coisa 

(a) Regra geral: Pomp. D. 18, 1, 8 pr. 

 A primeira característica da compra e venda do direito clássico que decorre e ao 

mesmo tempo confirma o corolário de que a emptio venditio era um negócio de alienação é 

que ela era, necessariamente, ligada a uma coisa certa: “nec emptio nec venditio sine re quae 

veneat potest intellegi”.37 Se, por um lado, a compra e venda adquiriu, no período clássico, 

a característica de negócio obrigatório, ou seja, de que criava deveres de prestação acionáveis 

nas iudicia bonae fidei,38 isso não significava, por outro lado, que a coisa vendida não 

precisasse ser concretamente estabelecida no momento da conclusão do contrato. A compra 

e venda do direito clássico exigia, conforme essas palavras de Pompônio, que a coisa vendida 

fosse, no momento da conclusão do contrato, visível, ou seja, que aparecesse ou pudesse se 

manifestar concretamente (“appareat”).39 Essa exigência justifica-se, do ponto de vista 

lógico, pelo efeito da emptio venditio de ordenar, com a perfeição do contrato, a coisa 

vendida ao patrimônio do comprador: se a compra e venda deslocava, entre as partes, a coisa 

do patrimônio do vendedor para o do comprador, a produção desse efeito pressupunha a 

existência de uma coisa certa sobre a qual possa incidir. Consequentemente, enquanto não 

houvesse determinação sobre a coisa, o efeito ordenador não poderia ser produzido, e, 

porque esse efeito não podia ser irradiado, também não era possível a formação do próprio 

contrato.40 

                                                 
property till conveyance, periculum emptoris offends against the principle res perit domino, but in any legal 

system it offends against the more basic principle of bilaterality in sale”). Ver, também, Motive II, § 368, p. 

206 e breve relato de Jakab, in: Estudos Zlinszky, pp. 161 ss. 
37 Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 8 pr. (tradução: “não se pode conhecer nem compra nem venda sem uma coisa 

que seja vendida”). Ver também Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 4, 1 e Paul. 5 ad Sab., D. 18, 1, 15 pr. 
38 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (594 s.); Coing, in: Gesammelte Aufsätze I, pp. 61 ss.; Meylan, in: Estudos 

Simonius, pp. 247 ss.; Fögen, Rg 6 (2005), 84 (86 ss.). Ver também Schermaier, in: Good Faith, pp. 63 ss. A 

literatura sobre a origem da emptio venditio é ampla e controvertida. Ver, por ex., Watson, TR 32 (1964), 245 

ss.; Meylan, TR 21 (1953), 129 ss.; Talamanca, in: Enc. Dir. 46, pp. 305 ss.; Cancelli, L’origine del contratto 

consensuale di compravendita del diritto romano, 1963; mais recentemente, Gordley, TLR 84 (2010), 1437 

(1440 ss). 
39 Bauer, Periculum emptoris, § 2 II, p. 29. 
40 Dieckmann, Der Nacherfüllungsanspruch, p. 46 et passim. 
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 Esse efeito ordenador, característica essa já existente na emptio venditio como 

compra e venda em dinheiro e que se perpetuou durante todo o direito romano, implicava, 

portanto, que a compra e venda fosse um ato ligado a uma coisa certa.41 Desse postulado 

decorria que, enquanto não houvesse uma coisa que aparecesse ou fosse visível, a compra e 

venda era “nulla”,42 isto é, juridicamente inexistente.43 Assim, se a coisa vendida não 

existisse ou não fosse possível no momento da conclusão do contrato, ou seja, se houvesse 

impossibilidade inicial física da prestação,44 se a coisa houvesse sido destruída ou se perdido 

antes da conclusão do contrato,45 se ela não pudesse existir (por ex., a venda de um 

hippocentaurus),46 se ela nunca tivesse existido (por ex., a venda de herança inexistente),47 

o contrato de compra e venda, em regra,48 não se formava.49 Da mesma forma, caso as partes 

celebrassem uma novação sob condição suspensiva e o objeto da obrigação deixasse de 

existir antes que o evento ocorresse, não haveria novação.50 Em contrapartida, o mero fato 

de o vendedor não ser proprietário da coisa alienada no momento da conclusão do contrato,51 

ou de apenas ele não se encontrar em condições, nesse momento, de cumprir seu dever 

contratual (impossibilidade subjetiva),52 não impedia, por si só, a formação da emptio 

venditio nem obstava a produção de efeitos,53 pois aqui existia uma coisa concreta. 

                                                 
41 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (592 ss.); Zulueta, Roman Law of Sale, p. 13; Dieckmann, Der 

Nacherfüllungsanspruch, pp. 43 s. 
42 Wolf, Iura 52 (2001), 29 (35); Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 240 s. 
43 O termo “nullum” não tinha, no direito romano, o mesmo significado que “nulo” tem atualmente no direito 

civil brasileiro, nem era empregado como termo técnico, tal como o faz a civilística moderna. No mais das 

vezes, “nullum” significava que o ato jurídico não existia. A respeito, cf. Zimmermann, The Law of 

Obligations, pp. 678 ss.; Kaser, RPr I, § 60 I, pp. 247 s.; Idem, RPr II, § 202 I, p. 92; Masi, in: Enc. Dir. 28, 

pp. 859 ss. Em nível monográfico, Di Paola, Contributi ad una teoria della invalidità, 1966. 
44 Cel. 8 digest., D. 50, 17, 185 (“impossibilium nulla obligatio est”). Em pormenores, cf. Schermaier, AUPA 

61 (2006), 241 ss. Sobre a origem, cf. Rabel, in: Estudos Gérardin, pp. 473 ss. Ver também Ulp. 42 ad Sab., D. 

50, 17, 31. 
45 Paul. 5 ad Sab., D. 18, 1, 15 pr.; Gai 3, 97; Inst. 3, 19, 1. 
46 Gai. 3, 97a; Inst. 3, 19, 1. No exemplo do hippocentaurus, as fontes tratam de estipulação, caso que, no 

entanto, se aplica perfeitamente à compra e venda. 
47 Paul. 14 ad Plaut., D. 18, 4, 7. A respeito, ver Kaser, BIDR 74 (1971), 45 (50 ss.); Torrent, Venditio 

hereditatis, pp. 158 s. 
48 Wollschläger, Unmöglichkeitslehre, pp. 11 s. Se o vendedor tivesse conhecimento da impossibilidade, o 

comprador poderia acioná-lo pela actio empti (Mod. 5 regul., D. 18, 1, 62, 1) ou, eventualmente, quando o 

comprador estivesse de boa-fé, por uma actio in factum (Ulp. 25 ad ed., D. 11, 7, 8, 1). 
49 Zimmemann, The Law of Obligations, pp. 687 ss. Sobre a impossibilidade inicial no direito romano, cf. 

Schermaier, in: Liber amicorum Végh, pp. 139 ss.; Peters, in: Estudos Kaser, pp. 285 ss.; Arp, Anfängliche 

Unmöglichkeit, pp. 63 ss.; Wollschläger, Unmöglichkeitslehre, pp. 7 ss. 
50 Ulp. 7 disp., D. 46, 2, 14 pr. 
51 Ulp. 41 ad Sab., D. 18, 1, 28. 
52 Ven. 5 stipul., D. 45, 1, 137, 5. 
53 Mera dificuldade não bastava para tornar a prestação impossível. Ver Kaser, RPr I, § 130 IV.1, p. 549; 

Zimmermann, The Law of Obligations, p. 688; Schermaier, AUPA 61 (2006), 241 (599 ss.). Em caso de 

stipulatio, Ven. 1 stipul., D. 45, 1, 137, 4. 
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 Apesar dessa regra geral, havia no direito romano dois casos que, por constituírem 

exceções, merecem melhor explicação: a emptio spei e a compra e venda de crédito. 

(b) Emptio spei e compra de crédito 

 A compra da esperança (emptio spei) era um negócio não condicionado em que 

comprador e vendedor acordavam que determinada coisa inexistente ou indeterminada no 

momento da conclusão do contrato pertenceria ao comprador, se ela viesse a existir no 

futuro.54 Assim, se as partes acordassem na compra de um lanço de rede de pesca ou da 

captura de aves, o comprador não apenas teria direito aos peixes ou aos pássaros capturados, 

independentemente de virem muitos peixes ou aves, a quantidade esperada ou menos do que 

o normal, como também assumiria o risco da captura de nenhum animal.55 Característico 

dessa transação era seu aspecto especulativo,56 cuja consequência era que mesmo que 

nenhuma coisa viesse a constituir objeto da transação, a compra e venda formava-se e o 

comprador seria obrigado a pagar o preço ao vendedor.57 Comprava-se, portanto, a 

possibilidade de ganho (emptio aleae).58 A contrapartida da emptio spei era a emptio rei 

speratae, um ato sob a condição suspensiva de que ao menos uma pequena quantidade de 

determinada coisa viesse a se tornar objeto do contrato (venditio cum re).59 Exemplos 

clássicos eram a compra de frutos e de partos futuros,60 que somente se tornaria perfeita (e 

o comprador teria de pagar o preço) se e no momento em que algo viesse a existir.61 

 A configuração dogmática da emptio spei contradizia a concepção de que a emptio 

venditio clássica era um ato necessariamente ligado a uma coisa (“nec emptio...”).62 Afinal, 

se, por ex., no caso de um lanço de rede, nenhum peixe fosse capturado, não haveria nem 

uma coisa que pudesse ser objeto da compra e venda, nem essa coisa poderia ser alocada, no 

                                                 
54 Kaser, BIDR 74 (1971), 45 ss.; Senn, RH 34 (1956), 163 (170 ss.). 
55 Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 8, 1. Sobre o exemplo dos missilia, ver Knütel, SZ RA 117 (2000), 445 (446 ss.). 
56 Kaser, BIDR 74 (1971), 45 (50); Zimmermann, The Law of Obligations, p. 247; Thomas, TLR 33 (1959), 

541 (541). 
57 Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 8, 1. Em contrapartida, o vendedor era responsável se não fizesse o devido esforço 

para que, no exemplo do lanço, peixes fossem capturados. Ver Cel. 27 digest., D. 19, 1, 12. 
58 Kaser, BIDR 74 (1971), 45 (48); Daube, in: Estudos Paoli, p. 206. Em consequência, essa possibilidade tem 

de existir, ou seja, o ganho eventual tem de ser possível no momento da conclusão do contrato, senão inexiste 

compra e venda – Cf. Endemann, Emptio rei speratae und emptio spei, p. 17. Sobre os aspectos práticos da 

emptio spei, ver Paling, Irish Jurist 8 (1973), 178 (180 ss.). 
59 Arangio-Ruiz, La Compravendita I, pp. 117 ss.; Zimmermann, The Law of Obligations, p. 246; Thomas, TLR 

33 (1959), 541 (541); Senn, RH 34 (1956), 163 (167 ss.). Ver, também, Kurz, Labeo 20 (1974), 194 ss. 
60 Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 8 pr. 
61 No direito clássico nem sempre havia, porém, uma clara distinção entre emptio spei e emptio rei speratae – 

Cf. Thomas, TLR 33 (1959), 541 (543 et passim). 
62 Daube, in: Estudos Paoli, p. 204; Idem, in: Estudos Zulueta, pp. 12 s.; Senn, RH 34 (1956), 163 (171 s.); 

Knütel, SZ RA 117 (2000), 445 (451), que fala em uma “’Deformation’ des Typs der emptio venditio”; Thomas, 

TLR 33 (1959), 541 (544); Endemann, Emptio rei speratae und emptio spei, pp. 12 s. 
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momento da conclusão do contrato, ao patrimônio do comprador. Não havendo uma coisa 

concreta, não haveria, por consequência, emptio venditio. Essa dificuldade foi contornada 

por Pompônio com o argumento engenhoso de que o objeto da compra e venda não seria 

necessariamente uma coisa futura, mas, no caso de nada vir a existir, a esperança (spes) de 

que algo viesse a aparecer: “emptio enim contrahitur etiam si nihil inciderit, quia spei emptio 

est”.63 Com isso, era possível vender de herança de pessoa já morta,64 inclusive quando o 

vendedor não estivesse certo de sua qualidade de herdeiro,65 de modo que ele poderia reter 

o preço mesmo se mais tarde ficasse provada a inexistência de seu direito à herança.66 

Contudo, se a admissibilidade de vender a possibilidade de um ganho futuro constituía, de 

fato, uma exceção à regra da emptio venditio como um ato ligado a uma coisa,67 o mesmo 

não se pode dizer quanto à sua concepção como negócio de alienação, porque a inexistência 

de uma coisa corpórea não impedia, por si só, que a possibilidade de ganho futuro em si 

fosse alocada ao patrimônio do comprador já no momento de conclusão do contrato.68 

 A mesma contradição é identificada quanto à venda de crédito.69 Nesse caso, o 

vendedor obrigava-se a transmitir ao comprador um crédito que tinha com terceiro, 

assumindo o comprador a posição de credor diante dele.70 Segundo os juristas Celso e 

Ulpiano, o vendedor de um crédito era responsável pela existência do crédito, mas não pela 

solvibilidade do terceiro-devedor, salvo acordo em sentido contrário.71 Embora se pudesse 

supor que, assim como na compra em venda de coisa corpórea, a actio empti fosse garantida, 

como exceção, apenas no caso de o vendedor ter agido com dolo,72 na compra e venda de 

crédito, ao contrário, o vendedor assumia a garantia exatamente para a hipótese de o crédito 

                                                 
63 Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 8, 1 (tradução: “a compra é de fato contraída mesmo se <na captura de peixes> 

nada tenha sido capturado, porque a compra é da esperança <de capturar algo>”); Zimmermann, The Law of 

Obligations, p. 249. 
64 Do contrário, haveria um pactum corvinum, que era inválido por ofensa aos bons costumes (boni mores), 

que consistia no fato de o comprador desejar a morte do futuro de cujus, para que ele recebesse a herança o 

mais rápido possível. Ver, entre outros, Pap. 22 resp., D. 39, 5, 29, 2. 
65 Ulp. 32 ad ed., D. 18, 4, 11. 
66 Zimmermann, The Law of Obligations, p. 249. Nem sempre a venda de herança era uma venda cum re (cf. 

nt. 47 supra); eventualmente ela poderia ser emptio spei. Sobre as possíveis configurações da venditio 

hereditatis, ver Kaser, BIDR 74 (1971), 45 ss. 
67 A doutrina é unânime nesse ponto. Ver, entre outros, Zimmermann, The Law of Obligations, p. 249; 

Schermaier, in: Liber amicorum Végh, pp. 151 s.; Arangio-Ruiz, La compravendita, pp. 117 ss.; nt. 62 supra. 
68 Nesse sentido, Talamanca contrapõe o pagamento do preço como contrapartida pela possibilidade de ganho 

(alea) – Cf. Enc. Dir. 46, p. 346. 
69 A venda de crédito no direito romano foi, ao menos aparentemente, pouquíssima estudada, não havendo nem 

monografias, nem artigos dedicados exclusivamente ao assunto. O máximo que se encontra na literatura são 

curtas referências ao tema em meio a outros estudos, principalmente sobre impossibilidade da obrigação e 

responsabilidade do vendedor por evicção. 
70 Talamanca, in: Enc. Dir. 46, pp. 356 s. 
71 Ulp. 22 ad ed., D. 18, 4, 4; Hermog. 2 iur. epit., D. 21, 2, 74, 3. 
72 Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 1. 
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não existir (“debitorem autem esse praestare”).73 Somente nesse caso o vendedor tinha actio 

empti, o que significa que os juristas romanos admitiam a formação da venda de crédito 

exatamente para a hipótese de não existir uma coisa (no caso, incorpórea) que constituísse 

objeto do contrato.74 A venda de crédito representa, portanto, uma exceção à regra de que a 

emptio venditio clássica era necessariamente ligada a uma coisa certa. Indo além, ela 

também significou uma ruptura da compra e venda como negócio de alienação, pois se na 

emptio spei ainda se pode pensar na alocação da possibilidade de ganho ao patrimônio do 

comprador, na venda de crédito em que o crédito não existia a emptio venditio se formava 

apesar de não haver nada – nem mesmo uma chance – que pudesse ser atribuído ao 

comprador no momento da conclusão do contrato. 

 Em resumo, se tanto a emptio spei quanto a venda de crédito constituíam exceções à 

regra de que a emptio venditio clássica era um ato ligado a uma coisa, apenas a segunda 

contradizia a estrutura da compra e venda como negócio de alienação. Com isso se 

identificam, já no direito romano, os primeiros sinais que indicavam a tendência de 

flexibilizar tanto as exigências de determinação e de visibilidade (no sentido de “venire” e 

de “apparere”) da coisa na emptio venditio, como a necessidade de irradiação do efeito 

alocativo da coisa ao patrimônio do comprador no momento da conclusão do contrato. 

2. Distribuição do risco 

(a) Regra geral: periculum est emptoris 

 A distribuição do risco está, sem sombra de dúvidas, dentre as questões mais 

discutidas e controversas do contrato de compra e venda no direito romano.75 Ela trata da 

                                                 
73 Schermaier, in: Estudos Végh, p. 153; Talamanca, in: Enc. Dir. 46, p. 356, afirmando, porém, tratar-se de 

um “contrato aleatorio” em que haveria “un’alea diversa che non riguarda tanto la consistenza dell’oggetto 

della transazione […] quanto la solvibilità del debitore”. 
74 Em sentido diverso, Flume, Rechtsakt und Rechtsverhältnis, pp. 118 s. nega haver uma contradição entre a 

venda de crédito e a regra “nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest ingellegi”, sob o argumento de 

que a venda de crédito teria uma posição especial, porquanto objeto da prestação não seria uma coisa (res), 

mas o “debitorem praestare esse”. Tal entendimento não deve ser seguido, porque se assim fosse, também a 

possibilidade de ganho da emptio spei poderia ser separada da regra “nec emptio...” com a mera afirmação de 

que objeto da prestação seria, no caso do lanço de rede, a mera tentativa de capturar peixes, ou seja, o ato de 

lançar a rede pelo vendedor, o que, no entanto, não deve ser seguido, já que “res” significava coisa visível, 

coisa que aparecesse, se manifestasse (ver Cap. I, A.II.1(a)). 
75 A literatura é vastíssima: Bauer, Periculum emptoris, 2008 (a respeito, Pennitz, SZ RA 117 (2000), pp. 631 

ss.); Silveira Marchi, RFDUSP 96 (2001), 45 ss.; Pennitz, Periculum rei venditae, 2000 (a respeito, Ernst, SZ 

RA 121 (2004), 363 ss.); Jakab, in: Estudos Zlinszky, pp. 161 ss.; Talamanca, Sem. Compl. 7 (1996), 217 ss.; 

Molnár, in: Sodalitas 5, pp. 2227 ss.; Ernst, SZ RA 99 (1982), 216 ss.; Idem, Periculum est emptoris, 1981; 

Peters, in Estudos Kaser, pp. 221 ss.; MacCormack, LQR 101 (1985), 573 ss.; Idem, SZ RA 96 (1979), 129 

ss.; Idem, BIDR 82 (1979), 11 ss.; Meylan, Iura 1 (1950), 253 ss.; Idem, in: Estudos Guhl, pp. 9 ss.; Idem, 

RIDA 3 (1949), 193 ss.; Krückmann, SZ RA 59 (1939), 1 ss.; Idem, SZ RA 60 (1940), 1 ss.; Hoetink, Periculum 

est emptoris, 1928; Haymann, SZ RA 48 (1928), 314 ss.; Idem, SZ RA 41 (1920), 44 ss.; Seckel/Levy, SZ RA 

47 (1927), 117 ss.; Konstantinovitch, Periculum rei venditae, 1923; Arnò, Periculum rei venditae, 1897. 
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pergunta central de saber se o comprador permanece obrigado a pagar o preço, no caso de a 

coisa se perder ou se deteriorar por fato não imputável a nenhuma das partes entre a 

conclusão (ou, dependendo do caso, da perfeição)76 do contrato e a entrega da coisa.77 Esse 

fato não imputável a nenhuma das partes é denominado periculum78 e abrange os casos de 

força maior,79 ou seja, aqueles que decorrem de forças da natureza, como inundação, 

terremoto, naufrágio, incêndio, insurreição etc.80 Trata-se, portanto, de periculum vis 

maioris.81 O lapso temporal em que se discute por conta de quem corre o perigo é aquele 

entre a conclusão e a tradição da coisa; antes da conclusão e depois da tradição, o perigo da 

perda fortuita da coisa é suportado por seu proprietário (res perit domino, ou periculum sentit 

domino).82 Em princípio, duas soluções são possíveis.83 De um lado, o comprador pode 

permanecer obrigado a transferir a propriedade do dinheiro ao vendedor, embora ele nada 

receba, o que implica que ele suporta o risco da perda (daí periculum est emptoris). De outro 

lado, a perda fortuita da coisa pode levar a que o comprador não esteja mais obrigado a pagar 

o preço, pois ele não adquiriu posse sobre a coisa vendida (fala-se, então, de periculum est 

venditoris). Se ele tiver pago, ele terá ação por pagamento indevido em face do vendedor.84 

 Na doutrina contemporânea, encontram-se basicamente três posições sobre a 

distribuição do risco no direito romano clássico.85 A primeira, atualmente dominante, 

entende que no direito clássico vigia a regra periculum est emptoris.86 A segunda, defendida 

                                                 
76 Sobre a perfeição, ver Cap. I, A.II.3, infra. 
77 Ernst, Periculum est emptoris, p. 1; Kaser, SZ RA 96 (1979), 89 (111). 
78 Para uma análise da palavra “periculum” nas fontes, cf. MacCormack, SZ RA 96 (1979), 129 ss.; Idem, 

BIDR 82 (1972), 11 ss. 
79 Zimmermann, The Law of Obligations, p. 287; Ernst, Periculum est emptoris, p. 2; Idem, SZ RA 99 (1982), 

216 (217); Kaser, RPr I, § 130 VI 2, p. 552; Idem, SZ RA 96 (1979), 89 (112); Miquel, SZ RA 81 (1964), 134 

(143); Schulz, CRL, n. 919, p. 533. 
80 Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23; Gai. 9 ad ed. prov., D. 13, 6, 18 pr.; Inst. 3, 14, 2. 
81 Nt. 79 supra. Sobre a transformação do conceito de vis maior, ver Gerkens, in: Estudos Pool, pp. 110 ss.; 

Ernst, Index 22 (1994), 293 ss. 
82 Ernst, Periculum est emptoris, pp. 1 s.; Idem, SZ RA 99 (1982), 216 (217 s.). 
83 Ver quadro com os principais fragmentos sobre o assunto, descriminando o jurista, a coisa (merx), a 

ocorrência ou não de tradição, o tipo de perigo (destruição ou deterioração), o resultado da decisão (periculum 

est emptoris ou periculum est venditoris) e sua fundamentação em Silveira Marchi, RFDUSP 96 (2001), 45 

(71 s.). 
84 Ernst, Periculum est emptoris, p. 1. 
85 Para breves reproduções dos posicionamentos na doutrina de direito romano, ver Silveira Marchi, RFDUSP 

96 (2001), 45 (47 ss.); Nacata Jr., RDPriv 13, vol. 51 (2012), 143 (147 ss.). 
86 Inst. 3, 23, 3; Paul. 33 ad ed., D. 18, 6, 8 pr.; Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 281 ss., 287 ss.; 

Seckel/Levy, SZ RA 47 (1927), 117 ss.; Schulz, CRL, pp. 532 s.; Arangio-Ruiz, La compravendita II, pp. 250 

ss.; Zulueta, Roman Law of Sale, pp. 30 ss.; Ernst, Periculum est emptoris, passim; Idem, SZ RA 99 (1982), 

216 ss.; Peters, in: Estudos Kaiser, pp. 221 ss.; Molnár, in: Sodalitas 5, pp. 2227 ss.; Kaser, RPr I, § 130 VI.2, 

p. 552; Idem, SZ RA 96 (1979), 89 (113 ss.); Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 41 Rdnr. 21 s.; 

Kunkel/Honsell, Römisches Recht, § 114 IV, pp. 309 s.; Hausmaninger/Selb, Römisches Privatrecht, pp. 237 

s.; Krückmann, SZ RA 59 (1939), 1 ss.; Idem, SZ RA 60 (1940), 1 ss.; Miquel, SZ RA 81 (1964), 134 (139 

ss.). 
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principalmente por Haymann87, sustenta a visão oposta, ou seja, de que os juristas romanos 

imputavam a perda fortuita ao vendedor, porquanto o risco do fortuito seria transmitido ao 

comprador somente no momento da tradição (periculum est venditoris).88 A terceira vertente, 

representada por Rabel89, não vislumbra nas fontes uma regra unitária, mas um tratamento 

diferenciado conforme a situação fática regrada,90 sendo possível, na melhor das hipóteses, 

identificar uma regra conforme um grupo de casos.91 Uma análise detalhada dos fragmentos 

pertinentes, bem como uma discussão aprofundada de cada uma dessas teses e suas variantes, 

não é possível nesta sede e excederia os objetivos do presente trabalho. Decisivo é, porém, 

que a regra periculum est emptoris não apenas é hoje amplamente aceita,92 como também se 

encontra em perfeita sintonia com a concepção aqui sustentada de que a emptio venditio era 

um negócio de alienação.93 Se a coisa vendida é alocada no momento da conclusão do 

contrato ao patrimônio do comprador, nada mais natural e lógico do que atribuir a ele o risco 

da perda fortuita, ainda que a tradição somente ocorra posteriormente.94 

 Sendo aceita a regra periculum est emptoris como princípio vigente no período 

clássico, cumpre fazer um breve esclarecimento sobre sua origem. Muitos autores tentam 

explicar sua adoção como uma reminiscência da emptio venditio arcaica, caracterizada pelo 

fato de as partes se encontrarem, celebrarem o contrato e adimplir imediatamente seus 

deveres, ou seja, o vendedor transferia a posse da coisa e o comprador transferia a 

propriedade do preço imediatamente.95 Essa concepção é conhecida como “pensamento da 

venda à vista”.96 A compra e venda seria, então, um contrato executório que, embora não 

criasse deveres de adimplemento para as partes, forneceria uma causa jurídica para 

transação, justificando, dessa forma, o deslocamento patrimonial e impedindo a repetição 

por enriquecimento sem causa. Embora pareça à primeira vista convincente, esse 

                                                 
87 SZ RA 41 (1920), 185 ss.; SZ RA 48 (1928), 314 ss. 
88 Assim também Arnò, Periculum rei venditae, pp. 1 ss.; Betti, Estudos De Francisci I, pp. 131 ss.; Idem, SZ 

RA 82 (1965), 1 ss.; Konstantinovitch, Periculum rei venditae, pp. 67 ss.; Huvelin, RH 3 (1924), 318 ss. 
89 SZ RA 42 (1921), 543 (559 ss.); Das Recht des Warenkaufs II, § 111, 3, pp. 299 s.  
90 No mesmo sentido de Rabel, cf. Talamanca, in: Enc. Dir. 46, p. 451; Idem, Istituzioni, p. 588; Silveira 

Marchi, RFDUSP 96 (2001), 45 (69 ss.); Burdese, in: NNDI 20, p. 599; Vogt, in: Estudos Koschaker II, pp. 

162 ss. (restrito à compra e venda de escravos). 
91 Assim Jakab, que embora reconheça periculum emptoris como regra geral, vê na compra e venda de vinho 

um grupo de casos à parte – Cf. Risikomanagement, pp. 187 ss., em especial 204. Sobre essa obra, ver resenha 

crítica de Ernst, SZ RA 128 (2011), 605 (em especial 611 ss.). 
92 Nt. 86 supra. 
93 Ernst, Einrede des nichterfüllten Vertrages, p. 57. 
94 HKK/Ernst §§ 446, 447 Rdnr. 2. 
95 Wolf, TR 45 (1977), 1 (13 s.); Idem, Iura 52 (2001) 29 ss.; Schermaier, in: Liber amicorum Végh, pp. 149 

ss.; Kaser, RPr I, § 130 VI.2, p. 552; Idem, SZ RA 96 (1979), 89 (114); Plessis, Roman Law, n. 9.3.1.2, p. 264; 

Harke, in: Sistema jurídico e pessoa jurídica, pp. 42 s. 
96 Em alemão, “Barkaufgedanke” e, em italiano, “vendita a contanti”. A melhor tradução dessas expressões em 

português é “venda à vista”, sugerida entre nós por Silveira Marchi (cf. RFDUSP 96 (2001), 45 (52)). 
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entendimento não explica por que a compra e venda não evoluiu de maneira diversa. Se, de 

fato, a emptio venditio arcaica e a clássica têm em comum o fato de o perigo da perda fortuita 

transferir-se ao comprador no momento da conclusão do contrato, o pensamento de compra 

em dinheiro poderia ter levado, sem esforço teórico, à regra oposta, de que o perigo só se 

transfere ao comprador com a tradição, visto que na emptio venditio arcaica conclusão do 

contrato e entrega da coisa estavam necessariamente ligadas e ocorriam no mesmo 

momento.97 Além disso, também não é crível que os juristas clássicos tenham ficado presos 

à concepção da venda em dinheiro, quando eles não apenas foram capazes de transformar o 

contrato de compra e venda de meramente executório em criador de deveres obrigacionais, 

como admitiram, mesmo se apenas em caráter excepcional, a emptio venditio sine re.98 

 Dessa forma, a regra periculum est emptoris confirma que o traço fundamental, 

característico e decisivo da emptio venditio clássica consistia em ser um negócio de 

alienação. 

(b) Responsabilidade por custódia 

 Se a regra periculum est emptoris era, à primeira vista, muito rigorosa para o 

comprador, que, embora ainda não tivesse posse sobre a coisa, já suportava o risco de sua 

deterioração ou perda, essa falsa impressão logo se desfaz pelo fato de que seu rigor era, na 

prática, substancialmente atenuado através da responsabilidade por custódia (custodia).99 

Segundo a doutrina atualmente dominante,100 ela consistia em um dever de vigilância que, 

assumido em alguns tipos de obrigação expressa,101 em outros tacitamente,102 transformou-

se, no período clássico, em uma responsabilidade pela garantia de determinados resultados 

(custodiam praestare).103 A custódia não era nem responsabilidade subjetiva nem 

responsabilidade por objetiva, mas uma responsabilidade determinada pela ocorrência de 

determinados fatos típicos que desencadeavam a incidência da norma.104 Bastava, portanto, 

                                                 
97 Bauer, Periculum emptoris, § 2 VI, p. 75. 
98 Bauer, Periculum emptoris, § 2 VI, pp. 74 s. Ver Cap. I, A.II.1.(b), supra. 
99 A literatura é sobre custódia ampla. Ver, por ex., Nacata Jr., A responsabilidade por custodia, passim, com 

indicação bibliográfica. 
100 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 193 ss.; Kaser, RPr I, § 118 III.2, p. 507; Kaser/Knütel/Lohsse, 

Römisches Privatrecht, § 36 Rdnr. 15 s.; Harder, in: Estudos Kaser, p. 352, nt. 6; Kunkel/Honsell, Römisches 

Recht, § 93 III.2, pp. 233 ss. 
101 Por ex., nos casos do nauta, caupo e stabularius – Cf. Kaser, RPr I, § 118 III.2, p. 507. 
102 Por ex., emptio venditio – Cf. Ulp. 29 ad Sab., D. 47, 2, 14, 1; Ner. 3 membran., D. 19, 1, 31 pr. 
103 Sobre a obrigação de praestare, cf. Cardilli, L’obbligazione di “praestare”. Em sentido diverso, de que a 

custódia consistiria não um critério de responsabilidade, mas uma obrigação contratual, cf. Cannata, 

Responsabilità contrattuale, pp. 39 ss. (a respeito, Metro, Labeo 13 (1967), 60 ss.); van den Bergh, TR 43 

(1975), 59 ss.; Nacata Jr., A responsabilidade por custodia, passim. 
104 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 36 Rdnr. 15 s.; Talamanca, in: Enc. Dir. 11, p. 562. 
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a ocorrência de determinado evento típico para que, independentemente da existência de 

culpa, o obrigado por custódia pudesse ser chamado a responder pelo ocorrido.105 Embora a 

custódia fosse uma responsabilidade típica do comodato,106 ela existia em diversos outros 

tipos contratuais, como a compra e venda,107 penhor,108 sociedade,109 locação de coisa,110 

contrato do transportador marítimo (nauta), do estalajadeiro (caupo) e do locador de 

estábulos para animais (stabularius)111 etc. O caso mais importante de responsabilidade por 

custódia era o do furto,112 mas ela também ocorria, por ex., quando escravo que precisava 

ser vigiado fugisse.113 

 Em regra, a responsabilidade rigorosa por custódia se justificava, de um lado, pela 

necessidade de controle de perigos e,114 de outro, pelo princípio da utilidade, segundo o qual 

aquele que tinha a vantagem da posse também tinha, por causa de seu ganho, sua 

responsabilidade ampliada.115 No caso da emptio venditio, o dever de custódia do vendedor 

justificava-se apenas em face da primeira razão, porque ele tinha a posse de uma coisa que, 

conforme concepção da compra e venda como negócio de alienação, já havia sido alocada 

ao patrimônio do comprador no momento da conclusão do contrato.116 Tendo em vista a 

estrutura da emptio venditio, a custódia exercia, portanto, a função de restabelecer o 

equilíbrio sistemático entre deveres e a distribuição do risco entre partes, pois, se o 

comprador já era tratado como dono da coisa e assumia todos os riscos antes da tradição, o 

interesse do comprador somente poderia ser protegido por meio do estabelecimento de um 

dever correspondente do vendedor de vigiar a coisa. Por tal motivo, o vendedor era 

equiparado a um comodatário,117 no sentido de que também ele tinha o dever de evitar o 

                                                 
105 Alguns autores identificam, por tal razão, a responsabilidade por custódia com a moderna responsabilidade 

objetiva. No entanto, parece aconselhável evitar a leitura de figuras jurídicas romanas a partir da perspectiva e 

dos conceitos do direito atual. 
106 Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 5; PS. 2, 4, 3. Ver Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 193 ss. 
107 A respeito, Nacata Jr., A responsabilidade por custodia, pp. 16 s. 
108 Ulp. 8 ad ed., 13, 7, 13, 1. 
109 Ulp. 31 ad ed., D. 17, 2, 52, 2-3. 
110 Inst. 3, 24, 5. Ver Hoffmann-Riem, SZ RA 86 (1969), 394 (396 ss.). 
111 Ulp. 14 ad ed., D. 4, 9, 3, 1; Gai. 5 ad ed. prov., D. 4, 9, 5 pr. 
112 Inst. 4, 1, 15; Gai. 3, 205 ss.; Talamanca, in: Enc. Dir. 11, p. 562. 
113 Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 6. 
114 Hoffmann-Riem, SZ RA 86 (1969), 394 (395). 
115 Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 2-3. A respeito do princípio da utilidade, ver, entre outros, Nörr, SZ RA 73 

(1956), 68 ss. 
116 Bauer, Periculum emptoris, § 2, p. 62. 
117 Paul. 5 ad Sab., D. 18, 6, 3. 
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perecimento ou deterioração da coisa por dolo, culpa ou por furto, até que ela fosse entregue 

ao comprador.118 

 Essa atenuação do risco do vendedor por meio da responsabilidade por custódia do 

comprador não era, porém, irrestrita, mas se limitava, em regra, ao casus minor.119 A perda 

por vis maior, em contrapartida, era, como já salientado, suportada pelo comprador. É por 

meio dessa inter-relação funcional entre a regra periculum est emptoris e a responsabilidade 

por custódia que se extrai o resultado de que, embora as fontes não o digam expressamente, 

o risco assumido pelo comprador entre a conclusão da emptio venditio e a tradição restringia-

se à vis maior.120 Note-se, por fim, que embora seja correto falar, nesse lapso temporal, de 

um “periculum vis maioris” do comprador, não se pode se referir, sem alterar o significado 

do termo “periculum”, a um “periculum casus minoris” ou “periculum custodiae” do 

vendedor, porquanto as hipóteses de custódia não diziam sempre respeito ao 

desaparecimento físico da coisa, mas antes a uma perda meramente econômica. Quando se 

fala que o perigo do comprador é, no resultado, muito reduzido pela custódia,121 há uma 

mudança de enfoque, pois “perigo” aqui não significa necessariamente perda ou deterioração 

física da coisa (periculum em sentido jurídico), mas simples prejuízo decorrente da 

improbabilidade de sua recuperação.122 No caso de furto da coisa vendida em posse do 

vendedor antes da tradição, é exatamente a possibilidade fática de recuperar a coisa que 

justifica o dever do vendedor de ceder ao comprador sua rei vindicatio.123 

                                                 
118 Ulp. 29 ad Sab., D. 47, 2, 14 pr.: “et sane periculum rei ad emptorem pertinet, dummodo custodiam venditor 

ante traditionem praestet” (tradução: “e certamente o perigo <de perda ou deterioração> da coisa pertence ao 

comprador, contanto que o vendedor seja responsável por custódia antes da tradição”). 
119 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 36 Rdnr. 16; Schulz, CRL, n. 885, p. 515, n. 119, p. 533. 

Eventualmente, quando o dano fosse causado por culpa do devedor (vendedor), a responsabilidade por custódia 

abarcava também os casos de vis maior. O mesmo valia quando o devedor assumisse voluntariamente o risco 

da perda por força maior. Ver Gai. 2 aeror., D. 44, 7, 1, 4; Ulp. 28 ad ed., D. 13, 6, 5, 4; Zimmermann, The 

Law of Obligations, pp. 196 s. 
120 Kaser, SZ RA 96 (1979), 89 (100 s., 114 s.). 
121 Assim, por ex., Bauer, Periculum emptoris, § 2, p. 63. 
122 A polissemia do termo “periculum” é comumente referida na literatura. Assim, por ex., Miquel, SZ RA 81 

(1964), 134 (150, 163). 
123 Ulp. 29 ad Sab., D. 47, 2, 14 pr.; Kaser, SZ RA 96 (1979), 89 (117 s.). 
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(c) Commoda et incommoda 

 A máxima124 commodum eius esse debet, cuius periculum est,125 também conhecida 

por qui habet commoda ferre debet onera,126 está estritamente ligada à distribuição de riscos 

no direito romano.127 Por meio dela pretende-se exprimir a ideia de que aquele que aufere 

vantagens de uma coisa também deve, por receber os ganhos, arcar com eventuais 

desvantagens.128 Nas fontes, encontram-se exemplos de sua aplicação em diversos temas, 

como na proibição da sociedade leonina, porquanto uma sociedade em que um sócio arcasse 

com todos os danos sem perceber lucros seria extremamente iníqua;129 na regra segundo a 

qual o magistrado que criasse uma nova norma deveria ser julgado por ela quando ele fosse 

parte no processo;130 no fato de que o beneficiário da caducidade do legado assumir, junto 

com o recebimento dos benefícios das heranças, também seus encargos;131 e na justificativa 

da actio institoria, na qual aquele que se beneficiava com a contratação por meio do preposto 

(institutor) também devia ser responsável pelos atos por ele praticados frente a terceiros com 

sua autorização.132 Embora essa máxima não tenha atingido o caráter de uma regra universal 

no direito clássico,133 visto que em não poucos fragmentos ela foi inserida pelos 

compiladores como fundamentação adicional e supérflua,134 ela consistiu em elemento 

essencial para justificação de determinadas decisões desse período.135 

 O campo mais fértil de aplicação dessa máxima no direito romano foi talvez o da 

emptio venditio. Se o comprador suportava, desde o momento da conclusão do contrato, o 

perigo da perda ou da deterioração da coisa por força maior, logo uma desvantagem 

(incommodum), nada mais natural que a ele também fosse atribuída qualquer vantagem 

                                                 
124 Sobre a diferença entre máxima, adágio, brocardo, provérbio e paronímia, cf. van Baars, Point d’interêt, pp. 

13 ss., trecho que infelizmente não pudermos ler, por estar em holandês; há, porém, resumo em inglês à p. 169, 

nt. 1. 
125 Inst. 3, 23, 3 (tradução: “o cômodo deve ser daquele a quem pertence o perigo”). 
126 van den Bergh, in: Estudos Scheltema, pp. 21 ss. (tradução: “aquele que tem os cômodos deve suportar os 

ônus”). 
127 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 26 Rdnr. 10 s. 
128 Paul. 3 ad Sab., D. 50, 17, 10. A regula iuris desse fragmento foi extraída do regulamento de legado – Cf. 

Lenel, Palingensia I, n. 1638, Sp. 1256. 
129 Ulp. 30 ad Sab., D. 17, 2, 29, 2.  
130 D. 2, 2 (rubrica); Genzmer, SZ RA 62 (1942), 122 ss. 
131 Iust. C. 6, 51, 1, 4 (a. 534). 
132 Ulp. 28 ad ed., D. 14, 3, 1. Sobre a responsabilidade por fato de terceiro, ver Rodrigues, Responsabilidade 

civil, 2015. 
133 van den Bergh, in: Estudos Scheltema, pp. 41 s. 
134 Assim, por ex., em Pomp. 2 ad Sab., D. 30, 8 pr. (“quia etiam...” é aqui desnecessário, porquanto o mero 

fato de o testador haver mudado de vontade já bastava para justificar a decisão – Cf. Van den Bergh, in: Estudos 

Scheltema, pp. 38 s.). 
135 Na literatura, essa máxima é amplamente aceita. Ver, por ex., Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, 

§ 41 Rdnr. 24, com indicação de literatura. 
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(commodum) não imputável a nenhuma das partes.136 Os exemplos mais evidentes 

concernem à vantagem acessória (ou commodum acessório), que era o ganho adquirido pelo 

fato de algo juntar-se à coisa vendida.137 Assim, se após a conclusão do contrato o escravo 

morresse ou se machucasse, o imóvel fosse destruído total ou parcialmente por fogo, a 

margem do terreno submergisse por força da correnteza do rio138 ou as árvores do prédio 

fossem arrancadas pelo vento de uma tempestade,139 o comprador suportaria o dano, porque 

a coisa já teria sido alocada a seu patrimônio. Em contrapartida, frutos percebidos140 e os 

acréscimos decorrentes de aluvião141 deviam ser entregues ao comprador. A mesma lógica 

valia, segundo a doutrina majoritária,142 para vantagem substitutiva (ou commodum 

substitutivo), que consistia naquilo que tomava o lugar do objeto da prestação (por ex. 

indenização pelo valor da coisa destruída).143 No caso de a coisa ter sido roubada, o vendedor 

tinha o dever de ceder ao comprador sua actio furti, rei vindicatio e eventuais condictiones,144 

e, caso ela tivesse sofrido um dano, de transmitir ao comprador a actio damni infecti, actio 

aquae pluviae arcendae, actio legis Aquiliae e interdictum quod vi aut clam.145 Da mesma 

forma, se o vendedor tivesse efetuado benfeitorias necessárias para manutenção da coisa, 

teria o comprador o dever de ressarci-lo.146 

 Com isso, a máxima commodum eius esse debet, cuius periculum est confirma a 

concepção da emptio venditio clássica como um negócio de alienação, pois também ela era 

aplicada sob a perspectiva de que a coisa vendida era alocada ao patrimônio do comprador 

no momento da conclusão do contrato.147 

                                                 
136 Harder, in: Estudos Kaser, p. 365, destacando que o comprador recebia vantagens não “quando” ele 

suportava o risco de pagar o preço, ainda que a coisa se perdesse por força maior (perigo da coisa), mas 

“porque” esse risco era a ele imputado. 
137 Mommsen, Commodum, p. 2. 
138 Paul. 5 ad Sab., D. 18, 6, 7 pr. 
139 Exemplo de Harder, in: Estudos Kaser, p. 365. 
140 Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 10; Pomp. 9 ad Sab., D. 19, 1, 3, 1. 
141 Paul. 5 ad Sab., D. 18, 6, 7 pr. 
142 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 41 Rdnr. 24. Em sentido contrário, a nosso ver sem razão, 

Harder, in: Estudos Kaser, pp. 351 ss. 
143 Mommsen, Commodum, pp. 2 s. Além do commodum acessório e do substitutivo, a doutrina conhece, ainda, 

o commodum ex negotiatione, que consistia no preço auferido pelo vendedor ao alienar a coisa a um terceiro. 

Esse valor não era, no entanto, visto como commodum substitutivo, porque o vendedor continuava obrigado a 

entregar a posse da coisa ao comprador, apesar de não mais possuir a coisa (Paul. 16 quaest., D. 18, 4, 21). 
144 Gai. 10 ad ed. prov., D. 19, 2, 25, 8; Gai. 10 ad ed. prov., D. 18, 1, 35, 4; Inst. 3, 23, 3a. 
145 Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 12. 
146 Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 13, 22; Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 277 s., 290. 
147 Bauer, Periculum emptoris, § 2 V, p. 72. 
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(d) Efeito da mora 

 Um último elemento que influía substancialmente na distribuição do risco da emptio 

venditio era a mora. No direito romano clássico, mora ocorria quando, havendo um débito 

acionável e exigível, uma das partes não o cumpria por fato a ela imputável (si per eum stat, 

quo minus solvat).148 A mora podia ser tanto do devedor quanto do credor. No caso de mora 

debitoris, além dos requisitos da acionabilidade149 e da exigibilidade150 da obrigação, há 

controvérsia na doutrina se a culpa e a interpelação eram necessárias para constituição da 

mora.151 Segundo a opinião dominante, a culpa152 era requisito para constituição da mora,153 

pois era essencial que o devedor estivesse ou devesse estar consciente do seu dever de 

cumprir imediatamente a obrigação.154 Já a interpelação não era, por si só, indispensável 

para a mora,155 mas estava tão intimamente associada à culpa que, tendo o devedor sido 

interpelado, tornava sua análise dispensável.156 Assim, quando se tratasse de furto157 ou 

quando o devedor soubesse da data do vencimento e mesmo assim não cumprisse seu 

dever158, o devedor não precisava ser interpelado.159 No caso de mora creditoris, o credor era 

constituído em mora sempre que o devedor oferecesse a prestação no tempo, lugar e modo 

adequados.160 Por outras palavras, o credor entrava em mora, ainda que ele não se 

encontrasse em condições de receber a prestação por força maior (por ex., por estar doente 

ou se o tempo ruim o impedisse).161 O único argumento que ele podia alegar para afastar os 

efeitos de sua mora era uma iusta causa, ou seja, que a prestação tivesse sido oferecida fora 

do prazo, no local errado ou de modo inadequado (por ex., coisa diversa da acordada).162 

 Para os fins deste estudo, interessam apenas os efeitos da mora sobre a prestação de 

entregar a coisa vendida, ou seja, pergunta-se qual era a implicação da mora no caso de a 

coisa se perder ou deteriorar entre o momento da constituição da mora (antes o vendedor é 

                                                 
148 Pomp. 22 ad Sab., D. 12, 1, 5; Afr. 8 quaest., D. 17, 1, 37. 
149 Scaev. 5 quaest., D. 45, 1, 127. 
150 Paul. 37 ad ed., D. 45, 1, 49, 3. 
151 Zimmermann, The Law of Obligations, p. 791. 
152 Sobre o significado de culpa debitoris nas fontes, cf. MacCormack, TR 41 (1973), 59 ss. 
153 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 792 s. Em sentido diverso, Jakobs, TR 42 (1974), 23 (25 ss., 

55); Kunkel/Honsell, Römisches Recht, § 96, p. 245.  
154 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 37 Rdnr. 7. 
155 Harke, in: Usus Antiquus Juris Romani, pp. 77 ss.; Kunkel/Honsell, Römisches Recht, § 96, p. 245. 
156 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 792 s. Em sentido contrário, Elefante, Labeo 6 (1960), 30 ss. 
157 Ulp. 27 ad ed., D. 13, 1, 8, 1 (fur semper in mora); Tryph. 15 disp., D. 13, 1, 20. 
158 Ulp. 34 ad ed., D. 22, 1, 23, 1; Iul. 17 dig., D. 50, 17, 63. 
159 Para outros exemplos, ver Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 37 Rdnr. 7. 
160 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 37 Rdnr. 12; Kunkel/Honsell, Römisches Recht, § 96, pp. 

247 s. Sobre a relação entre mora debitoris e mora creditoris, ver opinião diferenciada de Apathy, SZ RA 101 

(1984), 190 ss. 
161 Ulp. 27 ad ed., D. 13, 5, 18 pr.; Marc. 20 dig., D. 46, 3, 72 pr.; Paul. 29 ad ed., D. 13, 5, 17. 
162 Marc. 20 dig., D. 46, 3, 72 pr.; Ulp. 27 ad ed., D. 13, 5, 18 pr. 
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responsável por custódia) e a purgação da mora (depois o comprador arca com todos os 

danos na condição de proprietário). Na mora venditoris, o atraso tinha o efeito de ampliar a 

responsabilidade do vendedor, que, a partir de então, era responsável não apenas por custódia 

(que já incluía o dolo e a culpa), como também pelos casos de vis maior. Por outras palavras, 

a partir do momento de constituição da mora, o periculum vis maioris, que desde a conclusão 

do contrato era suportado pelo comprador, retornava para a esfera jurídica do vendedor.163 

Trata-se de uma exceção à regra periculum est emptoris.164 Logo, em caso de perda ou 

deterioração da coisa vendida nesse entremeio, o magistrado condenava o vendedor a pagar 

o equivalente ao valor perdido pela coisa, além de eventuais valores referentes a outros danos 

decorrentes do atraso, por se tratar de iudicia boane fidei. Se ficasse provado que a coisa 

teria perecido mesmo que a obrigação tivesse sido cumprida corretamente, o vendedor ainda 

assim era responsável pelo prejuízo.165 

 A situação é mais complicada no que concerne à mora do comprador. Ao longo do 

século XX, a exegese de Paul. D. 18, 6, 13 e 15166 revelou-se especialmente problemática. 

Nesses dois fragmentos, Paulo analisa o caso em que o edil167 ordenou a destruição de camas 

vendidas que haviam sido postas pelo vendedor na via pública. Segundo a opinião do jurista, 

a perda da coisa deveria ser suportada pelo comprador se as camas já tivessem sido entregues 

ou se ele se encontrasse em mora (fr. 13), do contrário o risco seria do vendedor (fr. 15 pr.). 

Alguns autores viram aqui a prova de que também no direito romano teria existido o 

princípio da tradição (logo, periculum est venditoris),168 enquanto outros incluíram a medida 

do edil na responsabilidade por custódia,169 ao passo que ainda outros entenderam que a 

                                                 
163 Seckel/Levy, SZ RA 47 (1927), 117 (258 ss.). 
164 Bauer, Periculum emptoris, § 2 IV, p. 64. 
165 Zimmermann, The Law of Obligations, p. 790. O fragmento Gai. 9 ad ed. prov., D. 16, 3, 14, empregado 

para justificar a opinião oposta, não trata da mora debitoris. 
166 Paul. 3 Auf. epit., D. 18, 6, 13: “Lectos emptos aedilis, cum in via publica positi essent, concidit: si traditi 

essent emptori aut per eum stetisset quo minus traderentur, emptoris periculum esse placet.” (tradução: “O edil 

destruiu certas camas, porque elas haviam sido postas em uma via pública: se elas tivessem sido entregues ao 

comprador ou se a falta da entrega decorresse de fato do último, é reconhecido que o perigo é do comprador”); 

Eod. 15 pr.: “Quod si neque traditi essent neque emptor in mora fuisset quo minus traderentur, venditoris 

periculum erit” (tradução: “Mas se as camas ainda não tivessem sido entregues nem o comprador se encontrasse 

em mora, o perigo será do vendedor”). 
167 Sobre o edil, ver Mayer-Maly, SZ RA 74 (1957), 363 (364 ss.); Thielmann, SZ RA 106 (1989), 292 (307 

s.). O edil era um magistrado hierarquicamente inferior ao praetor, mas superior ao quaestor, com diversas 

funções públicas, dentre elas a manutenção da ordem pública, administração de prédios públicos, controle do 

tráfego, manutenção do fornecimento de alimentos (cura annonae) e supervisão dos mercados. Ver Berger, 

Encyclopedic Dictionary, S.v. Aediles curules, p. 353. 
168 Nesse sentido, Haymann, SZ RA 41 (1920), 44 (72 ss.); Betti, in: Estudos De Francisci, pp. 174 s.; Silveira 

Marchi, RFDUSP 99 (2004), 37 (59 s.). 
169 Kunkel/Honsell, Römisches Recht, § 114, p. 310 e nt. 50. 
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responsabilidade seria atribuída ao vendedor por conta de um comportamento anterior.170 

Uma discussão profunda das divergências envolvendo a exegese desses fragmentos não é 

possível no presente trabalho. Entretanto, a opinião mais convincente é que Paulo abordou 

nesses fragmentos não o critério de responsabilidade em si (que significaria, abstratamente, 

de quem seria o periculum), mas somente o efeito da tradição e da mora do credor sobre a 

regra geral do periculum est emptoris.171 Nesse sentido, a mora do comprador tinha o efeito 

de reduzir a responsabilidade do vendedor, que, até então estendida a vis minor por conta da 

custódia, passava a ser restrita ao dolo.172 A regra periculum emptoris permanecia, por sua 

vez, intocada. 

 O efeito da mora consistia, portanto, em alterar a distribuição dos riscos da emptio 

venditio, conforme ela fosse do vendedor ou do comprador. No primeiro caso, a 

responsabilidade por custódia do vendedor era ampliada, ao ponto que ele respondia por 

dolo, culpa, vis minor e vis maior, enquanto o comprador não suportava risco algum. No 

segundo caso, o vendedor passava a responder somente por dolo, ao passo que o comprador 

suportava o periculum vis maior, vis minor e da perda ou deterioração por culpa do vendedor. 

3. Perfeição 

 Até o presente momento, a emptio venditio clássica foi analisada tendo em vista a 

hipótese mais comum, ou seja, aquela em que o objeto da prestação era devidamente 

determinado no momento da conclusão do contrato e o contrato irradiava seus efeitos (os 

deveres) imediatamente. Podia ocorrer, no entanto, que a emptio venditio não pudesse 

irradiar seus efeitos quando da conclusão do contrato, seja por vontade das partes (por ex., 

no caso de condição suspensiva), seja por indeterminação de um do objeto da prestação 

(como na emptio ad mensuram). Nessas hipóteses, havia um lapso temporal entre a 

conclusão da emptio venditio (emptio contracta) e a ocorrência da condição ou da 

determinação do objeto, instante em que o contrato se tornava perfeito (emptio perfecta). 

Durante esse interregno, a compra e venda encontrava-se em situação de pendência 

(emptione pendente), o que tinha efeitos tanto sobre a distribuição do risco quanto sobre a 

alocação de vantagem e de desvantagens entre comprador e vendedor. A seguir serão 

brevemente analisadas a regra geral (a) e três hipóteses em que a perfeição era fundamental 

(b, c e d). Como veremos mais à frente, esse tratamento especial da perfeição será 

                                                 
170 Seckel/Levy, SZ RA 47 (1927), 117 (246 s.); Ernst, Periculum est emptoris, pp. 19 ss. 
171 Bauer, Periculum emptoris, § 2 IV, pp. 67. 
172 Paul. 5 ad Sab., D. 18, 6, 5; Pomp. 31 ad Q. Mucium, D. 18, 6, 18. 
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especialmente útil para adequada compreensão da compra e venda no direito brasileiro 

moderno.173 

(a) Regra geral: Paul. D. 18, 6, 8 pr. 

 A regra geral sobre a perfeição da emptio venditio é explicitamente abordada no 

seguinte fragmento de Paulo, no livro 33 em comentário ao Edito: 

Necessario sciendum est, quando perfecta sit emptio: tunc enim sciemus, cuius periculum 

sit: nam perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet. Et si id quod venierit appareat 

quid quale quantum sit, sit et pretium, et pure venit, perfecta est emptio: quod si sub 

condicione res venierit, si quidem defecerit condicio, nulla est emptio, sicuti nec stipulatio: 

quod si exstiterit, Proculus et Octavenus emptoris esse periculum aiunt: idem Pomponius 

libro nono probat. [...]. Quod si pendente condicione res tradita sit, emptor non poterit eam 

usucapere pro emptore. Et quod pretii solutum est repetetur et fructus medii temporis 

venditoris sunt [...], si pendente condicione res exstincta fuerit: sane si exstet res, licet 

deterior effecta, potest dici esse damnum emptoris.174 

 A importância de saber quando ocorre a perfeição da compra e venda reside em 

determinar, em caso de periculum vis maioris, quem suporta o risco da perda da coisa. Antes 

da perfeição, todos os riscos recaem sobre o vendedor enquanto proprietário (res perit 

domino), enquanto após a perfeição, mas antes da efetiva entrega da coisa, o risco é do 

comprador. Consequentemente, quando conclusão e perfeição do contrato não ocorrerem no 

mesmo momento, a análise da distribuição do risco na emptio venditio deve ser dividida em 

duas fases, uma antes da perfeição, em que não apenas os efeitos do emptio venditio, mas a 

própria conclusão do contrato estava subordinada à sua perfeição,175 e outro depois, em que, 

perfeito o contrato, a emptio venditio se formava e irradiava todos os efeitos que lhe eram 

                                                 
173 Ver Cap. III, C.II, infra. 
174 Tradução: “É preciso saber quando a compra <e venda> seja perfeita: então seguramente saberemos quem 

suporta o perigo: porque, perfeita a compra <e venda>, o perigo recairá sobre o comprador. E se aquilo que 

tiver sido vendido estiver certo quanto à especificidade, qualidade e quantidade, também o preço for 

determinado e vende-se puramente, a compra <e venda> é perfeita: mas se a coisa tiver sido vendida sob 

condição <suspensiva>, se a condição na verdade vem a faltar, não há compra <e venda>, assim como acontece 

com a estipulação: mas se a condição tiver ocorrido, Próculo e Octaveno dizem que o perigo é <desse momento 

em diante> do comprador: o mesmo aprova Pompônio no livro nono. [...] Mas se a coisa tiver sido entregue 

durante a pendência da condição, o comprador não poderá usucapi-la a título de compra e venda. E o que foi 

pago como preço será repetido e os frutos do entretempo pertencem ao vendedor [...] <isso> se a coisa tiver 

perecido durante a pendência da condição: se, todavia, <no momento do implemento da condição> a coisa 

ainda existir, mesmo se deteriorada, pode-se dizer que o prejuízo é do comprador.” 
175 Paul. 1 manual., D. 45, 3, 26 = Frag. Vat. 55; Pap. 28 quaest., D. 50, 17, 77; Flume, SZ RA 92 (1975), 69 

ss.; Idem, Rechtsakt und Rechtsverhältnis, pp. 120 ss.; Effer-Uhe, Die Wirkung der condicio, p. 145 

(confirmando a tese de Flume); Jakab, Risikomanagement, pp. 190 s. Em sentido contrário, 

Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 10 Rdnr. 1. 
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próprios.176 No lapso temporal entre a celebração (emptio contracta) e a perfeição (emptio 

perfecta), a emptio venditio não existia como ato jurídico (“nulla est emptio”),177 sendo 

admissível, no máximo, uma mera expectativa de contrato.178 Por tal motivo, ainda que a 

coisa já tivesse sido entregue ao comprador, antes da perfeição o comprador não poderia 

usucapi-la por falta de justo título; se o preço fosse pago, o comprador poderia repeti-lo, e 

os frutos colhidos pertenceriam ao comprador. 

 A perfeição estava, portanto, estritamente ligada à própria constituição da emptio 

venditio179 e determinava, por tal motivo, quando ela produziria seus efeitos típicos de 

negócio de alienação. Segundo o fragmento de Paulo, havia quatro hipóteses em que era 

possível a separação temporal entre conclusão e perfeição da emptio venditio e para as quais 

era necessário falar de perfeição: a aposição de condição suspensiva (= não pura) e a 

indeterminação da coisa quanto a sua especificidade (quid), qualidade (quale) e quantidade 

(quantum). Nos três últimos casos, faltava uma coisa certa, essencial para a formação emptio 

venditio romana (“nec emptio...”).180 Quanto à condição suspensiva, para os fins da presente 

investigação é suficiente saber que, independentemente de ela ser retroativa ou não,181 era 

necessário que a coisa existisse no momento do implemento da condição para que a emptio 

venditio fosse concluída, do contrário lhe faltava o requisito da coisa determinada.182 No 

entanto, no caso de deterioração da coisa antes da perfeição, o prejuízo decorrente da 

diminuição do valor entre conclusão e perfeição por vis maior era arcado pelo comprador.183 

                                                 
176 Effer-Uhe, Die Wirkung der condicio, p. 107. 
177 Ver nt. 43 supra. Ernst é incompreensível nesse ponto. Embora em 1982 ele tenha sustentado que a perfeição 

significa o momento em que o contrato se forma (“Zustandekommen”, SZ RA 99 (1982), 126 (237)), em 2004 

ele mudou de posição, afirmando que a não existência da compra e venda como ato jurídico significaria “não 

valer”, e não inexistência no sentido de que o acordo das partes seria ignorado pelo ordenamento jurídico (“Das 

Nichtbestehen des Kaufs als Rechtsakt bedeutet Nicht-Geltung, nicht dagegen Nicht-Existenz in dem Sinne, 

dass die Einigung der Parteien von der Rechtsordnung ignoriert werden müsste, solange die Bedingung nicht 

eingetreten ist”, SZ RA 121 (2004), 363 (375)). A nosso ver, o autor confunde o conceito de formação 

(Zustandekommen) do ato jurídico com os de validade ou eficácia (Gültigkeit) e os efeitos (Wirkungen), 

conceitos, aliás, dificilmente transferíveis ao direito romano. A respeito, Leenen, AcP 188 (1988), 381 ss.; 

Schmidt, RFDC 3 (2014), 135 ss. 
178 A respeito, Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 724 s. A diferença de concepção entre sabinianos 

(condicionado seria a conclusão do ato) e proculeianos (condicionado seriam apenas os efeitos) explica certa 

divergência nas fontes quanto ao tratamento da condição, tendo, no entanto, a primeira se tornado dominante. 

Pano de fundo dessa discussão é a diferença entre efeito retroativo e efeito preliminar do ato realizado sob 

condição. A respeito, ver monografia de Effer-Uhe, Die Wirkung der condicio, 2008 e, sob o aspecto histórico-

dogmático, Schiemann, Pendenz und Rückwirkung, 1973. 
179 Ernst, SZ RA 99 (1982), 216 (237, 242); Schulz, CRL, n. 919, p. 533. 
180 Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 8 pr. 
181 Não havia uma regra geral no direito romano – Cf. HKK/Finkenauer §§ 158-163 Rdnr. 7; Zimmermann, 

The Law of Obligations, pp. 727 s.; Armgardt, TR 78 (2010), 341 ss.; Kaser, RPr I, § 61, I.4, p. 256. 
182 Pennitz, TR 62 (1994), 251 (269). 
183 Ver também Pap. 3 resp., Vat. fr. 16. Seckel/Levy, SZ RA 47 (1927), 117 (173 ss.) reportam-se a essa 

hipótese como “perigo de deterioração” (“Verschlechterungsgefahr”). No mesmo sentido, Zulueta, Roman 

Law of Sale, p. 32. Contra: Ernst, SZ RA 99 (1982), 216 (236). Caso o comprador não quisesse arcar com o 
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Note-se, portanto, que enquanto nas hipóteses “normais”, em que conclusão e perfeição 

ocorrem simultaneamente, o risco da perda e o da deterioração eram tratados conjuntamente, 

no caso de separação temporal entre conclusão e perfeição era necessário atentar para mais 

uma diferença. Aqui, se a condição viesse a ocorrer, o risco da deterioração era suportado 

pelo comprador desde o momento da celebração do contrato, ao passo que o risco da perda 

recaía sobre o vendedor até o momento da perfeição, mesmo se a coisa já tivesse sido 

entregue ao comprador184. 

 No que tange aos efeitos da perfeição na compra e venda, três casos merecem uma 

análise pormenorizada, nomeadamente a emptio ad mensuram (b), a compra e venda com 

determinação do preço ad mensuram (c) e a compra e venda com degustação de vinho (d). 

(b) Emptio ad mensuram 

 A emptio ad mensuram (também denominada emptio pondere numero mensura185) 

consistia na alienação de certa quantidade de uma coisa fungível de um determinado 

estoque.186 O caso mais comum era o de venda de certo número de recipientes (por ex. 

amphorae ou dolia) de um estoque de vinho.187 Nesse contexto, é especialmente relevante o 

fragmento Pap. 3 resp., Fr. Vat. 16188, em que Papiniano afirma que se mil amphorae de 

vinho fossem vendidas, enquanto essas amphorae não tivessem sido devidamente 

identificadas (“corpore non demonstrato”), o comprador não suportaria risco algum (“nullum 

periculum”). Alguns autores viram aqui uma prova de que já no direito romano clássico teria 

sido admitida a emptio venditio de coisa incerta,189 mas a opinião dominante entende, com 

razão, que se trata de uma emptio ad mensuram, porque uma compra e venda de coisa incerta 

                                                 
risco da deterioração, ele poderia concluir uma compra e venda a contento, em que uma cláusula de degustação 

era aposta ao contrato e cujo efeito era adiar a perfeição do contrato para o momento em que o comprador 

pudesse provar a qualidade da coisa vendida. Se ela não estivesse conforme suas expectativas, ele poderia 

simplesmente rejeitar. Tal cláusula era muito comum na compra e venda de vinho, pois dessa forma o 

comprador poderia evitar que ele suportasse o periculum arcoris et mucoris. Ver, por ex., Harder, in: Estudos 

Bärmann, pp. 24 ss.; Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (305). 
184 Schiemann, Pendenz und Rückwirkung, p. 20; Ernst, SZ RA 99 (1982), 216 (222 s.); Jakab, 

Risikomanagement, p. 191, nt. 17. 
185 Sobre as res, quae pondere numero mensura constant, cf. Rüfner, Vertretbare Sachen, 1998. 
186 Esse ponto é pacífico na doutrina. Cf., por ex., Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 41 Rdnr. 8; 

Zimmermann, The Law of Obligations, p. 236; Kunkel/Honsell, Römisches Privatrecht, § 114, p. 306. 
187 Gai. 10 ed. prov., D. 18, 1, 35, 7; Paul. 5 ad Sab., D. 18, 6, 5; Alex. C. 4, 48, 2 pr. (a. 223). Sobre o sistema 

de produção de vinhos na Antiguidade, ver Jakab, Risikomanagement, pp. 5 ss. e, brevemente, Zimmermann, 

The Law of Obligations, pp. 284 ss.; Frier, SZ RA 100 (1983), 257 ss. 
188 “Quod si mille amphoras certo pretio corpore non demonstrato vini vendidit, nullum emptoris interea 

periculum erit” (tradução: “Mas se alguém vendeu mil ânforas de vinho por determinado preço sem que o 

objeto material fosse indicado, durante esse tempo nenhum perigo será do comprador”). 
189 Haymann, JherJb 79 (1928/1929), 95 ss. (114 ss.); Kunkel/Honsell, Römisches Privatrecht, § 114, pp. 305 

s. 
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não é compatível com estrutura da compra e venda como negócio de alienação.190 Isto posto, 

enquanto as amphorae de vinho ou os grãos não fossem devidamente separados ou medidos, 

de forma que o objeto do contrato fosse individualizado, a emptio venditio não se formava, 

porque faltava a determinação quanto ao “quid”.191 Por tal motivo, entre a celebração e a 

devida individualização, momento em que ocorria a perfeição do contrato, a conclusão do 

ato jurídico permanecia em estado pendente. As consequências eram que durante esse 

entremeio a propriedade do bem não era alocada instantaneamente ao patrimônio do 

comprador e o vendedor continuava a suportar o risco da perda da coisa por vis maior.192 

 Essa especialidade da emptio ad mensuram pode ser vista com maior clareza quando 

contraposta à venda per aversionem,193 também denominada a esmo ou por partida inteira.194 

Nessa hipótese, a mercadoria (merx) não consistia em uma determinada quantidade de certa 

coisa, mas em todo um estoque, independentemente da real quantidade.195 No exemplo do 

vinho, em vez de comprar certo número de amphorae, o comprador adquiria por determinado 

preço todo o vinho que o vendedor tinha em sua adega. Como aqui o “quid” do objeto do 

                                                 
190 Bauer, Periculum emptoris, § 2 II, pp. 38 s.; Dieckmann, Der Nacherfüllungsanspruch, pp. 44, 46 ss.; 

Seckel/Levy, SZ RA 47 (1927), 117 (195 s.). 
191 Ernst, SZ RA 99 (1982), 216 (232 s.). O autor mudou posteriormente de opinião em SZ RA 114 (1997), 

272 (306 s. e nt. 180) sob o argumento de que somente a transferência do risco da perda por vis maior seria 

suspensa, porquanto somente assim se poderia explicar o fato de o risco de deterioração correr por conta do 

comprador entre a conclusão e a perfeição do contrato. A nosso ver, essa opinião não encontra correspondência 

em Paul. D. 18, 6, 8 pr. e, mais do que isso, afirmar que apenas a transferência do risco da perda estaria suspensa 

significaria admitir que a condição suspensiva concerniria não à constituição do ato jurídico, como vimos acima 

(nt. 175 supra), mas apenas a seus efeitos (nt. 177 supra). Todos os argumentos do autor podem ser contornados 

por meio da admissibilidade do efeito retroativo da condição. Por causa dessa mudança de posição, Ernst se 

viu posteriormente forçado a afirmar que a compra e venda de quantidade de coisa fungível existiria como ato 

jurídico desde a conclusão do contrato e seria compra e venda de coisa certa (“Spezieskauf”), apesar de a 

emptio venditio ainda não ter um objeto mediato determinado, porque todas as espécies do estoque teriam 

juridicamente o mesmo valor devido a sua fungibilidade (“... obschon dabei die verkaufte res im Moment der 

Kaufvereinbarung noch nicht feststand, dann deswegen, weil jede gleichumfänglich Teilmenge, die dem 

bezeichneten Vorrat entnommen werden kann, wegen der Vertretbarkeit der Ware rechtlich gleichwertig ist, 

weil also jede aus dem Vorrat entnommene Spezies zu der vorher abgeschlossenen Kaufvereinbarung ‘paßt’” 

– ZEuP 7 (1999), 583 (598)). Essa fundamentação é, porém, contraditória, porquanto é exatamente a 

possibilidade de indeterminação da coisa que caracteriza a obrigação de dar coisa incerta de gênero irrestrito e 

se a fungibilidade não é, como veremos à frente (Cap. II, B.II.3, infra), essencial ao objeto mediato da obrigação 

de dar coisa incerta, ela está presente na grande maioria dos casos. 
192 De acordo, Jakab, Risikomanagement, p. 191, nt. 17, reconhecendo uma verdadeira condição nesse caso. 
193 Sobre aversione venire no direito clássico, cf. Jakab, in: Usus Antiquus Juris Romani, pp. 87 ss. Ao contrário 

do que a doutrina normalmente sustenta (por ex., Harder, in: Estudos Bärmann, pp. 19, 26 s. e Zimmermann, 

The Law of Obligations, p. 286), a compra e venda per aversionem do direito romano não se identifica com a 

“Verkauf in Bausch und Bogen” do direito austríaco (§ 930 ABGB), cuja peculiaridade é a exclusão da garantia 

dos vícios redibitórios (Gewährleistung). Sobre o § 930 ABGB, ver ABGB-ON/Zöchling-Jud (2010) § 930 

Rdnr. 1 ss. 
194 A terminologia “compra e venda a esmo” ou “por partida inteira” constava do art. 208 CCom/1850. Souza 

fala de compra e venda “em bloco” (cf. Da compra e venda, n. 57, p. 129) e Bevilaqua usa ainda a expressão 

compra e venda “por junto” (cf. Codigo Civil IV, Com. art. 1127 CC/1916, p. 295). Ver também Cunha 

Gonçalves, Compra e venda, n. 76 ss., pp. 263 ss. 
195 Jakab, in: Usus Antiquus Juris Romani, pp. 108 s. 
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contrato era fixado no momento da contratação, a emptio venditio tornava-se perfeita nesse 

mesmo instante e o perigo da perda ou deterioração era suportado pelo comprador 

imediatamente.196 Assim, se fosse vendido um estoque inteiro de vinho, óleo, cereais ou 

prata, tratava-se de casos normais de compra e venda em que o comprador suportava desde 

o início o periculum.197 Em termos negociais, isso significa que o comprador assumia com 

a compra e venda per aversionem o risco da quantidade,198 ao passo que no caso da emptio 

ad mensuram o comprador suportava o periculum somente depois que uma determinada 

quantidade fosse separada. Por tal razão, não havia uma assunção de risco percentual.199 

 Uma parte da doutrina denomina a emptio ad mensuram de compra e venda de coisa 

incerta de gênero restrito e vê em sua admissibilidade o reconhecimento da compra e venda 

de coisa incerta de gênero irrestrito, pois, se a de gênero restrito já seria admitida, não haveria 

por que negar a de gênero irrestrito.200 No entanto, como na concepção clássica de compra e 

venda a mensura servia exatamente para estabelecer (“appareat”) a quantidade (“quantum”) 

que estava sendo vendida,201 o ato jurídico somente podia se formar quando houvesse a 

perfeição por meio da medição (mensura).202 Na compra e venda de dar coisa incerta há dois 

momentos: um de constituição do ato jurídico e outro de concretização, em que o objeto 

mediato da relação jurídica é determinado conforme o gênero e a quantidade, enquanto na 

emptio ad mensuram o objeto da obrigação não podia ser considerado determinado antes da 

perfeição, porquanto o ato jurídico em si não existia. Por outras palavras, a emptio ad 

mensuram diferencia-se da compra e venda de dar coisa incerta na medida em que o ato 

jurídico em si mesmo era constituído de forma estendida, ou seja, ele não se formava com o 

acordo de vontades, mas somente mais tarde, no instante em que ocorresse a medição.203 Por 

tal motivo, a emptio ad mensuram direito clássico era, na linguagem moderna, 

necessariamente uma obrigação de dar coisa certa.204 Sua única particularidade era a 

                                                 
196 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 6, 4, 1-2; Mod. 5 reg., D. 18, 1, 62, 2. 
197 Gai. 10 ad ed. prov., D. 18, 1, 35, 5; C. 4, 48, 2, 1-2. 
198 Jakab, in: Usus Antiquus Juris Romani, p. 108; Eadem, Risikomanagement, p. 257. 
199 Gai. 10 ed. prov., D. 18, 1, 35, 7. Assim, se “A” vendesse a “B” 20 litros de vinho que deviam ser separados 

de um recipiente que contivesse 100 litros, ainda que 90 perecessem por vis maior, o perigo continuava a ser 

do vendedor, salvo se os 20 litros tivessem sido separados antes da ocorrência do evento fortuito. Nesse sentido, 

cf. Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 41 Rdnr. 8.  
200 Por ex., Kunkel/Honsell, Römisches Privatrecht, § 114, p. 306. 
201 Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 5 (“... mensura vero non eo proficit, ut aut plus aut minus veneat, sed ut appareat 

quantum ematur”; tradução: “... a medição, em verdade, não faz com que se venda mais ou menos, mas que se 

conheça o quanto se compra”). 
202 Bauer, Periculum emptoris, § 2 II, p. 41. 
203 O argumento é de Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (599), no que ele se contradiz com a sua posição de que a 

emptio ad mensuram já existiria como ato jurídico antes da medição (ver nt. 191 supra). 
204 Rüfner, Vertretbare Sachen, pp. 51 s. Certo no resultado, Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (600). 
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necessidade da medição (mensura), que servirá, como veremos,205 de ponto de partida para 

a formulação da compra e venda de coisa incerta de gênero irrestrito no direito medieval. 

(c) Compra e venda com determinação do preço ad mensuram 

 Próxima da emptio ad mensuram,206 a compra e venda com determinação do preço 

ad mensuram trata do caso em que não o objeto mediato do contrato (merx), mas o preço 

final dependia da medição para ser determinado, porquanto as partes haviam acordado 

apenas quanto ao preço por unidade.207 Em cada tipo de compra e venda, a mensura assume 

um papel diferente: na emptio ad mensuram ela relacionava-se com a delimitação da coisa 

em si, ao passo que na compra e venda com determinação do preço ad mensuram a coisa já 

está determinada desde o momento da conclusão, sendo a medição necessária apenas para 

calcular o valor exato do preço.208 Nas fontes encontram-se os exemplos da venda de vinho 

com o preço a ser estabelecido pela quantidade de amphorae, do óleo pelo número de 

metretae, de cereais pela quantidade de modii e de prata conforme o número de librae.209 

Não se trata, portanto, nem de uma emptio venditio de uma quantidade de um estoque, 

porquanto o objeto mediato do contrato já estava devidamente delimitado desde a conclusão 

do contrato, nem de uma compra e venda per aversionem, porque embora a mercadoria já 

exista, o preço ainda precisa ser quantificado. A compra e venda com determinação do preço 

ad mensura constitui uma constelação à parte, que, dada as suas peculiaridades de fato, não 

pode ser tratada em conjunto com outros casos.210 

 Suas especificidades sobressaem-se tão logo sejam aplicados os princípios da emptio 

venditio romana. Quanto à estrutura básica do contrato, a coisa já se manifestava 

concretamente (“appareat”) no momento do acordo entre as partes. No que tange à regra 

geral da perfeição, todos os requisitos estavam satisfeitos, pois a coisa estava desde logo 

determinada (quid) em sua quantidade (quantum) e qualidade (quale). No entanto, embora à 

primeira vista não houvesse motivo para falar de perfeição nesse caso, já que todos os 

requisitos de formação e de perfeição estavam presentes, havia um aspecto relevante que 

justificava um tratamento semelhante. Como o preço final não poderia ser determinado antes 

                                                 
205 Ver Cap. I., B.II, infra. 
206 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (597 e nt. 50); Idem, SZ RA 114 (1997), 272 (303 s.). 
207 Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (303, “Spezieskauf mit sog. Quantitätspreis”). 
208 Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 5. 
209 Gai. 10 ed. prov., D. 18, 1, 35, 5. 
210 Tratando a emptio ad mensuram e a compra e venda com determinação do preço ad mensuram como um 

único tipo de emptio venditio, como se a mensura desempenhasse a mesma função em ambos os casos, Jakab, 

Risikomanagement, pp. 227 ss., em especial na p. 236, nt. 28. 
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da mensura, mas era apenas determinável,211 se todos os efeitos da emptio venditio fossem 

produzidos desde a conclusão do contrato, poderia surgir uma dificuldade prática na 

distribuição do risco entre as partes. Afinal, se o risco da perda da coisa por vis maior se 

transferisse ao comprador desde a conclusão do contrato, como se poderia calcular o valor 

da contraprestação do comprador212, caso a coisa perecesse antes da mensura?213 A solução 

romana foi adiar a transferência do periculum da perda da coisa por vis maior até o momento 

da mensura, o que foi tecnicamente alcançado por meio de uma analogia com a condição:214 

apesar de a compra e venda com determinação do preço ad mensuram não ser condicionada, 

ela era vista como se tivesse sido celebrada sob condição suspensiva somente no que 

concerne à transferência do risco (“venditio quasi215 sub hac condicione videtur fieri”).216 

 Em consequência dessa analogia, o momento da realização da mensura foi 

identificado com o da perfeição do contrato por meio do implemento da condição. Nesse 

contexto, a perfeição assumia, no entanto, um significado completamente diverso. Não 

havia, como na hipótese da condição suspensiva, uma delimitação entre a fase entre a 

conclusão e a perfeição do contrato, em que a emptio venditio tinha sua formação adiada até 

a perfeição, e a fase após a perfeição, em que a emptio venditio se formava e produzia todos 

os seus efeitos. Na compra e venda com determinação do preço ad mensuram, na fase entre 

a conclusão e a mensura (perfeição), o contrato já estava formado, mas com a peculiaridade 

de que não produzia o efeito de transmitir o risco da perda da coisa por vis maior ao 

comprador, o que só ocorria na segunda fase após a realização da mensura.217 Em 

decorrência disso, perfeição constituía-se não em um requisito para formação da emptio 

venditio, mas para transferência do risco da perda da coisa ou de parte dela por vis maior 

                                                 
211 Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (303). 
212 A doutrina alemã costuma se referir à possibilidade de o comprador ter de pagar o preço sem receber a coisa 

como “risco do preço” (Preisgefahr). No entanto, é aconselhável evitar essa terminologia, como vereremos em 

detalhes no Cap. IV, A.III.3, infra. 
213 Bauer, Periculum emptoris, § 2 II, p. 43. 
214 A analogia com a condição suspensiva é geralmente referida na doutrina como “teoria da quase condição” 

(Quasi-Bedingungslehre). Ver, por ex., Pennitz, TR 62 (1994), 251 (263 ss.). 
215 Sobre o termo “quasi” nas fontes romanas, ver Wesener, in: Estudos Donatuti III, pp. 1387 ss. e Berger, S.v. 

Quasi, in: Encyclopedic Dictionary, pp. 664 s. 
216 Gai. 10 ad ed. prov., D. 18, 1, 35, 5; Bauer, Periculum emptoris, § 2 II, p. 46; Jakab, Risikomanagement, 

pp. 237 s. 
217 Note-se, ainda, que entre a conclusão e a mensura o vendedor suportava não apenas o periculum por vis 

maior, mas a necessidade da medição fazia com que mesmo a diferenciação entre vis maior, custódia e culpa 

se tornasse irrelevante, pois qualquer perda que ocorresse nesse entremeio significava uma perda tanto para o 

vendedor quanto para o comprador, visto que o vendedor entregaria uma quantidade menor e receberia um 

preço menor, enquanto o comprador pagaria um preço menor, mas também receberia uma quantidade menor. 

Logo, antes da mensura o problema da distribuição do risco (em sentido jurídico) não se apresentava. Em 

contrapartida, após a medição, caso a coisa não fosse imediatamente entregue ao comprador, o vendedor 

passava a ser responsável por culpa e custódia. A respeito, ver Jakab, Risikomanagement, pp. 240 s. 
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para o comprador. Na prática, isso significava que o vendedor assumia o risco de que até o 

momento da mensura uma parte ou toda a coisa vendida se perdesse por vis maior, de forma 

que se, por ex., 30% dos cereais vendidos perecerem antes da medição, ele teria direito 

apenas ao preço referente aos 70% medidos. Essa relação entre preço e quantidade permite 

afirmar que o vendedor assumia não o risco da perda, mas o risco da quantidade.218 

(d) Compra e venda com degustação de vinho 

 Outro exemplo em que o vocábulo “perfeição” era empregado com significado 

diverso daquele da condição suspensiva era o contrato de compra e venda de vinho com 

degustação, ou emptio ad degustationem. Tendo em vista a possibilidade de que o vinho 

comprado durante o período de produção219 viesse a estragar ou a se perder por diversos 

motivos (por ex., armazenamento inadequado) antes da entrega, era muito comum220 que o 

comprador assegurasse a qualidade do vinho por meio de uma provação, que podia ser 

realizada no início, no final ou mesmo diversas vezes durante o longo processo de produção 

do vinho.221 Em termos jurídicos, essa necessidade econômica era atingida por meio da 

aposição ao contrato de compra e venda da cláusula de degustação, segundo a qual o 

comprador poderia verificar em determinada data se o vinho encontrava-se nas qualidades 

acordadas.222 Logo, enquanto a mensura tinha a finalidade de estabelecer a quantidade do 

objeto mediato da emptio venditio seja para delimitar o objeto do contrato (emptio ad 

mensuram), seja para o cálculo do preço (compra e venda com determinação do preço ad 

mensuram), a degustatio servia para que o comprador tivesse a possibilidade de rejeitar o 

vinho, caso ele não estivesse nas condições esperadas no momento da degustação.223 Ante a 

compra e venda per aversionem, a emptio ad degustationem diferenciava-se pelo tipo de 

risco assumido pelo vendedor: aquela tratava do risco da quantidade, enquanto esta do risco 

da qualidade (periculum acoris et mucoris).224 

A emptio ad degustationem aproximava-se ao da emptio ad mensuram em alguns 

aspectos. Também aqui o objeto mediato do contrato de compra e venda já estava 

determinado desde o início quanto a sua especificidade (quid), qualidade (quale) e 

                                                 
218 Jakab, Risikomanagement, p. 238 (“Risiko der Quantität”), embora “risco” signifique aqui somente perda 

econômica. 
219 A doutrina alemã denomina essa situação de “Verkauf ‘ab Hof’” (por ex., Pennitz, TR 62 (1994), 251 ss.), 

termo de difícil tradução para o português. 
220 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 6, 4, 1. 
221 Jakab, Risikomanagement, pp. 210 ss. 
222 Jakab, Risikomanagement, p. 210. 
223 Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 5. 
224 Jakab, Risikomanagement, p. 256. 
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quantidade (quantum), de modo que a venda não era necessariamente imperfeita nem era 

sempre celebrada sob condição suspensiva. A solução adotada pelos romanos foi semelhante 

à da compra e venda com determinação do preço ad mensuram: a emptio venditio existia 

como ato jurídico desde a conclusão do contrato, mas somente o risco da perda ou da 

deterioração era suportado pelo vendedor até o momento da degustatio.225 Também aqui isso 

foi alcançado por meio de uma analogia com a condição suspensiva (“quasi sub condicione 

venierint”):226 embora a compra e venda fosse pura, ela seria considerada imperfeita apenas 

em face da transmissão do risco,227 que ocorreria com a degustatio, equiparada ao 

implemento da condição suspensiva que resultava na perfeição do ato. Note-se, portanto, 

que aqui “perfeição” não se identificava nem com o implemento de condição suspensiva 

(regra geral), nem com a determinação do objeto mediato do contrato (emptio ad mensuram), 

nem com a determinação do preço (emptio venditio com determinação do preço ad 

mensuram), mas com a averiguação de que a coisa vendida tinha a qualidade desejada pelo 

comprador.228 

Essa aproximação da emptio vendito ad degustationem com o negócio jurídico sob 

condição suspensiva é atualmente contestada na doutrina romanista,229 mas prevaleceu ao 

longo dos séculos XIX e XX, influenciou as codificações modernas230 e o direito civil 

brasileiro.231 Para os fins do presente trabalho, o relevante é que já no direito romano clássico 

“perfeição” era um termo polissêmico que desempenhava uma função completamente 

diferente, conforme o contexto em que fosse empregado.232 

4. Balanço 

 A breve exposição das regras fundamentais da emptio venditio romana do período 

clássico revela que sua característica fundamental era ser um negócio de alienação, ou seja, 

um contrato que produzia o efeito de alocar a coisa vendida ao patrimônio do comprador 

                                                 
225 Bauer, Periculum emptoris, § 2 II, p. 52.  
226 Ulp. 28 ad Sab., D. 18, 6, 4 pr. 
227 Bauer, Periculum emptoris, § 2 II, p. 52. 
228 Em sentido diverso, afirmando que a emptio ad degustationem de vinho seria um negócio sob condição 

suspensiva, Zimmermann, The Law of Obligations, p. 285; Kaser, RPr I § 130 VI.2, p. 553. 
229 Jakab, Risikomanagement, pp. 218 ss., para quem o vendedor assumiria a garantia da qualidade da coisa 

vendida até o momento da degustatio, salvo se as partes dispusessem em sentido diverso (lex contractus). Logo, 

também na visão dessa autora seria possível, portanto, que eventualmente as partes celebrassem uma emptio 

ad degustationem sujeita à condição suspensiva. 
230 Assim, por ex., art. 1587 Code Civil (“vente à la degustation” ou “vente au goûter”, a respeito, Olszak, TR 

58 (1990), 361 ss.), art. 1520 Codice Civile (“vendita a prova”, a respeito Bianca/Bianca, La vendita, n. 137 

ss., pp. 334 ss.) e arts. 223-225 Code des Obligations (“vente à l’essai” ou “vente à l’examen”, a respeito 

Braconi/Carron/Scyboz, Code Civil, Com. art. 223, p. 116). 
231 Venda sujeita a prova, arts. 510 ss. CC. 
232 Nesse sentido, Ernst, SZ RA 121 (2004), 363 (375). 
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desde o momento da conclusão ou, o mais tardar, da perfeição do contrato.233 Isso significa 

que, na concepção dos romanos, o vendedor expressava no momento da celebração do 

contrato não apenas que ele se obrigava a entregar a coisa ao comprador, mas que ele já o 

fazia dono por meio da declaração.234 Em consequência, a coisa era vista como se ela 

pertencesse ao patrimônio do comprador desde o momento da perfeição, ainda que a efetiva 

transferência da propriedade só viesse a ocorrer posteriormente por mancipatio, in iure 

cessio, traditio ou, no caso de mera entrega de res mancipi, por usucapião.235 Nesse contexto, 

o próprio contrato de compra e venda constituía uma iusta causa traditionis, desempenhando, 

sob a perspectiva moderna da divisão em planos dos direitos obrigacionais e dos direitos 

reais,236 tanto a função de um negócio meramente obrigacional como, em certos aspectos, 

de um negócio de disposição.237 Nesse sentido, pode-se afirmar que a emptio venditio 

romana tinha um caráter de direito real.238 

 Todo o regramento da compra e venda decorria dessa peculiaridade.239 Se a partir da 

perfeição do contrato a coisa era alocada imediatamente ao patrimônio do comprador, nada 

mais natural, de um lado, que não fosse possível uma compra e venda sem objeto (nec 

emptio...) e, de outro, que o comprador suportasse o risco da perda e da deterioração por vis 

maior (periculum est emptoris),240 mas também auferisse as vantagens não imputáveis ao 

trabalho de nenhuma das partes (periculum eius esse debet, cuius periculum est). O 

contraponto dessa distribuição do risco encontrava-se no regime de responsabilidade por 

custódia, em que o vendedor era tratado como comodatário. Quando a conclusão do contrato 

fosse protraída no tempo por meio de uma condição suspensiva ou por indeterminação do 

objeto (emptio ad mensuram), quando a impossibilidade fática de distribuição dos riscos por 

                                                 
233 Zimmermann, The New German Law of Obligations, pp. 84 s.; Idem, The Law of Obligations, pp. 239 s., 

291. É a doutrina atualmente dominante: Michaels, Sachzuordnung durch Kaufvertrag, pp. 70 ss.; Bauer, 

Periculum emptoris, § IV, pp. 75 ss.; Ernst, SZ RA 99 (1982), 216 (243 ss.); Peters, SZ RA 96 (1979), 173 

(185 ss.); nt. 31 supra. 
234 Windscheid, Pandektenrecht II, § 321 3, p. 330. 
235 No último caso, que ocorria, por ex., quando o vendedor apenas entregava ao comprador um escravo (res 

mancipi), o último dispunha da exceptio rei venditae et traditae (cf., v.g., Ulp. 16 ad ed., D. 6, 1, 72). Sobre a 

transferência de propriedade no contrato de compra e venda, ver Pugliese, in: Vendita e trasferimento I, pp. 25 

ss. 
236 Note-se que essa divisão entre direitos obrigacionais e direitos reais era estranha ao direito romano, 

orientado no sistema de actiones. A respeito, Michaels, Sachzuordnung, pp. 61 ss. 
237 Bauer, Periculum emptoris, § 2 VI, pp. 75 ss.; Peters, SZ RA 96 (1979), 173 (185 ss.); Idem, in: Estudos 

Kaser, pp. 221 ss.; Kaser, BIDR 64 (1961), 61 ss. (em especial 93 ss.). 
238 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 239 s. 
239 Ernst, SZ RZ 99 (1982), 216 (243 ss.). 
240 Nesse sentido, pode-se ver a regra periculum est emptoris como uma expressão das regras casum sentit 

dominus e res perit domino, como o faz Ernst, SZ RA 99 (1982), 216 (244 s.). Ressalve-se, porém, que as duas 

últimas regras não tinham um caráter geral no direito romano – Cf. Harke, OIR 9 (2004), 33 ss. (em especial 

35 ss., sobre a emptio venditio). 
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indeterminação do risco da contraprestação (compra e venda com determinação do preço ad 

mensuram) ou ainda quando apenas a transmissão do risco fosse adiada para momento 

posterior (emptio venditio ad degustationem), o efeito de alocar a coisa ao patrimônio do 

comprador só se irradiava no momento da perfeição. Esse balanceamento de riscos e 

vantagens era redistribuído somente em um caso, nomeadamente no de mora, a qual, sendo 

do vendedor, estendia sua responsabilidade às hipóteses de força maior, ou, sendo do 

comprador, eximia o vendedor da perda por força maior, custódia e culpa. 

 A visão de conjunto das regras da compra e venda romana ainda permite tirar três 

conclusões importantes. Primeiro, ela possibilita afastar um mal-entendido surgido no direito 

natural e que, em maior ou menor medida, ainda se encontra enraizado no pensamento dos 

juristas nacionais. Se, de fato, é possível contestar que a regra periculum est emptoris seria 

a “solução ideal”, como querem alguns,241 ou “sofisticada”, como afirmam outros,242 

também não se pode negar que ela ao menos era condizente com a estrutura romana do 

contrato.243 O sistema romano mantinha, sem sombra de dúvidas, uma “logica admiravel”.244 

Segundo, a emptio venditio era necessariamente uma obrigação de dar coisa certa. O caso 

mais próximo da compra e venda de coisa incerta no sentido moderno era a emptio ad 

mensuram, a qual, no entanto, era compreendida como compra e venda de coisa certa 

submetida a uma condição suspensiva. Terceiro, a admissibilidade da emptio spei e da 

compra e venda de crédito como compra e venda sem objeto demonstram que os juristas 

romanos já estavam preparados para admitir, ainda que apenas excepcionalmente, uma 

compra e venda sine re. No direito romano já existia, portanto, a possibilidade de uma ruptura 

com a regra “nec emptio...”. Não obstante, eles não precisaram tomar esse passo pelos 

motivos que seguem. 

III. Meios alternativos à emptio venditio 

 Se a emptio venditio não se apresentava, por motivo de sua estrutura, como 

instrumento jurídico adequado para regulamentar a transação comercial em que uma parte 

pretende adquirir uma quantidade de uma coisa determinando-a somente pela quantidade e 

pela qualidade, surge naturalmente a pergunta de como os romanos lidavam com essa 

situação. O problema mostra-se ainda mais delicado quando se tem presente que as 

condições histórico-econômicas de Roma tornavam o fornecimento de cereais muito 

                                                 
241 Schulz, CRL, n. 919, p. 533. 
242 MacCormack, LQR 101 (1985), 573 (574). 
243 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 290 s.; HKK/Schermaier § 326 Rdnr. 3. 
244 Expressão de M. I. Carvalho de Mendonça, Contractos I, n. 153, p. 361. 
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instável. Ao contrário das cidades gregas, que procuravam manter uma autossuficiência, 

Roma era desde o período da República extremamente dependente da importação de cidades 

ao redor do Mar Mediterrâneo.245 Esse transporte era levado a cabo por empreendedores 

privados que navegavam sob enorme risco de ataque de piratas, tempestades e naufrágio, 

pois o Estado Romano não possuía uma marinha desenvolvida e mesmo durante a Primeira 

Guerra Púnica (264-241 a.C.) confiou fundamentalmente nos navios de seus aliados. Esse 

panorama somente foi alterado quando Otávio Augusto criou frotas marítimas com a 

finalidade de controlar canais e proteger o comércio no Mediterrâneo.246 

 As fontes romanas apresentam uma série de arranjos negociais que permitiam aos 

comerciantes da época chegar ao resultado atualmente obtido por meio da compra e venda 

de coisa incerta.247 Uma possibilidade era a celebração de uma cláusula penal: o fornecedor 

recebia adiantado certa quantia de dinheiro (“preço”) como pagamento e na mesma ocasião 

acertava com a outra parte (“comprador”) que ele teria uma penalidade, caso ele não 

entregasse determinada quantidade de uma mercadoria no futuro. Em termos jurídicos, isso 

era realizado por meio de uma stipulatio de uma cláusula penal não verdadeira,248 visto que 

a obrigação principal (entrega da mercadoria) não era acionável por meio de uma actio 

própria.249 Outra possibilidade era a realização de uma “venda a crédito” na forma da prática 

negocial de cidades ao redor do Mediterrâneo: as partes celebravam um contrato de mútuo, 

o mutuante entregava imediatamente uma quantia de dinheiro, mas ficava acordado que o 

mutuário devolveria não dinheiro, mas determinada quantidade de uma mercadoria.250 A 

configuração dogmática desse contrato é controversa, mas predomina a visão de que se trata 

                                                 
245 As principais fontes de cereais eram a Itália, a Sicília e o Egito, mas no séc. 1 d.C., no período do Império, 

também a África se tornou muito importante – Cf. Rickman, Corn Supply of Ancient Rome, pp. 94 ss. et 

passim. 
246 Rickman, Corn Supply of Ancient Rome, pp. 26 ss. et passim. Durante a República romana, o fornecimento 

de cereais (cura annonae) era monitorado por edis, que nem sempre eram eficientes, sendo registradas várias 

crises de fome em Roma no final desse período. Um dos maiores problemas eram os constantes ataques de 

piratas no início do século I a.C., os quais só foram eliminados com a excepcional performance de Pompeu, 

nomeado para lidar com a questão em 67 a.C. Mesmo assim, as dificuldades persistiram. Devido a uma grave 

crise de alimentação em Roma, Otávio Augusto viu-se obrigado a assumir a responsabilidade pelo 

fornecimento de cereais em 22 a.C. Somente em 6 d.C. foi criado o cargo de praefectus annonae, que, chefe da 

administração de alimentos, tinha função de garantir o fornecimento de cereais e outros produtos a Roma e de 

supervisionar os preços, contando, para tanto, com a ajuda de oficiais subordinados (procuratores). A respeito, 

Rickman, cit., pp. 34 ss., 55 ss. 81 ss., Berger, Encyclopedic Dictionary, S.v. Cura annonae, p. 420 e S.v. 

Praefectus annonae, p. 643. Sobre o mercado romano em geral, ver Labruna, in: Estudos Ankum I, pp. 223 ss. 
247 Em detalhes, Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (600 ss.); Idem, SZ RA 114 (1997), 272 (276 ss.); Johnston, Roman 

Law in Context, p. 80. 
248 Sobre a diferença entre cláusula penal verdadeira (echte ou unselbständige Vertragsstrafe) e cláusula penal 

não verdadeira (unechte ou selbständige Vertragsstrafe), ver, por ex., Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches 

Privatrecht, § 40 Rdnr. 10 s. 
249 Paul. 6 resp., D. 19, 1, 47; Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (292 ss.). 
250 Rupprecht, Kleine Einführung in die Papyruskunde, p. 119. 
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de um tipo contratual resultado de uma combinação entre mútuo e emptio venditio, sendo 

chamado de “negócio de fornecimento” (Lieferungsgeschäft).251 

  O mecanismo negocial mais surpreendente para o jurista moderno era o do 

navegador encarregado por um comerciante romano de adquirir determinada quantidade de 

uma mercadoria em outra cidade do Mediterrâneo. Atualmente, esse tipo de transação 

ocorre, em regra, por meio da combinação de três negócios, nomeadamente uma compra e 

venda de coisa incerta, um contrato de transporte e um de seguro. No direito romano, ele era 

realizado em três fases. Primeiro, o mutuante emprestava como financiador determinada 

quantia de dinheiro (pecunia traiecticia)252 ao transportador para que ele adquirisse 

mercadorias no porto de destino. Segundo, chegando a esse local, o transportador adquiria 

em próprio nome a mercadoria e transportava-a para o porto de chegada, onde ela deveria 

ser novamente vendida. Terceiro, com os recursos obtidos com a venda, o transportador 

devolvia ao mutuante a quantia de dinheiro mais juros (fenus), sendo o restante seu lucro.253 

Caso o navio naufragasse254, afundasse por tempestade255 ou fosse atacado por piratas256, o 

mutuante perdia o direito de cobrar do transportador a devolução do capital emprestado, ou 

seja, o risco do transporte era suportado pelo mutuante.257 Nesse arranjo negocial não havia 

uma compra e venda de coisa incerta celebrada antes de o transportador deixar o porto de 

saída, mas dois contratos de compra e venda de coisa certa, um celebrado no porto de destino 

e outro no porto de chegada, possibilitados por um contrato de mútuo marítimo (fenus 

nauticum).258 

 Além da cláusula penal (stipulatio poenae), da venda a crédito e do mútuo marítimo, 

encontram-se nas fontes ainda outros mecanismos que permitiam chegar ao mesmo 

resultado, como o uso da locatio conductio operis (empreitada),259 do constitutum debiti260, 

                                                 
251 Idem, ibidem. Ver também Rupprecht, in: MNHMH Petropulos B, pp. 271 ss.  
252 Mod. 10 pandec., D. 22, 2, 1. 
253 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (604 ss.); Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 181 ss.; Kaser, RPr I, § 

124 III, pp. 532 s. Sobre o caso do mútuo marítimo de Callimachus (Scaev. 28 dig., D. 45, 1, 122, 1), ver 

Krampe, in: Estudos Ankum I, pp. 207 ss., com outras indicações de literatura. 
254 Diocl. et Max., C. 4, 33, 5. 
255 Diocl. et Max., C. 4, 33, 4 (marina tempestas). 
256 Gai. 9 ad ed. prov., D. 13, 6, 18 pr. (piratarum insidiae). 
257 Mod. 4 reg., D. 22, 2, 3 (“periculum spectat creditorem”). 
258 A terminologia fenus nauticum é pós-clássica (rubrica de C. 4, 33). Sobre o contrato de mútuo marítimo, 

ver Litewski, Iura 24, Parte prima (1973), 112 ss.; De Martino, in: NNDI 7, pp. 421 ss. 
259 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (603 s.). 
260 Ulp. 27 ad ed., D. 13, 5, 1, 5; Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (603). Sobre o constitutum debiti, ver Zimmermann, 

The Law of Obligations, pp. 511 ss. 
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da stipulatio triticaria261 e de negócios simulados262. Não é necessário aqui descrevê-los em 

pormenores. Para os fins do presente trabalho, duas conclusões são relevantes. Primeiro, os 

romanos lidaram com a transação econômica da compra e venda de coisa incerta por meio 

de outros arranjos jurídicos que satisfizeram a contento as necessidades econômicas da 

época. Segundo, foi exatamente porque havia mecanismos jurídicos para lidar com essa 

situação econômica que a emptio venditio nunca foi transformada em compra e venda de 

coisa incerta. O comércio mediterrâneo da Antiguidade não era, como o moderno, de 

encomenda, em que um comprador entra em contato com o vendedor e acorda que uma 

mercadoria deve ser fornecida em determinada data, mas um comércio “em partes” (ou “em 

fases”), no qual o resultado econômico era alcançado por meio de diversos contratos locais 

juridicamente desvinculados entre si.263 

IV. Necessidade econômica da emptio venditio de coisa incerta? 

 A falta de comprovação nas fontes de uma compra e venda de coisa incerta explica-

se, portanto, pelas suas características estruturais e pela falta de necessidade prática, visto 

que outros mecanismos jurídicos resolviam a contento a necessidade do comércio da época. 

Não obstante, uma parte da doutrina continua a afirmar que o direito romano clássico teria 

necessariamente conhecido a emptio venditio de coisa incerta por razões econômicas.264 O 

argumento pode ser reproduzido da seguinte forma: assim como o tráfico comercial moderno 

baseia-se principalmente na obrigação de dar coisa incerta, de forma que sem essa forma 

contratual as transações comerciais tal como conhecemos seriam inviáveis,265 também a 

economia romana não poderia prescindir desse arranjo contratual.266 Essa tese encontraria 

sustentação em dois dados da Antiguidade. De um lado, resta fora de dúvida que o comércio 

daquela época era altamente desenvolvido, pois a própria cidade de Roma dependia da 

importação de cereais (em especial do trigo) de outras civilizações ao redor do Mar 

Mediterrâneo para alimentar sua população.267 De outro lado, entende-se que o recurso à 

stipulatio recíproca como instrumento jurídico dessa operação não seria factível, porquanto 

                                                 
261 Ulp. 22 ad ed., D. 45, 1, 75, 2; Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (298 s.). 
262 Por ex., em Diocl. et Max., C. 4, 2, 5 (a. 293). A respeito, Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (279 ss.), com 

exegese de outras fontes. 
263 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (606). 
264 Kunkel/Honsell, Römisches Privatrecht, § 114, pp. 305 s. 
265 Essa comparação entre a realidade romana e a moderna, que já é, por si só, perigosa por equiparar sociedades 

em muitos aspectos diversas, é pressuposto implícito da argumentação. 
266 Kunkel/Honsell, Römisches Privatrecht, § 114, p. 306. No mesmo sentido, Haymann, JherJb 79 

(1928/1929), 95 (125 ss.). 
267 Rickman, Corn Supply in Ancient Rome, passim. 
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também aqui faltaria comprovação nas fontes.268 Logo, apesar da falta de fragmentos que 

relatem a emptio venditio de coisa incerta, seria natural admiti-la como existente também no 

direito romano. 

 Como as considerações dos meios alternativos à emptio venditio deixam já entrever, 

esse posicionamento não pode ser seguido. De um lado, ele parte do pressuposto de que a 

necessidade econômica de alienação de bens determinados pela qualidade e pela quantidade 

somente poderia ser satisfeita por meio de compra e venda de coisa incerta. Que esse 

pressuposto é falso pode ser facilmente comprovado pelo fato de existirem outros 

instrumentos negociais que desempenham a mesma função. O direito romano dispunha, 

como acabamos de ver, de diversos instrumentos jurídicos aderentes à realidade da época. 

De outro lado, o reconhecimento de que a tese das stipulationes recíprocas, apesar de muito 

difundida,269 carece de comprovação nas fontes270 não implica, de forma alguma, que a única 

alternativa disponível seria a emptio venditio de coisa incerta.271 Outros expedientes podem 

ser mais que suficientes para atender às necessidades práticas, como comprova a experiência 

romana acima descrita.272 Logo, não é possível estabelecer uma relação direta entre não uso 

ou inadequação da stipulatio e a admissibilidade da compra e venda de coisa incerta. No 

fundo, há aqui uma confusão entre a existência de um fenômeno econômico (transação de 

coisas determinadas somente pelo gênero e pela quantidade) e a obrigatoriedade do uso de 

um tipo jurídico para lidar com o problema.273 Não se pode analisar o direito romano a partir 

das concepções de nossa sociedade.274 

V. Resumo 

 A emptio venditio romana tinha uma caraterística fundamental que lhe conferiu um 

contorno estrutural específico e que determinou seu regulamento, nomeadamente a de ser 

um negócio de alienação. Isso significava que o contrato de compra e venda, embora não 

transmitisse a propriedade por si mesmo, produzia o efeito ordenador (aspecto real) de que 

a coisa vendida era vista como pertencente ao patrimônio do comprador desde o momento 

da conclusão. Daí decorrem três regras específicas e aparentemente chocantes aos olhos do 

jurista contemporâneo. Primeiro, a emptio venditio era em regra um ato jurídico ligado a 

                                                 
268 Kunkel/Honsell, Römisches Privatrecht, § 114, p. 306; Haymann, JherJb 79 (1928/1929), 95 (98); 

Beckmann, Kauf nach gemeinem Recht – 2. Teil – 1. Abteilung, pp. 335 s., nt. 2. 
269 Por ex., Zimmermann, The Law of Obligations, p. 238. 
270 Entre outros, Johnston, Roman Law in Context, p. 80. 
271 Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (276 s.). 
272 Cap. I, A.III, supra. 
273 Para essa diferença, Ernst, SZ RA 114 (1997), 272 (275 s.). 
274 Dieckmann, Der Nacherfüllungsanspruch, pp. 50 ss. 
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uma coisa certa (nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi), pois somente 

uma coisa determinada poderia ser alocada ao patrimônio do comprador. Segundo, sendo a 

coisa vista desde a perfeição como pertencente ao comprador, era natural que o risco da 

perda ou da deterioração por fato não imputável a nenhuma das partes (periculum vis maior) 

fosse suportado pelo comprador (periculum est emptoris). Quando a coisa continuasse na 

posse do vendedor após a perfeição do contrato, ele respondia por custódia, que servia para 

proteger a posição jurídica do comprador e compensava, dessa forma, a dureza da regra 

periculum est emptoris. Terceiro, a fim de garantir a proporcionalidade da relação entre as 

partes, se o comprador suportava o risco da perda e da deterioração por vis maior 

(incommoda), ele também auferia eventuais vantagens não atribuíveis a nenhuma das partes 

(commoda), como acessão por aluvião. 

 Eventualmente esse quadro geral poderia ser alterado. Isso ocorria sempre que havia 

um lapso temporal entre a conclusão da emptio venditio (momento de acordo entre as partes) 

e a perfeição do contrato. A hipótese típica era a de emptio venditio sujeita a uma condição 

suspensiva, em que a conclusão do contrato permanecia em estado de pendência até que o 

evento futuro e incerto ocorresse (implemento da condição). Essa construção justificava-se 

porque as partes não queriam o efeito ordenador do contrato, salvo se esse evento ocorresse. 

Esse mesmo artifício foi empregado pelos juristas romanos sempre que o efeito ordenador 

não pudesse ocorrer imediatamente. No caso da emptio ad mensuram, a medição era 

necessária para que o objeto fosse determinado e, portanto, para que a coisa pudesse ser 

alocada ao patrimônio do comprador. Tal como na condição suspensiva, o contrato somente 

era concluído com a mensura. Em outros casos, a perfeição foi empregada por analogia para 

designar as hipóteses em que somente a transmissão do risco era adiada para momento 

diverso da conclusão do contrato, seja por exigência da estrutura do contrato (compra e 

venda por determinação de preço ad mensuram) ou por vontade das partes (compra e venda 

ad degustationem). Perfeição era, portanto, um termo polissêmico, designando ora um 

requisito para a conclusão do contrato (implemento da condição e mensura para 

determinação do objeto mediato do contrato), ora um requisito para a transmissão do risco 

da quantidade (mensura para determinação do preço), ora do risco de qualidade (degustatio 

para assegurar a qualidade do objeto). 

 Tendo em vista essa estrutura da emptio venditio clássica, logo se compreende que a 

falta de comprovação da compra e venda de coisa incerta nas fontes não era mero acaso. A 

principal característica da compra e venda de coisa incerta – o fato de no momento de 

conclusão do contrato o objeto da prestação ser indicado somente pela quantidade e pela 
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qualidade, ou seja, ele é apenas determinável – não permite a alocação de uma coisa ao 

patrimônio do comprador. Que os juristas romanos estavam preparados para eventualmente 

superar essa limitação e reconhecer um contrato de compra e venda puramente obrigatório, 

comprovam a admissibilidade excepcional da emptio spei e da venda de crédito, mas esse 

passo somente seria tomado quando necessário. Para a situação econômica da compra e 

venda de coisa incerta não havia essa necessidade. Na Antiguidade, o comércio marítimo de 

coisas designadas somente pela quantidade e qualidade (por ex. de cereais) era realizado “em 

fases”, ou seja, por meio de diversos negócios locais que, por sua vez, eram possibilitados 

por outros arranjos negociais, como o mútuo marítimo (fenus nauticum). Esse panorama não 

apenas confirma que o direito romano clássico não conheceu uma emptio venditio de coisa 

incerta, mas também revela que o grande comércio pode sim funcionar muito bem sem esse 

tipo negocial. 

B. Direito medieval até o início do século XIX: a época do ius commune 

I. Considerações gerais 

 A queda do Império Romano do Ocidente (476 d.C.) foi seguida por uma fase de 

vulgarização do direito, que, dada a falta de grandes juristas e a sensível perda em precisão 

conceitual, entrou em período de enorme decadência. Foi somente com o redescobrimento 

das fontes romanas no século XI, combinado com a introdução de seu estudo em 

universidades (inicialmente em Bologna), sua gradativa expansão por meio do ensino, a 

conveniência política de sua aplicação (os reis declaravam-se herdeiros e sucessores do 

Imperador Justiniano para justificar a centralização política)275 e seu uso em decisões 

judiciais que esse quadro começou a se alterar.276 A interpretação das fontes romanas pelos 

juristas medievais como direito vigente, adaptado para os novos tempos e observado como 

lei geral até o momento de entrada em vigência das codificações modernas, resultou no 

surgimento do assim chamado direito comum (ius commune).277 Inicialmente utilizado 

apenas na Europa Ocidental, esse direito ultrapassou a partir do século XV as fronteiras do 

continente europeu para ser recepcionado em outros países e assim se tornar o ponto de 

convergência e o “antepassado comum” de todos os ordenamentos jurídicos pertencentes à 

                                                 
275 Em detalhes, Koschaker, Europa und das römische Recht, pp. 79 ss. et passim. 
276 Coing, Europäisches Privatrecht I, § 1, pp. 9 ss. 
277 Calasso, Storia e sistema, pp. 39 s.; Luig, in: HRG II, Sp. 63 s. Sobre as dificuldades e problemas do conceito 

“direito comum”, ver Calasso, Introduzione, pp. 31 ss. [= Arch. Giur. 27 (1934), 59 ss.]; Jansen, in: MPEncycl. 

II, pp. 1006 ss. 
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família romano-germânica. Nesse sentido, as codificações modernas, inclusive a brasileira, 

são herdeiras de uma tradição comum.278 

 Em linhas gerais, a evolução do direito comum no longo período entre a Baixa Idade 

Média e o século XIX consistiu fundamentalmente em fases demarcadas por uma mudança 

metodológica e por uma alteração das fontes de direito. O primeiro passo foi tomado pelos 

glosadores (séc. XI a XIII), que, restritos ao Digesto, ao Codex e às Institutas de Justiniano, 

limitavam-se, em regra, a um estudo exegético das fontes, encaradas como materialização 

da razão e da justiça e tidas como autoridade incontestável e impassível de erro.279 O legado 

dessa época materializou-se na Magna Glossa, de Accursius.280 O segundo momento foi o 

dos comentadores (séc. XIII a XIV), os quais se ocupavam com outras fontes além do direito 

romano (principalmente com os estatutos e os costumes das cidades), tinham por objetivo 

auxiliar a prática jurídica e não viam mais o direito romano como um direito universal e 

atemporal, mas apenas como um material de discussões jurídicas e como complemento do 

lacunoso direito local (ius proprium).281 Nessas duas últimas fases, o direito canônico 

desempenhou relevante importância (havia o utrumque ius). O terceiro período foi o do 

humanismo jurídico (séc. XV a XVI), um movimento de pensamento basicamente restrito 

ao meio acadêmico que estudava as fontes romanas sob a perspectiva puramente histórica 

com o objetivo de alcançar o direito romano em sua pureza.282 Cronologicamente, o 

humanismo foi seguido pelo direito romano-holandês no século XVII283 e pelo naturalismo 

nos séculos XVII e XVIII284.285 

 No caso da compra e venda de coisa incerta, há três fases relevantes no direito 

comum: sua formação (II), o surgimento de novos problemas (III) e, por fim, as tentativas 

de reordenação (IV). Os enormes avanços alcançados pela pandectística no século XIX 

                                                 
278 A respeito da construção de um direito europeu com fundamento no direito romano canônico, ver 

Zimmermann, JZ 47 (1992), 8 (10 ss.). Para o Brasil, Ascarelli, Il Foro 70, Parte Quarta (1947), 97 ss.; Liebman, 

in: Estudos Redenti I, pp. 591 s.; Bucher, ZEuP 12 (2004), 515 ss. (especialmente 538 e 546 s.). Ver também 

Scholl, Die Rezeption des kontinental-europäischen Privatrechts in Lateinamerika, 1999, tendo como exemplo-

base a recepção da teoria geral dos contratos na Costa Rica. 
279 Koschaker, Europa und das römische Recht, pp. 55 ss.; Calasso, Medio Evo, pp. 521 ss. 
280 Mortari, in: Enc. Dir. 7, p. 795. Sobre Accursius e a Glossa Ordinaria, Lange, Römisches Recht im 

Mittelalter I, §§ 40 s., pp. 335 ss. Sobre a literatura dos legistas, cf. importante estudo de Weimar, in: Handbuch 

der Quellen I, pp. 129 ss. (com crítica à distinção entre glosadores e pós-glosadores na p. 139). 
281 Lange, Römisches Recht im Mittelalter II, pp. 3 s.; Schrage, in: Estudos Nörr, p. 928; Mortari, in: Enc. Dir. 

7, pp. 794 ss.; Horn, in: Handbuch der Quellen I, pp. 261 ss. 
282 Wieacker, Privatrechtsgeschichte, § 6 III.3, pp. 91 ss., § 7 IV.2.b, pp. 146 ss.; Koschaker, Europa und das 

römische Recht, pp. 105 ss.; Schrage, in: Estudos Nörr, p. 928; Gomes da Silva, Humanismo, n. 7, pp. 31 ss. 

et passim; Luig, in: Estudos Wesener, pp. 288 ss., 301 (discordando, porém, do desinteresse dos humanistas 

pela prática). Sobre o humanismo, ver Condanari, Humanismus und Rechtswissenschaft, 1947. 
283 A respeito, Zimmermann, in: Das römisch-holländische Recht, pp. 9 ss.; Idem, JZ 45 (1990), 825 ss. 
284 Coing, Europäisches Privatrecht I, § 1, pp. 72 ss. 
285 Cf. excelente panorama em Repgen, in: Estudos Luig, pp. 157 ss. 
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foram continuados no século XX e constituem objeto de discussão ainda atual. Por esse 

motivo, eles serão tratados nos capítulos sobre o direito brasileiro vigente. 

II. Formação da compra e venda de coisa incerta 

1. Surgimento com os glosadores 

 O momento de nascimento propriamente dito da compra e venda de coisa incerta 

ocorreu com os glosadores em torno do século XI e se deu em meio às regras sobre 

transmissão do risco e consequências da constituição da mora do vendedor. Por tal motivo, 

ao contrário de institutos jurídicos tradicionais, as sedes materiae286 sobre a compra e venda 

de coisa incerta são bastante diversificadas, sendo as principais delas C. 4, 48, Inst. 3, 23, 3, 

D. 12, 1, 5 e D. 18, 6, 13 e 15. Embora o direito medieval não conhecesse uma ampla 

liberdade contratual e tenha se mantido fiel ao numerus clausus do direito romano, identifica-

se uma clara tendência para o desenvolvimento de uma teoria geral dos contratos,287 o que 

provavelmente contribuiu extensão das regras sobre stipulatio de coisa incerta para a emptio 

venditio.288 A compra e venda de coisa incerta já era expressamente mencionada no século 

XI na Summa Trecensis 4, 44, 3289 (atribuída a Irnerius), no Brachylogus 3, 13, 9290 e no Lo 

Codi 4, 58, 10291, ao tratarem da compra e venda de quantidade de coisas fungíveis (como 

óleo, vinho e trigo).292 No entanto, o texto fundador da compra e venda de coisa incerta 

apareceu apenas mais tarde, com o jurista Azo em sua Summa Codicis ad C. 4, 48, n. 3: 

                                                 
286 Ver Schrage, Utrumque ius, pp. 50 ss. 
287 Nanz, Die Entstehung des allgemeinen Vertragsbegriffs, pp. 31 ss. 
288 Bauer, Periculum emptoris, § 4 II, pp. 98 s. 
289 Summa Trecencis, p. 118: “Sed si quantitas distracta est, veluti vino oleo frumento et cetera que in quantitate 

consistunt, nondum emptio perfecta est quantum ad periculum, nisi admetiatur seu pendatur vel 

adnumeretur…” (tradução: “Mas se uma quantidade foi vendida, por exemplo, vinho, óleo, cereais etc. que 

consistem em quantidade, a compra e venda ainda não é perfeita quanto ao perigo, salvo se seja medido ou 

pesado ou contado...”). 
290 Brachylogus, pp. 97 s.: “... si quis incerta descriptione usus, veluti hominem aut decem modios tritici vel 

vini vendiderit, nec quem hominem vel quod vinum aut triticum adiecerit, et, ante quam tradatur, homo mortuus 

sit, vel vinum acidum vel mulcidum, vel triticum quoquo modo corruptum sit, de quo ipse sentiebat, ad eum 

periculum pertinebit.” (tradução: “... se alguém tenha vendido coisas incertas conforme a descrição de uso, por 

ex., um homem ou dez módios de trigo ou de vinho, e não tenha separado esse homem ou esse vinho ou trigo, 

e, antes de realizar-se a tradição, o homem tenha morrido, ou o vinho se tenha acidificado, ou o trigo de algum 

modo tenha estragado, o perigo pertencerá a quem ele mesmo sofria.”). 
291 Lo Codi, p. 124: “… si uendictio facta est illarum rerum que sunt in numero pondere mensura, et sunt 

deteriorate antequam sint numerate uel ponderate uel mensurate, dampnum esse debet uenditoris, nisi uenditor 

semper fuit paratus ut rem traderet emptori et emptor fecit moram, quia tunc totum dampnum debet esse 

emptoris…” (tradução: “... se a venda foi feita daquelas coisas que são determinadas pelo número, pelo peso e 

pela medida, e se deterioraram antes que tivessem sido contadas ou pesadas ou medidas, o dano deve ser do 

vendedor, salvo se o vendedor sempre esteve preparado para entregar a coisa ao comprador e o comprador 

entrou em mora, porque então todo dano deve ser do comprador...”). 
292 Ver também Rogerius, Summa Codicis 4, 48, in: Scripta Anecdota, pp. 126 s. 
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... quia si in genere sit facta, puta vendis mihi hominem, nunquam spectat periculum ad 

emptorem, etiam si omnes servi, quicunque sunt in mundo, perirent: quia quod in genere 

debetur, perire non potest... [C. 4, 2, 11]. Debetur enim incertum de incertis: et ita potest 

intellegi quod dicitur in venditione lectorum... [D. 18, 6, 13, 14 et 15]. vel venditor in se 

periculum susceperit, vel eius culpa perierunt. 

Secus, si debeatur incertum de certis: ut promitto unum de servis meis, vel decem corbes vini 

ex hoc dolio: tunc enim liberor, si omnes servi mei perierint, vel si omne vinum dolii sit 

effusum: ut... [D. 35, 2, 30, 5]. vel forte alia est natura venditionis, alia legatorum. Legatarius 

autem non petit vinum, quia totum est effusum: neque pretium, quia legatum non est: emptor 

vero non vinum petit, sed repetit pretium quod dedit: quia sine causa est apud venditorem. 

Vel si non solvit, habet exceptionem in eo: et ideo dicitur non spectare periculum ad eum.293 

 A compra e venda de coisa incerta (in genere) podia ser, segundo Azo, de dois tipos. 

Ela era de coisa incerta de gênero indeterminado (incertum de incertis) quando o objeto 

imediato da obrigação fosse, por ex., um escravo. Nesse caso, ainda que todos os escravos 

no mundo perecessem, o vendedor continuava obrigado a entregar um escravo, porquanto o 

que era devido em gênero (in genere) nunca não poderia perecer. Por outras palavras, o 

perigo nunca era suportado pelo comprador. O caso da venda das camas (D. 18, 6, 13) e o 

das traves (D. 18, 6, 15) foram mal-interpretados para abranger também as coisas incertas. 

Logo, tanto no caso das camas quanto no das traves, o perigo seria suportado pelo vendedor, 

porque elas não teriam sido separadas e entregues ao comprador. Em ambas as hipóteses, a 

tradição foi implicitamente identificada com o momento da concretização. Segundo Azo, 

havia ainda outras duas exceções em que, embora a compra e venda fosse de coisa certa, o 

vendedor suportaria o perigo: quando isso fosse estabelecido por meio de acordo entre as 

partes (venditor in se periculum susceperit) e quando o vendedor fosse culpado pelo 

perecimento da coisa (eius culpa perierunt). Por culpado entendiam-se as situações em que 

o devedor estivesse em mora ou quando ele mesmo destruísse a coisa. 

                                                 
293 Azo, Summa, ad C. 4, 48, n. 3, pp. 569 s. (tradução: “... porque se a compra e venda foi feita de coisa incerta 

(in genere), por ex., se tu me vendes um homem, o perigo nunca recai sob o comprador, mesmo que todos os 

escravos, todos aqueles que existem no mundo, morressem: porque aquilo que é devido em gênero não pode 

perecer... [C. 4, 2,11]. Realmente, é devida uma coisa incerta de coisas incertas: e assim pode ser entendido o 

que é dito no fragmento sobre a venda de camas... [D. 18, 6, 13, 14 e 15]. Ou o vendedor suportou o perigo, ou 

elas pereceram por sua culpa. De outra maneira, se for devida uma coisa incerta de coisas certas, como se 

prometo um dos meus escravos, ou dez medidas de vinho desse tonel: então sou seguramente liberado, se todos 

os meus escravos morrerem, ou se todo o vinho do tonel for derramado: assim... [D. 35, 2, 30, 5]. Ou por 

ventura uma é a natureza da venda, outra a de legados. O legatário, por outro lado, não pede o vinho, porque o 

todo foi derramado: nem o preço, porque ele não constitui o legado: o comprador de fato não pede o vinho, 

mas repete o preço que pagou: porque ele se encontra sem causa perante o comprador. Ou se não pagou, tem 

nisso uma exceção: e por isso se diz que o perigo não é suportado por ele.”) 
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 O segundo tipo de compra e venda de coisa incerta era a de coisa incerta de gênero 

determinado (incertum de certis). Ao contrário da compra e venda incertum de incertis, na 

incertum de certis o vendedor era liberado sempre que todas as coisas do gênero fossem 

destruídas. Assim, se o objeto do contrato fosse um dos escravos do vendedor ou dez 

medidas de um tonel de vinho, se todos os escravos morressem ou se todo o tonel tivesse 

sido derramado, o vendedor não seria mais obrigado a entregar a coisa ao comprador. Isso 

não significava, porém, que, tal como na compra e venda de coisa certa, o comprador tivesse 

de pagar o preço, apesar de não ter recebido coisa alguma. Aqui há uma aproximação entre 

o legado (que seguia as regras da stipulatio) e a compra e venda: se todo o gênero da coisa 

legada perecesse, o legatário não poderia exigir o legado nem um determinado valor 

correspondente (pretium), porque todo o gênero se perdeu. Assim, por ex., se certa 

quantidade de vinho de um determinado tonel fosse legada e todo o vinho do tonel tivesse 

se perdido. No caso da compra e venda, o comprador não poderia exigir o vinho, mas podia 

repetir o preço eventualmente pago (repetit pretium quod dedit), porquanto faltava uma 

causa jurídica (sine causa) que justificasse o deslocamento patrimonial. Se ele ainda não 

tivesse pagado e o vendedor exigisse o preço, o comprador poderia se defender por meio de 

exceção. Por tal razão, Azo entende que o perigo era suportado pelo vendedor. 

 O ponto de contato entre ambas as espécies de compra e venda de coisa incerta é que 

o vendedor suportava o perigo da perda da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes 

antes da entrega da coisa. As únicas exceções eram os casos em que o comprador se 

encontrasse em mora ou quando ele assumisse contratualmente o risco da perda. Caso não 

ocorresse a escolha (e, portanto, a entrega da coisa), ainda que se tratasse de gênero restrito 

e todas as coisas a ele pertencentes tivessem sido destruídas, o risco (logo, o prejuízo da 

perda) era suportado pelo vendedor. Essa regra, que aparentemente estaria em contradição 

com a do periculum est emptoris, pois o natural seria que o comprador assumisse o perigo 

da perda de todo o gênero, justifica-se pelo acoplamento com as regras da emptio ad 

mensuram do direito clássico romano294: como a emptio venditio era necessariamente ligada 

a uma coisa certa e antes da escolha não havia uma coisa sobre o qual seus efeitos 

ordenadores pudessem ser irradiados, o contrato ainda não se formava e, portanto, quando 

todo o gênero perecesse, o comprador não suportava o risco.295 Logo, em Azo a compra e 

                                                 
294 Ver Cap. I., A.II.3.(b), supra. 
295 Bauer, Periculum emptoris, § 4 II, p. 102. 
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venda de coisa incerta começou a se formar, mas permanecia em constante atrito com as 

regras da emptio venditio romana. 

  Essa dificuldade foi posteriormente superada em Odofredus de duas formas. De um 

lado, ele afirmou que enquanto na compra e venda de coisa certa o oferecimento (oblatio) 

da coisa ao comprador pelo vendedor já seria suficiente para que o vendedor se liberasse 

ipso iure do perigo da perda da coisa caso ela viesse a se perder, no caso de compra e venda 

de coisa incerta (equiparada à de quantidade), se o vendedor oferecesse a coisa, o comprador 

recusasse e depois ela viesse a perecer, o vendedor ainda poderia exercer sua ação para pedir 

o preço, mas caso o comprador exigisse a entrega da coisa, o vendedor se liberaria por meio 

da exceptio doli mali.296 Nascia aqui a instituto da concretização. De outro lado, Odofredus 

entendeu, como Azo, que no caso de compra e venda de coisa incerta de gênero irrestrito 

(incertam de incertis), o perigo era sempre suportado pelo vendedor, mas na hipótese de 

compra e venda de coisa incerta de gênero restrito (incertam de certis), ele deu um passo 

além e fez a seguinte distinção. Tendo o contrato como objeto um dos escravos do vendedor, 

se, de um lado, apenas um deles perecesse, o perigo seria do vendedor, mas se, de outro, 

todos os escravos morressem, o perigo seria suportado pelo comprador.297 Na prática isso 

significa que o contrato de compra e venda de coisa incerta não precisava mais, como a 

emptio venditio de gênero restrito do direito clássico romano, de uma medição (mensura) 

para se formar. 

Com isso, surgiu pela primeira vez um contrato de compra e venda com uma nova 

feição: enfim, ele estava livre da determinação de uma coisa concreta para sua formação. 

                                                 
296 Odofredus ad C. 4, 32, 19, n. 16, p. 236: “... aut debitor est speciem certam, aut quantitatem vel genus. Si 

venditor est certam speciem, puta Stichum servum, vel illum liberum, sufficit tunc sola oblatio, et liberat debitor 

ipso iure a periculo rei, si postea res pereat... [...]. Si autem debitor esset quantitatem vel genus, si offert et 

creditor recusat recipere, et postea perit, tenet venditor adhuc, sed si creditor petat, liberat doli mali exceptio…” 

(tradução: “... ou o devedor é de coisa certa (speciem certam), ou de quantidade ou de coisa incerta (genus). Se 

o vendedor é de coisa certa, por ex. o escravo Stichus, ou um famoso livro, basta então somente o oferecimento, 

e o devedor é liberado por força do direito (ipso iure) do perigo da coisa, se a coisa posteriormente perecer... 

[...]. Se, ao contrário, o devedor for de quantidade ou de coisa incerta (genus), se oferece e o credor se recusa 

a receber, e posteriormente a coisa perece, o vendedor ainda agora pode ser acionado, mas se o credor pedir, a 

exceção do dolo mau libera <o vendedor>...”). Ver também Odofredus ad C. 4, 2, 11, n. 2, p. 193. 
297 Odofredus ad C. 4, 48, 1, n. 6, p. 249: “... vel refert: quod aut vendis rem incertam de certis, aut incertam 

de incertis: si incertam de incertis, puta hominem in genere: tunc periculum erit venditoris, ut... [...] Sed si rem 

incertam de certis, puta si vendis unum de servis tuis: uno pereunte periculum erit tui venditoris. Sed si omnes 

pereunt, periculum erit mei emptoris...” (tradução: “... ou importa saber, se ou vendes coisa incerta de certas 

(obrigação de dar coisa incerta de gênero restrito), ou coisa incerta de incertas (obrigação de dar coisa incerta 

de gênero irrestrito): se incerta de incertas, como homem de um gênero: então o perigo será do vendedor, 

como... [...] Mas se coisa incerta de certa, como se vendes um de teus escravos: tendo um perecido, o perigo 

será teu, ou seja, do vendedor. Mas se todas perecerem, o perigo será meu, ou seja, do comprador...”). 



 

63 

 

Por meio de um “mal-entendido produtivo”298 das fontes romanas, compra e venda não era 

mais sinônimo de compra e venda de coisa certa, mas poderia também ser de coisa incerta. 

Na formulação de Odofredus, a compra e venda produzia seus efeitos, ainda que ela nunca 

viesse a ter um objeto mediato concretamente determinado, o que significou a superação da 

antiga regra romana “nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi”. A 

mudança do contrato de compra e venda para abranger também a coisa incerta ocorreu, como 

revelam as palavras de Accursius, por meio de sua equiparação com a compra e venda de 

quantidade: “sic fit venditio in quantitate, sive in genere: quod idem est”.299 Essa 

transformação da estrutura da compra e venda foi recepcionada na Glossa ordinaria de 

Accursius300 e constitui a origem da compra e venda de coisa incerta tal como hoje a 

conhecemos. 

2. Desenvolvimento dos comentadores 

 Tendo os glosadores lançado a base dogmática da compra e venda de coisa incerta, 

os comentadores tentaram dar maior sistematicidade ao novo instituto jurídico, mas 

permaneceram, em substância, nos limites dos resultados já alcançados. Para determinar se 

o vendedor seria liberado se a coisa perecesse antes de sua constituição em mora por fato 

não imputável a nenhuma das partes, Petrus de Bellapertica sugeriu a seguinte distinção. Se 

a compra e venda fosse de coisa incerta de gênero irrestrito (genus generalissimum), como 

a entrega de um escravo, vigeria a presunção de direito de que todos os homens não poderiam 

morrer, o que teria a consequência de que o devedor não seria liberado em caso de morte de 

seus escravos. Mas se a compra e venda fosse de coisa incerta de gênero restrito 

(subalternum), por exemplo, a venda de um dos escravos do vendedor, caso todos morressem 

por fato não imputável a nenhuma das partes, o vendedor seria liberado.301 Essa mesma 

                                                 
298 Expressão de Bauer, Periculum emptoris, § 4 II, p. 101 (“produktives Missverständnis”), seguido por 

Zimmermann, Roman Law, p. 121. 
299 Accursius, gl. veneant ad C. 4, 48, 2 (tradução: “assim é feita a venda de quantidade, ou de coisa incerta (in 

genere): o que é o mesmo”). Ver Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (612), afirmando que a emptio ad mensuram teria 

exercido uma “função de ponte” (“Brückenfunktion”). 
300 Ver Accursius, gl. statim ad Inst. 3, 23, 3; gl. lectos emptos ad D. 18, 6, 13 (12); gl. venditoris ad D. 18, 6, 

15 (14); gl. si cui homo ad D. 30, 84 (86), 3; gl. exceptione ad D. 46, 3, 72 pr.; gl. quantitatis ad C. 4, 49, 12. 

O fato de a Magna Glossa não conter um tratamento mais amplo do tema explica-se talvez pela rivalidade entre 

Accursius e Odofredus quando professores em Bolonha. A respeito, Lange, Römisches Recht im Mittelalter I, 

§ 39, p. 326. 
301 Bellapertica ad Inst. 4, 6, n. 14: “Scire debetis quod debitor speciei si ante moram pereat liberatur, ut... [D. 

45, 1, 23]. Et debitorum generis talis est distinctio: quidam est debitor generis generalissimi: tu mihi hominem 

debes praesumptione iuris omnes homines non possunt interimi. Sed quoddam est subalternum relinquit in 

genere omnes pereunt: tunc liberatur, alias si unum de suis solverit liberatur... [D. 19, 2, 31 et D. 31, 67] ...” 

(tradução: “Deveis saber se o devedor de coisa certa (speciei) é liberado, caso a coisa pereça antes da 

constituição em mora, como em... [D. 45, 1, 23]. E a distinção das dívidas de coisa incerta (generis) é a seguinte: 

um certo devedor é de coisa incerta de gênero irrestrito (generis generalissimi): tu me deves um homem sob a 
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classificação em compra e venda generis generalissimi e generis subalterni foi retomada por 

Faber ao discutir o momento da transmissão do risco. Em caso de venda de vinho como 

coisa incerta de gênero irrestrito em que o vendedor prometeu entregar a coisa em lugar 

determinado pelo comprador (como em sua casa), se o vinho já estivesse nesse local, o 

comprador tivesse as chaves de acesso, mas não tivesse medido e a coisa viesse a perecer, o 

risco seria do comprador, quando a coisa fosse vista como entregue, o que ocorria, por ex., 

quando ele tivesse as chaves da adega.302 

 Apenas Cinus de Pistoia sugeriu uma sistematização realmente inovadora. Tendo em 

vista a possibilidade de perecimento da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes, 

as dívidas poderiam ser de quantidade (debitum quantitatis) ou de coisa certa (debitum 

speciei). No primeiro caso, dever-se-ia distinguir entre duas situações: a da obrigação de dar 

coisa incerta de gênero irrestrito (genus generalissimum), em que o devedor não seria 

liberado mesmo que todas as coisas existentes em determinada região perecessem, e a da 

obrigação de coisa incerta de gênero restrito (genus subalternum), na qual o perecimento de 

todas as coisas do gênero antes da constituição da mora liberaria o devedor. Mais interessante 

é o segundo caso. Os débitos de coisa certa (debitum speciei) se classificariam em dois 

subgrupos. De um lado, estariam as obrigações de espécie certa (species certa), em que a 

coisa devida era determinada desde a conclusão do contrato e o risco de seu perecimento 

antes da mora do devedor era suportando pelo credor. De outro, as obrigações de espécie 

incerta (species incerta), em que o devedor deve uma entre duas coisas determinadas, por 

exemplo, o escravo Stichus ou o escravo Phamphilus. Nessa última constelação, que abrange 

as obrigações alternativas, se apenas uma das coisas se perdesse, o devedor não estaria 

liberado, mas se ambas perecessem, o devedor seria liberado apenas se não estivesse em 

mora.303 

                                                 
presunção de direito de que todos os homens não podem perecer. Mas um certo gênero que é restrito 

(subalternum) admite que todas as coisas do gênero pereçam: então o devedor é liberado; em outra 

circunstância é liberado, se cumpriu sua obrigação com um dos homens do gênero... [D. 19, 2, 31 e D. 31, 67] 

...”). No mesmo sentido, Arentinus ad Inst. 3, 23, 3, n. 5, p. 178. 
302 Faber ad Inst. 3, 23, 3, n. 1: “... Quid ergo, si vinum fuerit venditum in genere generalissimo: repondendum 

tamen in cellario et vase emptoris, quos in vindemiis promitto adducere in domum tuam, et ponere in vasis, ita 

feci, et post perierunt, antequam mensurares, vel degustata res? Satis videtur, quod sit periculum emptoris, cum 

videatur traditum, maxime si emptor claves cellarii teneret...” (tradução: “... E como é, por conseguinte, se o 

vinho tiver sido vendido como coisa incerta de gênero indeterminado (genere generalissimo): deve-se 

responder, contudo, que o vinho na adega e no recipiente do comprador, que eu prometo entregar na tua casa 

na vindima, e colocar em recipientes, assim fiz, e depois eles pereceram, antes que tivesses medido, ou que a 

coisa fosse degustada? Vê-se por suficiente que o perigo seja do comprador, quando a coisa for vista como 

entregue, sobretudo quando o comprador tivesse as chaves da adega...”). 
303 Cinus de Pistoia ad D. 12, 1, 5, n. 2, p. 51: “... aut quis est debitor quantitatis, sive generis, sive speciei. 

Primo casu, quando est debitor quantitatis, sive generis, refert: aut est debitor generis generalissimi, ut quia est 

debitor hominis in genere: tunc licet omnes homines istarum partium pereant, non liberantur, ut... [D. 35, 2, 
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 Quanto à diferença entre as formas de liberação do devedor nas obrigações de dar 

coisa certa e incerta, Cinus de Pistoia forneceu uma nova explicação. Como já havia 

sustentado Odofredus, enquanto no caso de compra e venda de coisa certa o vendedor que 

não estivesse em mora era liberado por força do direito (ipso iure) se a coisa se perdesse por 

fato que não lhe era imputável, na hipótese de compra e venda de coisa incerta o vendedor 

não seria automaticamente liberado, mas disporia de uma exceção.304 Essa distinção 

justifica-se, segundo Cinus de Pistoia, porque a liberação por força do direito (ipso iure) 

somente seria possível quando a coisa estivesse estritamente determinada. No caso de 

obrigação de dar coisa certa, ela já estaria determinada desde o momento de conclusão do 

contrato, logo o devedor seria liberado automaticamente. Já no caso de obrigação de dar 

coisa incerta, a coisa somente seria definitivamente determinada por meio do cumprimento 

(“... ante solutionem non post apparet quae sit species, quae sit in obligatione...”). 

Consequentemente, o devedor somente seria liberado se ele adimplisse sua obrigação e, no 

caso de perecimento da coisa durante a mora do credor, ele não estaria liberado, mas estaria 

de acordo com a equidade ajudá-lo por meio de uma exceção (“... quando per creditorem 

                                                 
30, 2 et D. 45, 1, 83, 5]. aut est debitor generis subalterni, ut quia debet unum de servis suis, vel unum de equis 

suuis, vel decem libras alicuius monetae. huius enim generis subalterni, ut... [D. 46, 3, 29]. Et tunc aut perit 

ante moram, et liberatur: aut post moram, et non liberatur, sicut et quando debitor est speciei, cum eadem sit 

ratio, ergo idem ius, ut... [D. 9, 32 pr. et D. 35, 2, 30, 5 ...]. Secundo casu, quando est debitor speciei incertae, 

aut certae, si est debitor especiei incertae, ut quia debetur Stichus vel Phamphilus, ut infra... [D. 45, 1, 128]: 

tunc aut species tantum perit, et non liberatur: aut pereunt ambas species, et tunc aut ante moram, et liberatur: 

aut post moram, et non liberatur, ut infra... [D. 18, 1, 34]. Si autem est debitor speciei certae, tunc aut illa 

species perit post moram suam: et tunc perit periculo suo, ut... [D. 45, 1, 91, 3 et D. 45, 1, 91, 6...] aut perit 

ante moram, et tunc aut perit sine culpa et facto debitoris: et tunc aut iusta causa fecit, et liberatur: aut iniusta 

causa, et non liberatur...” (tradução: “... ou alguém é devedor de quantidade, ou de coisa incerta (generis), ou 

de coisa certa (speciei). No primeiro caso, quando o devedor é de quantidade, ou de coisa incerta, interessa 

saber: ou o devedor é de coisa incerta de gênero irrestrito (generis generalissimi), como porque o devedor de 

um homem incerto: então ainda que todos os homens dessas partes pereçam, o devedor não é liberado, como... 

[D. 35, 2, 30, 2 et D. 45, 1, 83, 5]. Ou o devedor é de coisa incerta de gênero restrito (generis subalterni), como 

porque ele deve um de seus escravos, ou um de seus cavalos, ou dez libras de alguma moeda. De fato, desse 

gênero restrito (generis subalterni), como... [D. 46, 3, 29]. E então ou a coisa perece antes da constituição da 

mora, e o devedor é liberado: ou após a constituição da mora, e o devedor não é liberado, assim como quando 

o devedor é de coisa certa, porque quando a razão é a mesma, logo o direito é o mesmo, como... [D. 9, 32 pr. 

e D. 35, 2, 30, 5 ...]. No segundo caso, quando o devedor é de coisa certa incerta (speciei incertae), ou de coisa 

certa certa (certae), se o devedor é de coisa certa incerta (speciei incertae), como porque o escravo Stichus ou 

o escravo Phamphlus é devido, como abaixo... [D. 45, 1, 128]: então ou apenas uma coisa certa perece, e o 

devedor não é liberado: ou as duas coisas certas perecem, e então ou antes da constituição da mora, e então o 

devedor é liberado, ou após a constituição da mora, e o devedor não é liberado, como abaixo... [D. 18, 1, 34]. 

Mas se, ao contrário, o devedor é de coisa certa certa (speciei certae), então ou aquela espécie perece após a 

sua constituição da mora: e então a coisa perece a seu risco, como... [D. 45, 1, 91, 3 e D. 45, 1, 91, 6...] ou a 

coisa perece antes da constituição da mora, e então ou perece sem culpa e por fato do devedor: e então ou fez 

por causa justa, e o devedor é liberado: ou por causa injusta, e o devedor não é liberado...”). 
304 Nt. 296 supra. 
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stat, quo minus accipiat rem oblatam: et sic est equum, quod sibi praeiudicet, consulitur 

debitori per exceptionis auxilium”).305 

 Os demais comentadores não trouxeram grandes inovações nem trataram a compra e 

venda de coisa incerta em pormenores.306 Bartolus, que exerceu enorme influência no direito 

luso-brasileiro durante o período do direito comum,307 manteve-se nos quadrantes da época, 

repetindo a distinção entre obrigação de dar coisa incerta de gênero irrestrito (genus 

generalissimum) e de gênero restrito (genus subalternum),308 afirmando que o caso fortuito 

não liberava o devedor de coisa incerta ou quantidade,309 mas admitindo a possibilidade de 

o vendedor de coisa incerta ser liberado por meio de exceção (ope exceptionis) após o 

oferecimento da coisa310.311 Comparada com a dos glosadores, a contribuição dos 

comentadores foi menos significante e representou uma continuidade, pois a compra e venda 

de coisa incerta continuou a ser tratada em conjunto com a compra e venda de quantidade. 

A inovação sistemática de Cinus de Pistoia, apesar de muito interessante, não foi acolhida 

                                                 
305 Cinus de Pistoia ad D. 12, 1, 5, n. 2: “... debitor generis non tenetur ad certum quid, sed obligatus est ad 

speciem indeterminatam: determinatam tamen per solutionem, ut infra... [...] et ideo ante solutionem non post 

apparet quae sit species, quae sit in obligatione: unde non liberatur eius interitu ipso iure, sed quando per 

creditorem stat, quo minus accipiat rem oblatam: et sic est equum, quod sibi praeiudicet, consulitur debitori 

per exceptionis auxilium. Sed debitor speciei tenetur ad rem certam, et ideo casus ipsius rei ante moram suam 

li[be]rat ipso iure.” (tradução: “o devedor de coisa incerta (generis) não é obrigado por uma certa coisa, mas 

por uma espécie indeterminada: determinada, contudo, por meio do cumprimento, como abaixo... [...] E, por 

esse motivo, antes do cumprimento, e não depois, aparece qual é a coisa certa, que é objeto mediato da 

obrigação: daí o devedor não ser liberado por força do direito (ipso iure) quando a coisa for destruída, mas 

quando o credor for constituído em mora: e, consequentemente, é justo que julgue previamente a seu favor, 

que ajude o devedor por meio do auxílio de uma exceção. Mas o devedor de coisa certa (speciei) é obrigado 

por coisa determinada (certa), e por esse motivo o caso da própria coisa antes de sua constituição em mora 

libera o devedor por força do direito (ipso iure)”). 
306 Ver, por ex., Baldus ad D. 30, 84 (86), 3 e ad C. 4, 32, 19, n. 4. 
307 Em detalhes, Gomes da Silva, RFDUL 12 (1958), 177 ss.; van de Kamp, Studi Urbinati 9 (1935), 1 (117 

ss.). 
308 Bartolus ad D. 12, 1, 5, n. 8, p. 20: “Aut erat debitor generis generalissimi, ut hominis in genere, et tunc 

indistincte periculum pertinet ad debitorem, quia genus perire non potest... [...] Aut est debitor in genere 

subalterno, puta dum quis debet unum de suis servis: et tunc aut periit unum individuum de illo genere: et tunc 

idem... [...] aut perit totum illud genus subalternum: et tunc idem quod in debitore speciei...” (tradução: “Ou o 

devedor era de coisa incerta de gênero irrestrito (generis generalissimi), como de homem como coisa incerta 

(in genere), e então o perigo pertence indistintamente ao devedor, porque o gênero não pode perecer... [...] Ou 

o devedor é de coisa incerta de gênero restrito (in genere subalterno), por ex., quando alguém deve um de seus 

escravos: e então um indivíduo dequele gênero perece, e então vale o mesmo <que para obrigação de dar coisa 

incerta de gênero irrestrito>... [...] ou todo aquele gênero restrito (genus subalternum) perece: e então <vale> 

o mesmo que para o devedor de coisa certa...”). 
309 Por ex., Bartolus ad C. 4, 2, 11: “Casus fortuitus non liberat debitorem quantitatis, vel generis” (tradução: 

“O caso fortuito não libera o devedor de quantidade ou de coisa incerta (generis)”) e ad D. 12, 1, 5, n. 5, p. 

507. 
310 Bartolus ad D. 46, 3, 72 pr.: “Re perempta post oblationem debitor generis liberatur ope exeptionis: speciei 

debitor, ipso iure. Idem in debitore generis ex causa dotis hoc dicit” (tradução: “Destruída a coisa após seu 

oferecimento, o devedor de coisa incerta (generis) é liberado por força de exceção: o devedor de coisa certa 

(speciei), por força do direito (ipso iure). O mesmo se diz aqui no caso do devedor de coisa incerta (generis) 

por causa de dote”). 
311 Ver, porém, Cap. I, B.III.3.(a) e Cap. IV, B.III.1.(a).(aa), infra. 
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pelos juristas de sua época e não teve maior repercussão na evolução posterior do direito 

civil.312 

3. Ambiente favorável: negócios de especulação e direito comercial medieval 

 A mudança estrutural da emptio venditio para abranger também a transação 

comercial em que uma pessoa se obriga a entregar a outra uma coisa de determinada espécie 

e quantidade por um determinado preço trouxe um novo caráter para esse tipo contratual. Se 

na compra e venda de coisa certa os riscos da transação se restringem basicamente à 

distribuição do risco entre a celebração do contrato e a entrega da coisa, a compra e venda 

de coisa incerta envolve um caráter especulativo adicional. Normalmente, o vendedor não é 

proprietário da coisa descrita apenas pelo gênero e quantidade no momento da conclusão do 

contrato, mas deve obtê-la no mercado (ou com um fornecedor) antes do dia do 

cumprimento. Por tal motivo, esse contrato é denominado de “venda vazia”.313 Nesse 

contexto, é possível tanto que o custo de obtenção da coisa no mercado aumente, o que é 

favorável para o comprador, quanto que ele diminua, o que favorece o vendedor.314 Como 

não poderia deixar de ser, essa possibilidade de especulação foi objeto de estatutos de 

cidades e chamou a atenção da Igreja. Na Alta Idade Média, muitas cidades continham em 

seus estatutos a proibição da compra e venda de coisa incerta para assegurar o abastecimento 

de alimentos (e assim evitar as crises de fome comuns na época) e a implementação de leis 

de direito comercial.315 Por sua vez, teólogos e canonistas eram naturalmente contrários a 

qualquer tipo de negócio que propiciasse um benefício que não decorresse do próprio 

trabalho da pessoa, mas aos poucos passaram a tolerar o caráter especulativo da compra e 

venda de coisa incerta, ainda que apenas em caráter excepcional. 

O assunto era então tratado em conjunto com o dogma da usura e a teoria do preço 

justo.316 Conforme a doutrina da usura, o valor presente da coisa emprestada determina 

exatamente o valor que deve ser devolvido, sem margem de diferença, de forma que tudo o 

que fosse adicionado a esse valor deveria ser considerado usura.317 Aplicada à compra e 

venda de coisa incerta, isso significa que se as partes acordassem a compra de dez quilos de 

trigo pelo preço “x” e, no momento da entrega, o trigo valesse “2x”, o benefício de “x” do 

                                                 
312 Sobre a evolução da teoria do inadimplemento nos glosadores e comentadores, ver Dilcher, Theorie der 

Leistungsstörungen, passim. 
313 Em alemão, “Leerverkauf”. 
314 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (615). Ver também Gordley, TLR 84 (2010), 1437 (1461 ss.). 
315 Em detalhes, Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (607 ss.), com indicação de fontes e literatura. 
316 A respeito, Noonan, The scholastic analysis of usury, pp. 89 ss. et passim. 
317 Noonan, The scholastic analysis of usury, p. 90. 
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comprador teria de ser considerado como usura. Para fazer frente a essa situação, a qual na 

prática impossibilitava a compra e venda de coisa incerta, foi reconhecida, por meio de três 

decretos papais, a chamada venditio sub dubio. Primeiro, Alexandre III reiterou a 

condenação de altos preços da venda a crédito, mas autorizou excepcionalmente a compra e 

venda de coisa incerta em que houvesse uma oscilação entre o preço no momento da 

celebração do contrato e aquele do momento do cumprimento, desde que as partes não 

ocultassem a cobrança de juros.318 Pouco depois, Urbano III limitou essa exceção, 

considerando usurária toda compra e venda a crédito em que o preço do momento da 

celebração do contrato fosse muito maior do que o do momento do cumprimento.319 Por fim, 

Gregório IX considerou que um desconto pelo pagamento antecipado não seria considerado 

usurário, se houvesse uma dúvida real sobre o valor futuro da coisa no momento do 

pagamento.320 / 321 

Além dos documentos papais, a compra e venda de coisa incerta também foi 

favorecida por outros dois fatores. Na ciência do direito confessionária 

(Beichtjurisprudenz)322, havia uma clara tendência a ampliar as possibilidades de transações 

comerciais.323 A isso se somou o nascimento de um novo ramo no direito privado: no início 

do século XV, começou a surgir um direito aplicável apenas às relações jurídicas entre 

comerciantes, denominado comercialística, e que mais tarde resultou no atual direito 

                                                 
318 X. 5, 19, 6 (a. 1159/1181): “... Licet autem contractus huiusmodi ex tali forma [ou seja, de que o vendedor 

aliene por instrumento público uma coisa de cinco libras por seis libras] non possit censeri nomine usurarum, 

nihilominus tamen venditores peccatum incurrunt, nisi dubium sit, merces illas plus minusve solutionis 

tempore valituras” (tradução: “... No entanto, ainda que o contrato feito dessa maneira e de igual forma não 

possa ser julgado sob o nome de usurário, os vendedores incorrem, todavia, do mesmo modo em pecado, salvo 

se existir dúvida de que as mercadorias valerão mais ou menos no momento do cumprimento”). 
319 X. 5, 19, 10 (a. 1185/1187): “... negotiator poena consimili debeat condemnari, qui merces suas longe maiori 

pretio distrahit, si ad solutionem faciendam prolixioris temporis dilatio prorogetur, quam si ei in continenti 

pretium persolvatur” (tradução: “... o negociante que vende suas mercadorias por um preço muito maior deve 

ser condenado com a pena semelhante, se a delonga de tempo para realizar o cumprimento é prolongada mais 

do que se pague o preço a ele sem demora”). 
320 X. 5, 19, 19 (a. 1227/34): “... Ille quoque, qui dat X. solidos, ut alio tempore totidem sibi grani, vini vel olei 

mensurae reddantur, quae licet tunc plus valeant, utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valiturae, 

verisimiliter dubitatur, non debet ex hoc usurarius reputari” (tradução: “... Igualmente aquele que dá 10 moedas 

de ouro, para que lhe seja restituído em outro momento precisamente tantas medidas de grão, de vinho ou de 

óleo, ainda que elas então valham mais, se for duvidado com verossimilhança que elas se tornariam mais ou 

menos no momento do cumprimento, não deve ser por tal motivo reputado usurário”). 
321 Para uma ampla discussão desses três decretos em vista do contexto em que eles foram editados, ver Noonan, 

The scholastic analysis of usury, pp. 90 ss. Especialmente interessante é o fato de que não era permitida a 

venditio sub dubio de dinheiro (o que permitiria a cobrança de juros especulativos em contrato de mútuo), 

porque na concepção do período o valor do dinheiro, diferentemente de outras mercadorias, não variava ao 

longo do ano (pp. 93 s.). 
322 A respeito, Bergfeld, in: Handbuch der Quellen II.1, pp. 999 ss. 
323 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (617 s.).  
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comercial.324 Esse novo regulamento jurídico admitia amplamente o caráter especulativo das 

transações comerciais e reconhecia que a compra e venda entre comerciantes era, em via de 

regra, de coisa incerta.325 Com isso, a inclusão da transação comercial sobre coisas 

determinadas somente pelo gênero e pela quantidade no arquétipo da compra e venda, que 

entre os glosadores se deu por meio de um mal-entendimento produtivo com a emptio ad 

mensuram, encontrou ambiente favorável para seu desenvolvimento e consolidação na 

prática. Se para os legistas a compra e venda de coisa incerta justificava-se pela simples 

razão de ela estar prevista nas fontes e, portanto, já existir o direito romano, a comercialística 

deu um novo fundamento autóctone (uma nova fonte jurídica) para sua admissibilidade, 

nomeadamente os usos e costumes comerciais.326 

III. Surgimento de novos problemas 

1. Aspectos gerais 

 O longo processo de incorporação da alienação de coisa determinada somente pelo 

gênero e pela quantidade no tipo contratual da compra e venda acima descrito estava 

concluído no século XVII.327 Nesse período, a obrigação de dar coisa incerta (designada por 

“obligatio generica”) começou a ser estudada de modo aprofundado, surgindo duas 

monografias a respeito: uma em 1681, de Paulus Heinrich Tilemann328, e outra em 1698, de 

Michael Grass329. Ambas as dissertações concentram-se na análise do legado de coisa 

incerta, especialmente de sua configuração dogmática, de suas consequências, bem como 

das ações disponíveis. A compra e venda, por sua vez, parece desempenhar um papel 

secundário, sendo referida como um mero exemplo. Tilemann menciona-a pouquíssimas 

vezes e admite implicitamente que a compra e venda poderia ser uma obrigação de dar coisa 

incerta, com peculiaridades quanto à evicção e compensação.330 A mesma tendência é 

observada na obra de Grass, que, no entanto, após distinguir entre compra e venda de coisa 

                                                 
324 A respeito, Scherner, in: Handbuch der Quellen II.1, pp. 797 ss.; Coing, Europäisches Privatrecht I, §§ 106 

ss., pp. 519 ss. 
325 Coing, Europäisches Privatrecht I, § 108 III, pp. 531 s. 
326 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (619). 
327 Na jurisprudência portuguesa do século XVI, ver, por ex., Cabedo, Practicarum observationum II, Decisio 

114, n. 1 e 2, pp. 160 s. e Pegas, Resolutiones forenses practicabiles I, Cap. III, n. 143, pp. 106 s., abordados 

em pormenores em Cap. I, C.II. Ordenações Filipinas no direito lusitano, infra. Ver também o caso decidido 

pelo Sacrum Regni Neapolitani Consilium em Matheaus de Afflictis, Decisionum Sacri Regni Neapolitani 

Consilii, Decisio 280, pp. 382 ss. Para o direito romano-holandês, cf. Zimmermann, in: Das römisch-

holländische Recht, p. 169 e nt. 167. 
328 Dissertatio inauguralis de genere et specie, Altdorffium, 1681. 
329 Dissertatio juridica inauguralis de obligatione generica sive ea, per quam existit debitum generis, Tubinga, 

1698. 
330 Tilemann, De genere et specie, p. 43. 
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incerta de gênero irrestrito (obligatio generica absoluta) e de coisa incerta de gênero restrito 

(obligatio generica respectiva),331 arremata: “... quin generica obligatio his similibusque 

modis mediante contractu emptionis venditionis contracta sit, nullum nos dubium tenet”.332 

Com essas palavras, ele afastou qualquer dúvida sobre a admissibilidade de obrigação de 

coisa incerta na compra e venda. 

 Esse processo de recepção não poderia, porém, deixar a estrutura do tipo contratual 

da compra e venda intacta. Na compra e venda de coisa certa, o objeto mediato da obrigação 

(a coisa em si) é determinado em comum acordo entre ambas as partes no momento em que 

elas concluem o contrato. Entre o nascimento dos deveres jurídicos de prestação e sua 

extinção por meio do cumprimento há apenas uma fase, a qual pode ser insignificante quando 

as partes executassem imediatamente o contrato, ou se estender até o cumprimento. Já na 

compra e venda de coisa incerta, o objeto mediato não está determinado desde o momento 

da conclusão do contrato. Para suprir essa necessidade de determinação do objeto, surge um 

novo ato, denominado “concretização”, e, como ela, uma nova fase no desenrolar do 

processo obrigacional. A compra e venda de coisa incerta é, ao contrário da de coisa certa, 

bifásica, pois existe um lapso temporal entre a conclusão do contrato e a concretização do 

objeto mediato, e outro entre essa concretização e o cumprimento do dever principal. Aqui 

surgem três ordens de problemas com que a ciência jurídica medieval e a moderna têm 

constantemente se debatido. Primeiro, é necessário determinar como é a relação jurídica 

entre as partes no período entre a conclusão e a determinação da coisa. Segundo, é preciso 

delimitar a configuração dogmática, os requisitos e os efeitos desse novo ato de 

concretização da coisa. Terceiro, é necessário determinar para a compra e venda de coisa 

incerta um regime de inadimplemento diferenciado, pois ela admite a substituição da coisa 

defeituosa por outra de mesmo gênero e qualidade. 

 Como a emptio venditio do direito romano clássico era necessariamente de coisa 

certa e as fontes não forneciam uma resposta para esses problemas, os juristas dos séculos 

                                                 
331 Grass, De obligatione generica, p. 20 (“... emptionem venditionem, et quidem tam quoad obligationem 

genericam absolutam, veluti si quis alicui vendat rem certi generis individuo non demonstrato, [...] e.gr. 

hominem equum [...] quam respectivam hanc obligationem, veluti si quis librum certi autoris [...], equum ex 

stabulo suo [...], domum ex suis, maxime si parilis conditionis plures possederit, aut aliud aliquod restrictum 

genus vendit...”, grifos no original; tradução: “... compra e venda, e certamente tanto a obrigação de dar coisa 

incerta absoluta, como, por ex., se alguém vendesse a outra pessoa uma coisa de gênero, sem que a coisa 

específica tivesse sido indicada, [...] por ex., um homem ou um cavalo [...] quanto aquela obrigação de dar 

coisa incerta respectiva, como, por ex., se alguém vendesse um livro de determinado autor, [...] um cavalo de 

seu estábulo, [...] uma de suas casas, sobretudo se ele possuísse muitas de condição semelhante, ou algum outro 

gênero restrito...”). 
332 Grass, De obligatione generica, p. 20 (tradução: “... que a obrigação genérica tenha sido contraída por esses 

e por modos semelhantes mediante contrato de compra e venda, não temos nenhuma dúvida”). 
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XVI a XVIII viram-se forçados a criar soluções. A seguir serão analisadas as propostas 

apresentadas pelos juristas dessa época. 

2. Nova fase no processo obrigacional: a perfeição e a mensura 

(a) Apresentação do problema 

 Em consonância com o entendimento de Accursius de que a compra e venda de coisa 

certa e a emptio in quantitate eram a mesma coisa,333 a relação jurídica entre as partes antes 

da determinação do objeto mediato do contrato e a configuração dogmática da concretização 

eram abordadas pelos juristas medievais tendo em vista a emptio ad mensuram e as 

peculiaridades da compra e venda romana. O ato de concretização era, sem grandes 

dificuldades, associado à mensura. Mas quanto à relação entre as partes antes desse ato, 

apresentava-se a seguinte dificuldade: se a emptio venditio do direito romano clássico não 

podia existir sem que houvesse uma coisa certa e determinada sobre a qual ela incidisse (nec 

emptio nec venditio sine re quae veneat),334 como explicar a compra e venda de coisa 

incerta?335 No direito romano, essa regra (da nec emptio...) era importante, porque ela 

decorria do efeito ordenador da emptio venditio e determinava o momento de transmissão 

do risco da perda da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes. Também aqui os 

juristas medievais recorreram ao arcabouço teórico da emptio ad mensuram336 e desde logo 

elegeram a perfeição como critério diferenciador entre a primeira (entre conclusão do 

contrato e concretização) e segunda fase (entre a concretização e o cumprimento). Mas como 

já no direito romano a perfeição era um termo polissêmico, ora designando o implemento de 

condição,337 ora apenas o momento de transmissão do risco da quantidade,338 ora o instante 

da transmissão do risco da da qualidade,339 nada mais natural que a aplicação desse critério 

à compra e venda de coisa incerta fosse objeto de divergência no direito comum. 

 Nas obras da época, encontram-se três linhas de pensamento: 

(b) Posicionamentos da doutrina 

(aa) Mensura como condição 

 A primeira linha de pensamento segue a concepção romana de emptio ad mensuram: 

compra e venda era entendida como um contrato submetido à condição suspensiva de a 

                                                 
333 Nt. 299, supra. 
334 Pomp. 9 ad Sab., D. 18, 1, 8 pr. Ver Cap. I, A.II.1.(a), supra. 
335 Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, p. 61. 
336 Gai. 10 ad ed. prov., D. 18, 1, 35, 5 e 7; C. 4, 48, 2 pr. 
337 Cap. I, A.II.3.(a) e (b), supra. 
338 Cap. I, A.II.3.(c), supra. 
339 Cap. I, A.II.3.(d), supra. 
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medição (mensura) ser realizada, de forma que, antes desse ato, o contrato não irradiaria seus 

efeitos.340 Em outras palavras, no período entre a conclusão do contrato e o implemento da 

condição por meio da mensura, a compra e venda era imperfeita tanto em relação à 

constituição do contrato quanto à transferência do perigo para o comprador.341 Principal 

representante desse pensamento era Bartolus, o qual enfatizava que o valor acrescentado à 

coisa antes da medição (e da perfeição)342 da compra e venda aproveitava ao vendedor: “... 

si venditor vendit ad mensuram, dicitur venditio conditionalis: merito incrementum quod 

accidit rei ante mensurationem, prodest venditori...”343 No mesmo sentido, embora de 

maneira um tanto singular, era a posição de Marquard: após afirmar que a compra e venda 

não seria perfeita antes da pesagem, contagem ou medição, nem a propriedade seria 

transmitida ao comprador, ele admitia que o contrato produziria uma ação eficaz (“... efficax 

actio nascatur...”), a qual, no entanto, poderia ser elidida por meio de uma exceção (“... quae 

exceptione elidi potest...”). O motivo dessa distinção seria que a compra e venda era de coisa 

incerta (emtio generis) e, portanto, seria necessariamente concluída sob condição (“... nam 

omne futurum, quod desideratur ad essentiam actus, habet vim conditionalis...”).344 

 Uma análise objetiva dessa configuração da compra e venda de coisa incerta revela 

sua inconveniência. De um lado, a não realização da mensura pelo vendedor não é 

compreendida como inadimplemento contratual, mas como frustração do implemento da 

condição,345 o que leva a resultados extremamente insatisfatórios do ponto de vista 

                                                 
340 Para a discussão sobre o entendimento da obrigação de dar coisa incerta como submetida a uma condição 

suspensiva no ius commune, ver Blomeyer, Studien zur Bedingungslehre I, pp. 86 ss. 
341 Trentacinquius, Practicarum resolutionum, Lib. III – De emptione et venditione, Resolutio V, n. 2, p. 307 

(“... ante mensurationem talis contractus sit imperfectus quantum periculum et obligationem...”; tradução: “... 

antes da medição, tal contrato é imperfeito quanto ao perigo e à obrigação...”). 
342 Bartolus, Consilia 74, n. 2, p. 20. 
343 Bartolus ad D. 19, 1, 13, 14, p. 384 (tradução: “... se o vendedor vender ad mensuram, diz-se que a venda é 

condicional: o aumento ao valor que acontece à coisa antes da medição aproveita ao vendedor...”). Em sentido 

semelhante, Boehmer ad Inst. 3, 23, 3, p. 534, nt. “g”. Esse posicionamento encontrou ecos ainda no século 

XIX, por ex., em Mommsen, Unmöglichkeit, § 28, pp. 340 ss. e Fick, AdWH 8 (1859), 21 (86 ss.). 
344 Marquard, Tractatus politico-juridicus, Lib. II, Cap. IX, n. 36, p. 281 (“Secus tamen in foro mercatorum, 

praesertim in rebus, quae pondere numero mensura constant, obtinet; in quibus non prius perfecta venditio, nec 

dominium translatum, ita ut efficax actio nascatur, quae exceptione elidi possit, antequam res appensa, 

annumerata seu admensa fuerit [...] Ratio, quod tunc adhuc emtio generis esse videatur, (cujus interitus non 

liberat debitorem [...]) non speciei; quae hanc habet conditionem adjectam, ut, quantum appensum, 

adnumeratum et admensum fuerit, tantum sit emtum. [...] nam omne futurum, quod desideratur ad essentiam 

actus, habet vim conditionalis...”; tradução: “Contudo, prevalece diferentemente no foro dos comerciantes, 

sobretudo nas coisas que constam por meio de peso, número ou medida: nelas o contrato de compra e venda 

primeiramente não é perfeito, nem o domínio é transmitido, assim como a ação eficaz nasce, que pode ser 

elidida por meio de exceção, antes de a coisa ter sido pesada, contada ou medida [...] A razão é que ela é vista 

ainda então como sendo venda de coisa incerta (generis) (cujo perecimento não libera o devedor [...], e não de 

coisa certa (speciei); ela tem esta condição adjeta de que tanto seja comprado, quanto for pesado, contado e 

medido. [...] porque toda coisa futura, que é exigida para a essência do ato, tem a força de condição...”). 
345 Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (622). 
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dogmático. A consequência da frustração do implemento de uma condição é que ela é tida 

como se tivesse ocorrido, mas, no caso da não efetivação da mensura, apenas sua realização 

poderia alcançar o efeito de determinar o objeto mediato do contrato. Em última instância, 

quando o vendedor não efetua a mensura, o intérprete é obrigado a admitir uma compra e 

venda perfeita sem determinação concreta de seu objeto, pois só assim o comprador terá 

direito de exigir do vendedor a mensura. De outro lado, o entendimento de que a compra e 

venda de coisa incerta seria submetida a uma condição suspensiva traz enormes dificuldades 

dogmáticas para o caso de as partes quererem subordinar a conclusão do contrato a uma 

condição. Afinal, ter-se-ia uma condição suspensiva seguida de outra condição suspensiva, 

em que o implemento da segunda dependeria da ocorrência da primeira? Uma cadeia de 

condições ligadas entre si certamente traria enormes dificuldades ao intérprete. 

(bb) Mensura como requisito de transferência do risco 

 O segundo entendimento aproxima a compra e venda de coisa incerta com a compra 

e venda com determinação de preço ad mensuram346 e com a compra e venda com 

degustação de vinho347 do direito romano clássico. A mensura é então compreendida como 

um requisito não para a formação do contrato, mas somente para a transmissão do risco para 

o comprador. Há, portanto, uma duplex perfectio348, isto é, a compra e venda de coisa incerta 

se torna perfeita em dois momentos, primeiro no instante da conclusão do contrato, depois 

no instante da concretização. Nos dizeres da Glossa ordinaria, a compra e venda era 

“imperfecta quantum ad periculum, non quantum ad obligationem...”.349 Essa dualidade 

entre perfeição-conclusão do contrato e perfeição-determinação do objeto concreto era 

expressa por Lauterbach por meio dos conceitos “perfectio ratione periculi” e “perfectio 

ratione vinculi obligationis”: a compra e venda produziria todos os seus efeitos desde sua 

conclusão, mas o perigo somente seria transmitido ao comprador após a mensura.350 Ainda 

mais marcante é a distinção de Cocceji entre “perfectio essentialis” (ou “substantialis”), 

                                                 
346 Cap. I, A.II.3.(c), supra. 
347 Cap. I, A.II.3.(d), supra. 
348 Expressão de Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, pp. 62 s.; Idem, ZeuP 7 (1999), 583 (622). 
349 Accursius, gl. imperfecta ad C. 4, 48, 2 (tradução: “imperfeita quanto ao perigo, não quanto à obrigação”). 
350 Collegium theorico-practicum I, Lib. III, Tit. 1, XXXV, p. 1104 (“Haec autem emptio ad mensuram 

contracta, quamvis ratione poenitentiae sit perfecta, quamprimum partes consenserint de re et pretio: [...] at 

tamen ratione periculi, (non ex ratione vinculi obligationis,) ante mensurationem pro imperfecta habetur, facta 

demum mensuratione perfici dicitur...”; tradução: “Por outro lado, esta compra contratada ad mensuram, 

embora seja perfeita em razão da resolução, logo que as partes acordaram sobre a coisa e o preço: [...] contudo, 

em razão do perigo, (não em razão do vínculo obrigacional,) antes da medição <a compra e venda> é tida por 

imperfeita, após a mediação ter finalmente sido feita, diz-se que ela se aperfeiçoou.”). Ver também Stryk, 

Praelectiones, Sect. II, Cap. VIII, § XXXI, p. 262. 
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necessária para a conclusão do contrato, e “perfectio accidentalis”, vinculada à transmissão 

do risco: tendo as partes acordado sobre o preço e a coisa, a compra e venda seria perfeita 

quanto aos elementos essenciais e produziria ação, mas somente se tornaria perfeita quanto 

ao perigo (“perfectio ad effectum periculi”) quando a coisa fosse concretizada.351 

 Do ponto de vista dogmático, essa concepção de compra e venda de coisa incerta 

também se mostra insatisfatória. Primeiro, se ela tem, de fato, a vantagem de conceber a 

compra e venda como eficaz desde a conclusão do contrato, ela não conseguiu se emancipar 

completamente do pensamento da condição. Como deixa entrever Hostiensis, a compra e 

venda ad mensuram é vista como “quasi sub conditione fieri”,352 ou seja, ela não era 

condicionada, mas vista como condicionada quanto à transmissão do perigo, em uma clara 

analogia com a compra e venda sob condição suspensiva. Essa doutrina da duplex perfetio 

significa, portanto, um passo no sentido de desvincular a mensura (e a concretização) da 

ideia de condição suspensiva, mas ainda continua substancialmente presa a ela. Segundo, o 

termo “perfectio” continua sendo ambíguo, pois ora designa o implemento de condição 

referente à conclusão do contrato, ora a efetivação de um ato que determina o objeto concreto 

do contrato e, com isso, transmite o perigo para o comprador. Essa ambiguidade é de todo 

inconveniente, porquanto ela designa fenômenos jurídicos diversos que produzem 

consequências jurídicas diferentes sob um mesmo nome. 

 (cc) Imperfeição do contrato quanto à coisa 

 A terceira e última linha de pensamento quanto à perfeição, elaborada por Glück, 

sustenta que a compra e venda de coisa designada conforme a quantidade, o tamanho ou o 

peso seria perfeita somente quanto ao gênero (genus) tão logo as partes acordassem sobre o 

preço e as características desse gênero. Em contrapartida, o contrato seria imperfeito quanto 

à coisa a ser entregue, cuja determinação é necessária para a transmissão do perigo da 

destruição (periculum interitus) e do perigo da deterioração (periculum deteriorationis). 

Dessa duplicidade entre perfeição quanto ao gênero e imperfeição quanto ao objeto mediato 

a ser entregue, Glück extraiu a conclusão de que, no período entre a conclusão do contrato e 

a realização da mensura, o comprador teria uma ação contra o vendedor para obrigá-lo a 

                                                 
351 Jus Civile controversium I, Lib. XVIII, Tit. I, Quaestio II, pp. 816 s. (“Sed et praeter illam perfectionem 

essentialem, alia est accidentalis, ad effectum periculi; hoc enim non transfertur nisi constet quid, quale & 

quantum venditum sit...”; tradução: “Mas e em oposição àquela perfeição essencial, outra é acidental, para 

efeito do perigo: este não é, de fato, transferido, exceto se constar o quê, a qualidade e o quanto foi vendido...”) 

e Tit. VI, Quaestiones I e II, pp. 902 ss. (em especial, Quaestio II). Ver também Brunneman, Commentarius, 

ad D. 18, 6, 5, n. 1, p. 540 e ad D. 18, 6, ad L. fin, n. 60, p. 546. 
352 Summa Aurea, De contrahenda emptione et venditione, XVII. Rubrica, n. 4, p. 833 (tradução: “como se 

fosse feita sob condição”). 
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realizar a concretização.353 Sua finalidade seria, portanto, exclusivamente estabelecer uma 

coisa certa e, assim, tornar o contrato perfeito também quanto à coisa. Essa ação de 

concretização foi posteriormente adotada pelo Código Civil Saxônico (1863), no § 1084, 

com a seguinte redação: “Werden einzelne Sachen oder Mehrheiten von Sachen so verkauft, 

dass erst durch Ausscheidung derselben aus einer Gattung oder aus einer Menge von Sachen 

der Gegenstand des Vertrags bestimmt werden soll, so kann auf Ausscheidung geklagt 

werden”.354 

 Dogmaticamente, essa configuração do contrato de compra e venda de coisa incerta 

apresenta-se como um verdadeiro monstro jurídico, pois o comprador não tem interesse na 

mera determinação do objeto, mas apenas na entrega de uma coisa com as qualidades e na 

quantidade avençada.355 Ela também se mostra inadequada na prática, pois sua efetivação 

poderia facilmente levar a uma multiplicidade desnecessária de processos. Seu pressuposto 

é que o comprador não pode exigir uma coisa ainda não determinada, de forma que, em pura 

técnica processual, ele só poderia exigir a entrega de uma coisa após a concretização do 

contrato. Por outras palavras, ele primeiro teria de interpor um primeiro processo com o 

objetivo de exigir a concretização e, em seguida, caso o vendedor ainda assim não entregasse 

a coisa separada, um segundo processo para exigir sua entrega. Afora essas considerações, 

esse entendimento ainda continua intimamente ligado à ideia de uma compra e venda 

celebrada sob condição suspensiva, pois somente a determinação da coisa torna o contrato 

perfeito não apenas quanto ao gênero, mas também quanto a seu objeto mediato. No fundo, 

a única inovação de Glück em face da ideia de duplex perfectio foi conceder ao comprador 

uma ação judicial específica para o caso de o vendedor não efetivar seu dever de concretizar 

o contrato. 

(c) Consequência da mensura 

 Em todos esses entendimentos sobre a mensura, o efeito jurídico de sua efetivação 

era o mesmo, nomeadamente a transformação da compra e venda de dar coisa incerta em 

compra e venda de coisa certa. Por outras palavras, uma vez determinado o objeto mediato 

do contrato, aplicava-se o regulamento geral da compra e venda. Nesse contexto, a função 

                                                 
353 Ausführliche Erläuterung der Pandekten 17,1, § 1036, pp. 168 ss. Mais à frente (pp. 185 s.), Glück diferencia 

expressamente entre compra e venda de coisa incerta (in genere) e de coisa certa (species), mas somente para 

fins de distribuição do risco entre as partes. Esse tratamento conjunto decorre, como visto acima, da 

equiparação da compra e venda de coisa incerta com a emptio ad mensuram. 
354 Tradução: “Tendo sido vendidas algumas coisas ou uma pluralidade de coisas, sendo que o objeto do 

contrato somente pode ser determinado com a separação delas de um gênero ou de um conjunto de coisas, 

então se pode interpor ação para separação”. 
355 Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, p. 63; Idem, ZEuP 7 (1999), 583 (623). 
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da mensura não consistia mais, como no direito romano, em criar a coisa certa (res empta), 

permitindo a aplicação do regulamento da emptio venditio. Ela se transformou, no direito 

medieval, em um dever genético de prestação do vendedor de separar determinada 

quantidade de uma coisa de um gênero para posterior adimplemento da obrigação.356 No 

desenrolar do processo obrigacional, isso significava que antes da mensura o risco corria por 

conta do vendedor, pois valia a regra “genus nunquam perit”,357 enquanto depois dela se 

aplicava a regra periculum est emptoris, de forma que o perigo do perecimento e o da 

deterioração passavam a ser suportados pelo comprador. Com essa nova concepção de 

compra e venda, nasciam o conceito moderno de concretização e a diferença entre risco da 

prestação e risco da coisa, que constituem, como veremos adiante,358 dois importantes 

capítulos sobre regulamento da compra e venda de coisa incerta no direito brasileiro vigente. 

3. Inadimplemento contratual 

 A submissão da compra e venda de coisa incerta ao regulamento da compra e venda 

de coisa certa não gerou novas possibilidades apenas entre a conclusão do contrato e seu 

cumprimento, mas também em caso de inadimplemento da obrigação. No direito comum, 

destacaram-se duas constelações: o vício de direito (a) e o defeito da coisa (b). 

(a) Vício de direito e a opinião de Bartolus 

 No direito romano clássico, conviviam dois regimes de responsabilidade por vício de 

direito na emptio venditio: enquanto o vendedor tinha apenas o dever de garantir a posse 

mansa e pacífica da coisa vendida pelo comprador e respondia apenas em caso de evicção 

(responsabilidade por evicção),359 o comprador tinha o dever de transmitir a propriedade do 

dinheiro dado em pagamento, ou seja, seu dever consistia em uma obligatio dandi.360 Diante 

desse duplo regime de responsabilidade da emptio venditio, colocou-se a seguinte pergunta: 

seria necessário um novo regulamento jurídico para o dever de prestação do vendedor no 

caso da compra e venda de coisa incerta? Para Bartolus, a razão da diferença de tratamento 

entre o dever de prestação do vendedor e o do comprador residia no fato de o objeto da 

prestação ser, respectivamente, de coisa certa ou incerta: como a obrigação do vendedor de 

pagar seria uma coisa incerta (in genere), ele teria de transferir a propriedade, ao passo que 

                                                 
356 Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, p. 66. 
357 Sobre essa regra, ver Cap. IV, B.III.1.(a), infra. 
358 Cap. III, sobre concretização, e Cap. IV, sobre distúrbios da relação jurídica, infra. 
359 A respeito, cf. Nörr, SZ RA 121 (2004), 152 ss. 
360 Ver referências às fontes no Cap. I, A.1.II., supra. Sobre a obligatio dandi no direito romano, ver Ernst, 

Rechtsmängelhaftung, pp. 91 ss. 
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a obrigação do vendedor era de coisa certa (ad speciem), ele teria apenas de transferir a 

posse. Daí Bartolus extraiu a conclusão de que, quando a compra e venda fosse de coisa 

incerta, o vendedor teria, tal como o comprador, o dever de transferir a propriedade.361 Essa 

consideração não encontrou adeptos no direito comum,362 mas pode ser visto como 

precursora do princípio de que também o vendedor é obrigado a transmitir a propriedade.363 

(b) Vício da coisa 

 Da mesma forma, também o regulamento dos vícios ocultos da emptio venditio 

romana não se adaptava completamente à compra e venda de dar coisa incerta. Deixando-se 

de lado os detalhes da evolução histórica do instituto do direito romano até o direito 

moderno,364 pode-se afirmar que a responsabilidade do vendedor por vício oculto (ou 

redibitório) concedia ao comprador em regra duas possibilidades, nomeadamente o 

desfazimento do contrato (actio redibitoria)365 e a redução do preço (actio quanti minoris ou 

aestimatoria)366, eventualmente alcançadas por meio da actio empti367.368 Se esse regime é, 

em linhas gerais, adequado para a compra e venda de coisa certa, pois o comprador não pode, 

nesse caso, ter qualquer expectativa de ver a obrigação perfeitamente cumprida,369 ele se 

revela insatisfatório e incompleto no caso da compra e venda de coisa incerta, porque aqui 

existe uma terceira possibilidade para o vendedor, nomeadamente a de entregar uma outra 

                                                 
361 Bartolus ad D. 19, 1, 11 pr., p. 378 (“Quae est ratio differenciae, quod emptor praecise cogitur ad pretium 

dandum, non venditor ad dandum rem? Respondet [...] quod emptor tenetur ad pretium in genere, et sic tenetur 

facere accipientis: venditor vero tenetur ad speciem. Optima ratio est, ex qua dico, quod si venditor tenetur in 

genere, ut puta si vendidi tibi decem corbes frumenti in genere, vel 10. libras auri in massa pro tanta pecunia, 

quod etiam teneatur venditor ad dandum magis ex qualitate obligationis, quia in genere, quam ex natura 

contractus”, tradução: “Qual é a razão da diferença segundo a qual o comprador é compelido a transferir a 

propriedade do preço, mas o vendedor não é obrigado a transferir a propriedade da coisa? Responde [...] que o 

comprador é obrigado pelo preço como coisa incerta (in genere), e, consequentemente, é obrigado a fazer o 

receptor proprietário: o vendedor, ao contrário, é obrigado por coisa certa (ad speciem). Essa é a melhor razão 

pela qual afirmo que, se o vendedor é obrigado por coisa incerta, como, por ex., se te vendi dez cestos de 

cereais como coisa incerta (in genere), ou 10 libras de ouro em barra em troca de tal dinheiro, que o vendedor 

também é compelido a transferir a propriedade mais em razão da qualidade da obrigação, porque é de coisa 

incerta (in genere), do que em razão da natureza do contrato”). 
362 Grass, De obligatione generica, p. 51; Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (627). 
363 Sobre a contraposição entre princípio da evicção (Eviktionsprinzip) e princípio do dever de transmissão da 

propriedade (Verschaffungsprinzip), ver HKK/Ernst §§ 434-435 Rdnr. 26 ss. e, mais aprofundado, Ernst, 

Rechtsmängelhaftung, passim; Hallebeek, in: Ius commune, pp. 175 ss, sobre a discussão no direito comum. 
364 A respeito, ver Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 305 ss.; Klempt, Die Grundlagen der 

Sachmängelhaftung, passim, com ênfase na evolução do instituto no direito natural e no período do usus 

modernus. 
365 Ulp. 1 ad ed. aedil. cur., D. 21, 1, 21 pr. 
366 Iul. 41 digest., D. 44, 2, 25, 1. 
367 Iul. 32 ad ed., D. 19, 1, 13 pr.-2; Ulp. 32 ad ed., D. 19, 1, 11, 3. 
368 A respeito, com indicações bibliográficas, ver Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 41 Rdnr. 36 

ss. 
369 Uma terceira possibilidade da compra e venda de coisa certa inexistente no direito romano é a concessão ao 

vendedor de um prazo para sanar o defeito. A respeito, Cap. IV, C.V.1, infra. 
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coisa do mesmo gênero e da mesma quantidade.370 Tal defeito do regulamento da compra e 

venda era, no âmbito da comercialística, em muito atenuado pela rigidez dos costumes 

comerciais,371 mas criou um foco de tensão, deixando patente a necessidade de adaptar o 

regulamento da compra e venda para abranger também a hipótese de substituição da coisa 

por outra do mesmo gênero. 

IV. Tentativas de reordenação 

 Até aqui, a história da compra e venda de coisa incerta desenvolveu-se a partir da 

mera equiparação entre compra e venda de coisa certa e compra e venda de coisa incerta. 

Nessa perspectiva, o foco era o objeto mediato do contrato, que poderia ser tanto uma coisa 

previamente individualizada desde o momento da conclusão do negócio, quanto uma 

quantidade determinada apenas pelo gênero. Essa aproximação do tema não é, porém, a 

única possível. Teoricamente, é imaginável tanto readequar a alienação de uma coisa incerta 

no próprio regulamento da compra e venda de maneira diversa, quanto buscar auxílio em 

outros instrumentos contratuais, ou ainda criar um novo tipo contratual. Em correspondência 

com esses três caminhos, surgiram, no direito comum, três concepções alternativas, duas no 

âmbito doutrinário e uma no âmbito legislativo. 

1. Propostas da doutrina 

 Duas das três propostas surgidas procuraram conservar o máximo possível a estrutura 

da compra e venda. A primeira, formulada por Molina, entendia que a determinação apenas 

conforme o gênero e a quantidade não permitiria falar propriamente de coisa, mas apenas de 

um direito a uma coisa.372 O objeto da compra e venda não seria, portanto, uma coisa, mas 

um direito, de forma que a transação seria não mais uma compra e venda de uma coisa, mas 

de um crédito. Esse entendimento foi fortificado, de um lado, pela autoridade de Cujacius, 

para quem quantidades não seriam objetos materiais (corpora), mas deveriam ser tratadas, 

                                                 
370 Gordley, TLR 84 (2010), 1437 (1463 ss., especialmente 1465 ss.); Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (628). 
371 Nas transações entre comerciantes, o direito de redibir o contrato ou de pedir uma diminuição do preço por 

vício oculto era bastante limitado, quando não completamente derrogado pelos costumes comerciais. Na 

pandectística do século XIX, o tema foi objeto de enorme discussão tanto na doutrina quanto na jurisprudência. 

A respeito, ver Burke, Einschränkungen der ädilizischen Rechtsbefehelfe, pp. 90 ss. 
372 Molina, De iustitia et iure II, Disp. 366, n. 3, p. 486 (especialmente “Ratio autem est, quoniam emptor ex 

illo ad nullam rem in singulari comparavit ius, sed solum ius comparavit, ut traderetur sibi res talis speciei et 

qualitatis, venditorque nullam in particulari tenetur illi tradere…“; tradução: “A razão é, pois, que o comprador 

comprou, por meio do contrato, o direito a nenhuma coisa específica (in singulari), mas apenas o direito para 

que lhe fosse entregue uma coisa de tal espécie e quantidade, e o vendedor não é obrigado a entregar nenhuma 

coisa em particular...”). No mesmo sentido, Brunemman, Commentarius I, ad D. 18, 6, ad L. fin, n. 10, p. 543. 
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por analogia, como se fossem objetos materiais (quasi corpora),373 e, de outro, pela tendência 

da doutrina da época de identificaar as res quae pondere numero mensura com coisas 

determinadas pelo gênero.374 Embora essa opinião tenha encontrado adeptos na doutrina, ela 

é dogmaticamente insatisfatória. A concepção da compra e venda de coisa incerta como 

compra e venda de crédito esbarra na dificuldade invencível de que esse direito a uma 

quantidade é juridicamente criado pelo próprio contrato de compra e venda, e, portanto, não 

poderia ser seu objeto. Por motivo lógico, um direito somente pode ser objeto de um contrato 

de compra e venda quando ele preexistir à sua conclusão. Além disso, essa concepção não 

se adequa perfeitamente ao regime de responsabilidade da compra e venda de direito, pois 

nesta o vendedor está, em regra, quite com seus deveres tão logo o direito seja transferido 

ao patrimônio do comprador, enquanto na compra e venda de coisa incerta o vendedor tem 

de concretizar a coisa, entregá-la ao comprador e garantir a posse mansa e pacífica até a 

aquisição da propriedade (responsabilidade por evicção). 

 A segunda proposta foi desenvolvida por Carpzov tendo em vista a seguinte situação: 

no caso de compra e venda em que um comprador de Hamburgo enviou uma carta a um 

vendedor de Torgau para que este transportasse uma quantidade de determinada mercadoria 

por navio, surgiu a pergunta sobre quem suportava o risco em caso de perda por ataque de 

salteadores.375 Pressuposto dessa indagação era que como o comprador teria de tomar parte 

da concretização para que ela ocorresse e o contrato se tornasse perfeito, o vendedor 

suportaria o risco, o que teria efeitos negativos sobre a dinamicidade das transações 

comerciais e, portanto, seria inconveniente para o Estado. Após discorrer sobre a necessidade 

de observar os costumes comerciais e afirmar que eles se sobreporiam às leis especiais,376 

Carpzov afirmou que, no lapso temporal entre a conclusão do contrato e a entrega da 

mercadoria, quando as partes não ajustassem expressamente de maneira diversa, embora não 

existisse um contrato de compra e venda, o perigo deveria ser suportado pelo comprador, o 

que, juridicamente, seria alcançado pela celebração tácita de um pré-contrato de compra e 

venda (conventio de emendo) acompanhado de uma convenção de que o comprador assumia 

desde o envio o risco da perda (conventio de sustinendo periculo).377 Por essa formulação 

teórica, Carpzov alcançou seu objetivo de harmonizar as peculiaridades das transações 

                                                 
373 Cujacius, Tomus quintus vel secundus operum postumorum, ad D. 12, 1, 2 pr., In Lib. XVIII Pauli ad 

Edictum. Recitationes solemnes., p. 391 (“... quantitates non sunt corpora, sed potius sunt quasi corpora...”; 

tradução: “... quantidades não são objetos materiais, mas, antes, são como se fossem objetos materiais...”). 
374 Rüfner, Vertretbare Sachen, pp. 96 ss. 
375 Carpzov, Opus decisionum, Decisio 131, n. 9, p. 253. 
376 Carpzov, Opus decisionum, Decisio 131, n. 7, p. 253. 
377 Carpzov, Opus decisionum, Decisio 131, n. 26-27, pp. 254 s. 
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comerciais com as regras do direito romano, mas não conseguiu escapar de um certo 

artificialismo.378 

2. ALR e o contrato de fornecimento 

 O terceiro caminho foi seguido pelo Código Civil prussiano, o ALR (1794), com a 

criação do contrato de fornecimento (Lieferungsvertrag). Seu precursor encontra-se nos 

contratos celebrados pelo Exército com empresas particulares para abastecer tropas enquanto 

elas estivessem em companha militar e tinha a vantagem de evitar a necessidade de confisco 

de mantimentos de cidadãos e de populações em zonas ocupadas.379 Durante certo período, 

discutiu-se sobre a natureza jurídica dessa transação, ou seja, se ela seria uma prestação de 

serviços, uma empreitada, ou, ainda, um contrato inominado.380 O ALR, influenciado pela 

última concepção, regulamentou o contrato de fornecimento no Livro I, Capítulo 11, sobre 

os acordos inominados bilaterais do tipo do ut facias e facio ut facias.381 A finalidade militar 

desse contrato transparecia em suas regras específicas (ALR I 11 §§ 981-987). Fornecedor 

era quem se obrigasse a conseguir ou proporcionar (verschaffen) uma determinada coisa por 

um certo preço para uma outra pessoa (§ 981). Mesmo que o fornecimento se tornasse mais 

difícil por circunstância posterior, o fornecedor não poderia se subtrair de seu dever (§ 982), 

salvo se ele se tornasse totalmente impossível por um lapso de tempo ou em um determinado 

local (§ 983). No entanto, quando o fornecimento se tornasse inútil ou inutilizável por causa 

de uma mudança de objetivo em razão do qual o pedido for realizado, o fornecido poderia 

resolver (widerrufen) o contrato (§ 984), devendo, porém, indenizar o fornecedor por 

despesas e esforços já realizados (§ 985). Após a entrega da coisa, aplicava-se à relação entre 

os contraentes tudo o que valia para comprador e vendedor (§ 987), ou seja, aplicava-se o 

regulamento da compra e venda. 

 Na prática, a utilização do contrato de fornecimento revelou-se muito problemática. 

De um lado, embora o legislador o tenha concebido apenas para a situação excepcional do 

abastecimento de tropas em estado de guerra,382 ele foi empregado para situações do dia a 

dia  em razão de suas vantagens, especialmente do direito do fornecedor de resolver o 

contrato,383 como, por exemplo, no contrato de assinatura (Subskriptionsvertrag), em que os 

                                                 
378 Ver também Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (375 s.). 
379 Heymann, Die Rechtsformen der militärischen Kriegswirtschaft, pp. 19, 74. 
380 Ernst, in: Estudos Zöllner, p. 1098. 
381 O ALR seguiu, portanto, a classificação romana de Paulo (Paul. 5 quaest., D. 19, 5, 5). 
382 Sobre a concepção do contrato no ALR, ver materiais em Löwenberg, Lieferungsvertrag, pp. 22 ss., 

discussão em Ernst, in: Estudos Zöllner, pp. 1099 ss. e Charmatz, Geschichte, pp. 110 ss. 
383 Dernburg, Preußisches Privatrecht II, § 165, p. 398. Note-se, pois, que a resolução do contrato não foi, 

durante um longo período histórico, admitida nos contratos nominados, como na compra e venda, mas apenas 
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tomos de uma coleção de leis seriam enviados conforme fossem publicados.384 De outro 

lado, muito se debateu sobre a diferença entre contrato de fornecimento e de compra e venda. 

Para uns, o contrato de fornecimento teria por objeto mercadorias que o fornecedor não 

possuía, mas se obrigava a adquirir, enquanto a compra e venda ocorreria sempre que o 

alienante já tivesse as coisas em sua propriedade.385 A diferença estaria, portanto, no dever 

do fornecedor de obter a coisa de terceiros. Para outros, o contrato de fornecimento seria 

apenas uma espécie de compra e venda, ou seja, a compra e venda poderia ser ou para 

cumprimento imediato (caso normal) ou para cumprimento futuro (fornecimento).386 Uma 

terceira concepção, muito influenciada pelo direito romano, partia do pressuposto de que a 

compra e venda dependia, necessariamente, de uma coisa concreta para existir. Dessa forma, 

uma obrigação do alienante de obter uma coisa não poderia ser criada por meio da compra e 

venda, mas dependeria de um outro contrato, que seria exatamente o de fornecimento. Nessa 

perspectiva, o contrato de fornecimento era uma compra e venda de coisa certa submetida a 

uma condição suspensiva até o momento da concretização.387 

 Em consequência dessa dificuldade de configuração dogmática do contrato de 

fornecimento, ele foi submetido a severas críticas, sendo ora taxado de “erro sistemático”388, 

ora acusado de ter causado “gravíssima confusão”389. Para os fins do presente trabalho, é 

importante ressaltar que o contrato de fornecimento nunca chegou a se desvincular do 

regulamento geral da compra e venda. Um novo tipo contratual pressupõe um regulamento 

completamente autônomo sobre toda a vida do contrato, e não apenas quanto a seu momento 

inicial, com uma remissão a outro tipo contratual, como no caso do contrato de fornecimento. 

Um contrato que tem em princípio vida autônoma, mas se transforma em outro a partir do 

momento de seu cumprimento, não pode ser visto como um novo tipo contratual.390 No 

contexto histórico, o contrato de fornecimento representa, portanto, apenas uma resposta à 

                                                 
nos inominados e nos casos expressamente reconhecidos (como no contrato de fornecimento do ALR). Sobre 

a evolução histórica da resolução, com ênfase no direito alemão, ver HKK/Hattenhauer §§ 323-325 Rdnr. 13 

ss., HKK/Schermaier vor § 275, Rdnr. 29 e, em nível monográfico, Scherner, Rücktrittsrecht, passim. 
384 OLG Glogau, Schlesisches Archiv 1 (1837), n. 29, pp. 433 ss., especialmente 437 s., em que a editora se 

obrigou a entregar 4 tomos da coleção de leis entre 1834 e início de 1835, mas até 1936 só havia enviado 2 

tomos. Em consequência, um assinante tentou resolver o contrato, o que o Tribunal concedeu afirmando se 

tratar de um contrato de fornecimento. 
385 Hassenplug, Das Lieferungsgeschäft, pp. 29 ss., especialmente 34. 
386 Thöl, Handelsrecht I, § 70, pp. 292 ss. 
387 Baron, BEPrR 2 (1858), 1 (15 s.). 
388 Gruchot, BEPrR 13 (1869), 641 (700): “systematischer Fehlgriff”. 
389 Dernburg, Preußisches Privatrecht II, § 165, p. 398, nt. 2: “bedenklichste Verwirrung”, em crítica à 

interpretação do conceito de contrato de fornecimento a qual, na prática, o equipara ao contrato de compra e 

venda. 
390 Ver também Ernst, ZEuP 7 (1999), 583 (584 ss.), referindo-se a uma “duplicação de tipo”. 
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dificuldade de dar eficácia jurídica ao contrato de compra e venda antes da perfeição por 

meio da concretização. Como a experiência com o ALR permite concluir, foi exatamente 

esse parentesco do contrato de fornecimento com a compra e venda de coisa incerta que 

favoreceu uma aproximação entre os institutos e uma sobreposição de funções. O 

desenvolvimento natural dessa confluência leva necessariamente ou à completa absorção do 

contrato de fornecimento pelo de compra e venda, como se deu no direito alemão com o 

BGB,391 ou à integração do contrato de fornecimento como um tipo especial de compra e 

venda, o que efetivamente ocorreu no vigente Código Civil Russo de 1992.392 

V. Balanço e resumo 

 No processo de submissão do negócio de alienação de coisa determinada apenas pelo 

gênero e quantidade no âmbito da compra e venda, os juristas medievais partiram 

inconscientemente do pressuposto de que já existia no direito romano compra e venda de 

coisa incerta e tentaram aplicar a ela o regulamento da compra e venda de coisa certa sem 

quaisquer alterações. Havia, porém, uma grande dificuldade a ser superada: a emptio 

venditio romana era um negócio de alienação e, portanto, alocava a coisa vendida para o 

patrimônio do comprador no momento da conclusão do contrato. Essa característica, que é 

causa e resultado da regra periculum est emptoris, pressupunha a existência de uma coisa 

concreta desde a conclusão do contrato, requisito que era incompatível com a alienação de 

uma coisa determinada somente pelo gênero e qualidade. Essa incompatibilidade criou uma 

relação de tensão entre as regras de compra e venda das fontes romanas e a admissibilidade 

da compra e venda de coisa incerta, determinando a história do instituto. O tratamento da 

compra e venda de coisa incerta como uma emptio ad mensuram, a configuração dogmática 

da compra e venda como submetida à condição suspensiva, o conceito de perfeição como 

momento de transferência do risco, bem como, mais tarde, a ideia de compra e venda de 

coisa incerta como venda de crédito e a concepção de contrato de fornecimento, são apenas 

expressões do fato de que a compra e venda de coisa incerta não poderia ser, como a emptio 

venditio romana, um negócio de alienação. 

                                                 
391 Para a evolução histórica desde o ADHGB (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch, de 1861) até o 

BGB, ver Ernst, in: Estudos Zöllner, pp. 1106 ss. 
392 Arts. 454 n. 5, 506-524 (contrato de fornecimento, Lieferkauf), para os contratos com o Estado, 525-534 

(contrato de fornecimento para necessidades do Estado, Lieferung für staatlichen Bedarf) e, para abastecimento 

de energia, 539-548 (contrato de fornecimento de energia, Energieversorgung). Para uma tradução alemã, ver 

Solotych, Das Zivilgesetzbuch II, pp. 123 ss., com breves considerações sobre o contrato de compra e venda 

nas pp. 27 ss. 
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 Apesar dessas dificuldades, enquanto a compra e venda continuou submetida ao 

regulamento das fontes romanas e, consequentemente, à regra periculum est emptoris, ela 

manteve-se presa às características de um negócio de alienação, as quais, porém, foram 

sendo aos poucos restringidas à medida que a própria estrutura do contrato foi sendo alterada. 

A inclusão da alienação de uma coisa determinada pelo gênero e pela quantidade no âmbito 

da compra e venda significou que seu objeto deixou de ser concebido como uma coisa 

concreta para ser percebido abstratamente. A regra “nec emptio nec venditio sine re quae 

veneat” foi, de maneira implícita, parcialmente abandonada: com ou sem coisa concreta, o 

contrato de compra e venda irradiava os deveres de prestação. Para a compra e venda de 

coisa incerta, porém, periculum est emptoris valia somente após a perfeição, pois admitir a 

compra e venda de coisa incerta tinha como pressuposto e consequência que a compra e 

venda não produziria, ao menos a partir do momento de sua conclusão, qualquer efeito 

ordenador (efeito real). Ao mesmo tempo, a possibilidade de a compra e venda ter um objeto 

puramente abstrato abriu as portas para inovações em todo o regulamento da compra e venda. 

Afinal, se a coisa incerta poderia, assim como o dinheiro, ser substituída por outras coisas 

pertencentes ao mesmo gênero, o vendedor não deveria, por coerência, ser obrigado a 

transmitir a propriedade do bem ao comprador? No caso de vício redibitório, por que o 

vendedor não poderia exigir do comprador a entrega de outra coisa do mesmo gênero, em 

vez de ficar restrito à redibição e ao abatimento do preço? 

 Essas indagações tomaram conta do direito civil a partir do século XIX e revelam, 

no fundo, que a mudança de determinada característica da compra e venda tem impacto em 

outras regras específicas do contrato e implica, necessariamente, uma transformação de toda 

a sua estrutura. À medida que os juristas do direito comum alteravam determinados aspectos 

da compra e venda romana, mais suas regras específicas pereciam injustas e maior tornava-

se a necessidade de uma remodelação das regras extraídas das fontes romanas. Sob essa 

perspectiva histórica, a negação do periculum est emptoris e a introdução da regra res perit 

domino no direito natural são consequências naturais de um fenômeno histórico muito mais 

amplo. 

C. Direito brasileiro 

I. Considerações gerais 

 As duas primeiras partes do presente capítulo tiveram a finalidade de reconstruir o 

ambiente de gestação da compra e venda de coisa incerta, bem como seu desenvolvimento 

no ius commune. O direito brasileiro, por meio da recepção não apenas das leis em sentido 
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amplo, mas principalmente da cultura jurídica do direito português, também bebeu da 

experiência do direito comum e da codificação dos países europeus a partir do século XIX. 

Com a reconstrução desse ius commune até o período da independência, criou-se a base para 

a compreensão do momento e das condições históricas em que o direito civil brasileiro 

nasceu e, como veremos, começou a tomar um caminho próprio. Assim como no direito 

comum, o tema da compra e venda de coisa incerta aparece, no direito brasileiro antes do 

CC/1916 e mesmo depois, geralmente associado ao da distribuição do risco, o que justifica 

a constante incursão no tema. Em linhas gerais, a evolução da compra e venda de coisa 

incerta no direito brasileiro pode ser delineada em cinco fases: o direito das Ordenações 

Filipinas em Portugal, antes da Independência do Brasil (II), o ordenamento jurídico 

brasileiro entre 1850 e 1917 (III), os projetos de Código Civil da segunda metade do século 

XIX e início do XX (IV), o ordenamento jurídico após a entrada em vigor do CC/1916 (V) 

e as discussões e propostas surgidas ao longo do século XX, bem como as mudanças 

introduzidas pelo CC/2002 (VI). 

II. Ordenações Filipinas no direito lusitano 

 Antes de adentrar propriamente no direito civil brasileiro, é necessário fazer uma 

breve incursão no tratamento da matéria pelo direito lusitano enquanto o Brasil era colônia 

de Portugal. As Ordenações Filipinas não constituíam, como a expressão “Código Filipino” 

sugere, uma codificação em sentido moderno, mas apresentavam-se como um verdadeiro ius 

proprium em relação ao ius commune europeu.393 Segundo as Ord. Filip. 3, 64, 1, sempre 

que as leis do Reino de Portugal, a jurisprudência da Casa de Suplicação e os costumes não 

tivessem disposição sobre um caso prático, e não se tratasse de matéria concernente a pecado, 

dever-se-ia seguir a opinião de Accursius, quando não reprovada pela opinião comum dos 

doutores, e, na omissão da Glossa Ordinária, a opinião de Bartolus, salvo se a opinião 

comum dos doutores, escritas após ele, fossem em sentido contrário.394 Na prática, isso 

significa que, quando as Ordenações fossem omissas sobre determinado assunto, o que não 

era nada incomum em matéria de direito das obrigações,395 o intérprete não deveria buscar 

uma solução dentro da própria lei, utilizando-se de mecanismos como a analogia e confronto 

                                                 
393 Castro, SZ GA 133 (2016), 296 (320, 362); Calasso, Introduzione, n. 26, pp. 336 ss. Ver também Liebman, 

in: Estudos Redenti I, pp. 588 s., enfatizando que uma das especificidades do direito das Ordenações Filipinas 

residia no fato de elas já constituírem, em sua maior parte, uma síntese do próprio direito comum. 
394 Sobre a influência de Accursius no direito português, ver Almeida Costa, in: Atos dos Estudos Acursianos 

III, pp. 1053 ss., e, sobre Bartolus, ver Gomes da Silva, RFDUL 12 (1958), 177 ss.; Almeida Costa, BFDUC 

36 (1960), 16 ss. 
395 Braga da Cruz, RFDUSP 50 (1955), 32 (35 s.); Almeida Costa, BFDUC 37 (1961), 138 (147 s.). 
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de valores (como seria de esperar em um direito codificado), mas procurar uma resposta na 

Glossa Ordinária e nas obras de Bartolus, confrontando-a com a opinião dominante dos 

demais autores do direito comum.396 Em última instância, quando todos esses mecanismos 

falhassem, o caso deveria ser submetido à decisão do rei (Ord. Filip. 3, 64, 2-3).397 

 As Ordenações Filipinas não continham nenhum dispositivo expresso sobre a compra 

e venda de coisa incerta, mas somente sobre a compra e venda de quantidade (emptio ad 

mensuram), tratada como um caso específico de distribuição do risco (Ord. Filip. 4, 8, 5). 

Evidentemente, isso não impediu que ela fosse reconhecida na doutrina e na prática. Foi 

assim que Cabedo398 e Gonçalves da Sylva399 (continuador da obra de Pegas) falavam 

expressamente de compra e venda de coisa incerta (in genere). Na jurisprudência portuguesa, 

encontram-se dois casos interessantes em que o assunto veio à tona.400 No primeiro, dois 

mercadores concluíram uma compra e venda de coisa incerta (venditio in genere), mas, antes 

da entrega do produto, foi criado um imposto pelo novo rei. Surgiu então um conflito sobre 

quem deveria pagar o imposto, o que foi decidido em favor do vendedor, sendo a discussão 

então deslocada para o problema da cláusula rebus sic stantibus.401 No segundo caso, a autora 

Luiza Casa celebrou com o réu Francisco Gonçalvez um contrato de compra e venda pelo 

qual este deveria entregar àquela uma determinada quantidade de azeite. Dado o atraso do 

vendedor, a compradora interpôs uma ação exigindo a quantidade de dinheiro 

correspondente ao valor de entrega, o que foi concedido em decisão de 17 de fevereiro de 

1673 pelo juiz de primeiro grau. A essa sentença foi interposto recurso de apelação, na qual 

o réu alegou que o óleo vendido já se encontrava separado em ânforas antes da entrega e, 

portanto, que a deterioração deveria ser suportada pela autora. Apesar dos esforços do réu, a 

Casa de Suplicação confirmou a sentença em 28 de janeiro de 1675, sob o argumento de que, 

                                                 
396 Sobre a aplicação e interpretação de direito no direito comum, ver Lange/Kriechbaum, Römisches Recht II, 

capítulos 2 e 3, especialmente § 32, pp. 224 ss. 
397 Sobre o sistema de fontes nas Ordenações Filipinas, Almeida Costa, História dir. port., n. 52 ss., pp. 337 ss.; 

Gomes da Silva, História dir. port., pp. 366 ss. Quanto ao direito subsidiário, Braga da Cruz, RPH 14 (1974), 

177 ss. 
398 Practicarum observationum II, Decisio 114, n. 1, p. 161. 
399 Commentaria IV, ad Ord. Filip. 4, 8, 6, n. 1, p. 240. 
400 Sobre a jurisprudência portuguesa no Antigo Regime, ver excelente contribuição de Scholz, RPH 14 (1974), 

95 ss. 
401 Cabedo, Practicarum observationum II, Decisio 114, n. 1 ss., pp. 161 ss. 
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conforme Ord. Filip. 4, 8, 5, o perigo da deterioração corre por conta do vendedor antes da 

medição no caso de compra e venda ad mensuram.402 / 403 

 A compra e venda de coisa incerta também existia, portanto, no direito lusitano,404 

que se encontrava em consonância com o direito comum da época. Havia, porém, uma 

peculiaridade merecedora de destaque. Nas Ordenações Filipinas, a transferência da 

propriedade estava expressamente desvinculada da transferência do risco: enquanto a 

propriedade somente se transferia por meio da tradição (Ord. Filip. 4, 7),405 o risco corria 

por conta do comprador tão logo o contrato fosse perfeito, na dicção do legislador, “quanto 

ao perigo” (Ord. Filip. 4, 8, pr.). Aplicava-se, dessa forma, a regra periculum est emptoris. 

A expressão “quanto ao perigo” fez com que fosse reconhecida a teoria da duplex perfectio, 

ou seja, de que a compra e venda ad mensuram era, entre a conclusão do contrato e a 

mediação, perfeita quanto à obrigação, mas imperfeita quanto ao perigo.406 No entanto, 

Gonçalves da Sylva foi além, incorporou nesse esquema a regra de que o contrato de compra 

e venda seria “perfeito e acabado” quando as partes acordassem sobre a coisa e o preço (Ord. 

Filip. 4, 2, pr.) e criou a teoria da quadruplex perfectio: em caso de compra e venda sob 

condição suspensiva, o contrato seria perfeito em relação à conclusão, mas imperfeito quanto 

à obrigação, ao perigo e ao cumprimento.407 Quando houvesse emptio ad mensuram, o 

contrato seria perfeito quanto à conclusão e à obrigação, mas não quanto ao perigo e ao 

                                                 
402 Pegas, Resolutiones forenses practicabiles I, Cap. III, n. 143, pp. 106 s., reproduzindo integralmente a 

decisão do juiz de primeiro grau (Antonio de Sande e Vasconcelos). Os fatos acima referidos são deduzidos 

principalmente da decisão da Casa de Suplicação. A existência da compra e venda de coisa incerta pode ainda 

ser comprovada em outros julgados que a admitem implicitamente, por ex., em Cunha França, Arestos ou 

Decisoens I, Aresto LXXII, pp. 213 ss. (sobre compra e venda de vinho) e Aresto LXXIII, pp. 216 ss. (em que 

é mencionado um contrato de compra e venda do escravo Gaspar e de outras três escravas africanas, referidas 

como “três negras”). Ver também breve referência à emptio ad mensuram em Amaral, Liber utilissimus 

judicibus seu avocatis, S.v. Dominium, n. 3 s., p. 99 s.; S.v. Emptio, & venditio, n. 46, p. 124. 
403 Ver também sobre venda de vinho ad mensuram, Cabedo, Practicarum observationum I, Decisio 102, n. 3, 

p. 107, e sobre a impossibilidade de entregar em lugar de um terreno incendiado outro, Assento n. 276º, de 23 

de novembro de 1769, em: Collecção chronologica dos assentos, pp. 264 s. 
404 Assim também Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, para Ord. Filip. 4, 8, pr., n. 26, p. 230. 
405 Mello Freire, Institutiones – Liber 4, Tit. III, § XIV, p. 29; Amaral, Liber utilissimus judicibus seu avocatis, 

S.v. Emptio, & venditio, n. 16, pp. 122 s.; Liz Teixeira, Curso II.1, pp. 99 ss.; Coelho da Rocha, Instituições 

II, § 409, p. 243, § 818, p. 458 e nota KK ao § 818, pp. 539 ss., especialmente 540; Lobão, Notas III, Tit. III, 

§ 10, pp. 125 ss., especialmente n. 2, p. 126. Essa regra foi enfatizada pelo Alvará de 4 de setembro de 1810. 

As Ordenações não tratavam expressamente do tema. A respeito, embora sem mencionar autores do período, 

cf. Röthlisberger, Traditionsprinzip und Konsensprinzip, pp. 18 ss., e, analisando as obras de alguns autores 

da primeira metado do século XIX, Onofri, RDCC 4, vol. 11 (2017), 171 (190 ss.). 
406 Por ex., Pegas, Resolutiones forenses practicabiles I, Cap. III, n. 141 s., pp. 105 s. (“... venditio facta fuit 

de vino ad mensuram: quo casu venditio quoad periculum, donec mensuretur, imperfecta est...”; tradução: “... 

venda de vinho foi realizada ad mensuram: neste caso, enquanto não for medido, a venda é imperfeita com 

respeito ao perigo...”). 
407 Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. 4, 8, 1, n. 2, p. 233. 



 

87 

 

cumprimento.408 Realizada a medição, a compra e venda seria perfeita quanto à conclusão, 

à obrigação e ao perigo, mas não quanto ao cumprimento. Somente com a efetiva tradição o 

contrato seria perfeito também quanto ao cumprimento.409 A relevância da perfeição quanto 

à conclusão estaria no fato de as partes não poderem resolver o contrato (“poenitere”)410 

mesmo antes do implemento da condição.411 

 A Lei da Boa Razão (1769) e os Estatutos da Universidade de Coimbra (1772) 

almejavam promover verdadeira revolução do ordenamento jurídico, alterando as regras de 

interpretação, que deveria, a partir desse momento, guiar-se pela “boa razão” no sentido de 

“justa razão” ou “bom senso”.412 Aos poucos, “boa razão” foi mudando de sentido e passou 

a permitir primeiro o recurso direto ao usus modernus pandectarum e, mais tarde, às novas 

codificações estrangeiras.413 Essas mudanças não se fizeram sentir em Mello Freire, o qual 

distinguia entre compra e venda de coisa certa (species) e compra e venda de coisas as quais 

se devem contar, medir e pesar (ad mensuram), estabelecendo que no segundo caso seria 

necessário o ato de pesar, medir e contar para a perfeição do contrato.414 Em Coelho da 

Rocha, ao contrário, elas são evidentes. Ao tratar da obrigação alternativa, ele a diferencia 

da obrigação “indeterminada”, cujo objeto mediato seria determinado pela espécie ou 

quantidade e que seria satisfeita quando o devedor entregasse uma coisa da “mesma 

espécie”, desde que não fosse a pior. Suas peculiaridades seriam, segundo Coelho da Rocha, 

que a “espécie” não pereceria, de forma que o devedor continuaria obrigado ainda que 

algumas coisas dessa “espécie” se perdessem, e que a alienação de uma das coisas da 

“espécie” não atingiria diretamente o credor.415 Para fundamentar essa diferenciação, ele cita 

a obra francesa de Delvincourt, na qual o autor fala de “obligations indéterminées”.416 Mais 

à frente, Coelho da Rocha trata, ainda, da chamada “dívida de espécie”, por exemplo um 

                                                 
408 Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. 4, 8, 5, n. 1, p. 238, n. 6, p. 239 (da rubrica, p. 238, 

consta, lapidarmente, que “venditio facta ad mensurationem quoad validitatem est perfecta...”; tradução: “a 

venda feita ad mensuram é perfeita quanto à validade...”) e ad Ord. Filip. 4, 1, pr., n. 21, p. 128. 
409 Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. 4, 8, 1, n. 4, p. 234. Ver também comentário ad Ord. 

Filip. 4, 8, pr., n. 42, p. 232. A perfeição quanto ao cumprimento é denominada por Cocceji de “consumação” 

(“consummatio”) – Cf. Jus Civile controversium I, Lib. XVIII, Tit. I, Quaestio II, pp. 816 s. 
410 Sobre a poenitencia no direito comum, cf. Scherner, Rücktrittsrecht, pp. 23 ss.; HKK/Hattenhauer §§ 323-

325 Rdnr. 17 ss., especialmente 20; Coing, Europäisches Privatrecht I, § 85, pp. 443 s. 
411 Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. 4, 8, 1, n. 2, p. 233 e ad Ord. Filip. 4, 8, 5, n. 6, p. 239. 

Ver também Gomez, Variae resolutiones II, Cap. II, n. 17, pp. 51 s. 
412 Merêa, BFDC 16 (1939-1940), 539 (540). 
413 Braga da Cruz, RPH 14 (1974), 177 (306 ss.); Idem, RFDUSP 50 (1955), 32 (42 ss.); Moreira Alves, Index 

14 (1986), 225 (227 s.); Idem, in: Teixeira de Freitas e o direito latino-americano, pp. 17 s.; Filip-Fröschl, in: 

Emptio venditio, pp. 336 ss.; Almeida Costa, BFDUC 37 (1961), 138 (149 ss.). Sobre a Lei da Boa Razão, cf. 

ainda Limongi França, in: ESD 12, pp. 2 s. e, aprofundadamente, Castro, SZ GA 133 (2016), 296 ss. 
414 Mello Freire, Institutiones – Liber 4, Tit. III, § XVI, p. 31 
415 Coelho da Rocha, Instituições I, § 115, p. 59. 
416 Curs de Code Civil II, pp. 137 ss. 
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moio de pão e uma quantia de dinheiro, cuja peculiaridade seria que mesmo quando todas as 

coisas possuídas pelo devedor fossem destruídas, ele continuaria obrigado.417 

 No início do século XVIII, Lobão se ocupou aprofundadamente com o tema da 

obrigação de dar coisa incerta em minuciosa dissertação sobre a compra e venda de vinho. 

O autor distinguiu então entre compra e venda de gostar ou aprovar o vinho, submetida a 

uma condição suspensiva,418 a compra e venda a olho, ao montão ou por aversão, que seria 

de coisa certa (ad corpus),419 e emptio ad mensuram.420 Nesta última hipótese, a compra e 

venda seria perfeita quanto ao ajuste do preço e “de certo vinho”, imperfeita, porém, quanto 

ao perigo, o que significaria, de um lado, que nenhuma das partes poderia revogar o contrato 

unilateralmente, e, de outro, que, em caso de inadimplemento, o comprador poderia 

demandar a entrega ou indenização por perdas e danos.421 Com o ato de medir, contar ou 

pesar, o contrato se torna perfeito também quanto ao perigo. A maior contribuição de Lobão 

para o direito lusitano da época encontra-se no tratamento da possibilidade de o comprador 

apor marca ou sinal ao tonel de vinho antes de sua entrega. O ato de colocar um símbolo no 

tonel de vinho seria, então, uma forma de tradição ficta422 e, portanto, de transmissão da 

propriedade,423 amparada não no direito romano, mas nos costumes comerciais (“estylo 

mercantil”), pois “todos os DD. [= doutores] n’isto assentam quando a marca é posta pelo 

comprador, em presença do vendedor”, citando, entre outros, Marquard e Stryk.424 

 Essa breve exposição sobre a compra e venda de coisa incerta no direito lusitano das 

Ordenações Filipinas permitiu identificar um regulamento bastante complexo no início do 

século XIX. Embora o ius proprium português reconhecesse apenas a compra e venda de 

quantidade (ad mensuram, Ord. Filip. 4, 8, 5), a compra e venda de coisa incerta confundia-

se com ela e foi recepcionada tanto na doutrina quanto na prática por meio do direito comum. 

O direito comum lusitano em muito se aproximava do direito comum europeu, mas 

diferenciava-se por seguir, em razão da literalidade das Ordenações, a teoria da duplex 

perfectio e, no caso de Gonçalves da Sylva, a da quadruplex perfectio. Após a Lei da Boa 

Razão e os Estatutos da Universidade de Coimbra, a compra e venda de coisa incerta 

                                                 
417 Instituições I, § 169, p. 85. 
418 Lobão, in: Fasciculo I, §§ 3 ss., pp. 327 ss. 
419 Lobão, in: Fasciculo I, §§ 24 ss., pp. 341 ss. 
420 Lobão, in: Fasciculo I, §§ 39 ss., pp. 350 ss. 
421 Lobão, in: Fasciculo I, § 39, pp. 350 s., reportando-se a Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. 

4, 8, 5, n. 6 (ver nt. 408 supra). 
422 Lobão, in: Fasciculo I, § 13, p. 334. 
423 Lobão, in: Fasciculo I, § 41, p. 352. 
424 Lobão, in: Fasciculo I, § 18, p. 338. O autor menciona ainda Cabedo e Pegas, mas apenas para ressaltar que 

os costumes comerciais provalecem sobre o direito romano. 
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começou, por influência do direito estrangeiro, a se separar da compra e venda ad mensuram, 

assim como a obrigação de coisa incerta se autonomizava frente à obrigação alternativa sob 

a denominação de “obrigação indeterminada”. Lobão introduziu, porém, um novo elemento 

para a relação de tensão entre compra e venda de coisa incerta e compra e venda ad 

mensuram, nomeadamente a possibilidade de o comprador marcar ou assinalar as coisas 

compradas em momento anterior a sua entrega, com o que ocorreria a transmissão do risco 

e da propriedade ao comprador, apesar de as coisas continuarem em posse do vendedor. 

III. Ordenamento jurídico entre 1850 e 1917 

 Ao longo do século XIX, o direito civil brasileiro, que até então era, por motivos 

políticos, um mero apêndice do direito português, começou a se separar e adquirir uma feição 

própria.425 O primeiro diploma legislativo a introduzir inovações relevantes no direito da 

compra e venda foi o Código Comercial de 1850, que, constituindo um direito especial para 

os comerciantes, era complementado pelos costumes comerciais e pelas Leis Civis,426 no 

caso as Ordenações Filipinas e, indiretamente, o direito comum. No regulamento geral do 

contrato de compra e venda, o CCom trouxe regras sobre a distribuição do risco, as quais 

seriam posteriormente objeto de dificuldades para o intérprete. Em vez de seguir as 

Ordenações Filipinas e adotar a regra periculum est emptoris, o art. 206 CCom determinava 

que, sendo a compra e venda perfeita, o risco correria por conta do comprador a partir do 

momento em que o vendedor “põe a coisa vendida à disposição do comprador”. Para 

Teixeira de Freitas, a regra periculum est emptoris valia integralmente na compra e venda 

tanto para o direito civil quanto para o comercial, rejeitando expressamente a regra oposta 

do res perit domino.427 A seu ver, a estranha formulação do legislador não tinha valor algum: 

perfeita a compra e venda, o risco era do comprador, independentemente de vendedor ter 

posto a coisa à sua disposição.428 Em consequência, assim como no direito anterior ao CCom, 

                                                 
425 Braga da Cruz, RFDUSP 50 (1955), 32 (50 ss.). Sobre a evolução do direito brasileiro entre 1869 e 1919, 

ver panorama em Bevilaqua, in: Les Transformations du Droit, pp. 121 ss. e, do mesmo autor, Rev Dir 31 

(1914), 15 ss. Sobre os repertórios e publicações de jurisprudência no Brasil desde o século XIX, cf. Oliveira 

Filho, AJ 36 (1935), 77 s., 105 ss., 147 ss., 197 ss. 
426 Arts. 121 CCom e 2º Regulamento n. 737 de 25 de novembro de 1850. 
427 Consolidação, art. 537, nt. 30, p. 352. No mesmo sentido, Veiga, Codigo Commercial, Com. art. 206, pp. 

408 ss., especialmente nt. 207; Trigo de Lourenço, Instituições I, § 313, pp. 253 s.; Idem, Instituições II, § 688, 

p. 253; Silva Ramos, Apontamentos, n. 928 ss., pp. 206 ss.; Carvalho de Mendonça, Doutrina e pratica II², n. 

465, p. 43, n. 468, pp. 47 s. Na jurisprudência, ver, porém, TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-

10-1894, Gazeta Juridica SP 3, vol. 9 (1895), 143 (148), acompanhada da decisão do juiz de primeiro grau. 

Sem razão, Monteiro, O Direito (Br.) 20, vol. 58 (1892), 357 (360), vendo em Ord. Filip. 4, 8, pr. a regra res 

perit domino. 
428 Consolidação, art. 537, nt. 30, p. 352: “As palavras entremeiadas [no art. 206 CCom] – e o vendedor põe a 

cousa vendida à disposição do comprador – não alterão, ou modificão, em nada a regra dominante da materia” 
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a transmissão da propriedade não ocorria por força da mera conclusão do contrato, mas 

dependia de um ato posterior, que era a tradição.429 

 Quanto à admissibilidade da compra e venda de coisa incerta, o CCom era tudo 

menos claro. O art. 192 estabelecia categoricamente que a compra e venda mencantil deveria 

recair sobre “coisa certa e existente”, mas ressalvava, no mesmo dispositivo, que a compra 

de “coisa incerta” era lícita e fornecia como exemplo lucros futuros. Essa formulação 

contraditória permitia entender que a compra e venda seria essencialmente de coisa certa, 

admindo apenas em caráter excepcional um objeto mediato incerto, por ex. na emptio rei 

speratae.430 Não foi essa, porém, a interpretação dada por Teixeira de Freitas. Ao analisar o 

art. 207 n. 1 CCom, sobre objetos não determinados por marcas ou sinais distintivos, o 

eminente Jurisconsulto afirmou que a regra de que o comprador suporta o risco desde o 

momento da perfeição do contrato aplicar-se-ia apenas quando se tratasse de “cousas certas” 

e “individualmente determinadas”. Nos casos de “cousas incertas”, ou seja, de “uma cousa 

só determinada pelo genero ou especie à que pertence” (venda de coisa incerta) ou “uma 

cousa determinada entre duas ou mais do genero ou especie à que pertence” (venda 

alternativa),431 o vendedor suportaria, na primeira hipótese, todo o risco (genus nunquam 

perit) e, no segundo, somente o risco da perda de todas as coisas.432 Com isso, Teixeira de 

Freitas admitiu a compra e venda de coisa incerta apesar do art. 192 CCom, mas não parou 

                                                 
(grifo no original) [= Additamentos CCom I, p. 600]. No mesmo sentido, Bento de Faria, CCom I, Com. art. 

206, nt. 217, p. 294; Araujo Costa, CCom anotado, Com. art. 206, nt. 283, p. 103. 
429 Supremo Tribunal de Justiça, j. 13-3-1861, in: Mafra, Jurisprudência III, pp. 7 ss. (13) e nt. nas pp. 21 s. [= 

Mendes de Almeida, Arestos, pp. 519 ss. (521)]; voto de Barros Pimentel em RelRJ, Rev. Merc. n. 11.075, rel. 

Faria Lemos, j. 27-6-1890, O Direito (Br.) 18, vol. 53 (1890), 31 (33 ss.); Teixeira de Freitas, Consolidação, 

art. 531, p. 350, art. 534, p. 351, e art. 908, p. 536; Carvalho, Nova Consolidação, arts. 443 ss.; Almeida 

Nogueira, Gazeta Juridica RJ 1, vol. 1 (1873), 262 (264, 267 ss., especialmente 270 s.) (é provavelmente o 

primeiro artigo aprofundado de um autor brasileiro sobre transmissão da propriedade após Teixeira de Freitas); 

Veiga, Codigo Commercial, Com. art. 191, nt. 191, pp. 374 s., e p. 380; Lafayette, Direito das coisas I, §§ 41 I 

A ss., pp. 166 ss.; Bevilaqua, Obrigações, § 15, p. 76; Lacerda de Almeida, Obrigações¹, § 18, pp. 92, nt. 2, 93 

s., nt. 8; M. I. Carvalho de Mendonça, Contractos I, n. 139, pp. 321 ss.; Silva Ramos, Apontamentos, n. 965, 

p. 214; Alencar, A propriedade, pp. 119 ss. Em meados do século XIX havia, porém, uma clara tendência de 

admitir a transferência de propriedade pelo consenso por influência das literaturas francesa e portuguesa, como 

se pode averiguar nos pareceres reproduzidos em Rodrigues, Consultas juridicas I, pp. 263 ss. e em Liberato 

Barroso, Contractos, Com. arts. 208 e 209, pp. 53 ss. 
430 Por ex., Bento de Faria, CCom I, Com. art. 192, nt. 203, p. 276 (associando “coisa incerta” à emptio rei 

speratae, que seria um negócio sob condição suspensiva, e admitindo a emptio spei como “pura e simples”); 

Veiga, Codigo Commercial, Com. art. 192, p. 382 e nt. 193; Liberato Barroso, Contractos, Com. art. 192, p. 

46. 
431 Essa concepção ampla de coisa incerta lembra a de Cinus de Pistoia, mas diferencia-se, porque enquanto 

para Teixeira de Freitas a obrigação alternativa teria por objeto uma coisa incerta, para Cinus de Pistoia o 

objeto da obrigação alternativa seria uma coisa certa (ver Cap. I, B.II.2, supra). 
432 Consolidação, art. 538 § 6º, nt. 36, p. 354, com remissão a Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 6, no caso da 

obrigação alternativa. Bento de Faria, CCom I, Com. art. 207 n. 1, nt. 218, pp. 295 s., considerava essa 

passagem de Teixeira de Freitas “o melhor comentário a este artigo” (art. 207 n. 1 CCom) e transcreveu-a 

inteiramente. Referindo-se à “venda de objecto in genere” ao comentar o art. 207 n. 1 CCom, Veiga, Codigo 

Commercial, Com. art. 207 n. 1, nt. 208, p. 413. 
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por aí. Também seria possível a compra e venda de coisas que deviam ser medidas, pesadas 

e contadas (emptio ad mensuram), que, prevista no art. 207 n. 3 CCom, seria um negócio 

sob condição suspensiva e, portanto, constituiria mais uma exceção à regra periculum est 

emptoris.433 

 Ao lado da compra e venda de coisa incerta e da compra e venda ad mensuram, a 

prática brasileira da época conhecia ainda um terceiro mecanismo jurídico para as transações 

de coisas determinadas apenas pelo gênero e pela quantidade: o contrato de fornecimento. 

Existente no direito brasileiro logo após a independência,434 ele se tornou especialmente 

importante nos contratos celebrados pelo governo imperial brasileiro com negociantes 

particulares para suprir o Exército e a Marinha brasileiros durante a Guerra do Paraguai 

(1864-1870).435 Como o Brasil daquela época não dispunha nem de fábricas suficientes (os 

Arsenais do Exército e da Marinha não produziam o bastante), nem de uma capacidade 

produtiva de alimentos para mercado interno, o governo se viu forçado a adquirir 

fardamento, armas, combustíveis (como carvão) e todos os tipos de víveres de comerciantes 

particulares, especialmente de estrangeiros.436 Para tanto, foi adotado o sistema de 

contratação, em que o governo, através de militares, embaixadores ou outros funcionários, 

celebrava contratos de fornecimento por meio de processo de licitação.437 Como não existia 

previsão de um tipo legal, o contrato de fornecimento era inominado e caracterizava-se, 

como se depreende do acordo firmado entre o Exército e José Luiz Cardoso de Salles,438 por 

uma nítida preocupação com o abastecimento das tropas e as dificuldades típicas de situação 

de guerra. Não foi possível identificar a inspiração do governo imperial. O importante é, 

porém, que o contrato de fornecimento se confundia na prática ao menos parcialmente com 

a compra e venda de coisa incerta,439 tal como aconteceu na Prússia sob vigência do ALR. 

                                                 
433 Consolidação, art. 538 § 5º, nt. 35, pp. 353 s. Ver também Carvalho, Nova Consolidação, art. 866 e M. I. 

Carvalho de Mendonça, Contractos I, n. 153, pp. 362 s.; Veiga, Codigo Commercial, Com. art. 207 n. 3, pp. 

415 ss. e nt. 210. 
434 Ele já era expressamente mencionado no Decreto de 29 de dezembro de 1829, in: Actos do Poder Executivo 

de 1829 – Parte II, pp. 328 ss., sobre a organização do Comissariado do Exército. 
435 Sobre os meios e problemas do suprimento das tropas brasileiras sob a perspectiva de um historiador, ver 

Figueira, Soldados e negociantes na Guerra do Paraguai, 2001, passim, e Dourado, A história esquecida da 

Guerra do Paraguai, pp. 56 ss. 
436 Os mais importantes fornecedores das Forças Armadas na época foram os argentinos Lanús e Lezica, cf. 

Figueira, Soldados e negociantes, pp. 140 ss. 
437 Decreto de 29 de dezembro de 1829, in: Actos do Poder Executivo de 1829 – Parte II, pp. 328 ss. 
438 Assim os arts. 5º, 6º, 8º, 10º, 14º, 15º, 16º, 17º, 19º, 20º, 21º e 22º. Outro problema latente nesse contrato foi 

a dificuldade de fiscalização dos pagamentos. Ver o contrato em: Exército em operações na República do 

Paraguay I, Ordem do dia n. 22, pp. 99 ss. José Luiz Cardoso de Salles foi o principal fornecedor brasileiro e 

protagonista de contratos escandalosos, dentre eles o chamado “contrato de Uruguaiana” (cf. Figueira, 

Soldados e negociantes, pp. 129 ss.). 
439 Essa mistura pode ser observada, por ex., na decisão do STF, Agg. de Pet. n. 2.250, rel. Pedro Lessa, j. 7-

7-1917, Rev Jur 2, vol. 8 (1917), 482 ss. (sobre fornecimento de energia elétrica); STF, Emb., rel. Pedro Lessa, 
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 Esse panorama do direito brasileiro a partir da entrada em vigor do CCom permite 

tirar as seguintes conclusões. Em linhas gerais, o contrato de compra e venda manteve as 

mesmas características do direito das Ordenações Filipinas, ou seja, aplicava-se a regra do 

periculum est emptoris, embora a propriedade somente se transmitisse para o comprador no 

momento da tradição. Apesar de o CCom determinar que compra e venda devia recair sobre 

“coisa existente e certa” (art. 192), no que se mostrava preso à máxima romana “nec emptio 

nec venditio sine re quae veneat”,440 o próprio código deixou margem para que a doutrina 

reconhecesse a compra e venda de coisa incerta ao interpretar o art. 207 n. 1, sobre objeto 

não determinado por marcas ou sinais distintivos. Ao lado da compra e venda de coisa incerta 

existiam ainda dois mecanismos para regulamentar a transação de coisas determinadas 

somente quanto ao gênero e quantidade, nomeadamente a compra e venda ad mensuram,441 

expressamente reconhecida no CCom (art. 207 n. 3), e o contrato de fornecimento, adotado 

especialmente na Guerra do Paraguai para garantir o abastecimento das tropas brasileiras em 

combate. Por último, os refinamentos alcançados por Gonçalves da Sylva com a teoria da 

quadruplex perfectio não foram recepcionados, pois a emptio ad mensuram era 

compreendida como uma condição suspensiva.442 

IV. Projetos de Código Civil 

 O direito brasileiro do século XIX era fortemente influenciado, de um lado, pelo 

direito romano reconstruído pelos juristas do direito comum, e, de outro, pelas inovações 

experimentadas na Europa, especialmente com os novos códigos civis. Como já era de 

esperar, essas duas correntes nem sempre se encontravam em harmonia, o que não raras 

vezes se refletia em choques e contradições. Talvez melhor do que em qualquer outro país, 

o processo de codificação do direito civil brasileiro443 refletiu perfeitamente esse momento 

no que tange ao contrato de compra e venda de coisa incerta. A seguir, serão abordados os 

principais projetos: o Esboço de Teixeira de Freitas (1), os projetos de Felício dos Santos 

                                                 
j. 30-12-1915, Rev Dir 41 (1916), 106 (108) (sobre fornecimento de energia elétrica); Superior Tribunal do 

Estado do Rio Grande do Sul, Ap. n. 456, rel. Epaminondas, j. 9-3-1900, DecSTERS (1901), 198 s. (sobre 

fornecimento de víveres para o Exército); Superior Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, Agr. Pet. n. 250, 

rel. Flôres, j. 3-9-1901, DecSTERS (1902), 103 s. (sobre fornecimento de gêneros para uma olaria); STF, Ap., 

rel. Amaro Cavalcanti, j. 22-5-1907, Rev Dir 5 (1907), 69 s. (sobre fornecimento para repartições da Marinha); 

Supremo Tribunal de Justiça, Rev. Cív. n. 8351, rel. Conselheiro Albuquerque, j. 6-9-1873, Gazeta Juridica RJ 

1, vol. 1a (1873), 226 ss. (sobre fornecimento de materiais). Ver ainda outras decisões em Tavares Bastos, 

Repertorio I, n. 723, p. 202, 1410-1416, pp. 397 ss. 
440 Cap. I, A.II.1.(a), supra. 
441 Identificando a compra e venda de coisa incerta e ad mensuram, Bevilaqua, Obrigações, § 136, p. 384; M. 

I. Carvalho de Mendonça, Contractos I, n. 153, pp. 362 s.; Idem, Doutrina e pratica II², n. 468, p. 48. 
442 Em detalhes sobre a perfeição na Consolidação de Teixeira de Freitas, ver Cap. III, C.II.1, infra. 
443 Em detalhes sobre a codificação, Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, pp. 18 ss. et passim. 
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(2), de Coelho Rodrigues (3) e, por último, o de Bevilaqua (4), que, com as modificações 

decorrentes dos trabalhos da Comissão Revisora e dos debates parlamentares, resultou no 

CC/1916. 

1. Esboço, de Teixeira de Freitas 

 O melhor exemplo de entrechoque entre os princípios da compra e venda do direito 

romano e os desenvolvimentos do ius commune encontra-se no projeto de Teixeira de 

Freitas.444 No sistema do Esboço, a regra “nec emptio nec venditio sine re quae veneat” foi 

elevada à condição de linha mestra de todo o regramento do contrato: “não haverá compra e 

venda sem coisa, e coisa com valor por si” (art. 1897), ou seja, a compra e venda exigia, para 

existir enquanto tal, que a coisa existisse e que ela fosse determinada. As três exceções 

surgidas no direito romano e comum (compra e venda de coisa incerta, venda de crédito e 

emptio spei) foram resolvidas pelo eminente Jurisconsulto da seguinte forma. Na compra e 

venda de coisa incerta, embora a coisa fosse determinada apenas pelo gênero e quantidade 

(do contrário, não haveria coisa vendida, art. 1989 n. 2º), a coisa incerta era tida, por meio 

de ficção (“reputar-se-á”), como determinada desde o momento da conclusão do contrato 

(art. 1991 n. 2º). No caso de alienação de direito, por não existir coisa em sentido jurídico, 

foram criados dois tipos contratuais, nomeadamente o contrato de cessão de crédito (arts. 

2177-2205), para direitos pessoais, e o contrato de constituição e cessão de direitos reais, 

quando se tratasse de direito real.445 Tanto no primeiro caso (art. 2178) quanto no segundo 

aplicar-se-ia o regulamento da compra e venda por remissão.446 Apenas na hipótese da 

emptio spei, Teixeira de Freitas admitiu abertamente uma ruptura com a regra “nec 

emptio...”: aqui o comprador adquiriria não uma coisa, mas um direito aleatório (arts. 1989 

n. 2º c/c 1884 e 864). Não se tratando de um direito preexistente, nem da constituição de um 

direito real, o objeto da emptio spei não poderia, por motivo lógico, ser enquadrado nem no 

contrato de cessão de crédito, nem no de constituição de direito real. 

                                                 
444 Esse era, em verdade, um traço geral da obra de Teixeira de Freitas, como bem sintetizou Ayres: “... a 

tradição, de um lado, e as novas idéias do outro, – eram como dous imans, sinão opostos, mas divergentes, que 

polarisavam o pensamento jurídico brasileiro [de meados de século XIX]. Teixeira de Freitas se sitúa nesse 

ponto de divergência. Ele absorve, [com] uma lenta e tenaz paciência, toda a cultura do passado, e, ao mesmo 

tempo, deixa penetrar seu espírito da fôrça das idéias do seu presente. Vive com uma extrema intensidade duas 

épocas. E termina por transmudar esse ponto de divergência num ponto de confluência” – Cf. RFDUFBA 20 

(1945), 95 (96). Em sentido diverso, a nosso ver equivocado em muitos aspectos, Costa Filho, Um Código 

“social” e “impopular”, pp. 133 ss. 
445 Essa duplicidade de tipos, um para créditos, outro para os direitos reais, decorre da concepção de Teixeira 

de Freitas de que a summa divisio do direito privado seria entre direitos pessoais e reais. Ver Introducção, in: 

Consolidação, pp. LXII ss. 
446 Note-se que o contrato de constituição e cessão de direitos reais, embora mencionado no art. 1988, não 

consta do Esboço, provavelmente porque seu Autor não o terminou. 
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 O regulamento específico da compra e venda de coisa incerta apresenta-se, por sua 

vez, como um dos mais complexos, devido a seu enorme grau de abstração. Entre a parte 

geral, a seção sobre direitos pessoais em geral (parte geral das obrigações) e a seção sobre 

direitos pessoais nas relações civis (contratos), há três níveis de regras, do mais abstrato para 

o mais específico. O primeiro nível é o da coisa incerta, definida como aquela determinada 

quanto ao gênero e ao menos determinável quanto à quantidade (art. 349), de modo que 

quando o gênero fosse determinado sem apontar a quantidade (art. 350), ou a quantidade 

fosse determinada sem indicação do gênero, não haveria determinação alguma. Quando as 

coisas incertas fossem “da classe das que consistem em quantidade”, ou seja, das que se 

costuma contar, pesar e medir, elas seriam denominadas, na linguagem do Esboço, de 

“quantidades” (art. 351),447 e quando essas quantidades fossem de moeda corrente, de 

“quantia” ou “soma de dinheiro” (art. 352). O segundo nível é o da obrigação de dar, a qual 

não é, como no CC/2002, classificada em coisa certa ou incerta. O Esboço diferencia as 

obrigações de dar em obrigação de dar coisa não fungível (§ 2º, arts. 900 ss.) e obrigação de 

dar coisa fungível (§ 2º, arts. 919 ss.). As obrigações de dar coisa não fungível poderiam ser 

ou (i) obrigação de dar coisa certa (arts. 900-910) ou (ii) obrigações de dar coisa incerta (arts. 

912-918). As obrigações de dar coisa fungível seriam sempre incertas (art. 888) e poderiam 

ser ou (i) obrigações de dar quantidade (n. 1º, arts. 919-927), ou (ii) obrigações de dar somas 

em dinheiro (n. 2º, arts. 928-948). O acomplamento entre o primeiro e o segundo nível é 

evidente. 

 Nas disposições específicas sobre as obrigações de dar coisa incerta fungível, o 

Esboço trouxe uma novidade digna de nota. Para adimplir sua obrigação, o devedor tinha o 

dever de individualizar a coisa com ciência do devedor (arts. 919 c/c 912 n. 1º). Antes da 

concretização, aplicava-se a regra genus nunquam perit tanto para obrigação de dar coisa 

incerta não fungível (art. 915) quanto para obrigação de dar quantidade (arts. 919 c/c 915). 

Poderia ocorrer, no entanto, que a coisa se perdesse ou se deteriorasse entre o momento da 

concretização e a efetiva entrega da coisa. Como o Esboço mantinha-se fiel à tradição 

lusitana de que a propriedade somente se transferia com a tradição,448 mas inovava em 

relação ao direito anterior ao adotar a regra geral do res perit domino,449 se, como seria 

                                                 
447 Aqui há uma clara influência de Cujacius, Observationes, Lib. X1, Cap. 37, nt. 20, p. 428 (“quantitatis 

nomine intellegitur ea quae pondere numero mensura constant”; tradução: “entende-se pelo nome ‘quantidade’ 

aquelas coisas que se estabelecem por meio do ato de pesar, contar e medir”) e Coelho da Rocha, Instituições 

I, § 81, p. 44. Ver também Rüfner, Vertretbare Sachen, pp. 96 ss. 
448 Arts. 900 n. 2º e 3734 (coisa móvel). No caso de coisa imóvel, era necessária a transcrição (art. 3735). 
449 Arts. 903 (para as obrigações em geral, com comentário) e 2024 (para a compra e venda em específico). 
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esperado, as regras sobre perecimento e deterioração da obrigação de dar coisa certa não 

fungível fossem aplicadas, o prejuízo seria do devedor. Teixeira de Freitas optou, no entanto, 

por uma solução diversa para a obrigação de dar quantidade. Neste caso, porque a coisa 

fungível era substituível (art. 357),450 o credor poderia, mesmo após a concretização (art. 

924), em vez de resolver a obrigação, exigir, quando o devedor fosse culpado, a substituição 

da coisa deteriorada por outra do mesmo gênero e quantidade (art. 924 n. 1º e 3º) e, quando 

ele não fosse culpado e houvesse destruição ou deterioração apenas parcial, a entrega do 

restante com diminuição do preço (art. 924 n. 2º). Com isso, o Jurisconsulto introduziu em 

seu projeto um regulamento diferenciado para a obrigação a qual, apesar de já ter objeto 

mediato determinado, não deixava de ser de coisa incerta, o que mais tarde ficou conhecido 

por obrigação de dar coisa incerta concretizada.451 

 O terceiro nível é o da compra e venda de dar coisa incerta, no qual Teixeira de 

Freitas apenas remete, no art. 1991 n. 2º, ao conceito de coisa incerta da parte geral (art. 

349) e ao regulamento da obrigação de dar coisa incerta não fungível e da obrigação de dar 

quantidade (arts. 912-927).452 A aplicação dessas regras gerais ao contrato de compra e 

venda de coisa incerta revela, por um lado, que o dever de prestação do vendedor poderia 

ser ou uma obrigação de dar coisa incerta não fungível (arts. 912-917) ou uma obrigação de 

quantidade (obrigação de dar coisa incerta fungível, arts. 918-927), e, por outro, que o dever 

de prestação do comprador era sempre uma obrigação de dar somas em dinheiro (arts. 928-

947). A compra e venda das coisas que deveriam ser contadas, pesadas ou medidas (ad 

mensuram) não era tratada como uma espécie autônoma de compra e venda, mas submetida 

à compra e venda de coisa incerta (arts. 2038-2039). Entre a conclusão do contrato e a 

concretização, valia a regra genus nunquam perit; após a concretização, mas antes da 

entrega, quando a obrigação fosse de quantidade, o comprador poderia exigir, sendo culpado 

o vendedor, a substituição da coisa perdida ou deteriorada por outra do mesmo gênero e 

quantidade ou, tendo ele agido sem culpa, a entrega apenas da quantidade intacta, se houver, 

com a redução do preço. Em termos dogmáticos, isso significa que a culpa do vendedor 

impedia a transferência do risco de ter de substituir a coisa perdida ou deteriorada (risco da 

                                                 
450 No Esboço, a fungibilidade poderia decorrer tanto de uma qualidade inerente à coisa (conceito objetivo de 

fungibilidade), quanto na vontade das partes (conceito subjetivo de fungibilidade), arts. 357-359. 
451 Ver Cap. III, C.III.2.(a), infra. 
452 No projeto que consultamos, consta arts. “912 a 917” em vez de “912 a 927”, o que, no entanto, reputamos 

um mero lapsus calami. 
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prestação)453, o qual somente passava definitivamente para o comprador junto com o risco 

da coisa, ou seja, no momento da tradição. 

 Mas as peculiaridades do Esboço ainda não terminavam por aqui. Além da compra e 

venda de coisa incerta, do contrato de cessão de crédito e do contrato de constituição ou de 

cessão de direitos reais, o projeto de Teixeira de Freitas conhecia ainda os contratos de 

fornecimento (arts. 2807-2814) e de assinatura (“subscrição”, arts. 2815-2825). Claramente 

influenciado pela legislação prussiana, o Esboço adotou quase integralmente os dispositivos 

do ALR sobre fornecimento. Provavelmente em razão das dificuldades sofridas pelo governo 

imperial durante as campanhas da Guerra do Paraguai (1864-1870), a finalidade de 

abastecimento militar também transparecia no projeto brasileiro.454 Ele apresentava, porém, 

uma especificidade em relação ao ALR: apesar de ser regulamentado no capítulo sobre 

prestação de serviços (arts. 1692 ss.), o que daria a entender que o contrato de fornecimento 

seria dessa natureza, o fornecido poderia ser, dependendo do caso, tanto um locatário quanto 

um comprador (art. 2807), sendo as relações entre as partes disciplinadas, após a realização 

do fornecimento, pelo regulamento específico de cada um desses contratos (art. 2813). É 

bem provável que Teixeira de Freitas estivesse a par das discussões em torno da natureza 

do contrato de fornecimento na época e tenha feito essa previsão para evitar divergências 

sobre o assunto. Essa solução não evitaria, porém, a discussão, mas apenas a deslocaria para 

um momento de aplicação da regra, afinal ainda seria necessário determinar, no caso 

concreto, se o fornecimento seria prestação de serviços ou compra e venda. Ela também não 

escapa da crítica sistemática de que uma relação jurídica regida pelo contrato de compra e 

venda não poderia estar no capítulo de prestação de serviços. Da mesma forma, a previsão 

do contrato de assinatura como uma espécie de fornecimento comprova que o Jurisconsulto 

tinha conhecimento das mais recentes evoluções da jurisprudência prussiana.455 Também 

aqui há, porém, uma inconsistência sistemática, afinal a assinatura se aproxima mais da 

compra e venda do que da prestação de serviços. 

 Esse panorama das regras do Esboço sobre as transações de coisas determinadas 

apenas quanto ao gênero e à quantidade apenas corrobora o consenso geral de que ele era 

um projeto inovador e ousado.456 Mas ele também era, em alguns pontos, excessivamente 

                                                 
453 Sobre o risco da prestação, em contraposição ao risco da coisa, ver Cap. IV, A.III.1 e 2, infra. 
454 O art. 2814 parece apontar, contudo, uma tendência de generalização do contrato para outras finalidades 

não militares. 
455 Cap. I, B.IV.2, supra. 
456 Por ex., Lacerda de Almeida, Jornal do Commercio (do Rio de Janeiro) 86, n. 69, de 10 de março de 1906, 

p. 1; Moreira Alves, in: Teixeira de Freitas e o direito latino-americano, pp. 29 ss.; Idem, AMJ 39, n. 164 

(1982), 15 (18 s.); Bevilaqua, Codigo Civil I, p. 14; Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, pp. 34 s. et 
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influenciado pelo direito das fontes romanas. A adoção da regra “nec emptio nec venditio 

sine re quae veneat” é criticável, pois a evolução geral do direito comum ia exatamente em 

sentido oposto, para estender o objeto da compra e venda às coisas incertas. Os níveis de 

abstração entre coisa incerta – obrigação de dar coisa incerta – e compra e venda de coisa 

incerta mostram a genialidade de Teixeira de Freitas, mas também transparecem alguns 

inconvenientes dessa forma de codificar, especialmente sua excessiva complexidade e o 

grande número de remissões.457 Ao mesmo tempo, ao acoplar o risco da prestação com o 

risco da coisa nas obrigações de quantidade, o Jurisconsulto já conhecia, pioneiramente, a 

obrigação de dar coisa incerta concretizada. Ele ainda adotou o questionável contrato de 

fornecimento como uma espécie de “contrato camaleão”, que, podendo ora ser compra e 

venda, ora prestação de serviços, certamente traria enormes dificuldades no momento de sua 

aplicação. Por último, chama a atenção o fato de o conceito de perfeição não ser mencionado 

sequer uma vez em todo o Esboço, donde se pode concluir que seu Autor o havia 

abandonado.458 

2. Projeto de Felício dos Santos 

 Se o Esboço refletia perfeitamente a tensão entre as regras do direito romano e as 

novidades do século XIX, o projeto de Felício dos Santos é marcado, ao menos no tema do 

presente trabalho, por uma mistura entre apego à tradição e certa subserviência ao Code 

civil.459 Sua maior novidade foi adotar a regra de que a transmissão da propriedade e do risco 

ocorreria com a mera conclusão do contrato (princípio do consenso, art. 1877):460 pelo 

contrato de compra e venda “um dos contratantes transfere ao outro a propriedade sobre uma 

cousa” (art. 2024).461 A literalidade desse dispositivo permite concluir que, nesse projeto, a 

                                                 
passim; Bernardes de Mello, Roteiro, pp. 23, 35; Valladão, AMJNI 18, n. 76 (1960), 1 (8, 18 e 20); Barros 

Monteiro, RFDUSP 62, n. 2 (1967), 305 (313). Sob uma perspectiva mais ponderada, Reis, Teixeira de Freitas, 

p. 10 et passim. 
457 Sobre os limites da técnica de abstração, Mertens, Gesetzgebungskunst, pp. 295 ss. 
458 Em detalhes, Cap. III, C.II.1, infra. 
459 Sobre esse projeto e seu autor, Corrêa Gomes, Pensamento e ação de Joaquim Felício dos Santos, 2014, 

passim (em uma análise mais historiográfica do que propriamente jurídica) e Valladão, AJ 101 (1952), 41 ss. 

Qualquer estudo do projeto de Felício dos Santos deveria partir do seu artigo “Systemas de codificação civil” 

(O Direito (Br.) 16, vol. 47 (1888), 5 ss.), em que ele não apenas posiciona-se diante do sistema de Savigny e 

de Teixeira de Freitas, como ainda revela algumas de suas influências, como de Coelho da Rocha, Ribas e 

Lafayette. Infelizmente, até agora esse artigo foi ignorado pela literatura especializada no assunto. 
460 Ver justificativa em Projecto IV, Com. art. 1877, pp. 41 ss. e Com. art. 2025, p. 163. 
461 Em detalhes, embora sem uma análise crítica, ver Nacata Jr., RDCC 2, vol. 5 (2015), 35 (54 ss.). Aqui fica 

bem clara a subserviência de Felício dos Santos ao Code civil, pois suas inovações nessa matéria (p. 62, nt. 

147) restringir-se-iam à sanção de “anulabilidade” da compra e venda (e de todo contrato) de coisa alheia (art. 

1858) e a uma mera escolha de redação, que seria a de “anunciar o princípio da eficácia translativa” na parte 

dos “efeitos dos contratos” (art. 1877). A primeira inovação não consiste propriamente em um desvio do art. 

1599 Code civil, pois, além de o art. 1877 do Projeto de Felício dos Santos não se referir propriamente à 



 

98 

 

compra e venda pressupunha, necessariamente, uma coisa certa e existente, conclusão essa 

confirmada pela ausência de qualquer regra sobre a obrigação de dar coisa incerta.462 Essa 

última é referida, quando muito, em sede de comentário, como “cousa indeterminada”,463 

revelando uma influência de Coelho da Rocha ou da literatura francesa.464 No entanto, tal 

como no direito comum, a compra e venda de coisa incerta era admitida indiretamente por 

meio da emptio ad mensura. Em correspondência com a concepção romana, o contrato não 

se tornava perfeito antes do ato de contar, medir ou pesar, salvo se ele não fosse realizado 

por “falta”465 do comprador (art. 2028).466 Entre a conclusão do negócio e o ato de contar, 

pesar ou medir, haveria apenas um “contrato em embrião”467, considerado como feito sob 

condição suspensiva.468 

 Essa breve análise revela que o projeto de Felício dos Santos não apenas em nada 

inovou no tema de compra e venda de coisa incerta, como também estava em enorme 

descompasso com a ciência de direito civil de sua época. Nessa matéria, ele representaria 

mais o direito do ius commune dos séculos XVI e XVII, ou até mesmo de período anterior, 

do que um produto da ciência do século XIX. Seria de esperar uma tomada de posição mais 

firme tanto sobre a compra e venda quanto sobre a obrigação de dar coisa incerta e ainda 

sobre o contrato de fornecimento, ou pelo menos uma justificativa de sua divergência em 

face do Esboço. A leitura do trabalho de Felício dos Santos deixa, porém, a impressão de 

                                                 
transmissão da propriedade nem alterar o resultado geral do princípio do consenso, a doutrina francesa 

interpreta a nulidade do art. 1599 Code civil como uma hipótese de nulidade relativa (“nullité relative”). A 

segunda, ainda que procedente, não tem nenhum impacto substancial nem no regulamento do contrato de 

compra e venda nem no dos contratos em geral, e podia ser substancialmente identificada no Code civil, pois 

ele já generalizava a regra de transmissão da propriedade por meio do consenso para todas as obrigações (arts. 

711 e 1196). 
462 Felício dos Santos não estava certo sobre a classificação do objeto das obrigações quanto a sua modalidade. 

Primeiro ele classifica, no art. 363, as obrigações em prestação de fato, prestação de abstenção de fato e 

prestação de coisa, mas no comentário ao mesmo dispositivo faz referência tanto ao Código Civil Português 

de 1867, que classifica as obrigações em “prestação de factos” e “prestação de cousas” (art. 710), quanto ao 

Code civil, que classificava as obrigações em dar, fazer a não fazer (art. 1126, revogado pela Ordonnance n. 

2016-131, de 10 de fevereiro de 2016), cf. Projecto I, Com. art. 363, p. 281. No entanto, mais à frente, na parte 

sobre disposições gerais sobre contratos, o autor afirma que o objeto do contrato poderia ser um dar, um fazer 

ou um não fazer (arts. 1829 e 1856). A falta de sistematicidade e de uma linguagem uniforme é, no mínimo, 

lamentável. 
463 Projecto I, Com. art. 546, p. 415. 
464 Ver Cap. I, C.II., supra. Lembre-se aqui que Felício dos Santos adotou, com ligeiras alterações, o plano 

seguido por Coelho da Rocha em suas “Instituições de direito civil”, como ele mesmo admite em O Direito 

(Br.) 16, vol. 47 (1888), 5 (18). 
465 No sistema desse projeto, “falta” ocorre quando uma pessoa age com culpa ou negligência, ou seja, “por ter 

praticado o que não devia praticar, ou por omissão do que devia praticar” (art. 364). Há aqui um eloquente 

exemplo da influência francesa (arts. 1302, 1303, 1382 e 1383 Code civil, sobre o conceito de “faute”, 

revogados pela Ordonnance n. 2016-131, de 10 de fevereiro de 2016) sobre Felício dos Santos (cf. Projecto I, 

Com. art. 365, pp. 281 ss.). 
466 Ver também art. 1872, na parte sobre disposições gerais dos contratos. 
467 Projecto IV, Com. art. 2028, p. 165. 
468 É o que se deduz de Projecto IV, Com. art. 2031, p. 167. 
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que os esforços de seu antecessor foram simplesmente ignorados. Sob essa perspectiva, não 

surpreende que esse projeto tenha sido tão criticado por seus contemporâneos e sucessores 

no processo de elaboração de um código civil, e quase que ignorado pela doutrina dos séculos 

XX e início do XXI.469 

3. Projeto de Coelho Rodrigues 

 A compra e venda de coisa incerta também não foi objeto de preocupação por Coelho 

Rodrigues.470 Em seu projeto, há previsão da tricotomia obrigação de dar – obrigação de 

fazer – obrigação de não fazer (arts. 468-473), mas em nenhum momento a obrigação de dar 

coisa incerta é sequer mencionada. Também a compra e venda de coisa incerta não era 

prevista de maneira explícita. Havia apenas um dispositivo que, de certa forma, se 

sobrepunha e se confundia com a emptio ad mensuram. A regra geral adotada pelo projeto 

era o acoplamento da transferência do risco ao momento da tradição: até o momento quando 

a coisa vendida fosse posta à disposição e na posse do comprador (art. 603),471 o vendedor 

suportava o risco da perda ou deterioração (art. 593 caput).472 No entanto, quando a venda 

tivesse por objeto coisas que “comumente” fossem contadas, marcadas ou assinaladas no 

momento de seu recebimento, os “riscos fortuitos” que ocorressem “no ato de contar, marcar 

e assinalar” seriam transferidos para o comprador desde o momento em que elas fossem 

postas à sua disposição (art. 593 § 1º). O sentido desse dispositivo não é dos mais claros.473 

Aqui é suficiente destacar que objeto desse dispositivo não era, necessariamente, a venda de 

coisa que se deve contar, pesar ou medir (emptio ad mensuram); ele também poderia ser uma 

coisa certa que deve ser conferida (contar, marcar e assinalar) para se ter certeza de que ela 

corresponde ao montante comprado, por ex., compra e venda com determinação do preço ad 

mensuram. Nada impediria, ainda, que a compra e venda de coisa incerta fosse subentendida 

nessa norma, afinal também nessa transação o comprador deve conferir a coisa comprada o 

mais tardar no momento da entrega. 

                                                 
469 A respeito, Corrêa Gomes, Pensamento e ação de Joaquim Felício dos Santos, pp. 171 ss. (a nosso ver, a 

autora mostra-se muito mais condescendente do que deveria com a obra Felício dos Santos). Os trabalhos da 

comissão de análise do projeto podem ser encontratos em: Felício dos Santos, Projecto do Codigo Civil 

brazileiro, pp. III ss.; O Direito (Br.) 9, vol. 26 (1881), 660 ss. 
470 Salvo melhor juízo, não existe qualquer estudo que analise com a devida sobriedade os méritos e desacertos 

do trabalho de Coelho Rodrigues. Ver, no entanto, Chrysippo de Aguiar, Direito Civil – Coelho Rodrigues e a 

ordem de silêncio, 2006; Costa Filho, Um Código “social” e “impopular”, pp. 170 ss. Algumas das concepções 

de Coelho Rodrigues sobre um código civil encontram-se em O Direito (Br.) 36, vol. 107 (1908), 375 ss. 
471 Ver, ainda, arts. 296 (sobre a tradição) e 1381 (sobre transcrição). 
472 Ver também a regra geral do art. 469. 
473 Infelizmente, Coelho Rodrigues não deixou sequer uma linha sobre o art. 593 § 1º em sua exposição de 

motivos, na parte sobre o contrato de compra e venda (cf. Exposição de motivos, n. 46, p. 24). Para a 

interpretação em vista do direito vigente, ver Cap. III, A.IV.2.(b), infra. 
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 Por ora, basta assinalar que a ausência de um dispositivo claro sobre a obrigação e a 

compra e venda de coisa incerta pode ser apontada como uma eloquente falha do projeto de 

Coelho Rodrigues, pois esse tipo negocial já existia e desempenha papel fundamental na 

prática brasileira da época, além de ter sido regulamentada em pormenores no trabalho de 

Teixeira de Freitas. Outros problemas relevantes e latentes naquele período, como o contrato 

de fornecimento, a possibilidade de substituição da coisa vendida antes da entrega quando 

ela fosse fungível e mesmo a concretização, parecem ter sido simplesmente ignorados. A 

única inovação foi a disposição especial sobre o risco da compra e venda de coisas que se 

devem contar, marcar e assignalar, a qual, como veremos na parte sobre direito brasileiro 

vigente474, teve longa e problemática vida no direito nacional. 

4. Projeto de Bevilaqua até sua aprovação 

 Ao contrário de seus dois últimos antecessores, Bevilaqua apresentou um trabalho 

muito mais satisfatório no que tange à compra e venda de coisa incerta. Assim como no 

Esboço, ela era regulamentada pelas regras gerais sobre obrigações de dar coisa incerta, 

previstas como subespécie das obrigações de dar na parte geral do livro de direito das 

obrigações (arts. 1021-1024). A regra geral sobre risco era sua transferência ao comprador 

no momento da tradição (art. 1010), havendo apenas uma regra especial para a compra e 

venda de remessa: se o comprador ordenasse a expedição da coisa para local diverso daquele 

da execução do contrato, ele assumiria o risco desde sua entrega ao transportador (art. 

1266).475 O mérito e o significado de cada uma dessas regras serão abordados mais tarde, 

quando o direito vigente for analisado em pormenores, pois elas permanecem quase intactas 

no CC/2002.476 Por ora, cumpre destacar apenas que essa harmonia do conjunto foi afetada 

por meio da introdução do art. 593 do projeto de Coelho Rodrigues na 34ª reunião da 

Comissão Revisora do CC/1916.477 Um motivo para essa mudança não é mencionado nos 

materiais da elaboração, nem, posteriormente, nos anais da discussão no Congresso 

Nacional. Bevilaqua considerava-o dispensável frente às regras gerais sobre obrigações de 

dar coisa incerta, especulando que sua inclusão no projeto do CC/1916 teria sido resultado 

de uma “inadvertencia da Comissão do Governo”.478 

                                                 
474 Ver Cap. III, A.IV.2.(a), infra. 
475 Há, aqui, uma clara inspiração no § 447 BGB. 
476 Cap. III, A.IV, infra. 
477 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 502 [= Bevilaqua, Actas, p. 238]. A reunião foi realizada em 5 de julho 

de 1900. 
478 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 1126, n. 1, p. 292. 
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 O mesmo triste vaivém de regras ocorreu com o contrato de fornecimento. O projeto 

primitivo de Bevilaqua não o previa, mas a Comissão Revisora o introduziu, na 36ª reunião, 

como uma modalidade de contrato de prestação de serviço, copiando ipsis litteris as 

disposições do Esboço.479 Novamente, nenhum motivo para tanto é mencionado. Nos 

debates a respeito, dois pareceres manifestaram-se a respeito. O primeiro, do Instituto dos 

Advogados, reconhecia o valor científico das disposições sobre contrato de fornecimento, 

mas opinava por sua exclusão do código civil, por se tratar de um instituto de direito 

comercial e por ser desnecessário, visto que ele seria, em sua essência, um contrato de 

compra e venda.480 O segundo, de Teixeira de Sá, criticou a adoção desse contrato de maneira 

mais dura, afirmando que ela seria “excusada”, porque o contrato de fornecimento seria 

desnecessário, já que ele seria ou compra e venda ou prestação de serviços, como decorria 

do próprio art. 1447 do projeto revisto.481 Na 21ª Reunião Extraordinária da Câmara dos 

Deputados, realizada em 2 de janeiro de 1902, prevaleceu, por meio da atuação de Fabio 

Leal, a ideia do Instituto dos Advogados, fazendo com que todos os dispositivos sobre 

contrato de fornecimento fossem, entre muitos outros, completamente suprimidos do texto 

do projeto.482 Com isso, a pertinência do contrato de fornecimento não foi necessariamente 

negada. Sua recusa significava apenas que ele deveria ser regulamentado em outra sede, 

nomeadamente no código comercial.483 

 Seja como for, o projeto de Bevilaqua e as mudanças de redação até chegar no 

CC/1916 representam a síntese do esforço de codificação brasileiro em matéria de compra e 

venda de coisa incerta. O trabalho de Bevilaqua não foi tão longe quanto o Esboço de 

Teixeira de Freitas, que inovaria completamente na matéria, mas também não se deixou 

influenciar pelas deficiências dos trabalhos de Felício dos Santos e Coelho Rodrigues, os 

quais se colocavam mais na tradição do direito comum do que na ciência do século XIX. 

Com exceção do acréscimo do art. 593 do projeto de Coelho Rodrigues, que, como 

                                                 
479 Codigo Civil br. – Trabalhos I, pp. 521 s. [= Bevilaqua, Actas, pp. 261 s.]. A reunião ocorreu em 10 de julho 

de 1900. 
480 Codigo Civil br. – Trabalhos II, pp. 466 s. O parecer foi emitido por Fabio Leal. 
481 Codigo Civil br. – Trabalhos II, p. 969. 
482 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados VI, p. 451. A Reunião foi realizada em 2 de 

janeiro de 1902, sob presidência de J. J. Seabra. 
483 Essa conclusão é confirmada no Esboço de Código Comercial de Vieira Ferreira (1909), o qual previa o 

contrato de fornecimento como tipo autônomo (arts. 96-99) ao lado da compra e venda, locação, contrato de 

transporte etc. A ideia desse projeto era promover uma adaptação do direito comercial às mudanças que sofreria 

o direito civil com a possível entrada em vigor do então ainda embrionário CC/1916. 
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veremos,484 não apenas era de difícil compreensão,485 como também destoava no sistema do 

código, pode-se afirmar que o CC/1916 era bastante maduro e se encontrava em consonância 

com as codificações da época quando foi redigido e discutido no Congresso Nacional. 

V. Desenvolvimentos a partir de 1917 

 Ao contrário do que seria de esperar, a entrada em vigência do CC/1916 não 

conseguiu uniformizar o tema da compra e venda de dar coisa incerta no ordenamento 

jurídico brasileiro. Isso se fazia sentir especialmente na falta de unidade terminológica para 

designar a obrigação de dar coisa incerta, o que pode ser explicado por dois motivos. 

Primeiro, a discrepância entre o CC/1916, em que “coisa incerta” designava aquela 

determinada somente pelo gênero e pela quantidade (art. 874), e o CCom, no qual, como 

visto acima, “coisa incerta” (art. 192) era empregado para se referir a “coisa futura”.486 Em 

regra, a doutrina permeneceu inerte diante dessa discrepância,487 agravando ainda mais a 

falta de sistematicidade e de coerência lógica do sistema jurídico.488 Segundo, a subsistência 

no direito brasileiro codificado dos métodos de interpretação do ius commune489 fez com 

que o CC/1916 fosse estudado e aplicado de maneira restritiva e à luz da doutrina estrangeira, 

em vez de ser tratado como fonte de direito primária e, ao menos em princípio, exclusiva. O 

natural seria, pois, que a doutrina e a prática procurassem enquadrar todas as relações 

jurídicas na tricotomia obrigação de dar (coisa certa e incerta) – obrigação de fazer – 

obrigação de não fazer, mas não foi isso que ocorreu. Lacerda de Almeida, por ex., adotava 

as classificações obrigação positiva vs. negativa490, prestação de coisa vs. de fato491, 

                                                 
484 Ver Cap. III, A.IV.2, infra. 
485 Isso já era advertido por Ruy Barbosa, Projecto I, p. 384 e Projecto II, n. 290, p. 398. Ver Cap. III, A.IV.2.(a), 

infra. 
486 J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte II, n. 613, p. 30, nt. 2; W. Ferreira, Tratado X, n. 2113, 

pp. 26 ss.; Martins, Contratos, n. 109, pp. 168 s. (distinguindo entre “coisa futura certa” e “coisa futura 

incerta”); Álvares, Curso, n. 494, p. 479 (afirmando que a “coisa incerta” seria futura e, em evidente conflito 

com o CC/1916, que a “coisa certa” poderia ser “específica” ou “genérica”). 
487 Ver, por ex., Martins, Contratos, n. 109, pp. 168 s. e Bulgarelli, Contratos, pp. 177 s. Cunha Gonçalves 

tratava a distinção entre compra e venda de coisa certa e incerta por “cousas determinadas e indeterminadas” 

(Da compra e venda, n. 42 ss., pp. 171 ss.), ao passo que “coisa incerta” referir-se-ia a coisa futura (Ibidem, n. 

30, p. 124). 
488 Exceção era J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte II, n. 612, pp. 29 s., o qual reconhecia a 

compra e venda de coisa incerta com remissão ao CC/1916. 
489 Introdução. B.I, supra. 
490 Obrigações², § 17, pp. 84 s. 
491 Obrigações², § 18, pp. 85 ss. 
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prestação determinada vs. indeterminada492 e prestação de gênero vs. de espécie493.494 Outros 

autores tratavam, por evidente influência estrangeira,495 as obrigações de dar coisa incerta 

sob o nome de “obrigações genéricas”,496 o que subsiste até nossos dias497. 

 Outras duas fraturas entre o CC/1916 e o CCom, com enorme impacto sobre a compra 

e venda de coisa incerta, encontravam-se nos regulamentos sobre transmissão da propriedade 

e transferência do risco. Para Cunha Gonçalves, no direito comercial o contrato de compra 

e venda transmitiria a propriedade no momento de sua perfeição (art. 191), enquanto no 

direito civil o comprador somente se tornaria proprietário com a tradição ou transcrição da 

coisa.498 Apesar de convincente à primeira vista, essa interpretação não se sustentava por se 

orientar exclusivamente em conceitos estrangeiros, pois, se “perfeição” marca, no direito 

francês, o momento de transmissão da propriedade (arts. 1583 Code civil),499 isso não 

significava que ela teria a mesma função no direito brasileiro.500 No direito romano, por ex., 

ela apenas determinava o momento de transmissão do risco, não tendo nenhuma relação com 

a transferência de propriedade.501 No entanto, a mesma tese gozou de certo prestígio e foi 

sustentada, dentre outros, por Darcy Bessone.502 Por seu turno, J. X. Carvalho de Mendonça 

                                                 
492 Obrigações², § 19, pp. 88 ss. 
493 Obrigações², § 22, pp. 94 ss. 
494 Um caso semelhante pode ser observado em Serpa Lopes, o qual primeiro trata das obrigações de dar coisa 

certa e incerta (cf. Curso II, n. 30 ss., pp. 57 ss.) e, logo depois, das “obrigações genéricas” e “específicas” (cf., 

na mesma obra, n. 39, pp. 63 s.). 
495 Na Alemanha, obrigações de dar coisa incerta são designadas por “Gattungsschulden” (ver § 243 BGB) e, 

na Itália, por “obbligazione generica” (ver art. 1178 Codice Civile). 
496 Por ex., Pontes de Miranda, Tratado XXXIX, § 4266, n. 4, pp. 86 s. (“objeto genérico” em contraposição a 

“objeto específico”, em vez de “coisa incerta” e “coisa certa”) e § 4325 n. 3, p. 391 (“compras-e-vendas de 

bem genérico”); M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, n. 59, p. 179 (“obrigação de 

gênero”). 
497 Por ex., Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 158 ss. A classificação prestação de coisa vs. de fato ainda é 

utilizada, entre outros, por Noronha, Obrigações, pp. 57 ss. 
498 Da compra e venda, n. 17, pp. 70 ss., especialmente 72. No mesmo sentido já antes de entrada em vigor do 

CC/1916, cf. TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-10-1894, Gazeta Juridica SP 3, vol. 9 (1895), 

143 (148). 
499 O art. 1138 também mencionava o conceito de “perfeição”, mas foi eliminado pela Ordonnance n. 2016-

131, de 10 de fevereiro de 2016. 
500 Sá Pereira, Manual VIII, n. 24, pp. 94 s. Esse equívoco já era apontado à luz das Ordenações Filipinas, com 

muita propriedade e conhecimento de causa, por Almeida Nogueira, Gazeta Juridica RJ 1, vol. 1 (1873), 262 

(268 ss.). 
501 Cap I, A.II.3, supra. 
502 Bessone, in: Estudos Soriano Neto I, pp. 289 ss. (292 s.); Idem, Da compra e venda, n. 22, pp. 33 ss., seguido 

por Álvares, Curso, n. 491 s., pp. 477 s. Bessone lia no vocábulo “entregar” dos arts. 197 e 202 CCom o dever 

de transmitir a posse, mas não de transmitir a propriedade, o que, no entanto, não era a única interpretação 

possível nem a mais convincente, pois, como se deduz do art. 215 CCom, o vendedor somente era obrigado a 

garantir a posse mansa e pacífica da coisa, visto que ele era responsável por evicção apenas se o comprador 

fosse “inquietado sobre a posse ou domínio”. O art. 204 CCom, por sua vez, não considerava o comprador 

proprietário da coisa, porque o depósito (consignação em pagamento) era apenas o instrumento do devedor de 

extinguir seu dever de prestação (ver art. 315 CC/2002), não dizendo nada sobre a transmissão da propriedade. 

O art. 206 tratava apenas da transferência do risco, e não da transmissão da propriedade (ver corpo do texto), 
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defendia, com razão, que o CCom não continha nenhuma disposição sobre transmissão da 

propriedade, devendo o direito comercial se orientar, portanto, pelo regulamento do 

CC/1916.503 Dada sua aderência à lei, a última posição ganhou terreno com o decorrer dos 

anos e se consolidou tanto na doutrina504 quanto na jurisprudência505. 

 Mais problemática era a questão sobre a distribuição do risco no contrato de compra 

e venda. Afinal, se o CC/1916 estabelecia, categoricamente, que o vendedor suportava todos 

os riscos até o momento de tradição, salvo quando se tratasse de coisas que normalmente se 

recebem contando, medindo ou pesando (art. 1127 caput e § 1º), como deveria ser 

interpretado o art. 206 CCom, que transferia o risco para o comprador quando o vendedor 

pusesse a coisa “à sua disposição”? Apesar de a doutrina brasileira do século XIX, liderada 

por Teixeira de Freitas, ter reconhecido no CCom a regra periculum est emptoris,506 os 

autores do século XX logo se apressaram em readaptar o CCom ao CC/1916. Segundo a 

opinião dominante, “pôr à disposição” designava nada mais que uma mera entrega507 ou uma 

forma de “tradição consensual”508.509 Isso significava que da noite para o dia uma única e 

mesma regra teria se transformado de periculum est emptoris em res perit domino! 

Novamente, apenas J. X. Carvalho de Mendonça analisou, com a devida objetividade, os 

dispositivos do direito comercial. A seu ver, o CCom não seguia nem o direito romano 

(periculum est emptoris) nem acoplava a transmissão do risco com a transferência da 

propriedade (res perit domino), mas exigia, para a transmissão do risco, além da perfeição 

do contrato, que o vendedor colocasse a coisa à disposição do comprador.510 “‘Pôr à 

disposição’ não quer[ia] dizer entregar (tradere), porém, mostrar-se preparado para executar 

                                                 
e o art. 209 dizia respeito a um caso específico de inadimplemento. Ver, ainda, a profunda análise de Almeida 

Nogueira, Gazeta Juridica RJ 1, vol. 1 (1873), 262 (270 ss.). 
503 Tratado VI – Parte II, n. 600, pp. 18 ss. 
504 Bulgarelli, Contratos, pp. 171 ss., 180 s.; Martins, Contratos, n. 129, pp. 202 ss.; Macedo, Curso, n. 264, p. 

193, n. 270, p. 198; Russell, Curso II, n. 1451 s., pp. 385 s.; Roque, Contratos, n. 17.2, p. 126. 
505 Por ex., STF, 2ª T., Ag. n. 10.902, rel. José Linhares, j. 13-4-1943, RF 41, vol. 98 (1944), 80; TJSP, Emb. 

Infr. n. 42.438, rel. Clovis de Moraes Barros, j. 30-9-1949, RT 39, vol. 183 (1950), 182 (184 s.); TApRS, 1ª 

Cam., Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1943, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (651 s.); TApRGS, Ag. n. 403, 

rel. Osvaldo Caminha, j. 18-6-1936, DTApRGS 2 (1939), 698 (700 s.); CApMA, Ap. n. 66, rel. Antonio Bona, 

j. 5-2-1936, RF 34, vol. 72 (1937), 121 (124 s.); TJSP, Ap. Cív. n.10.021, rel. M. da Costa Manso, j. 11-11-

1919, in: Costa Manso, Votos e accordams, 1922, pp. 316 ss. 
506 Cap. I, C.III, supra. 
507 Pontes de Miranda, Tratado XXXIX, § 4322, n. 5, pp. 359 ss.; Cunha Gonçalves, Da compra e venda, n. 

17, p. 77. 
508 Martins, Contratos, n. 133, p. 208. 
509 No mesmo sentido, Souza, Da compra e venda, n. 136, p. 323. Em sentido contrário, afirmando que o risco 

seria do comprador, porque a propriedade seria transmitida por força do mero consenso, ver Álvares, Curso, n. 

495, p. 480. 
510 Tratado VI – Parte II, n. 710, pp. 111 ss. 
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o contrato, ou, melhor, para entregar imediatamente a coisa vendida.”511 O art. 1127 caput 

CC/1916 não seria, por conseguinte, aplicável ao direito comercial,512ou seja, nele 

transferência do risco e transmissão da propriedade não andariam juntas. 

 Em vista desses conflitos entre o CC/1916 e o CCom, o CC/2002, apesar de já ter 

nascido velho e de estar completamente desatualizado em matéria de direito das 

obrigações,513 representou um inegável avanço: ele não apenas uniformizou o significado de 

“coisa incerta” no direito civil e comercial, como concentrou o debate sobre transmissão da 

propriedade e transferência do risco em apenas um diploma legislativo. Ao menos 

potencialmente, o sistema jurídico como um todo ganhou em coerência, favorecendo, nesse 

sentido, a segurança jurídica. Mesmo assim, também não se pode negar que o CC/2002 

poderia ter sido muito melhor. As regras sobre obrigação de dar coisa incerta foram, com 

exceção do art. 245 CC/2002,514 simplesmente copiadas do CC/1916. O legislador poderia 

ter dado mais atenção ao fato de que o projeto de Código de Obrigações (1965), embora não 

trouxesse propriamente novidades sobre o regulamento da obrigação de dar coisa incerta a 

ser substituído, havia excluído o art. 1127 § 1º CC/1916 (derivado do art. 593 § 1º do projeto 

de Coelho Rodrigues).515 Também a questão do contrato de fornecimento, o qual subsistia 

como contrato inominado na prática,516 não foi propriamente debatida pelos responsáveis 

pelo projeto do CC/2002.517 Ele poderia ainda, por fim, ter observado a tendência mundial 

de estabelecer regras específicas sobre evicção e vício redibitório das coisas incertas, ou 

mesmo de adotar a compra e venda de coisa incerta como regra e a de coisa certa como 

exceção.518 Não faltavam exemplos nem no direito estrangeiro, por ex. o CISG,519 de 1980, 

                                                 
511 Tratado VI – Parte II, n. 711, pp. 113 s. Essa opinião encontrou guarida na jurisprudência, por ex., em TJSP, 

6ª Cam., Ap. Cív. n. 42.438, rel. Juárez Bezerra, j. 6-5-1949, RT 38, vol. 181 (1949), 722 (722 s.); TJSP, Emb. 

Infr. n. 42.438, rel. Clovis de Moraes Barros, j. 30-9-1949, RT 39, vol. 183 (1950), 182 (184 s.). 
512 Tratado VI – Parte II, n. 710, p. 113. 
513 A respeito, Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, pp. 105 ss., 113 ss.; Noronha, Obrigações, pp. 143 

ss. 
514 Cap. III, A.IV, infra. 
515 O projeto de Código de Obrigações previa as obrigações de dar coisa incerta nos arts. 99 a 101 e a compra 

e venda nos arts. 356 a 399. 
516 Cap II, C.IV, infra. 
517 Em Conferência sobre o livro de obrigações do projeto, ocorrida em 6 de novembro de 1975, o Deputado 

Raymundo Diniz questionou Agostinho Alvim sobre a pertinência de regulamentar expressamente no novo 

Código Civil diversos contratos então atípicos, dentre eles o de fornecimento (letra “d”). Em uma resposta 

evasiva e pouco concludente, Agostinho Alvim afirmou que não lhe “parece ser assim uma falha tão grande, 

como se tenta insinuar, o fato de não terem sido regulados esses e outros contratos” (cf. Código Civil no debate 

parlamentar I.2, pp. 1001 ss.). A pergunta de Raymundo Diniz foi resultado de Conferência realizada um pouco 

antes, em 15 de outubro de 1975, quando Manoel Cavalcanti de Carvalho mencionou a falta de previsão 

legislativa de diversos contratos, dentre eles o de fornecimento (cf. Código Civil no debate parlamentar I.2, pp. 

831, 844 s.). 
518 Ver Rabel, Das Recht des Warenkaufs I, § 9 1 b, p. 65. 
519 Ver arts. 46, n. 2 e 48. 
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nem no próprio direito brasileiro, como o CDC,520 aprovado mais de uma década antes, em 

1990. 

VI. Balanço e resumo 

 A evolução histórica da compra e venda de coisa incerta no direito brasileiro revelou 

uma confluência e o entrechoque entre tendências do direito romano, do direito comum e 

das inovações do direito moderno. O ordenamento nacional recepcionou, por meio da 

importação do direito lusitano durante o período colonial, a compra e venda tal como surgida 

e desenvolvida no ius commune. Dessa maneira, o direito lusitano já se afastava, em matéria 

de compra e venda, do direito romano, mas isso também não significa que ele fosse mera 

cópia do que existia no direito comum da época. Devido a uma particularidade das 

Ordenações (ius proprium), a doutrina portuguesa também se mostrou preparada para inovar, 

como pôde ser observado na doutrina da quadruplex perfectio. Um pouco mais tarde, no 

processo de codificação do direito civil, todas essas correntes convergiram e atingiram seu 

ápice no Esboço. Na tentativa de manter, por um lado, a regra romana de que não haveria 

compra e venda sem uma coisa concreta (nec emptio...), sem abandonar, por outro lado, a 

admissibilidade da compra e venda de coisa incerta do ius commune, Teixeira de Freitas 

criou um regulamento verdadeiramente inovador. Quase meio século mais tarde, o CC/1916 

viria a constituir uma síntese dos esforços do processo de codificação brasileiro, pois se ele 

de fato conhecia expressamente a compra e venda de coisa incerta, faltou-lhe a coragem para 

ousar inovações, como havia feito o maior Jurisconsulto brasileiro. 

 Seria de esperar que a entrada em vigor do CC/1916 tivesse promovido uma 

generalização da compra e venda de coisa incerta e, por tabela, um aumento do interesse no 

assunto. Não foi, porém, o que sucedeu. O CCom, aprovado então há mais de sessenta anos, 

encontrava-se em conflito com o CC/1916 em três pontos cruciais. Primeiro, o CCom 

empregava o termo “coisa incerta” (art. 192) não no sentido de coisa determinada apenas 

pelo gênero e quantidade, como o art. 874 CC/1916, mas com o significado de coisa futura. 

Segundo, uma parte da doutrina entendia, sem razão, que no direito comercial a propriedade 

da coisa vendida seria transmitida para o comprador no momento da conclusão (ou, no caso 

de negócio sob condição suspensiva, no instante da perfeição) do contrato, enquanto no 

direito civil vigoraria a regra de que o comprador somente adquiria propriedade com o ato 

da tradição. Terceiro, havia uma cisão entre o direito comercial e o direito civil quanto à 

                                                 
520 Os arts. 18 § 1º e 19 CDC partem do pressuposto de que a compra e venda de coisa incerta é a regra e a de 

coisa certa é exceção. 
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regra de transmissão do risco: enquanto no primeiro o risco passava para o comprador no 

momento em que o vendedor lhe pusesse a coisa à disposição (art. 206 CCom), no segundo 

o risco somente era transmitido ao comprador após a tradição (art. 1127 caput CC/1916). 

Essas três rupturas entre o CC/1916 e o CCom criaram uma verdadeiro abismo entre as 

regras da compra e venda civil e comercial no ordenamento jurídico da época, abismo esse 

que foi em muito agravado pela inércia da literatura do período, a qual, salvo raríssimas 

exceções (por ex., J. X. Carvalho de Mendonça), simplesmente ignorou a ambiguidade do 

termo “coisa incerta”. 

 Nesse contexto de incerteza, o CC/2002 representou, ao menos potencialmente, um 

enorme avanço. Pelo menos o caos terminológico e as divergências sobre a transmissão da 

propriedade e do risco encontram desde então um ambiente mais propício para serem 

eliminados, pois o debate agora se resume às regras de apenas um diploma legislativo. O 

resultado foi que o ordenamento jurídico como um todo ganhou muito em sistematicidade e 

coerência. No entanto, isso não significa que o regulamento do CC/2002 tenha sido fruto de 

um amplo debate. Muito pelo contrário, o fato de não ter havido qualquer mudança relevante 

sobre a compra e venda de coisa incerta, mas antes uma reprodução do regulamento do 

CC/1916, levanta a suspeita de que os avanços foram muito mais um feliz acidente de 

percurso do que resultado de um ato intencional. Essa impressão é corroborada tanto pelo 

fato de o legislador não ter se absorvido as evoluções presentes em importantes diplomas 

legislativos nacionais e internacionais, quanto por ele não ter aproveitado a oportunidade 

para excluir o art. 1092 § 1º CC/1916 (atual 492 § 1º CC/2002), apesar das críticas a ele 

dirigidas por Bevilaqua desde o início do século passado. 

D. Considerações finais e resumo 

 A reconstrução histórica do nascimento e da evolução da compra e venda de coisa 

incerta desde o direito romano, passando pelo ius commune até o direito moderno, 

demonstra, acima de tudo, como sua estrutura se transformou ao longo dos séculos. Ela 

também mostra que a compra e venda não pode ser analisada tendo em vista cada uma de 

suas regras isoladamente. Por outras palavras, uma análise de qualquer aspecto particular 

desse contrato necessita sempre de ter em vista que cada regra se encontra intrinsecamente 

relacionada com as demais, de forma que a alteração de qualquer uma delas tem, 

necessariamente, um impacto por vezes profundo nas outras. Ao contrário do que uma mera 

justaposição de textos ou a coincidência terminológica pode sugerir à primeira vista, a 

mudança de uma ou algumas regras fundamentais significa, portanto, uma transformação do 
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contrato como todo. As principais características da emptio venditio clássica romana – a 

necessidade de a compra e venda ter um objeto mediato certo (nec emptio...), a regra 

periculum est emptoris e o desacoplamento entre transmissão da propriedade e distribuição 

do risco – simplesmente não encontram paralelos na compra e venda do direito brasileiro 

vigente. Como consequência, alguns dos conceitos (por ex., o de perfeição) e mesmo o 

regime de inadimplemento (especialmente o de vício de direito e vício da coisa) do direito 

romano acabam ou por assumir um significado diferente, exigindo adaptações, ou por perder 

sua finalidade. 

 Um dos maiores motores de transformação da compra e venda durante o direito 

comum até o direito moderno reside exatamente na admissibilidade da coisa incerta como 

objeto do contrato. No direito romano, a emptio venditio era um negócio de alienação, a 

significar que no momento da conclusão do contrato (ou, no mais tardar, com a perfeição) a 

coisa já era automaticamente alocada ao patrimônio do comprador independentemente da 

transferência da propriedade. A alienação de uma coisa determinada somente pelo gênero e 

pela quantidade não era realizada por meio da emptio venditio, mas por outros instrumentos 

jurídicos, como o uso da cláusula penal. Os juristas medievais não reconheceram, porém, 

essa especificidade da emptio venditio romana e, em um “erro produtivo”, passaram a 

admitir a compra e venda de coisa incerta como se ela fosse uma emptio ad mensuram, 

submetendo, por acidente, a compra e venda de coisa incerta a um regulamento concebido 

para a compra e venda de coisa certa. Nesse contexto, já não fazia mais sentido conceber a 

compra e venda como negócio de alienação. Dessa sobreposição surgiram ainda outros 

problemas que as fontes romanas não previam, nem poderiam oferecer respostas 

satisfatórias. Os mais importantes deles são a configuração dogmática da concretização 

(tratada, então, como equivalente à mensura) e a necessidade de adaptar os regulamentos do 

vício de direito e da coisa. A isso se juntaram ainda reações em sentido contrário, 

especialmente o surgimento do contrato de fornecimento. 

 O direito brasileiro recepcionou tanto a compra e venda de coisa incerta quanto seus 

problemas na condição de apêndice do direito lusitano. Tal como na Europa dos séculos 

XVII, XVIII e XIX, o ius commune desempenhava um papel essencial na complementação 

das infindáveis lacunas de seu ius proprium, as Ordenações. O ápice do direito brasileiro em 

termos de compra e venda de coisa incerta foi o Esboço de Teixeira de Freitas, que, tentando 

conciliar a regra nec emptio... do direito romano com a admissibilidade da compra e venda 

de coisa incerta do ius commune, criou um regulamento inovador. Meio século mais tarde, 

o CC/1916 consolidou essa admissibilidade, mas não teve os efeitos práticos desejados, 
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porque ele se encontrava em desarmonia com o CCom, especialmente devido à polissemia 

do termo “coisa incerta”. Foi somente quase um século mais tarde, em 2002, que o direito 

brasileiro atingiu maior coerência e sistematicidade ao centralizar a discussão em torno de 

apenas um diploma legal. Esse avanço não deve, porém, ser superestimado, pois a falta de 

discussão sobre o regulamento da compra e venda de coisa incerta e o fato de o legislador 

não ter aproveitado das inovações nacionais e estrangeiras no assunto permitem concluir que 

esse progresso foi muito mais resultado de um feliz acidente do que de uma deliberada 

intenção do legislador. Tal ficará bastante claro nos próximos capítulos. 
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Capítulo II – Perfil dogmático da compra e venda de coisa incerta 

 O capítulo anterior demonstrou o quão peculiar era a emptio venditio do direito 

romano clássico em face do contrato de compra e venda do direito medieval e, 

consequentemente, do contrato de compra e venda dos ordenamentos jurídicos vigentes. Se 

a incorporação da transação de dispor de uma coisa incerta no âmbito da emptio venditio, 

com o alargamento de seu objeto, foi, por um lado, uma das molas propulsoras da 

transformação da compra e venda moderna, ela também é, por outro lado, um indício de que 

a estrutura da compra e venda de coisa incerta está em maior ou menor medida estritamente 

condicionada às variações do contorno do contrato em um determinado momento histórico. 

Como veremos a seguir, não há, como talvez se pudesse supor, um regulamento universal 

da compra e venda de coisa incerta, mas suas regras e seus efeitos específicos decorrem 

necessariamente da inter-relação entre os dispositivos legais de cada ordenamento jurídico. 

Procurar no direito estrangeiro soluções “perfeitas”, ou interpretar a legislação nacional à 

luz de preconcepções da doutrina ou de tendências alienígenas, levaria a um retorno às 

técnicas de interpretação do direito pré-codificado e a uma confusão entre o ordenamento 

local e os estrangeiros, aproximação essa que deve ser evitada.1 No presente trabalho, a 

postura metodológica adotada significa interpretar conjuntamente as regras do sistema 

jurídico brasileiro a partir do seu direito positivo, no caso especialmente da interface entre 

os regulamentos sobre contrato de compra e venda, obrigação de dar e transferência da 

propriedade. 

 Objetivo do presente capítulo é determinar a estrutura da compra e venda de coisa 

incerta no direito brasileiro vigente, estabelecer quais são suas características fundamentais 

e quais são os elementos que a distinguem de outros contratos. Essa análise pretende fornecer 

respostas às perguntas sobre o que significa “coisa incerta” no direito civil brasileiro vigente; 

quais são os requisitos para se identificar, no caso concreto, se uma “coisa incerta” está 

presente; em quais hipóteses (coisa móvel ou imóvel) o ordenamento jurídico brasileiro 

admite a compra e venda de coisa incerta; no que exatamente consiste o dever de prestação 

do vendedor de uma coisa incerta; como se configura uma compra e venda de gênero restrito; 

e ainda quais características da compra e venda de coisa incerta permitem diferenciá-la de 

outros contratos e obrigações aproximados. Cada uma dessas questões será tratada em 

                                                 
1 Introdução, B.I, supra. 
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pormenores nas partes sobre objeto da compra e venda de coisa incerta (B) e sobre sua 

deliminação (C). Sempre que conveniente, faremos breves incursões em experiências de 

outros ordenamentos jurídicos, seja para compreendermos possíveis inspirações do 

legislador nacional, seja para acautelarmo-nos de possíveis equívocos ou ainda para 

aprendermos com os acertos da experiência estrangeira. Tudo isso, porém, tendo sempre em 

vista que a maioria das discussões de outros ordenamentos geralmente não se aplica, salvo 

com muitas reservas, para o direito brasileiro. 

 Essa forma de análise pressupõe uma delimitação prévia das linhas mestras do 

contrato de compra e venda no direito brasileiro vigente. O natural seria, portanto, adentrar 

diretamente na análise de aspectos específicos da compra e venda de coisa incerta, o que 

evitaria os inconvenientes e os riscos de um alargamento excessivo e mesmo de uma 

digressão do tema do presente estudo. No entanto, o tratamento do direito nacional como ius 

proprium em relação a ordenamentos jurídicos estrangeiros (como um “ius commune 

atual”),2 a inexistência de uma opinião unânime sobre assuntos-chaves (como a transmissão 

da propriedade) ou mesmo a absoluta falta de um tratamento dogmático abrangente (por ex., 

da tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer) impõe uma análise de temas que não 

deveriam figurar em um trabalho sobre compra e venda de coisa incerta, mas que, por 

influírem de maneira decisiva em seu resultado, devem ser tratados a seguir (A), mesmo que 

apenas brevemente. 

A. Pressuposto: estrutura geral da compra e venda no CC/2002 

I. Considerações gerais 

 No direito da compra e venda, há quatro temas que determinam suas linhas 

fundamentais em certo ordenamento jurídico: a relação entre compra e venda e transmissão 

da propriedade, a responsabilidade por vícios de direito, a responsabilidade por vícios da 

coisa e o momento da transmissão do risco para o comprador.3 As regras específicas de cada 

um deles é o resultado de decisões puramente políticas, mas seus impactos em todos os 

rincões do ordenamento são vastos. São elas que delimitam o quadro geral dentro do qual as 

modalidades específicas do contrato (por ex., compra e venda de coisa futura, de coisa 

incerta e alternativa) devem se amoldar, quadro esse que constitui o ponto de partida do 

                                                 
2 Introdução, B.I, supra. 
3 HKK/Ernst vor § 433 Rdnr. 1. 
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intérprete em toda a análise dogmática.4 A estrutura dogmática da compra e venda de 

determinado ordenamento jurídico é, pois, resultado da interpretação conjunta dessas regras, 

de modo que não é possível qualificar um regulamento por bom ou ruim a partir da escolha 

legislativa em relação a apenas um desses temas. Antes, é necessário verificar como essas 

regras conversam entre si para só então poder julgar, em vista do resultado, se o regulamento 

do contrato como um todo fornece uma solução adequada. Não é por outra razão que, apesar 

das enormes diferenças de regulamento de transmissão da propriedade em diversos códigos 

civis, como o alemão e o francês, eles fornecem, no resultado, soluções semelhantes para os 

mesmos problemas.5 

 O legislador do CC/2002 não promoveu grandes inovações nos temas basilares do 

contrato de compra e venda. Em regra, ele apenas se restrigiu a acolher o regulamento do 

CC/1916, o qual, por sua vez, em parte manteve o direito luso-brasileiro anterior à 

codificação, em parte seguiu as tendências europeias do final do século XIX e início do XX, 

mas também não deixou de seguir um caminho próprio em alguns pontos. Ao adotar o regime 

jurídico da evicção para vícios de direito e o de vício oculto para vícios sobre a coisa, o 

legislador brasileiro manteve-se, com ligeiras alterações, na tradição do direito romano. Em 

contrapartida, a famosa regra romana do periculum est emptoris, a qual havia sido 

expressamente recepcionada pelas Ordenações Filipinas6 e, por essa via, era direito vigente 

no Brasil até o final de 1916,7 foi abandonada no CC/1916 e no CC/2002 em prol da máxima 

res perit domino, reputada então como a “synthese de uma observação verdadeira”.8 Por 

último, uma notável peculiaridade (infelizmente até agora pouco estudada entre nós) com 

amplo impacto sobre o contrato de compra e venda foi a adoção da tricotomia obrigação de 

dar, fazer e não fazer. Tratada logo no pórtico do Livro de Direito das Obrigações do 

CC/2002 de maneira sem paralelos no direito alienígena, ela poderia ocupar, como veremos 

neste trabalho9, uma posição central no estudo sobre o inadimplemento de todas as 

obrigações e contratos em espécie, o que não ocorre por motivos de ordem sistemática. 

                                                 
4 Stagl, RabelsZ 79 (2015), 1 (8 s.), restrito, porém, à importância sistemática da transmissão da propriedade, 

afirmando que é a “chave da abóbada” (“Schlussstein”) do contrato de compra e venda. Do mesmo autor, cf. 

Jb.J.ZivRWiss, pp. 283 ss. 
5 A literatura moderna é pacífica a respeito. Ver, por ex., Ferrari, ZEuP 1 (1993), 52 (77); Zimmermann, SZ 

RA 111 (1994), 703 (706); Stagl, in: Jb.J.ZivRWiss, p. 370, com mais indicações bibliográficas na nt. 5. Essa 

conclusão baseia-se nas exceções presentes em todos os sistemas, algumas delas indicadas em Cap. II, 

A.II.1.(b) e (c), infra. 
6 Cap. I, C.II, supra, em especial nt. 405. 
7 Cap. I, C.III, supra. 
8 Expressão de Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 865, n. 1, p. 10. Ver também, entre outros, Luiz Alves, 

Código Civil IV, Com. art. 865, p. 8. 
9 Cap. II, A.IV, infra. 
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 Em vista desse quadro geral, a análise da compra e venda de coisa incerta no direito 

brasileiro deve ser antecedida de um breve estudo de três grandes temas que, por si só, 

poderiam ser objeto de dissertações específicas: a relação entre os efeitos da compra e venda 

e a transmissão da propriedade (II), o conteúdo do dever de prestação do vendedor em vista 

do regulamento sobre vícios de direito (III) e a tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer 

(IV). Dessa forma, obteremos uma perspectiva sistemática dessas regras que será decisiva 

para o estudo da compra e venda de coisa incerta no direito vigente. 

II. Transmissão de propriedade e efeitos da compra e venda 

 A relação entre efeitos da compra e venda e transmissão da propriedade exerce 

influência direta sobre a admissibilidade e a configuração dogmática da compra e venda de 

coisa incerta. Um sistema jurídico no qual a mera conclusão da compra e venda irradia o 

efeito de transmitir a propriedade (como o direito francês do Code civil),10 ou, pelo menos, 

aloca economicamente a coisa para o patrimônio do comprador (assim no direito romano 

clássico),11 não pode admitir, salvo com certo esforço teórico, a compra e venda de coisa 

incerta. O motivo reside na própria natureza das coisas: sem uma coisa certa e determinada 

no momento de sua conclusão do contrato, não é logicamente possível transmitir a 

propriedade, nem atribuir os riscos ao comprador. No direito romano, no qual a regra 

periculum est emptoris fazia com que o elemento decisivo fosse a transferência do risco para 

o comprador no momento da perfeição do contrato,12 a transmissão da propriedade era 

relegada a segundo plano, porque, na vida prática, o mais comum era as partes litigarem a 

respeito de quem deveria suportar o dano em caso de perda ou destruição da coisa. Na 

esmagadora maioria das codificações do século XIX, XX e XXI, caracterizadas pelo 

acoplamento entre transmissão da propriedade e transferência do risco por meio da máxima 

res perit domino (exceção é o Código das Obrigações suíço13), o momento de transmissão 

da propriedade assume no mais das vezes um papel decisivo, porquanto é ele que define 

quando o risco passa a ser suportado pelo comprador e, consequentemente, quando ele tem 

o dever de pagar o preço, apesar de não receber a coisa. 

                                                 
10 Cap. II, A.II.1.(b), infra. 
11 Cap. I, A.II.1 e 2, supra. 
12 Cap. I, A.II.3, supra. 
13 Art. 185 Code des Obligations. A respeito, Meylan, in: Estudos Guhl, pp. 9 ss.; Pichonnaz, in: Kaufen nach 

römischem Recht, pp. 183 ss. 
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 Os sistemas de transmissão da propriedade é um dos temas mais amplos e mais 

estudados desde o século XX, com uma literatura quase infinita.14 Na doutrina atual, sua 

análise é realizada em vista de grandes modelos, construídos a partir três pares de princípios 

básicos, nomeadamente (i) princípio do consenso vs. princípio da tradição, (ii) princípio da 

unidade vs. princípio da separação e (iii) princípio da causalidade vs. princípio da abstração. 

Em linhas gerais, esses pares referem-se a três critérios: se o momento da transmissão da 

propriedade ocorre com a formação do contrato (princípio do consenso) ou apenas 

posteriormente com um ato exterior, como a entrega da coisa (princípio da tradição);15 se o 

fenômeno jurídico da transmissão da propriedade pressupõe a existência de um (princípio 

da unidade) ou de dois negócios jurídicos (princípio da separação);16 e, sendo admitidos dois 

negócios jurídicos (princípio da separação),17 se a validade/eficácia de um contamina a 

validade/eficácia do outro (princípio da causalidade) ou não (princípio da abstração).18 A 

combinação desses pares de princípios resulta em ao menos seis modelos teóricos: (i) 

princípio da unidade com princípio do consenso, (ii) princípio da unidade com princípio da 

tradição, (iii) princípio da separação com princípio do consenso e da causalidade, (iv) 

princípio da separação com princípio do consenso e da abstração, (v) princípio da separação 

com princípio da tradição e da causalidade e (vi) princípio da separação com princípio da 

tradição e da abstração.19 

 A seguir serão tratados apenas os aspectos fundamentais da transmissão da 

propriedade tendo em vista a objeto do presente estudo. Não é necessário, portanto, 

empreender uma ampla evolução histórica, tratar de todos os modelos em pormenores ou 

ainda fazer uma minuciosa análise das vantagens e desvantagens de cada modelo para 

determinar qual deles seria, de lege ferenda, o mais adequado. Seguir esse caminho seria não 

                                                 
14 Os principais estudos encontram-se, no entanto, em língua alemã. O leitor interessado em se aprofundar no 

tema encontrará ampla indicação de literatura nas notas de rodapé do corpo do texto. 
15 Ferrari: in HwEuP I, p. 367; Sagaert, in: Rules for the Transfer, p. 10; HKK/Ernst § 433 Rdnr. 1. 
16 von Caemmerer, RabelsZ 12 (1938/1939), 675 (676, 693); Maurer, Die Prinzipien, p. 56. 
17 Joost, in: Estudos Zöllner, p. 1164; Jauernig, JuS 34 (1994), 721 (722). 
18 Vliet, Transfer of movables, pp. 24 s.; Baur/Stürner, SachenR, § 5 IV Rdnr. 42; Stürner, in: V Jornada de 

Direito Civil, pp. 51 s. 
19 Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 40 ss., 214 s. De modo diverso, alguns autores vinculam o princípio 

do consenso ao princípio da unidade (por ex., HKK/Ernst § 433 Rdnr. 5, Ferrari, in: HwEuP I, p. 368 e Joost, 

in: Estudos Zöllner, p. 1162), o que, a nosso ver, é incorreto, pois nada impede um ordenamento jurídico de 

conceber um sistema de transmissão de propriedade com dois negócios jurídicos, sendo que apenas o segundo 

(negócio jurídico de disposição) transfere, por si mesmo, a propriedade. Huber (in: Estudos Canaris I, p. 476 e 

nt. 27) e Jahr (SZ RA 80 (1963), 141 (157 ss.)) admitem ainda a combinação do princípio da unidade com o 

da abstração, quando um sistema jurídico, apesar de não conhecer o princípio da separação, concede ao 

vendedor apenas uma condição (pretensão de pagamento indevido) quando houver uma causa putativa 

(também chamada de título putativo). Em vista do direito civil atual, esse entendimento é equivocado, pois a 

propriedade é transmitida não por força de uma abstração, mas é resultado da presença de outro instituto 

jurídico, nomeadamente da aquisição de terceiro de boa-fé de alienante sem legitimidade para dispor. 
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apenas muito ousado, mas também improdutivo, pois, após mais de um século de intensa 

discussão sobre o tema primeiro na Alemanha20 e, mais recentemente, na Europa por causa 

da concepção de um projeto de código civil europeu,21 se há uma certeza sobre esse tema, é 

de que não existe22 e provavelmente não será descoberto um novo modelo23. Em verdade, a 

opção por um ou outro modelo é, antes de tudo, fruto de uma escolha legislativa.24 Aqui nos 

restringiremos a breve apresentação dos modelos típicos relevantes para análise do direito 

brasileiro (1), nomeadamente o princípio do consenso com o da unidade (b) e o princípio da 

tradição em suas diversas formas (c), ao que se seguirá a análise do direito brasileiro (2). 

Historicamente, a primeira teoria a surgir foi a do titulus e modus, a qual, por ainda ser muito 

recorrente na doutrina nacional, será abordada em primeiro lugar (a). 

1. Modelos típicos 

(a) Teoria do titulus e modus 

 No direito romano, a compra e venda não transmitia a propriedade da coisa 

automaticamente para o comprador, mas dependia de um ato posterior, como a traditio.25 No 

direito clássico, havia três formas de transmissão da propriedade: a mancipatio (para res 

mancipi), a in iure cessio (para res mancipi e nec mancipi) e a traditio (para res nec mancipi). 

As duas primeiras eram abstratas, ou seja, transmitiam a propriedade independentemente da 

existência de uma iusta causa, enquanto a última era causal, isto é, somente transmitiria a 

propriedade se houvesse uma iusta causa para o deslocamento patrimonial.26 No entanto, a 

mancipatio caiu em desuso ao longo do tempo, culminando na ordem de Justiniano de 

                                                 
20 Entre outros, Heck, Das abstrakte dingliche Rechtsgeschäft, 1937; von Caemmerer, RabelsZ 12 (1938/1939), 

675 ss.; Friedrich, in: RvglHw VI, pp. 606 ss.; Krause, AcP 145 (1939), 312 ss.; Lange, AcP 146 (1941), 28 

ss.; Nolte, Zur Reform der Eigentumsübertragung, 1941; Brandt, Eigentumserwerb und Austauschgeschäft, 

1940; Idem, DR 6 (1941), 67 ss.; Locher, Die Neugestaltung des Liegenschaftsrechts, 1942; Süss, in: Estudos 

Wolff, pp. 141 ss. 
21 Entre outros, Harke, GRP 11 (2012), 292 ss.; Ferrari, in: HwEuP I, pp. 367 ss. (com mais indicações 

bibliográficas); Idem, ZEuP 1 (1993), 52 ss.; Wieling, ZEuP 9 (2001), 301 ss. [texto semelhante em: SachenR 

I, § 1 III, pp. 27 ss.]; Wacke, ZEuP 8 (2000), 254 ss. Ver também Sacco, Riv. dir. civ. 25, Parte Prima (1979), 

442 ss. (com mais indicações de bibliografia). 
22 Ver Cap. II, A. II.1.(b) e (c), infra. 
23 Stagl, RabelsZ 79 (2015), 1 (3); Idem, in: Jb.J.ZivRWiss, p. 370. 
24 Trata-se de um pressuposto implícito da discussão, especialmente claro, por ex., em Larenz, SchuldR II.1, § 

39 II d, pp. 18 ss.; Stürner, in: V Jornada de Direito Civil, pp. 50, 52 s.; Grigoleit, AcP 199 (1999), 379 (381) 

(“Das Abstraktionsprinzip ergibt sich nicht als aprioristische Notwendigkeit, sondern entspringt einer positiv-

gesetzlichen Wertungsentscheidung”; tradução: “O princípio da abstração não resulta de uma necessidade 

apriorística, mas decorre de uma decisão valorativa do direito positivo expresso em lei”); Stadler, 

Gestaltungsfreiheit, pp. 1, 7 s.; Bauer, in: Estudos Bosch, pp. 13 s.; Vecchi, Il principio consensualistico, p. 7. 

Ver também Zweigert, RabelsZ 15 (1949/1950), 5 (17); Stoll, in: Estudos Bydlinski, pp. 450 ss. 
25 Paul. 31 ad ed., D. 41, 1, 31 pr.; Gai. 2, 19-20; C. 2, 3, 20 (de 293). 
26 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 24 Rdnr. 6 ss. 



 

116 

 

substituí-las por “traditio”.27 O resultado foi um conjunto de textos divergentes ou mesmo 

contraditórios entre si e a consequente impossibilidade de responder a questão de saber se, 

tendo sido a coisa entregue, a mera causa putativa seria suficiente, ou seja, se a propriedade 

poderia ser transmitida ao adquirente quando as partes acreditassem na existência de uma 

iusta causa.28 Exemplo paradigmático é o conflito entre D. 41, 1, 3629, no qual Juliano admite 

a transmissão da propriedade quando uma parte recebeu dinheiro acreditando se tratar de 

uma doação e a outra o entregou pensando estar pagando um débito (solvendi causa), e D. 

12, 1, 18 pr.30, no qual o fato de uma pessoa entregar uma quantidade de dinheiro como 

doação e outra receber como mútuo impede, segundo Ulpiano, a transmissão da 

propriedade.31 Nas fontes, mesmo o termo “traditio” é ambíguo, designando ora todo o 

suporte fático de transmissão da propriedade (inclusive a iusta causa), ora somente o ato de 

entregar.32 

 Sob esse confuso pano de fundo, os juristas medievais começaram a desenvolver – 

sem pretensões de criar um modelo de transmissão de propriedade – o significado de termo 

“iusta causa traditionis”, chamado por eles de “titulus”.33 Por “causa vera” entendia-se o 

título jurídico verdadeiro, enquanto “causa putativa” denominava o título jurídico válido 

somente na mente das partes.34 Entre os séculos XI e o início do século XIX, podem ser 

identificadas três linhas de pensamento.35 Primeiro, a teoria da causa vera exigia a existência 

de uma causa vera, ou seja, de um título jurídico válido. Se a entrega da coisa se baseasse na 

existência de um negócio inválido ou em verdade nunca existente, o alienante continuaria a 

                                                 
27 C. 7, 31, 1, 5. 
28 Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 24 Rdnr. 12. No mesmo sentido, Schulz, CRL, n. 615, p. 

350; Stagl, in: Jb.J.ZivRWiss, p. 380. 
29 Iul. 13 digest., D. 41, 1, 36. 
30 Ulp. 7 disp., D. 12, 1, 18 pr. 
31 Vliet, Transfer of moveables, p. 170; Coing, Europäisches Privatrecht I, § 56, p. 304. Outro exemplo pode 

ser encontrado na contradição entre Inst. 2, 1, 41 e Paul. 31 ad ed., D. 31, 1, 31 pr., que apontam para um 

sistema causal, e Inst. 2, 1, 40, Gai. 2 rer. cottid. sive aur., D. 41, 1, 9, 3 e Iul. 13 digest., D. 41, 1, 36, que 

parecem se referir a um sistema abstrato. A respeito, Kaser, BIDR 64 (1961), 61 (64 ss.). 
32 Seo, Der rechtsgeschäftliche Erwerb, pp. 11 s. Sobre a atual discussão da doutrina de direito romano, ver 

também Rodrígues-Rosado, Abstraktionsprinzip, pp. 33 ss. 
33 A equiparação entre “titulus” e “iusta causa” foi realizada pelos juristas do ius commune – Cf. Felgentraeger, 

Friedrich Carl v. Savignys Einfluß, p. 3. 
34 Vliet, Transfer of movables, p. 172. 
35 Os três modelos foram desenvolvidos por Vliet, Transfer of movables, pp. 171 ss.; Idem, ERPL 11 (2003), 

342 (346 ss.). Ver ainda Schrage, in: Estudos Nörr, pp. 926 ss. e contribuição de Dondorp/Schrage, Levering 

krachtens geldige Titel, pp. 31 ss. (com resenha de Zimmermann, SZ RA 111 (1994), 703 ss.), a que o autor da 

presente monografia não tem acesso completo por não dominar a língua holandesa. 
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ser proprietário. Assim, por ex., Cujacius36 e Voet37. Segundo, a teoria do animus (ou do 

animus dominii transferendi) admitia a transferência da propriedade para adquirente não 

apenas quando houvesse uma causa vera, mas também quando o título jurídico fosse nulo 

ou meramente putativo, desde que houvesse um verdadeiro consenso entre as partes sobre 

essa transmissão. O requisito essencial era, portanto, a vontade de transferir a propriedade. 

Consequentemente, se houvesse um vício da vontade (erro, dolo e coação), a propriedade 

não era transmitida para o comprador, mas a presença de outro tipo de vício, como 

ilegalidade, não constituía qualquer impedimento. Essa era a opinião de Accursius38 e de 

Baldus39. Terceiro, a teoria abstrata fazia depender a transferência de propriedade apenas 

do acordo das partes sobre a transmissão; vícios da vontade não constituíam impeditivos, de 

modo que a transferência ocorria independentemente da causa traditionis. Para Rogerius, por 

ex., o fato de uma compra e venda ser viciada de dolo não obstava a transferência da 

propriedade para o comprador por meio da tradição.40 

 Essas três variações dos juristas medievais sobre o significado de “iusta causa” são 

desde o século XIX sintetizados pela doutrina sob a denominação “teoria do titulus e 

                                                 
36 Cujacius, In libros IV priores Codicis Justiniani ad C. 4, 50, in: Opera omnia 10, p. 1017, in fine: “... falsum 

est enim, quod tentat Accursius ex inutili contractu dominium adquiri per traditionem: nam si inutilis est 

contractus, ergo et nuda traditio...” (tradução: “... é realmente errado aquilo que Accursius tenta de que a 

propriedade seja adquirida de um contracto nulo por meio de tradição: porque se o contrato é nulo, por 

conseguinte também a tradição <é> nua...”). 
37 Commentaria ad D. 4, 3, n. 3, p. 234: “Cumque id quod nullus est, nullum possit effectum producere; 

consequens est, ut neque dominium, neque jus ullum aliud ex subsecuta ad negotium nullum traditione possit 

videri in emptorem translatum: Nunquam enim nuda traditio dominium transfert: sed ita, si venditio aut alia 

aliqua justa causa eaque valida praecesserit, propter quam traditio sequeretur” (tradução: “Em quaisquer 

circunstâncias, aquilo que é nulo não pode produzir nenhum efeito: daí resulta que, nem a propriedade, nem 

algum outro direito derivado de tradição para negócio nulo pode ser visto como transmitido para o comprador: 

realmente, a simples tradição nunca transfere a propriedade: mas sim, se a venda ou alguma outra justa causa 

válida tiver precedido, em razão da qual a tradição fosse em seguida realizada”).  
38 Gl. iusta causa ad D. 41, 1, 31: “... vera vel putativa: alioquin si dicas ex putativa non transferri dominium, 

totus titulus de condictione indebiti repugnaret; qui titulus habet locum, quando transfertur dominium alicuius 

rei ex putativa causa...” (tradução: “... verdadeira ou putativa: de outro modo, se dizes que a propriedade não é 

transferida em razão de causa putativa, todo título de condição indébita seria incompatível; esse título tem 

lugar, quando a propriedade de alguma coisa é transferida em razão de causa putativa...). 
39 Baldus ad C. 4, 50, 6, n. 35, p. 127: “... dominium autem potest transferri ex contractu putativo: nam proprie 

loquendo non transfertur ex contractu, sed ex consensu propter contractum: ita quod causa immediata, id est 

consensus in translatione dominii, est sufficiens ad dominium transferendum. Non obstat quod causa remota 

ipsius dominii sit invalida, vel nulla” (tradução: “a propriedade pode, no entanto, ser transferida por um 

contrato putativo: porque, dizendo propriamente, a propriedade não é transferida pelo contrato, mas pelo 

consenso por causa do contrato: assim porque a causa imediata, ou seja, o consenso sobre a transferência da 

propriedade, é suficiente para transferir a propriedade. Que a causa remota da própria propriedade seja inválida 

ou nula não impede <sua transferência>”). 
40 Enodationes quaestionum super Codice, in: Kantorowicz, Studies, p. 289: “Si enim quis, ut venderet, dolo 

fuerit inductus, licet ipso iure venditio non valeat, traditio tamen, que ex ae sequitur, dominium ad accipientem 

transfert.” (tradução: “Se, realmente, alguém tiver sido induzido a vender por meio de dolo, embora a compra 

e venda seja nula ipso iure, a tradição, que a houver seguido, ainda assim transfere a propriedade ao 

adquirente.”). 
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modus”. Nesse sistema, a transmissão de propriedade dependeria de dois requisitos. De um 

lado, ela exigia um titulus, que no tema dos modos de aquisição derivados de propriedade 

era qualquer iusta causa dirigida à transferência de propriedade (iusta causa ad 

transferendum dominium), como uma doação, um mútuo ou uma disposição testamentária. 

De outro lado, era necessário um modus, isto é, um acontecimento concreto, como a tradição 

(efetiva entrega da coisa) ou algum outro modo substitutivo (como a traditio longa manu e 

o constitutum possessorium).41 Essa teoria gozou do status de direito comum, sendo válida 

em praticamente toda a Europa e nos países por ela influenciados.42 Coelho da Rocha, por 

ex., entendia que esse seria o modelo vigente no direito lusitano (consequentemente também 

no brasileiro) do século XVIII, e refere-se, entre outros exemplos, ao contrato como titulus 

e à tomada de posse como modus.43 Esse sistema permeneceu inconteste até o período da 

“Época das Codificações”, quando ele foi submetido a críticas especialmente na Alemanha, 

entre outros, por Hugo44, Thibaut45 e Savigny46. Mesmo assim, ele foi recepcionado mais 

tarde em três importantes códigos, nomeadamente no ALR47, no ABGB48 e no Código Civil 

holandês de 193849. 

 À luz do acima exposto, dever-se-ia visualizar essa aproximação generalista das 

formas de transmissão de propriedade no direito comum com certa cautela. De um lado, a 

síntese das teorias da causa vera, do animus e da abstração sob o nome “teoria do titulus e 

modus” é adequada somente para explicar o processo de transferência de propriedade em 

situação de normalidade, mas nada diz sobre suas consequências quando ocorre nulidade ou 

inexistência do título. Para uma análise mais apurada, é sempre necessário dar mais um passo 

e perguntar o que se entende por “título”. Um bom exemplo pode ser visto na discussão 

sobre a transferência de propriedade do ABGB: apesar de ter seguido a teoria do titulus e 

modus, no momento de resolver um caso concreto a discussão acaba por girar, na prática, 

em torno dos princípios da unidade, separação, causalidade e abstração.50 Em outras 

                                                 
41 Coing, Europäisches Privatrecht I, § 30, pp. 178 ss., § 56, pp. 303 ss.; Stagl, in: Jb.J.ZivRWiss, p. 373. 
42 Coing, Europäisches Privatrecht II, § 72, p. 393. 
43 Instituições II, § 409, p. 243. 
44 Por ex., em Civilistisches Magazin 4 (1815), 137 ss. 
45 In: Versuche I, pp. 184 ss. 
46 A literatura sobre os argumentos de Savigny é ampla. Ver, dentre outros, Felgentraeger, Friedrich Carl v. 

Savignys Einfluß, com transcrição das anotações de aula de Savigny nas pp. 27 ss.; Ranieri, in: Wissenschaft 

und Kodifikation II, pp. 90 ss.; Idem, TR 38 (1970), 315 ss.; nt. 51 infra. 
47 ALR I, 9, §§ 1 e 2. 
48 §§ 380, 423 ss. ABGB. 
49 § 639 BW (Burgerlijk Wetboek). A respeito, Schrage, in: Estudos Nörr, pp. 951 ss. 
50 Ver, por ex., discussão em Bydlinski, in: Estudos Larenz, pp. 1027 ss.; ABGB-ON/Mader § 425 Rdnr. 2; 

Stadler, Gestaltungsfreiheit, pp. 27 s. O mesmo vale para o Código Civil holandês de 1938. A respeito, Schrage, 

in: Estudos Nörr, pp. 953, 957. 
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palavras, a teoria do titulus e modus diz apenas que para transmissão da propriedade é 

necessário um ato material, como a entrega (princípio da tradição); quanto às demais regras, 

por ex., se o título putativo basta para transferir a propriedade, ela é vazia, pois não é possível 

extrair consequências dela sem recorrer a conceitos que lhe deveriam ser estranhos ou, pelo 

menos, sem retornar a uma de suas variações do direito comum. De outro lado, ela falseia a 

realidade, pois ela oculta o fato de o direito comum desconhecer um modelo geral e único 

de transmissão da propriedade e de os juristas da época não pensarem em termos sistemáticos 

e abstratos. 

 Em muitos casos, a teoria do titulus e modus acaba servindo ou de inimigo ideal a 

ser combatido, por ter sido acidamente criticada por autores de peso como Savigny51, ou de 

válvula de escape quando não se sabe exatamente qual modelo foi adotado por um 

ordenamento jurídico. Afinal, em vista das diferentes possibilidades de configuração, dizer 

que um sistema jurídico segue a teoria do titulus e modus é muito pouco. 

(b) Princípio do consenso com o da unidade 

 O princípio do consenso, também denominado princípio contratual, nasceu na França 

como resultado da intenção do legislador de acoplar a transmissão da propriedade com a 

                                                 
51 O posicionamento de Savigny sobre a transmissão da propriedade é um dos assuntos mais estudados na 

Alemanha. Ao tratar da teoria do titulus e modus, ele reconhecia seu fundamento nas fontes romanas, mas a 

taxava de “errada” e considerava melhor simplesmente ignorá-la (ver anotações de aula em Felgentraeger, 

Friedrich Carl v. Savignys Einfluß, p. 28). A seu ver, dever-se-ia aceitar, ao lado do contrato que fornece a 

iusta causa (mais tarde denominado “negócio jurídico obrigacional”), um segundo contrato translativo de 

propriedade, denominado “contrato real” (“dinglicher Vertrag”). E isso por duas razões principais. De um lado, 

na hipótese de doação de mão para mão (Handschenkung) para um mendigo, não haveria uma iusta causa 

anterior a justificar a transferência da propriedade, do que Savigny tirava a conclusão de que ela ocorria 

necessariamente por força de um outro negócio, nomeadamente do “contrato real”. De outro lado, a existência 

de um segundo contrato seria evidenciada pelo fato de, por ex., no caso de nulidade de uma compra e venda, 

as fontes concederem ao vendedor não uma reivindicação, mas apenas uma ação por enriquecimento sem causa. 

Ora, raciocinou Savigny, se o vendedor tem apenas uma condictio em face do comprador, é porque, apesar da 

nulidade, a propriedade teria sido transferida ao comprador, transferência essa alcançada por meio de um 

contrato real abstrato. Nenhum desses argumentos trazidos por Savigny era original: o primeiro havia se 

baseado em Donellus e o segundo na Glossa Ordinaria (cf. Vliet, Transfer of movables, pp. 188 s.). Atualmente, 

sabe-se que eles não eram corretos. O fato de a doação de mão para mão transferir imediatamente a propriedade 

sem um acordo antecedente não significa necessariamente a ausência de uma iusta causa, mas somente que a 

concepção de iusta causa de Savigny era muito restrita, pois é possível visualizar no ato de entregar da coisa 

ao mendigo a conclusão simultânea de uma doação e, portanto, de uma causa donationis. Também a concessão 

de uma condictio para o vendedor não significa necessariamente seguir um modelo abstrato de transmissão da 

propriedade. Em um sistema causal, o vendedor sempre tem uma condictio quando o comprador perde a 

propriedade, dentre outros motivos, por ter consumido a coisa. Não obstante esses equívocos de Savigny, sua 

opinião tornou-se dominante na Alemanha do século XIX e foi codificada no BGB, sendo mais tarde contestada 

seja nos trabalhos preparatórios do BGB (cf. Schubert, Die Entstehung, pp. 118 ss., 144 s.), seja na discussão 

de um novo código civil na Alemanha nazista (ver literatura da década de 1930 e 1940 na nt. 20 supra). Sobre 

esses argumentos, ver, dentre outros, Vliet, Transfer of movables, pp. 186 ss.; Idem, ERPL 11 (2003), 342 (361 

ss.); Ranieri, in: Wissenschaft und Kodifikatio II, pp. 96 ss. (apontando, com muita propriedade, que a análise 

de Savigny teria partido de certa pré-concepção sobre a transferência do domínio e que a escolha das fontes 

para fundamentar seu entendimento teria sido seletiva); Fuchs, Iusta causa traditionis, pp. 82 ss. 
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transferência do risco (máxima res perit domino).52 Atualmente adotado (com diferentes 

configurações) pelos direitos francês53, italiano54 e português55, ele caracteriza-se pelo fato 

de o contrato transmitir, independentemente de um ato material subsequente, a propriedade 

para o comprador.56 Quanto combinado com o princípio da unidade, há apenas um negócio 

jurídico que, no momento de sua conclusão, estabelece uma relação jurídica entre as partes 

e transfere a propriedade para o comprador.57 Por outras palavras, o contrato de compra e 

venda irradia, per se, o efeito translativo. Isso tem consequências tanto na relação entre as 

partes quanto em face de terceiros. Entre as partes, a transmissão imediata da propriedade 

significa, de um lado, a assunção pelo comprador do risco de perda ou deterioração por fato 

não imputável a nenhuma das partes (caso fortuito ou força maior) desde o momento da 

perfeição,58 e, de outro lado, a existência do dever do vendedor de transmitir não a 

propriedade, mas somente a posse ao comprador.59 Em face de terceiros, o princípio do 

consenso tem duas implicações principais. Primeiro, uma vez perfeito o contrato, a coisa 

vendida é colocada à disposição dos credores do comprador para execução.60 Segundo, no 

caso de venda da mesma coisa a duas pessoas, o segundo contrato de compra e venda 

constitui venda a non domino, pois a propriedade foi transmitida para o primeiro comprador 

quando o primeiro contrato se tornou perfeito.61 

 Esses desdobramentos do princípio do consenso revelam seus inconvenientes e o 

obrigam a concessões. Na relação entre as partes, a transmissão imediata da propriedade 

levanta questões como se o comprador pode rejeitar a coisa comprada se ela apresentar vícios 

ocultos62 ou se, em caso de inadimplemento do comprador, o vendedor pode exigir a entrega 

                                                 
52 Por todos, Bucher, ZEuP 6 (1998), 615 ss. As supostas influências dos autores do direito natural e da prática 

da tradição ficta (clause dessaisine-saisine) não são confirmadas na literatura anterior ao Code civil e da época 

de sua elaboração. A redação original do projeto do Code civil não previa a transferência de propriedade pelo 

contrato e nas exposições de motivos não existe discussão a respeito. No mesmo sentido, Dubarry, Le transfert, 

n. 81, p. 53 et passim. Em sentido contrário, mas pouco convincente, Rodrígues-Rosado, Abstraktionsprinzip, 

pp. 52 s. e nt. 94. 
53 Arts. 711, 1196 e 1583 Code civil. A respeito, Witz, in: Estudos Jahr, pp. 533 ss. 
54 Art. 1376 Codice Civile. A respeito, Luminoso, La compravendita, § 1, pp. 3 ss.; Jayme, in: Estudos Mühl, 

pp. 339 ss. 
55 Art. 874 CCPort. A respeito, Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 49 ss. 
56 Witz, in: Estudos Jahr, p. 533; Joost, in: Estudos Zöllner, p. 1162; nt. 15 supra. 
57 Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 41 ss.; Joost, in: Estudos Zöllner, p. 1165; Sagaert, in: Rules for the 

Transfer, p. 14. Outra possibilidade seria combinar o princípio do consenso com o da separação, com a 

consequência de que o primeiro negócio jurídico seria puramente obrigacional e o segundo negócio jurídico 

transferiria a propriedade no momento de sua conclusão. 
58 Sagaert, in: Rules for the Transfer, p. 16. 
59 Joost, in: Estudos Zöllner, pp. 1162 s.; Schrage, in: Estudos Nörr, p. 949. 
60 Sagaert, in: Rules for the Transfer, p. 42. 
61 Por ex., art. 1311 n. 1 CCPort (a respeito, Pietrek, Konsens über Tradition?, pp.185 ss.). 
62 HKK/Ernst § 433 Rdnr. 2. 
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da coisa in natura por meio da ação reivindicatória.63 Em face de terceiros, o princípio do 

consenso é obrigado a fazer duas exceções por causa da possibilidade de celebração do 

contrato com dois ou mais compradores. Em se tratando de coisas imóveis, o efeito 

translativo da compra e venda só produz efeitos em relação a terceiros a partir do momento 

da transcrição do contrato no Registro de Imóveis.64 Antes desse ato, o comprador é tido 

como proprietário apenas frente ao vendedor, criando, implicitamente, a incômoda figura da 

“propriedade relativa”.65 No caso de coisas móveis, o critério decisivo é a posse da coisa. 

Logo, se o vendedor celebrar um contrato de compra e venda com o comprador “C1”, em 

seguida fizer outro contrato com o comprador “C2” e efetuar a tradição ao segundo, “C2” 

adquirirá a propriedade.66 Mas isso vale apenas se o segundo comprador (“C2”) estiver de 

boa-fé; se ele estiver de má-fé, o primeiro comprador (“C1”) pode interpor contra ele uma 

ação reivindicatória.67 

 Em vista dessas regras, fica claro que o princípio do consenso tem alcance limitado, 

porquanto ele vale sem restrições apenas na relação entre as partes. Seu principal efeito é, 

pois, a transferência do risco da coisa ao comprador no momento da conclusão do contrato. 

A isso se somam ao menos outros três inconvenientes. Primeiro, se a transmissão da 

propriedade solo consensu é teoricamente possível, ela somente se aplica para a prestação 

do vendedor, pois o dever de pagar o preço exige, via de regra, a separação posterior do 

dinheiro, já que ele normalmente está misturado com outras quantias do comprador. Por 

outras palavras, o princípio do consenso vale apenas em relação à prestação do vendedor, 

nunca quanto à contraprestação do comprador.68 Segundo, no caso de obrigações de dar coisa 

incerta ou de obrigações alternativas, a conclusão do contrato produzirá apenas efeitos 

obrigacionais, porque não há neste momento uma coisa certa a qual possa ser deslocada para 

o patrimônio do comprador. Somente em momento posterior, após ter sido realizada a 

concretização ou escolha do objeto mediato da obrigação, o comprador poderá adquirir 

propriedade.69 Terceiro, o mesmo ocorre nas hipóteses de emptio spei, de emptio rei speratae 

                                                 
63 Em vista da resolução do contrato no direito francês, Witz, in: Estudos Jahr, pp. 533 s. 
64 No direito francês, é a chamada inoponibilidade a terceiros (inopposabilité aux tiers). Em detalhes, 

Rodrígues-Rosado, Abstraktionsprinzip, pp. 103 ss. 
65 Witz, in: Estudos Jahr, pp. 536 s. Pouco convincente, Vecchi, Il principio consensualistico, pp. 80 s., 89 ss. 
66 No direito francês, art. 2276 Code civil (possession vaut titre). 
67 No direito francês, art. 1198 Code civil. Ver também HKK/Ernst § 433 Rdnr. 2. 
68 Joost, in: Estudos Zöllner, pp. 1169 s.; Gallo, ILJ 2, vol. 2 (2016), 313 (325). 
69 Sagaert, in: Rules for the Transfer, pp. 19 ss.; Witz, in: Estudos Jahr, pp. 538 ss.; Joost, in: Estudos Zöllner, 

pp. 1167 ss.; Jayme, in: Estudos Mühl, p. 343. Sem razão, Vecchi, Il principio consensualistico, p. 56 (ver 

também p. 13), pois é da essência do princípio do consenso que a propriedade seja transferida no momento da 

conclusão do contrato (cf. nt. 57 supra). 
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e de coisas a serem produzidas ou adquiridas pelo vendedor: como a coisa não existe no 

momento da conclusão do contrato, a compra e venda não pode produzir imediatamente 

efeitos translativos da propriedade.70 E tudo isso sem mencionar os enormes impactos no 

sistema de nulidades dos atos jurídicos71 e o fato de nenhum ordenamento poder prescindir 

totalmente de um negócio jurídico de disposição para explicar a transmissão de propriedade 

decorrente de relações jurídicas originadas da lei, por ex. a entrega de dinheiro como 

indenização por ato ilícito.72 

 Tantas são suas relativizações da transferência de propriedade solo consensu que não 

é exagerado visualizar nele um “caráter de fachada”73. Todos os ordenamentos que o adotam 

constituem-se, na verdade, em sistemas mistos, pois a admissibilidade de um elevado 

número de exceções faz parte da natureza desse modelo.74 Mesmo na França, tratada por 

muitos como o “país do consenso”, alguns autores conhecem, no direito da compra e venda, 

um contrato real ao lado do obrigacional,75 adotando, assim, o princípio da separação.76 Não 

fossem suficientes todos esses desvirtuamentos do princípio do consenso combinado com o 

da unidade, as partes de um ordenamento jurídico que os adota podem livremente revogá-

lo77 e dispõem ainda de um instrumento contratual para escapar completamente de seus 

inconvenientes: basta recorrer a um contrato preliminar de compra e venda, postergando a 

celebração do contrato definitivo até o fim do pagamento do preço.78 

                                                 
70 HKK/Ernst § 433 Rdnr. 4; Joost, in: Estudos Zöllner, p. 1168, nt. 30. Em vista do direito português e do 

italiano, ver essas e outras hipóteses em Ferreira de Almeida, Themis 6, n. 11 (2005), 5 (7 ss.); Gallo, ILJ 2, 

vol. 2 (2016), 313 (319 ss.). 
71 Esse aspecto tem sido constantemente negligenciado. Para se ter uma ideia desse impacto, basta lembrar que 

no direito português a compra e venda a non domino é nula (art. 892 CCPort), mas, quando o comprador estiver 

de boa-fé, o vendedor tem o dever de adquirir a coisa (ou o direito) vendido (art. 897 n. 1 CCPort). Em outras 

palavras, apesar de nulo, o contrato irradia o dever principal da obrigação (!) de obter a coisa (ou o direito) e 

transmiti-la (lo) ao comprador, ou seja, quando comparado, por ex., com um sistema jurídico que segue o 

princípio da separação, o contrato de compra e venda nulo do direito português desempenha a mesma função 

sistemática de um contrato de compra e venda válido e eficaz inadimplido de um sistema que adota o princípio 

da separação. A respeito, Medina, RDCC 4, vol. 13 (2017), 493 (522, nt. 54). 
72 Joost, in: Estudos Zöllner, pp. 1171 s. Ver também críticas de Betti, RFDerCar 32 (1965), 9 (15). 
73 Expressão de Röthlisberger, Traditionsprinzip und Konsensprinzip, p. 101 (“Fassadencharakter”). No 

mesmo sentido, Ferreira de Almeida afirma que o princípio do consenso no direito português é “quase um 

mito”, cf. Themis 6, n. 11 (2005), 5 (16). 
74 Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 197 ss.; Sagaert, in: Rules for the Transfer, pp. 27 s., 44 s.; HKK/Ernst 

§ 433 Rdnr. 4. 
75 Pioneiro nesse sentido foi Bufnoir, Propriété et contrat, p. 52, falando de um “contrat réel”. 
76 Oeckinghaus, Kaufvertrag und Übereignung, pp. 96 s., com ampla indicação bibliográfica na nt. 28; Schefold, 

Der Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, pp. 33 s., 48. Ver, porém, considerações de Stadler, 

Gestaltungsfreiheit, pp. 29 ss. 
77 Witz, in: Estudos Jahr, p. 538. Em vista do direito italiano, Gallo, ILJ 2, vol. 2 (2016), 313 (325 s.). 
78 HKK/Ernst § 433 Rdnr. 4; Harke, RabelsZ 72 (2008), 326 ss.; Gallo, ILJ 2, vol. 2 (2016), 313 (322 s.). Sobre 

o direito português, em que ele é denominado “contrato-promessa”, ver Jayme, in: Rechtsentwicklungen, p. 

237; Geiben, Der Vorvertrag, p. 96; Idem, RTDC 6, vol. 22 (2005), 165 (180, n. 57); Pietrek, Konsens über 

Tradition?, pp. 76 ss. Na Itália, discute-se mesmo a possibilidade de um contrato preliminar do contrato 
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(c) Princípio da tradição 

 A contrapartida do princípio do consenso é o do princípio da tradição, segundo o qual 

a transferência da propriedade não ocorre por mero efeito da conclusão do contrato, mas 

depende de um ato posterior, como a entrega da coisa, no caso de coisas móveis, ou um ato 

formal (por exemplo, o registro), no caso de imóveis.79 Nesse esquema, o regulamento 

específico é determinado a partir da resposta de duas questões-chaves. Primeiro, deve-se 

perguntar se a efetiva transmissão da propriedade depende de um contrato de direito real80 

(ou negócio jurídico de disposição) ao lado do contrato (negócio jurídico obrigacional). Se 

a resposta for positiva, há o princípio da separação;81 se negativa, segue-se o princípio da 

unidade. Segundo, admitindo-se a necessidade de um contrato de direito real para transmitir 

a propriedade, é preciso saber se a produção do efeito translativo desse contrato depende da 

validade e da eficácia do contrato de direito obrigacional (por ex., uma compra e venda). 

Caso o contrato de direito real irradie efeitos mesmo quando o contrato obrigacional for 

inválido, adota-se o princípio da abstração; caso ele não irradie seus efeitos, está-se diante 

do princípio da causalidade.82 Em resumo, o princípio da tradição pode constituir três 

possíveis esquemas de transmissão da propriedade conforme seja combinado com (i) o 

princípio da unidade, (ii) o princípio da separação com o da causalidade e (iii) o princípio da 

separação com o da abstração.83 

 Os dois primeiros esquemas de transferência de propriedade têm uma configuração 

dogmática relativamente simples. O princípio da tradição com o da unidade se aproxima do 

princípio do consenso à medida que o contrato de compra e venda produz, em ambos os 

casos, o efeito translativo da propriedade; diferenciam-se, porém, porque no princípio do 

consenso a irradiação desse efeito ocorre com a mera conclusão do contrato, enquanto no 

princípio da tradição com o da unidade é preciso um ato sucessivo, nomeadamente a tradição 

                                                 
preliminar (contratto preliminare del preliminare) ao contrato de compra e venda – Cf., com referências 

bibliográficas, Gallo, ILJ 2, vol. 2 (2016), 313 (324 s.). 
79 Nt. 15 supra. 
80 Optou-se pelo termo “contrato de direito real” como equivalente a “dinglicher Vertrag” para evitar qualquer 

confusão com os contratos reais, que se referem, em português, aos contratos cuja formação depende da efetiva 

entrega da coisa, nomeadamente as arras (art. 417), o comodato (art. 579), o mútuo (art. 587), o depósito (art. 

627), o penhor (art. 1431) e a anticrese (art. 1506) – Cf. Moreira Alves, Da alienação fiduciária, pp. 53 s., n. 

92. Couto e Silva, por ex., utiliza tanto “negócio jurídico real” quanto “negócio jurídico de direito das coisas” 

(Obrigação como processo, p. 51), enquanto Bessone traduz “dinglicher Vertrag” como “contrato real” 

(Promessa de compra e venda, n. 14-3, p. 53) e Tomasetti Jr. fala em “contrato de direito das coisas” (in: 

Comentários Lei 8.245/1991, Com. art. 1º, § 4, p. 12). Esse problema de terminologia não é exclusivo da língua 

portuguesa (ver breves considerações de Sagaert, in: Rules for the Transfer, pp. 16 s.). 
81 Em detalhes sobre a relação entre o pensamento de separação (Trennungsdenken) e o princípio da separação, 

Habermeier, AcP 195 (1995), 283 ss. 
82 Nt. 18 supra. 
83 HKK/Ernst § 433 Rdnr. 5. 
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(ou ato substitutivo) ou o registro.84 O princípio da tradição combinado com o da separação 

e o da causalidade representa, por sua vez, um passo a mais em relação ao princípio da 

unidade. Ao invés de o contrato obrigacional (por ex., compra e venda) produzir, ele mesmo, 

o efeito translativo da propriedade, essa função é atribuída a um segundo negócio jurídico, 

o contrato de direito real, cuja eficácia permanece, não obstante, depende da validade e 

eficácia do contrato obrigacional.85 Logo, se o comprador “C” e o vendedor “V” celebrarem 

um contrato de compra e venda de uma coisa móvel, “C” somente adquire a propriedade 

quando for celebrado o contrato de direito real. Há, portanto, dois negócios jurídicos os 

quais, além de poderem ser celebrados em momentos diferentes,86 têm requisitos de validade 

e de eficácia diversos, como o poder de disposição para o contrato de direito real.87 

 Mais complexo é o esquema de transmissão de propriedade em que há cumulação 

entre o princípio da separação com o da abstração.88 Aqui se almeja a uma estrita separação 

entre direitos obrigacionais e direitos reais. O negócio jurídico obrigacional (compra e 

venda) não transmite a propriedade por si só, nem pode fazê-lo se seguido de um ato 

posterior como a tradição, mas restringe-se a dar ao comprador a pretensão de exigir do 

vendedor a transferência da propriedade.89 Essa transferência ocorre, por sua vez, por meio 

de um contrato de direito real (negócio de disposição), em que a vontade das partes é dirigida 

exclusivamente à passagem da propriedade do vendedor para o comprador. Até esse ponto, 

o princípio da separação cumulado com o da abstração aproxima-se do princípio da 

separação com o da causalidade, pois ambos exigem dois negócios jurídicos. A diferença 

está, porém, na independência da produção de efeitos do contrato de direito real da validade 

do contrato obrigacional: abstração significa, de um lado, que o conteúdo do contrato de 

direito real se restringe à produção de efeitos de disposição, à determinação de seu objeto e 

das partes do negócio (abstração do conteúdo) e, de outro, que o contrato de direito real 

sempre irradia o efeito translativo quando ele próprio não estiver inquinado de um defeito 

do negócio jurídico (abstração externa).90 Em outros termos, para se estabelecer se houve 

transmissão da propriedade, deve-se verificar somente se os requisitos do suporte fático, os 

                                                 
84 Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 43 s. 
85 Pietrek, Konsens über Tradition?, p. 46. 
86 Grigoleit, AcP 199 (1999), 379 (380). 
87 Habermeier, AcP 195 (1995), 283 (290); Maurer, Die Prinzipien, pp. 53 s. 
88 Sobre o desenvolvimento do princípio da abstração ao longo do século XX, Eisenhardt, in: Estudos 

Kroeschell, pp. 215 ss. 
89 Ou apenas da posse, se for adotado o princípio da evicção. 
90 Jahr, AcP 168 (1968), 9 (15 s.); Jauernig, JuS 34 (1994), 721 (722); Grigoleit, AcP 199 (1999), 379 (380 

s.); Maurer, Die Prinzipien, p. 42; Wolf/Neuner, AT BGB, § 29 Rdnr. 66. 
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de validade e os de eficácia do negócio de disposição estão presentes.91 Para a transmissão 

da propriedade, os requisitos do suporte fático92, de validade ou de eficácia do negócio 

obrigacional são completamente irrelevantes.93 

 A combinação do princípio da tradição com o da separação e da abstração tem amplas 

e importantes consequências sistemáticas. Na relação entre as partes, se a eficácia do 

contrato de direito real independe da validade e da eficácia do negócio obrigacional, isso 

significa que, caso o negócio obrigacional seja, por ex., nulo, o adquirente se torna 

proprietário da coisa, embora lhe falte uma causa jurídica para justificar o deslocamento 

patrimonial. Como o adquirente não é proprietário, ele não pode exercer a pretensão 

reivindicatória, restando-lhe, porém, o recurso ao direito do enriquecimento sem causa. Ele 

terá, portanto, uma ação por pagamento indevido (condictio) em face do adquirente para 

obrigá-lo a devolver a propriedade.94 Esse é o motivo de as regras de enriquecimento sem 

causa terem maior importância nos sistemas jurídicos que adotam o princípio da abstração.95 

Em face de terceiros, esse princípio tem duas implicações principais. De um lado, os credores 

do comprador podem executar a coisa comprada a partir do momento da aquisição da 

propriedade pelo comprador, deixando o alienante, em caso de insolvência do comprador, 

em uma situação mais frágil.96 De outro lado, se um alienante celebrar com um terceiro, por 

ex., um contrato de compra e venda e eles celebrarem o contrato de direito real para 

transmitir a propriedade, o terceiro sempre adquirirá a propriedade.97 

                                                 
91 HKK/Ernst § 433 Rdnr. 5. 
92 Evitamos aqui falar em “elemento (ou requisito) existência”, porque o conceito de suporte fático mais 

preciso. A respeito, cf. Medina, RDPriv 17, vol. 71 (2016), 179 (209 ss.); Schmidt, RFDC 3, n. 5 (2014), 135 

(157 s.). 
93 No entanto, isso não exclui que em alguns casos um único defeito do negócio jurídico esteja presente tanto 

no contrato de direito obrigacional quanto no contrato de direito real. Pense-se, por ex., em uma compra e 

venda celebrada por absolutamente incapaz. Aqui ambos os negócios jurídicos são nulos. Exemplo de 

Pawlowski, AT BGB, § 4 Rdnr. 593. 
94 Baur/Stürner, SachenR, § 5 IV Rdnr. 44. 
95 Entre outros, Maurer, Die Prinzipien, pp. 30 ss.; Ramos, RT 92, vol. 815 (2003), 38 (71 s.). O princípio da 

abstração não significa, portanto, que o deslocamento patrimonial é completamente independente da causa 

jurídica, mas apenas que a formação e eficácia do negócio jurídico de disposição prescindem da existência de 

uma causa. Se em um momento posterior for comprovada a ausência de uma causa jurídica, o negócio jurídico 

de disposição terá de ser desfeito por meio do enriquecimento sem causa. Logo, não é exagerado dizer que 

mesmo os ordenamentos jurídicos do princípio da abstração são, embora apenas de modo mediato, causais. 

Sobre a dualidade causa como requisito de formação (Zweckvereinbarung als Entstehungsgrund) e causa como 

requisito de subsistência (Zweckvereinbarung als Bestandsvoraussetzung), cf. Bremkamp, Causa, pp. 167 ss. 

Ver também Stadler, Gestaltungsfreiheit, pp. 8 ss. e, sobre a relação entre abstração e enriquecimento sem 

causa, pp. 211 ss. 
96 Ferrari, in: HwEuP I, p. 368. 
97 HKK/Ernst § 433 Rdnr. 6. 
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 Tradicionalmente, a adoção do princípio da abstração é justificada no direito alemão 

com fundamento na proteção do tráfico jurídico (Verkehrsschutz).98 O argumento é o 

seguinte: para que o terceiro adquirente não seja prejudicado por um fato (por ex., nulidade 

do título aquisitivo de seu alientante) o qual ele não tem obrigação de conhecer e, ao mesmo 

tempo, para garantir a segurança das relações comerciais, seria mais adequado permitir que 

o terceiro sempre adquira a propriedade quando o vendedor for proprietário da coisa no 

momento da alienação.99 Tão convincente esse argumento pareça à primeira vista, ele não 

resiste a uma análise mais apurada. Em um sistema no qual o terceiro não seja protegido em 

nenhuma hipótese, faz sentido introduzir um instrumento jurídico para proteger um 

adquirente que não sabia nem tinha como saber da ausência de causa aquisitiva do vendedor. 

Mas aqui surgem duas dificuldades. Se é verdade que o princípio da abstração protege o 

terceiro adquirente de boa-fé, ele também acaba por tutelar o terceiro que comprou a coisa 

sabendo que seu alienante, embora proprietário, não tinha um título jurídico (causa) para 

justificar sua propriedade.100 A isso se junta outro fator: se o instituto da aquisição de 

propriedade por terceiro de boa-fé for aceito em um ordenamento jurídico, como o é no 

direito alemão (§§ 932 ss. BGB), o princípio da abstração acaba tendo somente uma única 

função, nomeadamente a proteção do terceiro de má-fé,101 consequência essa que não é nem 

legítima nem desejável.102 

 Os inconvenientes não decorrem, porém, somente do princípio da abstração. 

Independentemente de suas combinações, o princípio da tradição não pode ser levado até 

suas últimas consequências. As principais exceções são a traditio brevi manu, em que o 

comprador já se encontra em posse da coisa vendida e passa a possuí-la como proprietário; 

a traditio longa manu, na qual o comprador se encontra na posição de exercer a posse sobre 

a coisa, como por entrega da chave do armazém onde a coisa está guardada; e o constituto 

possessório, em que o vendedor continua a ser possuidor da coisa vendida a outro título, 

                                                 
98 Ferrari, in: HwEuP I, pp. 367 s. Recentemente, por ex., Wieling, ZEuP 9 (2001), 301 (304 s.) e Grigoleit, 

AcP 199 (1999), 379 (382 s.). Sobre o surgimento da justificativa da proteção do tráfico jurídico, Landwehr, 

in: Rechtsdogmatik, pp. 178 ss. 
99 Wiegand, AcP 190 (1990), 112 (120); Ferrari, in: HwEuP I, p. 368. 
100 Ferrari, ZEuP 1 (1993), 52 (66 s.); Harke, GRP 6 (2012), 292 (292 s.). 
101 Heck, Das abstrakte dingliche Rechtsgeschäft, pp. 21 s.; Harke, in: Dias/Medina, DBJV-Mitt. 33, 1 (2015) 

15 ss. (16); Idem, in: Grundstücksrecht, pp. 138 s.; Koziol, AcP 212 (2012), 1 (20 s.). No mesmo sentido, 

Wacke, ZEuP 8 (2000), 254 (257); Idem, Das Besitzkonstitut, pp. 39 s.; Vliet, ERPL 11 (2003), 342 (367 s.); 

Wiegand, AcP 190 (1990), 112 (119 s.). Ver também considerações de Stagl, in: Jb.J.ZivRWiss, pp. 377 ss. 
102 Ver ainda Heck, Das abstrakte dingliche Rechtsgeschäft, p. 48, para quem a adoção do princípio da abstração 

seria um “episódio infeliz na história da evolução do direito alemão” (“... eine unglückliche Episode in der 

Geschichte der deutschen Rechtsentwicklung”). Ver também Koziol, AcP 212 (2012), 1 (16 ss.) e, tratando de 

outros supostos rompimentos do princípio da abstração, Stadler, Gestaltungsfreiheit, pp. 76 ss. 
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como comodato ou locação. Caso especial é o da cessão da pretensão de devolução da coisa 

quando o vendedor é apenas possuidor mediato: aqui é necessário não apenas o contrato 

obrigacional, mas também a cessão da pretensão de devolução, a qual faz as vezes da entrega. 

Se o devedor não foi possuidor da coisa e tiver, portanto, apenas a pretensão de 

reivindicação, basta o contrato de direito real para transmissão da propriedade.103 Em todas 

essas hipóteses, pode-se colocar em xeque a principal finalidade do princípio da tradição, 

nomeadamente publicizar o deslocamento da coisa do patrimônio do alienante para o do 

adquirente. Afinal, no mais das vezes eles não terão nem mesmo possibilidade de tomar 

conhecimento da alienação do bem.104 

 Logo, o princípio da tradição (independentemente de suas combinações) também não 

é aplicável em sua integralidade a todos os casos possíveis. Talvez de modo exagerado, 

alguns autores alemães viram na admissibilidade do constituto possessório (§ 929 II BGB) 

uma prova da vigência de facto do princípio do consenso também em seu país.105 Do ponto 

de vista político-legislativo, ocorreu grande debate na Alemanha sobre a pertinência do 

princípio da tradição: enquanto Süss via nele um “atavismo” do direito das coisas alemão e 

recomendava o princípio do consenso,106 Larenz defendia, com muita profundidade, a 

combinação do princípio da tradição com o da unidade.107 Recentemente, houve uma 

tentativa de resgate do princípio da abstração,108 ardorosamente apontado por alguns como 

a melhor opção para um Código Civil europeu.109 Para os fins do presente trabalho, duas 

conclusões são fundamentais. Primeiro, o regulamento específico do princípio da tradição 

depende de sua combinação com o princípio da unidade, da separação, da causalidade e da 

abstração. Por outras palavras, a mera admissibilidade do princípio da tradição não é 

suficiente para determinar, por si só, o modelo de transferência de propriedade 

concretamente adotado por ordenamento. Segundo, o princípio da tradição, apesar de 

bastante difundido, está muito longe de ser perfeito ou imune a críticas, e isso em qualquer 

de suas variações. 

                                                 
103 Sobre essas e outras exceções, Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 20 ss. 
104 Süss, in: Estudos Wolff, pp. 149 ss. Cf. também Bauer, in: Estudos Bosch, pp. 1 ss., especialmente 7 s. 
105 Heck, SachenR, § 56, n. 11, p. 241; Boehmer, Grundlagen II.2, § 23 A I, pp. 28 s.; Wacke, Das 

Besitzkonstitut, pp. 92 s. et passim; Kaspar, Abschied, p. 219. 
106 Süss, in: Estudos Wolff, pp. 141 ss. 
107 Larenz, SchuldR II.1, § 39 II d, pp. 20 s., seguido por Bydlinski, in: Estudos Larenz, pp. 1027 ss. Contra o 

contrato de direito real, cf. Beyerle, in: Estudos Boehmer, pp. 165 ss. 
108 Huber, in: Estudos Canaris I, pp. 471 ss.; Grigoleit, AcP 199 (1999), 379 (380 ss.). 
109 Wieling, ZEuP 9 (2001), 301 ss. 
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2. Código Civil de 2002 

 Apesar da importância dogmática e prática da transferência de propriedade no 

contrato de compra e venda, não apenas inexiste um consenso na doutrina brasileira sobre 

qual o modelo adotado em nossa legislação, como também há autores defendendo quase 

todas as variações possíveis, algumas vezes ao arrepio da lei. Em vista dos objetivos do 

estudo em curso, a presente análise restringir-se-á ao direito civil brasileiro vigente, 

deixando para melhor oportunidade uma investigação histórica do ordenamento nacional 

anterior ao CC/2002.110 A doutrina e a jurisprudência do CC/1916 podem, no entanto, ser 

utilizadas, porquanto não houve alterações substanciais nos dispositivos-chaves sobre a 

matéria.111 A seguir, serão apresentados (a) o panorama na doutrina e (b) o entendimento da 

jurisprudência, para então ser tomado um posicionamento (c). 

(a) Doutrina 

 Na literatura nacional, encontram-se quatro entendimentos sobre a transmissão de 

propriedade e os efeitos do contrato de compra e venda. A primeira vertente aproxima o 

ordenamento jurídico brasileiro ao direito romano112 e às vezes ao alemão113 para sustentar, 

com fundamento no art. 481, que o contrato de compra e venda produziria efeitos 

exclusivamente obrigacionais.114 Nesse esquema, a transmissão da propriedade dependeria 

da presença de dois requisitos, nomeadamente do título para adquirir (titulus adquirendi), ou 

seja, a causa jurídica para aquisição da coisa, e de um modo de aquisição (modus 

acquisitionis), isto é, o fato ao qual é atribuído o efeito de transferir a propriedade, 

nomeadamente da entrega (art. 1267 caput) ou do registro (art. 1245 caput).115 Em termos 

                                                 
110 Sobre o desenvolvimento histórico anterior ao CC/1916, Bastos de Magalhães, Compra e venda, pp. 49 ss.; 

Gomes, in: Novos temas, pp. 110 ss. 
111 Bessone, Da compra e venda, n. 31.1, pp. 53 s. 
112 Junqueira de Azevedo, in: Le droit brésilien, pp. 463 s.; Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, 

n. 176, pp. 268 s.; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 481, p. 25; Bastos de Magalhães, Compra e 

venda, pp. 65, 68; Ribeiro Lopes, in: Contratos, pp. 60 ss. 
113 Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 481, n. 5, p. 36; Silva Pereira/Monteiro Filho, Instituições IV, 

n. 313, p. 146 (“Nosso direito [...] na linha tradicional romana a que aderem o alemão, o suiço...”); Barros 

Monteiro, Das modalidades, p. 66; Idem, Curso de obrigações – 2ª parte, p. 78; Espínola, Dos contratos 

nominados, n. 12, p. 25. 
114 Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 176, pp. 270 s.; Pereira Bernardi, Contrato de compra 

e venda como título, pp. 140 s. 
115 Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 481, n. 5, p. 36; Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, 

Contratos, n. 176, p. 269; Idem, in: Novos temas, pp. 126 ss., 132 s.; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. 

art. 481, pp. 24 s.; Diniz, Curso III, p. 177; Eadem, Curso IV, p. 331. Em vista do CC/1916, Bastos de 

Magalhães, Compra e venda, p. 65; Venosa, Direito Civil II, pp. 277 s., 280; Gondim, Da evicção, p. 41. Pouco 

claro, Silva Pereira/Monteiro Filho, Instituições IV, n. 303, p. 103 e n. 313, p. 146; Gozzo, in: Rechtsverkehr, 

pp. 137 ss. (ora falando de “negócio jurídico meramente obrigacional”, ora de “contrato com efeito real”, pp. 

141 e 145, respectivamente); Azevedo Jr., Compra e venda, Com. art. 481, pp. 19, 23; Gonzaga, RTBA 21, 

vol. 33, n. 5 (1942), 518 (520). 
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claros, o direito civil brasileiro seguiria a teoria medieval do titulus e modus.116 À luz dos 

fundamentos teóricos acima expostos, esse posicionamento, além de insatisfatório por ser 

impreciso,117 carece de uma base histórico-dogmática sólida, pois, como visto no capítulo 

anterior,118 a emptio venditio romana era um negócio de alienação e, como tal, irradiava o 

efeito real de deslocar a coisa para o patrimônio do comprador independentemente da 

transmissão da propriedade.119 A referência ao direito alemão também não é precisa, porque 

ela considera a teoria do titulus e modus vigente no direito comum europeu próxima do atual 

modelo adotado no direito alemão, enquanto em verdade este surgiu exatamente da ácida 

crítica de Savigny àquela.120 

 A segunda posição tem como pressuposto que a obrigação é um processo, o qual, 

quando envolve transmissão da propriedade, suporia dois planos, um do direito das 

obrigações, no qual surge e se desenvolve o dever do devedor de prestar, e outro do direito 

das coisas, em que ocorre o adimplemento.121 Em consequência, como o contrato de compra 

e venda (negócio jurídico obrigacional) estaria localizado no plano do direito obrigacional, 

ele não transmitiria a propriedade, mas apenas criaria o dever do vendedor de transferi-la ao 

comprador. O adimplemento ocorreria, por sua vez, por meio do negócio jurídico de 

disposição, o qual, no direito brasileiro, não teria “vida autônoma” em face do negócio 

jurídico obrigacional, ou seja, não seria abstrato, mas causal.122 Por tal razão, o ordenamento 

jurídico nacional seguiria um sistema da separação relativa entre planos do direito das 

obrigações e dos direitos reais. Na prática, porém, não seriam necessárias duas declarações 

de vontade, uma para o negócio obrigacional e outra para o negócio dispositivo, mas apenas 

uma, porque “a declaração de vontade que dá conteúdo ao negócio dispositivo pode ser 

considerada como codeclarada no negócio obrigacional antecedente”, visto que “na vontade 

de criar obrigações insere-se naturalmente a vontade de adimplir o prometido”.123 

                                                 
116 Junqueira de Azevedo, in: Le droit brésilien, p. 464 (afirmando, porém, que essa doutrina seria romana). Ao 

que tudo indica, o autor mudou a posição tomada anos antes em: Negócio jurídico e declaração negocial, pp. 

156 s., especialmente nt. 40. 
117 Cap. II, A.I.1.(a), supra. 
118 Cap. I, A.II, supra. 
119 Cap. I, A.II.4, supra. Ver ainda Michaels, Sachzuordnung, pp. 104 ss. 
120 Stadler, Gestaltungsfreiheit, p. 47; nt. 51 supra. 
121 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 43 s. Em contradição ao menos aparente, o autor afirma, mais 

à frente, que a “separação de planos é decorrência lógica da distinção entre negócio jurídico obrigacional e 

real...” (p. 51, grifo nosso). Ora, assumindo que essa distinção não é universal, isso significa que, caso um 

sistema não diferenciasse entre negócio jurídico obrigacional e negócio jurídico de direito real, não haveria 

distinção entre os planos, pois essa distinção é a causa da separação de planos. Estranhamente, porém, esse 

pressuposto não está de acordo com o restante da argumentação de Couto e Silva. 
122 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 53 s. 
123 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 52 (para obrigação de dar coisa incerta, p. 153). No mesmo 

sentido, Moreira Alves, Da alienação fiduciária, pp. 53 ss.; Martins-Costa, Comentários V.1, pp. 62 s.; Xavier 
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 A terceira vertente entende que o direito brasileiro segue uma posição intermediária 

entre o princípio do consenso com o da unidade (identificado com o direito francês) e o 

princípio da tradição com o da separação e o da abstração (tendo como modelo o direito 

alemão).124 Dado que o CC/2002 não exige, como o direito alemão (§§ 929 I [“ambos estão 

de acordo”, “beide darüber einig sind”] e 873 [“acordo”, “Einigung”] BGB), um segundo 

negócio jurídico de disposição ao lado do contrato de compra e venda, haveria apenas duas 

possibilidades: ou o acordo de vontade sobre a transferência da propriedade estaria contido 

na própria compra e venda ou ele não existiria.125 Sendo a última possibilidade excluída pelo 

art. 108 CC126, a consequência lógica seria que, embora o contrato de compra e venda já 

contivesse implicitamente a vontade de transferir a propriedade127 (no que se aproxima do 

princípio do consenso com o da unidade), ele não irradiaria os efeitos translativos antes da 

tradição ou do registro do contrato (no que se aproxima do princípio da tradição combinado 

com o da separação e da abstração).128 Esse entendimento aproxima-se do anterior, pois em 

ambos os casos o contrato de compra e venda conteria implicitamente a vontade de transmitir 

a propriedade. No entanto, eles não são idênticos, porque o entendimento anterior pressupõe 

a existência de dois negócios jurídicos, enquanto este de apenas um contrato (por ex., compra 

e venda) o qual desempenharia o papel de dois (o negócio obrigacional e o de disposição).129 

 A quarta posição, sustentada por Pontes de Miranda, pode ser denominada de 

eclética ou dualista. Quanto às coisas imóveis, o direito brasileiro adotaria não somente o 

princípio da separação, como também o da abstração,130 igualando-o neste ponto ao direito 

alemão. Logo, a compra e venda produziria apenas efeitos obrigacionais, ou seja, o dever do 

                                                 
Leonardo, in: Estudos Couto e Silva, pp. 256, 265 s., 274; Idem, RFDUFPR 42 (2005), 133 (150); Vanzella, 

O contrato, pp. 227 ss.; Brandelli, Registro, pp. 58 ss.; Penteado, Direito das Coisas, p. 308; Farias/Rosenvald, 

Curso II, pp. 146 s.; Vieira, RT 88, vol. 765 (1999), 59 (76). Igual no resultado, Ramos, RT 92, vol. 815 (2003), 

38 (70 s.), justificando o princípio da separação nos arts. 1268, 1376(!), 1415(!), 1417(!), 1420(!), 1427(!), 

1647(!) e 1831(!) CC. Pouco claro, Lôbo, Comentários VI, Com. art. 481, pp. 16 ss., reportando-se tanto a 

Couto e Silva quanto a Pontes de Miranda, mas sem tomar propriamente uma posição. Da mesma forma, 

referindo-se ainda a Gomes e a Teixeira de Freitas, cf. Velázquez/Caldas de Araújo, Comentários XI.3, Com. 

art. 1226, n. 10, pp. 101 ss., Com. art. 1127, pp. 111 ss. 
124 Bessone, Promessa de compra e venda, n. 15, p. 56. 
125 Bessone, Da compra e venda, n. 24, pp. 42 s. 
126 Correspondente ao art. 134 CC/1916. 
127 Bessone, Da compra e venda, n. 24, p. 44 (“No caso brasileiro, esse acordo [sobre a transferência da 

propriedade] se exprime na compra e venda, título originador da tradição...”, grifo nosso) e n. 28.1, p. 48. 
128 Bessone, Da compra e venda, n. 21, pp. 31 ss., n. 24, p. 43, n. 29, p. 51. No mesmo sentido, Lara Leite, 

Evicção, n. 12, pp. 53 ss. 
129 Bessone fala de uma “convenção obrigatória-real” ou “obrigatória-translativa” (cf. Promessa de compra e 

venda, n. 15 – 7, p. 70) e afirma mais à frente que na estrutura da compra e venda do direito brasileiro “se 

compreendem dois acordos, a saber: o produtivo de obrigações e o sôbre a transferência do domínio” (n. 16, 

p. 73, negritos no original). Do mesmo autor, ver ainda Estudos Soriano Neto I, pp. 289 ss.; Direitos reais, n. 

96, pp. 131 s., n. 99 ss., pp. 135 ss. 
130 Pontes de Miranda, Tratado XI, § 1243, n. 1, pp. 417 s., § 1244, n. 2, p. 422. 
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vendedor de transmitir a propriedade e o dever do comprador de pagar o preço. Já a 

transmissão da propriedade ocorreria da seguinte forma: comprador e vendedor teriam de 

celebrar um contrato de direito real (“acordo de transmissão”, denominado “título 

translativo” no CC/2002131) o qual, necessariamente expresso na escritura de compra e 

venda,132 produziria o efeito translativo da propriedade quando acompanhado do registro no 

Cartório de Imóveis.133 Registrado seria, portanto, não o contrato de compra e venda, mas o 

contrato de direito real contido no mesmo instrumento.134 Quanto às coisas móveis, o 

ordenamento jurídico brasileiro também seguiria o princípio da tradição com o da separação, 

mas, por causa do art. 1268 § 2º CC/2002135, a eficácia do contrato de direito real seria 

dependente da validade e eficácia do negócio jurídico obrigacional.136 O suporte fático da 

tradição seria, pois, composto por dois elementos, os quais, conjuntamente, promovem a 

transferência da propriedade: a entrega efetiva da coisa (tradição em sentido estrito) e o 

negócio jurídico de transmissão.137 

(b) Jurisprudência 

 A linha geral das decisões envolvendo os efeitos produzidos pelo contrato de compra 

e venda é que, para que ocorra transmissão da propriedade, é necessária, além da conclusão 

do contrato, a tradição (entrega, art. 1267 caput) para móveis138 e o registro para imóveis 

(art. 1245 caput)139. Em regra, os tribunais são lacônicos, limitando-se a indicar os artigos 

                                                 
131 Arts. 1245 caput e 108 CC/2002. Pontes de Miranda referia-se aos arts. 134 II, 530 I e 531 CC/1916 – Cf. 

Tratado XI, § 1243, n. 1, p. 417. 
132 Pontes de Miranda, Tratado XI, § 1242, n. 3, pp. 412 s. 
133 Pontes de Miranda, Tratado XI, § 1243, n. 2, p. 418. 
134 Pontes de Miranda, Tratado XI, § 1244, n. 1, p. 420; Idem, Tratado XXXIX, § 4287, n .3, p. 217. Em vista 

de um caso prático, cf. Parecer n. 73, in: Dez anos de pareceres III, pp. 275 ss. Ver breve sistematização do 

pensamento de Pontes de Miranda em Marquezini, DAv 4, n. 5 (1999), 33 ss. (embora o autor não deixe claro 

que o objeto de seu estudo é exclusivamente o direito imobiliário). 
135 Correspondente ao art. 622 § único CC/1916. 
136 Pontes de Miranda, Tratado XV, § 1749, n. 1, p. 383, n. 3, p. 384; § 1750, n. 2, p. 388; § 1751, n. 7, p. 395; 

§ 1753, n. 1, p. 403. 
137 Pontes de Miranda, Tratado XV, § 1750, n. 2, p. 388. Isolado na doutrina, Paula Barreto, RDC 7, n. 26 

(1983), 88 (88 s.), defendendo a vigência do princípio da abstração no direito brasileiro também para coisas 

móveis com base no art. 860 CC/1916 (correspondente ao art. 237 CC/2002). Essa posição não encontra 

qualquer fundamento na lei e, por isso, não merece maior atenção. 
138 STF, Agr. Pet. n. 3.235, rel. Muniz Barreto, j. 29-6-1922, RSTF 46 (1922), 48 s. Em caso de veículos, a 

mera tradição basta para transmitir a propriedade, sendo o registro essencial apenas para eficácia frente a 

terceiros. Assim, entre outras decisões, STJ, REsp. n. 599.620/RS, rel. Luiz Fux, j. 15-4-2004, DJ 17-5-2004, 

p. 153; TJSP, 28ª Câm. Dir. Priv., Ap. n. 9215333-74.2008.8.26.000, rel. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 16-

8-2012, in: http://www.tjsp.jus.br/ [18-4-2017]; TJSP, 13ª Câm. Dir. Púb., Ap. com rev. n. 0007643-

02.2009.8.26.0452, rel. Ferraz de Arruda, j. 16-5-2012, in: http://www.tjsp.jus.br/ [18-4-2017]. 
139 Entre outros, STJ, 3ª T., REsp. n. 1.113.390/PR, rel. Sidnei Beneti, j. 2-3-2010, RSTJ 218 (2010), 350 ss. 

(compra e venda de imóvel a mais de uma pessoa); STJ, 3ª T., REsp. n. 764.080/MG, rel. Ari Pargendler, j. 

16-5-2006, DJ 29-5-2006, p. 244 (transmissão da propriedade por herança em que houve sobrepartilha por 

causa de descobrimento posterior de descendente em ação de paternidade); STF, App. Cív. n. 3.133, rel. 

Edmundo Lins, j. 26-7-1922, RSTF 45 (1922), 77 ss. 
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no Código Civil. No entanto, em uma interessante decisão de 1936, a Corte de Apelação do 

Estado do Maranhão tratou amplamente do assunto. No caso, o comprador “A” e o vendedor 

“B” celebraram um contrato de compra e venda segundo o qual “B” deveria transferir a “A” 

a propriedade de certa quantidade de fardos de brim. “A” pagou todo o preço, “B” entregou 

uma parte da mercadoria, mas, antes de entregar o restante, entrou em falência. “A” interpôs 

então uma ação reivindicatória contra “B”, alegando já ser proprietário do restante do brim, 

porque já havia pagado o preço. Na fundamentação, a Corte analisou em pormenores o 

sistema romano, o direito alemão e o francês de transmissão da propriedade para chegar à 

conclusão de que o direito brasileiro teria permanecido fiel à tradição romana e lusitana, o 

contrato de compra e venda geraria apenas direitos pessoais e a transmissão da propriedade 

somente ocorreria com a entrega. Como “A” não comprovou a tradição do restante do brim, 

a ação de reivindicatória teria de ser julgada improcedente, pois ele não havia se tornado 

proprietário da coisa.140 

(c) Posicionamento 

 A determinação do modelo de transmissão da propriedade e da natureza dos efeitos 

do contrato de compra e venda somente pode ser feita por meio da inter-relação entre os 

dispositivos do CC em uma interpretação sistemática.141 Não existe, pois, uma regra 

universal seguida por todos os ordenamentos jurídicos e que poderia revogar dispositivos 

legais por conter uma espécie de “justiça intrínseca” ou por se assemelhar ao direito das 

“nações cultas”. A doutrina europeia contemporânea, após anos de discussão em torno do 

projeto do Código Civil europeu, ainda não chegou a um consenso sobre qual é o melhor 

sistema,142 mas apenas sobre o fato de que, no resultado, todos os sistemas acabam por se 

equivaler.143 Mesmo a regra res perit domino, entendida nos séculos XVIII e XIX como 

direito natural e empregada para se afastar do sistema romano do periculum est emptoris, foi 

objeto de ampla revisão da doutrina romanista do século XX. Como vimos no capítulo 

anterior144, mesmo não sendo uma “solução ideal”145 nem “sofisticada”146, a regra romana 

do periculum est emptoris era sem dúvida condizente com a estrutura da emptio venditio 

                                                 
140 CApMA, Ap. n. 66, rel. Antonio Bona, j. 5-2-1936, RF 34, vol. 72 (1937), 121 ss. 
141 Com razão, Bessone, Da compra e venda, n. 29, pp. 50 s., 53. 
142 Ver considerações críticas ao DCFR, por ex., em Vliet, ZEuP 19 (2011), 292 ss. 
143 von Caemmerer, RabelsZ 12 (1938/1939), 675 (682); Ferrari, HwEuP I, pp. 369 s.; Zimmermann, SZ RA 

111 (1994), 703 (706). 
144 Cap. I, A.II, supra. 
145 Schulz, CRL, n. 919, p. 533. 
146 MacCormack, LQR 101 (1985), 573 (574). 
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clássica.147 Em última instância, o importante é um ordenamento ser coerente e oferecer 

instrumentos jurídicos para alcançar resultados exigidos pela prática. 

 A percepção da lógica interna de um sistema pressupõe uma análise objetiva dos 

dispositivos da lei, independentemente de conceitos e de decisões legislativas de outros 

ordenamentos jurídicos. É neste equívoco que, a nosso ver, a doutrina brasileira tem 

persistido há décadas. O simples fato de o art. 481 CC ter uma redação próxima ao § 433 

BGB não significa que a compra e venda brasileira produza, como no direito alemão, apenas 

efeitos obrigacionais. Ao definir o contrato de compra e venda como liame jurídico em razão 

do qual o vendedor se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o comprador a pagar 

certo preço em dinheiro, o art. 481 diz apenas que com a conclusão do contrato surgem dois 

deveres de caráter obrigacional, um do comprador (pagar o preço) e outro do vendedor 

(transmitir a propriedade). A interpretação desse artigo apenas exclui a vigência do princípio 

do consenso; sobre o princípio da unidade, da separação, da causalidade ou da separação ele 

nada diz. Também não é correto procurar nos dispositivos da lei brasileira pontos de 

referência para sustentar a adoção de determinadas regras estrangeiras pelo direito nacional. 

Exemplo paradigmático é a postura de Pontes de Miranda ao tentar interpretar, para a 

transferência de propriedade de imóveis, o termo “título translativo” como equivalente ao 

negócio jurídico de disposição do ordenamento jurídico alemão. Essa leitura não apenas 

contraria o fato de “titulus” sempre ter significado negócio jurídico (em regra, um contrato) 

que dá causa à transferência,148 como ainda ignora o fato de a prática brasileira utilizar outro 

instrumento oferecido pelo sistema para obter o resultado por ele almejado (ver próximo 

tópico).149 

 Ao mesmo tempo, pretender extrair o princípio da separação da ideia da obrigação 

como processo e da dicotomia entre plano do direito das obrigações e plano do 

adimplemento é, no mínimo, questionável. De um lado, a opção legislativa de adotar o 

princípio da unidade não significa que a obrigação deixaria de se desenvolver em fases ou 

que as partes deixariam de ser obrigadas a atentar a deveres laterais decorrentes da boa-fé 

objetiva. Supor que as partes de uma compra e venda, por ex., no direito português não 

deveriam dar atenção a esses deveres só porque a propriedade é transferida solo consensu 

                                                 
147 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 290 s.; Cap. I, A.II.4, supra. 
148 Gomes, in: Novos temas, p. 130; Cap. II, A.II.1.(a), supra. 
149 Com razão, Pietrek denomina esse entendimento de Pontes de Miranda de “concepção ideal” 

(“Idealvorstellung”) por não guardar qualquer correspondência com o direito positivo brasileiro (cf. Konsens 

über Tradition?, p. 100). No fundo, está-se aqui diante de um claro exemplo de interpretação da lei nacional à 

luz de conceitos estrangeiros, tal como os juristas do direito medieval interpretavam os statuta em relação ao 

ius commune. 
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seria simplesmente absurdo. Nesse ponto, é curioso notar que mesmo no país de origem 

dessa ideia de obrigação como processo150, a Alemanha, a doutrina não foi tão longe a ponto 

de defender uma necessidade ontológica do princípio da separação. Larenz, em especial, 

reconhecia de lege lata o princípio da separação e da abstração no direito alemão (§§ 873 I 

e 929 I BGB), mas sugeriu, de lege ferenda, que o sistema de transmissão de propriedade 

mais adequado seria o do princípio da tradição com o da unidade.151 Isso não o levaria, 

porém, a negar o caráter dinâmico (“processual”) da relação jurídica obrigacional. De outro 

lado, admitir a existência de um segundo contrato sempre “codeclarado” com a compra e 

venda é uma construção artificial, pois, além de supor uma inaceitável conclusão 

inconsciente de um contrato,152 ela não admite duas situações típicas do princípio da 

separação: a possibilidade de separar temporalmente a conclusão do negócio jurídico 

obrigacional da do contrato de direito real153 e o poder fático do vendedor de impor a cláusula 

de reserva de domínio apesar de compra e venda ter sido pura154. 

 A posição de que a própria compra e venda irradia efeitos reais é de fato mais 

aderente à lei, mas também é criticável por tentar encontrar a todo custo conexões do modelo 

brasileiro com o alemão, de um lado, e o francês e italiano, de outro. O resultado dessa forma 

de abordar o tema é a imprecisão dos conceitos. Somente com muita cautela se pode 

comparar, por ex., o contrato de compra e venda brasileiro com o negócio jurídico de 

disposição do direito alemão, porquanto, supondo que ambos irradiem efeitos translativos, a 

compra e venda brasileira ainda assim não pode desempenhar a função de instrumento de 

garantia do vendedor como o contrato de direito real do direito alemão. Neste último 

ordenamento, após a conclusão da compra e venda, o vendedor pode postergar a celebração 

do contrato de direito real até o pagamento integral do preço, utilizando-a, assim, como meio 

de pressionar o comprador ao cumprimento de sua prestação. Aproximar o direito brasileiro 

aos modelos francês e italiano não é menos prejudicial, pois, fora o fato de as partes não 

precisarem celebrar um contrato de direitos reais além do negócio obrigacional, a estrutura 

dogmática da compra e venda brasileira é substancialmente diversa daquela da compra e 

                                                 
150 Larenz, SchldR I, § 2 V, pp. 26 ss. (“Schuldverhältnis als Prozeß”). 
151 SchuldR II.1, § 39 II d, pp. 20 s. 
152 Bydlinski, in: Estudos Larenz, pp. 1031 s. denomina a construção jurídica da compra e venda que conteria 

um contrato de direito real concludente de “monstruosidade da conclusão de um contrato por duas partes 

inconscientes” (“Monstruosität des ‘beiderseitig unbewußten Vertragsschlusses’”, p. 1032), pois ela está em 

evidente contradição com o princípio da autonomia privada (no direito brasileiro, art. 421 CC). Ver também 

Medina, RDCC 4, vol. 13 (2017), 493 (516 ss.). 
153 Wrangel/Zorzi, DBJV-Mitt. 32, 2 (2014), 5 (8, 19); Cap. II, A.II.2.(c).(aa), infra. 
154 Larenz, SchuldR II.1, § 39 II b, p. 15 (“einseitig erklärter Eigentumsvorbehalt”); Bydlinski, in: Estudos 

Larenz, pp. 1033 s. 
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venda francesa ou italiana. No Brasil, o negócio jurídico não transmite imediatamente a 

propriedade (o princípio da unidade não implica seguir o do consenso), enquanto nos direitos 

francês e italiano o adquirente já se torna proprietário solo consensu com a própria conclusão 

do contrato (princípio do consenso). 

 A nosso ver, ao menos no que tange à compra e venda, o modelo de transmissão de 

propriedade adotado pelo direito brasileiro pode ser mais bem analisado separando-se as 

coisas imóveis (aa) das móveis (bb). 

 (aa) Coisas imóveis 

 O regulamento da transmissão de propriedade em razão de uma compra e venda de 

coisa imóvel decorre da leitura conjunta dos arts. 481, 1225 I, 1227, 1245 a 1247 CC. Pelo 

contrato de compra e venda, o vendedor tem o dever de transmitir a propriedade ao 

comprador (art. 481), o que somente ocorre com o registro do título aquisitivo no Cartório 

de Registro de Imóveis (arts. 1225 I c/c 1227). Sendo esse título juridicamente inexistente 

ou nulo, o proprietário pode, após o cancelamento do registro, exercer ação reivindicatória 

contra o (falso) adquirente imediato ou contra qualquer terceiro, ainda quando ele esteja de 

boa-fé e tenha um justo título para sua aquisição (art. 1247 § único). A partir da simples 

leitura desses dispositivos, extraem-se duas importantes características do modelo brasileiro. 

Primeiro, o próprio título aquisitivo (no caso, a compra e venda) é registrado, conclusão essa 

confirmada, de um lado, pelo fato de o CC e a LRP não exigirem, em nenhum dispositivo, a 

celebração de outro negócio jurídico exclusivamente sobre a transferência de propriedade e, 

de outro lado, pelo fato de a LRP falar em registro “da compra e venda” (art. 167 I n. 29), e 

não de um outro contrato de direitos reais.155 Segundo, o direito brasileiro adotou a regra de 

que, comprovada a inexistência ou nulidade do título e cancelado o registro, o alienante não 

perde a propriedade (art. 1247 § único), ou seja, a transmissão da propriedade baseia-se no 

título aquisitivo e, por isso, depende de sua validade e eficácia. Essas duas características 

são confirmadas pela vontade do legislador da LRP, pois em sua exposição de motivos ele 

expressamente rejeitou o modelo alemão, o qual não exige um título translativo para o 

registro, em prol do brasileiro, no qual “o título tem importância vital e sem êle o registro 

não se processa”.156 

                                                 
155 Pietrek, Konsens über Tradition?, p. 92. 
156 Diário do Congresso Nacional de 5-9-1970, p. 4409, n. 6. Na LRP, ver art. 176 III 3, 4 e 5. Nas exposições 

de motivos e nas discussões do CC/2002, o tema do modelo de transferência de propriedade não foi nem mesmo 

levantado. Sobre as pouco claras discussões do CC/1916, cf. Sá Pereira, Manual VIII, n. 27 ss., pp. 108 ss. 
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 Essas regras, que indicam um modelo de apenas um negócio jurídico com eficácia 

translativa condicionada ao registro, são corroboradas pela leitura sistemática do 

ordenamento e pela prática jurídica. No direito brasileiro, qualquer pessoa pode, 

independentemente da intervenção do alienante, requerer o registro, desde que arque com as 

despesas (art. 217 LRP). Em outras palavras, celebrada a escritura pública da compra e 

venda, o adquirente tem o direito potestativo de adquirir a propriedade sobre o imóvel.157 

Daí decorre a nota essencial da compra e venda de imóveis: como a compra e venda não se 

restringe a obrigar as partes a transferir a propriedade, mas confere a qualquer pessoa a 

possibilidade de efetuar unilateralmente a transmissão, ela não é puramente obrigacional, 

mas tem um caráter de direito real.158 Isso não significa, porém, que o ordenamento não 

ofereça um instrumento para alcançar um acordo puramente obrigacional. No direito 

brasileiro, ele é obtido da seguinte forma: vendedor e comprador querem se obrigar desde já 

sobre a alienação do imóvel, mas porque o primeiro deseja impedir a transferência da 

propriedade antes de receber todo o preço, ele celebra um compromisso de compra e venda159 

pelo qual ele se obriga a concluir posteriormente o contrato definitivo de compra e venda.160 

Sistematicamente, o compromisso de compra e venda assume a função de uma compra e 

venda puramente obrigacional161 e, do ponto de vista econômico, é um instrumento à 

disposição do vendedor para se proteger contra o inadimplemento do comprador.162 Os 

interesses do comprador são, por sua vez, tutelados por meio do registro do compromisso de 

compra e venda (art. 167 I n. 9, 18 e 20), o qual lhe confere um direito real de aquisição 

assim que todo o preço tiver sido pago. 

 Tanto a interpretação gramatical, quanto a histórica e a sistemática levam, portanto, 

ao mesmo resultado: o contrato de compra e venda de imóveis irradia, per se, a eficácia 

translativa da propriedade. O direito brasileiro adota, na terminologia moderna, o princípio 

                                                 
157 Wrangel/Zorzi, DBJV-Mitt. 32, 2 (2014), 5 (8, 19). 
158 Certo no resultado, Bessone, Da compra e venda, n. 26, pp. 46 s.; Idem, Promessa de compra e venda, n. 15 

– 7, p. 70. 
159 A respeito, Geiben, in: Portugiesisch – Weltsprache, pp. 173 ss.; Idem, Der Vorvertrag, pp. 167 ss.; Azevedo 

Jr., Compromisso, passim. Segundo a opinião dominante, o compromisso de compra e venda é um contrato 

preliminar (ou pré-contrato) – Cf. Geiben, Der Vorvertrag, p. 219, com referências na nt. 1260; Noronha, 

Obrigações, p. 299. Em sentido diverso, apenas aproximando o compromisso de compra e venda do contrato 

preliminar, Diniz, Curso IV, pp. 631 s. 
160 Diniz, Curso IV, p. 631; Wrangel/Zorzi, DBJV-Mitt. 32, 2 (2014), 5 (10 s.); Pietrek, Konsens über 

Tradition?, p. 117. 
161 Geiben, RTDC 6, n. 22 (2005), 165 (179 s.); Harke, RabelsZ 72 (2008), 326 (327, 349); Bessone, Da compra 

e venda, n. 25, p. 45; Pietrek, Konsens über Tradition?, p. 112; Lotufo, Código Civil III.1, Com. Art. 481, p. 

156. No mesmo sentido, Bastos de Magalhães, RT 76, vol. 625 (1987), 32 (42). 
162 Em detalhes, Harke, in: Grundstücksrecht, pp. 134 ss. Sobre as prevenções e vantagens do compromisso de 

compra e venda, Wrangel/Zorzi, DBJV-Mitt. 32, 2 (2014), 5 (10 s.), e, sobre a função de segurança do contrato 

preliminar, Fernandes/Oliveira, in: Contratos empresariais, pp. 277 s. 
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da tradição (aqui também denominado “princípio do registro”163) combinado com o da 

unidade.164 Dessa opção de política legislativa não se pode extrair a impossibilidade de se 

alcançar os mesmos resultados obtidos em outros ordenamentos com o princípio da 

separação. No direito brasileiro, a duplicidade negócio jurídico puramente obrigacional – 

negócio jurídico de transmissão é atingida por meio de um contrato preliminar.165 Sob esse 

ponto de vista, não é possível visualizar no direito civil brasileiro uma compra e venda 

meramente obrigacional, como parece sugerir o art. 481,166 nem a transferência de 

propriedade por meio de um segundo negócio jurídico. Isso significaria dizer que, na prática 

brasileira, normalmente seriam concluídos três negócios jurídicos – um compromisso de 

compra e venda, um contrato de compra e venda e um contrato de direito real –, sendo os 

dois primeiros puramente obrigacionais. Mas por que alguém celebraria um pré-contrato 

para impedir a transmissão da propriedade, se a própria compra e venda já exercesse a função 

de um contrato puramente obrigacional? Aqui também fica patente o quão equivocada é a 

construção jurídica da “codeclaração” do contrato de direito real no negócio obrigacional: 

existissem dois negócios jurídicos, as partes deveriam poder declará-los separadamente, mas 

é exatamente porque essa separação não é possível que elas fazem uso do contrato preliminar 

de compra e venda. 

 Em resumo, o direito brasileiro segue, quanto às coisas imóveis, o princípio da 

tradição com o da unidade e a compra e venda produz efeitos reais, desencadeados, porém, 

pelo seu registro no Cartório de Imóveis competente.167 

                                                 
163 Stürner, in: V Jornada de Direito Civil, p. 51. 
164 No mesmo sentido, Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 91 ss.; Stürner, in: V Jornada de Direito Civil, p. 

64; Wrangel/Zorzi, DBJV-Mitt. 32, 2 (2014), 5 (7); Harke, in: Grundstücksrecht, p. 132; voto de Philadelpho 

Azevedo em STF, 1ª T., RExt. n. 9.482/DF, rel. Barros Barreto, j. 7-6-1945, in: http://www.stf.jus.br/ [24-4-

2017], p. 146 (“... em relação a imóveis, [...] a obrigação de dar admite perfeita execução coativa para melhor 

cumprimento do nexo contraído, nao exigindo siquer segunda e especifica volição, como no contrato real 

germanico”, grifo nosso). 
165 Stürner, in: V Jornada de Direito Civil, p. 64; Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 204 ss., 217; Harke, in: 

Grundstücksrecht, pp. 139 ss., especialmente 141 (embora o contrato preliminar signifique um rompimento 

com o princípio da unidade, e não com o da tradição). 
166 O art. 481 é traiçoeiro ao menos sob mais um aspecto: concluído o contrato por escritura pública (art. 108), 

o vendedor não tem dever de registrar a compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis e assim transferir 

a propriedade. Esse registro é, em verdade, um ônus do comprador, pois ele é o maior interessado na 

transferência e tem o dever de arcar com as respectivas despesas (art. 490). Na compra e venda de imóveis, 

portanto, o dever do vendedor de transmitir a propriedade não tem um conteúdo positivo (efetivamente 

transmitir a propriedade), mas negativo, ou seja, não impedir o registro do contrato pelo comprador, por ex., 

vendendo a mesma coisa a um terceiro. Esse dever negativo apresenta características tanto da obrigação 

negativa (ele tem conteúdo vago e indeterminado) quanto da obrigação de não fazer (ele é um direito pessoal), 

constituindo-se em uma espécie sui generis de obrigação. Sobre a obrigação negativa, cf. Barros Monteiro, 

Das modalidades, pp. 59 s. 
167 Nos últimos anos, ocorreram algumas mudanças legislativas no sentido de conferir maior proteção ao 

adquirente e mitigar os efeitos do art. 1247 CC. O principal deles é o art. 54 da Lei 13.097/2015, segundo o 
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 (bb) Coisas móveis 

 A transferência de propriedade de coisas móveis por compra e venda é regulamentada 

nos arts. 481, 1225 I, 1226, 1267 e 1268 CC: o contrato irradia para o vendedor o dever de 

transmitir a propriedade para o comprador (art. 481). Essa transmissão não ocorre, porém, 

com a simples conclusão do contrato (art. 1267 caput), mas exige um ato suplementar, 

nomeadamente a tradição (arts. 1225 I c/c 1226) ou um de seus modos substitutivos, como 

o constituto possessório, a cessão do direito de restituir, a traditio brevi manu (art. 1267 § 

único) e a traditio longa manu. Caso o título jurídico (aqui o contrato de compra e venda) for 

nulo, a entrega da coisa não transfere a propriedade para o comprador (art. 1268 § 2º). Dessa 

simples interpretação gramatical e sistemática do CC extraem-se três características da 

transmissão de propriedade no direito brasileiro vigente: (i) ele segue o princípio da tradição, 

porquanto a propriedade somente é transmitida ao comprador com a entrega ou um de seus 

modos substitutivos; (ii) a lei não exige a celebração de um negócio jurídico voltado 

exclusivamente à transferência da propriedade (contrato de direito real); e (iii) a aquisição 

da propriedade pelo comprador sempre se fundamenta em um título jurídico. Segundo o CC, 

portanto, o vendedor transfere a propriedade ao comprador por meio dos efeitos translativos 

irradiados pelo próprio contrato de compra e venda no momento da entrega da coisa. No 

entanto, parte da doutrina questiona essa leitura da lei e elenca três razões que seriam, a seu 

ver, suficientes para demonstrar a necessidade de admitir o princípio da separação: a 

construção dogmática da compra e venda com reserva de domínio, os meios substitutivos da 

tradição e a impossibilidade de aplicar as regras de representação à aquisição da posse.168 

 Na transação comercial da compra e venda com reserva de domínio, as partes 

desejam vicular-se ao contrato de compra e venda, a coisa deve ser imediatamente entregue 

ao comprador, mas o vendedor quer manter a propriedade da coisa como instrumento de 

                                                 
qual os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis 

são eficazes em relação a alguns atos jurídicos anteriores que não tenham sido registrados ou averbados na 

matrícula do imóvel, por ex., o registro de citação de ações reais e pessoais reipersecutórias. Essa mudança é 

vista por alguns autores como um passo no sentido de conferir abstração ao sistema de transferência de 

propriedade, de modo que o sistema de registro deixaria de ser “causal amplo” para se tornar “causal limitado” 

(assim, Kloh, in: Direito Privado, pp. 153 ss.; semelhante, Santana de Melo, Teoria geral, pp. 194 ss.). Em 

verdade, como destacamos brevemente acima (nt. 19 supra), porque o direito brasileiro segue o princípio da 

unidade, não há que se falar em abstração da transferência de propriedade. O princípio da abstração (e qualquer 

grau de abstração do ato de transferir) tem como pressuposto o negócio jurídico de disposição, que inexiste no 

direito brasileiro no que tange à compra e venda de imóvel (e, como veremos, de móvel). O real significado 

do art. 54 da Lei 13.097/2015 é admitir, inconscientemente, o instituto da aquisição de propriedade (originária) 

por terceiro de boa-fé. Nesse sentido, falando corretamente em aquisição a non domino, Kern, RDI 38, vol. 78 

(2015), 15 (28 ss.). 
168 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 58 s.; Vanzella, O contrato, pp. 230 ss.; Simões, Transmissão, 

pp. 118 s. 
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garantia, porque ainda não recebeu todo o preço.169 Segundo essa parte da doutrina, porque 

a justaposição de uma condição suspensiva ao contrato de compra e venda teria a 

consequência de que as partes ainda não estariam vinculadas antes do pagamento do preço, 

a compra e venda com reserva de domíno somente poderia ser configurada por meio de dois 

negócios, um contrato de compra e venda puro e um contrato de direito real celebrado sob 

condição suspensiva de adimplemento do preço.170 Por outras palavras, a compra e venda 

com reserva de domíno teria como pressuposto necessário o princípio da separação, pois, do 

contrário, ela não poderia ser compreendida do ponto de vista dogmático. O princípio da 

unidade seria, por sua vez, incompatível com esse tipo de compra e venda. Ora, esse 

argumento somente seria vinculante para o direito brasileiro se essa construção dogmática 

fosse a única possível. No entanto, e deixando-se aqui de lado as críticas (talvez procedentes) 

ao uso da condição para configuração dogmática da compra e venda com reserva de 

domínio,171 é perfeitamente possível harmonizá-la com o princípio da unidade: a condição 

suspensiva não precisa necessariamente incidir sobre todos os efeitos queridos de um 

negócio jurídico. Nada impede sua incidência sobre apenas alguns ou um dos efeitos do 

contrato, no caso a transmissão da propriedade.172 

 Do ponto de vista histórico, as teorias da duplex perfectio173 e da quadruplex 

perfectio174 confirmam essa possibilidade, porquanto ambas admitiam uma compra e venda 

com suspensão apenas da transmissão do risco para o comprador.175 No direito vigente, nem 

                                                 
169 Bessone, RT 32, vol. 145 (1943), 365 (366 s.). Em detalhes sobre os interesses envolvidos, HKK/Ernst § 

449 Rdnr. 1. 
170 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 58; Vanzella, O contrato, p. 230; Simões, Transmissão, pp. 118 

s. Em detalhes sobre a compra e venda com reserva de domínio, Couto e Silva, Comentários CPC XI.2, n. 610 

ss., pp. 532 ss., especialmente n. 615, pp. 539 s. 
171 Por ex., Perissinotto, Themis 6, n. 11 (2005), 65 (71 ss., especialmente 80); Bessone, Compra e venda, n. 

115, pp. 217 ss.; Souza, Da compra e venda, n. 163, pp. 408 ss. Na Itália, surgiram ao menos quatro propostas 

de configuração dogmática diferentes da condição suspensiva – Cf. Luminoso, La compravendita, n. 48, pp. 

164 ss.; Bianca/De Nictolis, La vendita, n. 266, pp. 585 ss. 
172 Larenz, SchuldR II.1, § 39 II d, pp. 20 s., nt. 25 (de lege ferenda em relação ao direito alemão); Azulay, 

Compra e venda condicional e reserva de domínio, n. 119, pp. 175 ss., n. 125 s., pp. 186 ss.; Espínola, Pandectas 

I, Segunda Parte, p. 582 (em comentário a STF, Agg. Pet. n. 4.063, rel. Edmundo Lins, j. 16-4-1926) e Sexta 

Parte, p. 6 (em resenha de: J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Commercial brasileiro – Vol. VI 

– Parte Segunda, 1927); Alvim, Da compra e venda, n. 346, pp. 249 ss.; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. 

art. 521, p. 426; Diniz, Curso III, p. 216; Zenun, Da compra e venda, n. 224, p. 96. Implicitamente, Picanço, 

Da compra e venda, pp. 16, 22; Camargo, Ciência do Direito 1, t. 1 (1934), 145 (145). Na jurisprudência 

nacional, cf. TAppSP, 2ª Cam., App. Cív. n. 4.059, rel. Antão de Moraes, j. 6-11-1938, AJ 49 (1939), 124 ss. 

(124, n. 2); TJSP, 9ª Cam. Ext. Dir Priv., Ap. com Rev. n. 0007900-87.2010.8.26.0453, rel. Adilson de Araujo, 

j. 5-8-2014, in: http://www.tjsp.jus.br/ [16-5-2016]. De maneira peculiar, J. X. Carvalho de Mendonça via na 

compra e venda como reserva de domínio a suspensão apenas da transmissão da propriedade por meio de um 

termo – Cf. Tratado VI – Parte II, n. 756, p. 149. 
173 Cap. I, B.2.(b).(bb), supra. 
174 Cap. I, C.II, supra. 
175 Ressalte-se, porém, a diferença das situações: enquanto na compra e venda de coisa incerta a concretização 

não pode ser concebida como uma condição, porque ele pode ser exigida pelo comprador, na compra e venda 



 

140 

 

a lei e nem a doutrina apresentam qualquer motivo para restringir o uso da condição 

suspensiva de maneira diversa.176 Pelo contrário, é da essência do negócio jurídico sob 

condição suspensiva irradiar ao menos alguns efeitos jurídicos, por ex. o direito expectativo 

e o direito de exercício de atos de conservação (art. 130). Ao mesmo tempo, a autonomia 

privada e o princípio da liberdade contratual (art. 421) militam em favor do livre uso da 

condição suspensiva pelas partes dos instrumentos jurídicos para atingir objetivos tolerados 

pelo ordenamento jurídico. Decisivo, porém, é o fato de nem mesmo os defensores da 

necessidade de um segundo contrato de direito real sob condição suspensiva pensarem 

diferente, pois, se todos os efeitos queridos pelas partes com o contrato de direito real sob 

condição suspensiva estivessem necessariamente condicionados, como explicar a 

transferência do risco da coisa para o comprador a partir do momento de sua entrega (art. 

524)?177 No direito brasileiro vigente,178 o contrato de direito real condicionado irradiaria, 

por força da regra res perit domino (arts. 234, 237 e 492 caput),179 ao menos um dos efeitos 

                                                 
com reserva de domínio a falta de pagamento simplesmente impede a transferência da propriedade. Por isso, 

as críticas feitas acima (Cap. I, B.2.(b).(bb), supra) não se aplicam à reserva de domínio. 
176 Pontes de Miranda, Tratado V, § 541, n. 2, p. 170; Azulay, Compra e venda condicional e reserva de 

domínio, n. 119, p. 177, n. 121, pp. 181 s. Infelizmente, a maioria dos autores nem mesmo se pronuncia sobre 

a extensão do objeto da condição suspensiva. 
177 Essa pergunta é intensamente discutida desde o século XVII. A respeito, HKK/Ernst § 449 Rdnr. 6. 
178 No direito pré-codificado, quando vigia a regra do periculum est emptoris e, portanto, distribuição de risco 

e transmissão da propriedade estavam desvinculadas, a construção do contrato de direito real sujeito à condição 

suspensiva resolveria o problema da compra e venda com reserva de domínio, porque o risco era transmitido 

ao comprador por força da compra e venda, enquanto a transmissão da propriedade somente se daria com o 

implemento da condição do contrato de direito real (esse pressuposto é implicito, por ex., em HKK/Ernst § 

449 Rdnr. 7). Já o direito brasileiro vigente acopla, como regra (ver Cap. IV, A.III.1.(b).(cc), infra), transmissão 

da propriedade e transferência do risco (regra res perit domino), de forma que, caso fosse admitida a separação 

entre compra e venda e contrato de direito real, tanto a propriedade quanto o risco seriam necessariamente 

transferidos ao comprador no momento da irradiação de todos os efeitos do negócio jurídico de disposição, ou 

seja, após o implemento da condição. Logo, ao menos no direito nacional, a admissão de um contrato de direito 

real não conseguiria separar a transmissão do risco da transferência de propriedade. Uma alternativa de lege 

ferenda seria abandonar a regra res perit domino e associar a transmissão do risco à entrega da coisa (e não à 

transmissão da propriedade), como faz o direito alemão (§ 446 1 BGB, cf. Hager, Die Gefahrtragung, pp. 53 

ss.; Stadler, Gestaltungsfreiheit, pp. 271 ss.; Chianale, Obbligazione di dare, pp. 250 s.; Harke, Besonderes 

SchuldR, Rdnr. 41). 
179 Cap. IV, A.III.1.(b).(cc), infra. 
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típicos do negócio jurídico puro, nomeadamente fazer com que o contrato de compra e 

venda180 transmitisse o risco da coisa para o comprador.181 / 182 

 Muito semelhante é o argumento dos meios substitutivos da tradição: se nos meios 

substitutivos da tradição (constituto possessório, traditio brevi manu, traditio longa manu e 

cessão do direito de restituir) a transmissão da propriedade ocorreria por mero contrato, a 

hipótese normal de tradição por entrega efetiva da coisa também pressuporia um contrato de 

direito real.183 Essa conclusão carece de fundamento tanto em seu pressuposto dogmático 

quanto em sua consequência. Por um lado, em um ordenamento que adote o princípio da 

tradição com o da separação, os meios substitutivos da tradição não fazem as vezes do 

contrato de direito real. Nesse sistema, a transmissão da propriedade (tradição em sentido 

amplo) tem dois requisitos, nomeadamente o contrato de direito real e a entrega (tradição em 

sentido estrito).184 Os meios substitutivos da tradição (por ex., o constituto possessório) 

substituem a efetiva entrega (tradição em sentido estrito); sobre o contrato de direito real, 

eles nada dizem nem alteram: também aqui o efeito translativo é irradiado pelo contrato de 

direito real, e não pelo meio substitutivo. Não é por outro motivo que, mesmo nos 

ordenamentos jurídicos do princípio da tradição com o da separação, esses meios 

substitutivos da tradição constituem exceções à regra.185 Por outro lado, fossem esses meios 

substitutivos motivo suficiente para alterar (melhor: subverter) o modelo de transmissão da 

propriedade do direito positivo brasileiro, eles levariam não ao sistema do princípio da 

tradição com o da separação, como querem os defensores da tese ora combatida, mas ao do 

consenso com o da separação, pois apenas no último a transferência da propriedade ocorre 

apenas por força de um contrato.186 Esse passo, porém, ninguém ousa. 

                                                 
180 Apesar de o risco da coisa envolver, em última instância, atribuição de patrimônio e, portanto, ser um efeito 

típico do direito das coisas, sua transferência se baseia necessariamente no contrato de compra e venda, pois 

mesmo em um sistema jurídico que adote o princípio da separação ele pode ser transferido para o comprador 

independentemente do contrato de direito real (por ex., no caso de mora do credor). Sob esse aspecto, todo o 

contrato de compra e venda (mesmo na vigência do princípio da separação!) pode potencialmente irradiar 

efeitos de direito real. 
181 No fundo, o fato de a compra e venda com reserva de domínio exigir uma separação entre transferência da 

propriedade e transferência do risco cria uma situação de tensão que acaba colocando em xeque a summa 

divisio em direitos obrigacionais e direitos reais. Afinal, ao deslocar o risco da coisa para o comprador, a 

compra e venda irradia um efeito real. A respeito, Wieacker, DR 6 (1941), 49 (56 et passim). 
182 No mesmo sentido, Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 99 s. 
183 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 58; Vanzella, O contrato, pp. 231 s.; Simões, Transmissão, p. 

119. 
184 Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 46 s.; na legislação, por ex., § 929 1 BGB. 
185 Cap. II, A.II.1.(c), supra. 
186 Sobre o medelo do princípio do consenso com o da separação, cf. Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 44 

s. Foi exatamente essa razão que levou alguns autores alemães a ver na admissibilidade do constituto 

possessório (§ 929 II) a vigência de facto do princípio do consenso na Alemanha (cf. nt. 105 supra). O termo 

“de facto” deve ser destacado, porque os meios substitutivos da entrega exigem, necessariamente, um acordo 
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 O terceiro argumento é formulado da seguinte forma: não sendo a tradição (em 

sentido estrito) um negócio jurídico, seria necessário admitir um contrato de direitos reais, 

porque apenas negócios jurídicos são passíveis de representação.187 Aqui surgem pelo menos 

duas dificuldades insuperáveis. Primeiro, o art. 1205 CC determina expressamente a 

aplicação das regras de representação à aquisição de posse por meio de representante (inc. 

I) ou por meio de mandatário sem poderes de representação (inc. II). O direito positivo não 

pode, sem enorme esforço dogmático, ser simplesmente ignorado. Segundo, e aqui surge o 

argumento decisivo, o entendimento doutrinário de que a representação não seria aplicável 

à aquisição da posse se encontra na contramão do desenvolvimento histórico do instituto 

tanto no direito romano188 quanto no direito comum189 e no atual. Na verdade, ele é resultado 

da absorção irrefletida da doutrina alemã dominante em meados do século XX. No direito 

alemão, os “pais do BGB” reputaram o uso das regras de representação à aquisição de 

propriedade tão óbvia que ele nem mesmo precisaria constar de um parágrafo do BGB.190 

No entanto, devido à má interpretação do § 854 I BGB, a doutrina majoritária de meados do 

século XX passou a negar essa possibilidade,191 erro esse que recentemente vem sendo aos 

poucos reconhecido e corrigido com a aplicação analógica das regras de representação (§§ 

164 ss. BGB).192 Ora, o fato de a doutrina brasileira ter injustamente mandado o art. 1205 

CC a ostracismo comprova o perigo de incorporar entendimentos doutrinários estrangeiros 

como aprioristicamente corretos sem a devida reflexão crítica. A doutrina nacional teria 

andado melhor se tivesse analisado o problema em si, pois então teria percebido a enorme 

semelhança entre a declaração de vontade por meio de representante e a aquisição de posse 

por meio de outra pessoa.193 O art. 1205 CC não apenas deve ser respeitado enquanto lei, 

                                                 
diverso do contrato, de forma que, do ponto de vista dogmático, há uma diferença entre um sistema do princípio 

do consenso e um sistema que chega ao mesmo resultado por meio, por ex., do constituto possessório. 
187 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 58; Vanzella, O contrato, pp. 230 s.; Simões, Transmissão, p. 

119. 
188 Klinck, AcP 205 (2005), 487 (501 s.). Em detalhes, do mesmo autor, Erwerb durch Übergabe, pp. 21 ss. et 

passim. 
189 Fischer, in: Symbolae van Oven, pp. 361 ss. 
190 O § 801 do Erster Entwurf previa que “à aquisição de posse por meio de representante se aplicam 

analogamente os dispositivos sobre a aquisição por um negócio jurídico celebrado por um representante” (“Auf 

den Besitzerwerb durch Vertreter finden die Vorschriften über den Erwerb aus einem von dem Vertreter 

vorgenommenen Rechtsgeschäfte entsprechende Anwendung”). A Zweite Kommission considerou esse artigo 

supérfluo, “porquanto mesmo sem esse dispositivo uma analogia não seria desconhecida” (“... da auch ohne 

eine solche Bestimmung die Analogie nicht verkannt werden würde”, cf. Mugdan, Materialien III, p. 505). 
191 Klinck, AcP 205 (2005), 487 (505 ss.). 
192 Klinck, AcP 205 (2005), 487 ss.; Wieling, SachenR I § 4, IV 2, pp. 174 ss. Em sentido contrário, mas pouco 

convincentes, Wilhelm, SachenR Rdnr. 896 ss. e Bauer/Stürner, SachenR § 8 II Rdnr. 6. 
193 Klinck, AcP 205 (2005), 487 (494 s. et passim). O simples argumento de que a posse seria um fato não é 

suficiente para afastar a representação, pois também nos casos típicos de representação o representado não 

pronuncia, ele mesmo, as palavras que produzem a manifestação de vontade, mas o faz por meio de seu 
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mas também porque está em consonância com a evolução histórica da aquisição da posse 

por terceiro e, acima de tudo, porque é aderente à realidade194. 

 Logo, nenhum dos argumentos a favor do reconhecimento do princípio da separação 

no contrato de compra e venda merece ser acolhido.195 Também quanto às coisas móveis, o 

direito brasileiro segue o princípio da tradição combinado com o da unidade.196 A compra e 

                                                 
representante. A aplicação das regras de representação à aquisição de posse por terceiro era amplamente 

reconhecida na pandectística do século XX. Ver farta literatura indicada por Klink, Erwerb durch Übergabe, 

pp. 16 s., especialmente nt. 6. 
194 Pense-se, por ex., na aquisição de posse por sociedade, por um recém-nascido ou por um nascituro em caso 

de doação (art. 542). A respeito, Klinck, AcP 205 (2005), 487 (496 ss.). Na literatura brasileira, ressalve-se ao 

menos Bessone, que expressamente admite a aquisição de posse por intermédio representante – Cf. Direitos 

reais, n. 209, pp. 281 s. 
195 Alguns autores sustentam ainda a admissibilidade do princípio da separação no direito brasileiro com 

fundamento no art. 307 caput (assim, por ex., Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 55 s., 141; 

implicitamente, Xavier Leonardo, in: Estudos Couto e Silva, p. 266). Essa interpretação esbarra, porém, em 

algumas dificuldades. Além de o pagamento ser um ato-fato (cf., dentre outros, Pontes de Miranda, Tratado 

XXIV, § 2903, pp. 146 ss.; Ribeiro de Assis, in: Estudos VIII, pp. 444 ss.; Marçal Tucci, RDCC 4, vol. 10 

(2017), 51 ss.; Miragem, Obrigações, pp. 300 ss., 305 ss.), o que por si só já impediria identificá-lo com um 

negócio jurídico de disposição, mesmo em um ordenamento jurídico que adota o princípio da separação (como 

o direito alemão), o pagamento (Erfüllung) não se confunde com negócio jurídico de disposição, pois enquanto 

aquele é voltado para a extinção do crédito e, portanto, exige, em uma compra e venda, tanto o ato de prestação 

(Leistungshandlung) quanto a ocorrência do resultado da prestação (Leistungserfolg), a celebração do negócio 

jurídico de disposição constitui apenas uma parte do ato de prestação (cf. Larenz, SchuldR I, § 18 I, p. 239). 

No caso do contrato da compra e venda, por ex., além da celebração do negócio jurídico de disposição, é 

necessária a entrega da coisa para ocorrer a transferência da propriedade e, por conseguinte, o pagamento. 

Logo, pagamento não pode ser equiparado ao negócio jurídico de disposição do princípio da separação (no 

mesmo sentido, Pontes de Miranda, Tratado XXIV, § 2902, n. 2, pp. 143 s., § 2903, n. 2, pp. 148 s.). No direito 

brasileiro, a dificuldade de compreender o art. 307 caput decorre, em verdade, da falta de precisão do termo 

“pagamento”. Como pagamento stricto sensu não se confunde nem com o negócio jurídico de disposição, nem 

com o negócio jurídico obrigacional e, portanto, nem com o negócio jurídico obrigacional-real (como no direito 

brasileiro), “pagamento” no art. 307 caput não pode significar pagamento stricto sensu, pois este não depende 

necessariamente de o devedor (ou quem cumpra a obrigação em seu lugar) ter poder de disposição sobre a 

coisa. Se, por ex., uma coisa for oferecida ao público em estabelecimento comercial e alguém comprar uma 

coisa de boa-fé de um vendedor sem poder de disposição sobre ela, o comprador adquirirá a propriedade (art. 

1268 caput) e haverá pagamento stricto sensu, e isso apesar do art. 307 caput. Em consequência, no sistema do 

CC, “pagamento” no art. 307 caput somente pode significar irradiação do efeito de transferência da 

propriedade, sobrepondo-se com a primeira parte do art. 1268 caput. Para ser mais claro, o art. 307 caput 

poderia ser formulado do seguinte modo: “O negócio jurídico só terá eficácia de transferir a propriedade 

quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu”. Uma análise da origem histórica dessa 

norma confirma essa leitura. Ao redigir esse dispositivo, Bevilaqua não quis regulamentar nem o pagamento 

stricto sensu, nem designar um negócio jurídico de disposição, mas apenas indicar a necessidade de 

“autorização” do devedor incapaz para dispor sobre coisa própria ou do terceiro para dispor sobre coisa do 

devedor (cf. Codigo Civil IV, Com. art. 933, n. 1, p. 85). No CC/2002, essa interpretação do Bevilaqua deve 

ser temperada sob dois aspectos. Primeiro, o negócio jurídico do relativamente incapaz (o do absolutamente 

incapaz não pode ser realizado por ele mesmo nem mesmo com “autorização”, mas apenas pelo próprio tutor 

ou curador) é anulável (art. 171 I), ou seja, ele produz efeitos (inclusive os de direito real) que podem ser 

desfeitos por meio da anulação. Como aqui a “autorização” do tutor ou curador somente tem o efeito de validar 

o ato (art. 176), o art. 307 caput não se aplica ao ato de disposição do relativamente incapaz. Segundo, o termo 

“autorização” não foi empregado de maneira técnica, pois o ato de tutor ou curador de impedir a invalidade do 

ato do relativamente incapaz antes da celebração do negócio jurídico tem o nome de negócio jurídico de 

assistência, enquanto autorização é o ato do proprietário que permite terceiro dispor em nome próprio sobre 

seu patrimônio (por ex., no contrato estimatório, art. 534). Sobre esse tema, dentre outros, Gozzo, RIASP 10, 

n. 20 (2007), 66 ss. 
196 No mesmo sentido, Pietrek, Konsens über Tradition?, pp. 100 ss.; Stürner, in: V Jornada de Direito Civil, 

p. 64; Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, pp. 347 e 50, nt. 355. 
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venda de coisas móveis não é puramente obrigacional, como uma leitura isolada do art. 481 

poderia sugerir, mas irradia efeitos translativos quando da tradição ou um de seus meios 

substitutivos. 

3. Resultado parcial 

 O direito brasileiro adota, para a transferência de propriedade em caso de contrato 

de compra e venda, o modelo do princípio da tradição com o da unidade. Com isso não se 

exclui, de forma alguma, a existência de um negócio jurídico de disposição para 

transferência de propriedade de outros contratos ou para alienação de direitos. Apesar dos 

possíveis inconvenientes daí resultantes, nada impede a adoção de diversos modelos de 

transmissão de propriedade por um único ordenamento jurídico.197 A análise de eventuais 

vantagens e desvantagens dessa escolha de política do legislador, bem como dos mecanismos 

empregados no sistema brasileiro para lidar com as últimas, não é relevante para o presente 

estudo e, por isso, deve ser deixada para melhor oportunidade. 

III. Relação entre dever de prestação do vendedor, transferência de propriedade e vício de 

direito 

 A análise do regulamento sobre transferência de propriedade no CC revelou a 

imprecisão do art. 481 quanto ao caráter puramente obrigacional da compra e venda. Embora 

conste desse dispositivo que por esse contrato o vendedor “se obriga” a transferir o domínio, 

a interpretação sistemática revelou que o próprio contrato irradia o direito real quando 

acompanhado da tradição (coisas móveis) e do registro (coisas imóveis), porquanto a 

transmissão da propriedade não exige a celebração de um contrato de direito real. Não 

bastasse essa incongruência entre o art. 481 e o restante do CC quanto à eficácia translativa 

da compra e venda, a leitura desse dispositivo em vista do sistema do direito positivo 

brasileiro revela que ele é perigoso sob ao menos mais um aspecto: se o vendedor é obrigado 

a “transferir o domínio”, o dever de prestação do vendedor consistiria, à primeira vista, na 

transferência da propriedade ao comprador.198 Afinal, se o vendedor tem o dever de 

                                                 
197 Exemplo claro dessa possibilidade é o direito inglês, o qual, na compra e venda de coisas móveis regida 

pelo SGA, deixa para as partes a determinação do momento da transferência da propriedade (SGA s. 17) e, na 

falta de acordo, adota como regra o princípio do consenso (SGA s. 18 r. 1); para os demais contratos sobre 

móveis, como doação e permuta, vale o princípio da tradição. Já a propriedade sobre imóveis é transmitida por 

meio de dois atos, um “deed” seguido de um “registration”. A respeito, Aschenbrenner, Die 

Sicherungsübereignung, pp. 100 ss.; Bauer/Stürner, SachenR, § 64 Rdnr. 103 ss. 
198 Assim interpreta a doutrina amplamente dominante desde o CC/1916, por ex., Bevilaqua, Codigo Civil IV, 

Com. art. 1122, n. 1, p. 287; Carvalho Santos, Código Civil XVI, n. 2, p. 10; Rodrigues, Direito Civil III, n. 

65, pp. 139 s.; Barros Monteiro, Curso de obrigações – 2ª parte, p. 78; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. 

art. 481, pp. 16, 19; Chaves, Tratado II.1, p. 506; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 217, p. 150; 
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transmitir a propriedade, nada mais natural que, caso ele não o faça, incorra imediatamente 

em inadimplemento e possa ser por isso responsabilizado nos termos dos arts. 389 ss. CC. 

No entanto, também o conteúdo do dever prestacional do vendedor não é delimitado pela 

simples definição do contrato de compra e venda, mas pelas regras específicas de 

inadimplemento aplicáveis a esse contrato, especialmente as sobre vício de direito. 

 Existem basicamente dois modelos de regulamentação do vício de direito em um 

sistema jurídico: ou o vendedor é obrigado a transferir a propriedade e pode ser acionado 

por inadimplemento da obrigação imediatamente depois da entrega, caso esse resultado não 

seja alcançado,199 como no direito alemão vigente (§ 435 BGB),200 ou o vendedor tem apenas 

o dever de entregar a coisa e garantir a posse pacífica do comprador, com a consequência de 

que ele somente pode ser responsabilizado por ação de regresso quando a posse do 

comprador for impedida por terceiro (por ex., pelo verdadeiro proprietário) ou de alguma 

forma prejudicada (por ex., pela existência de um usufruto de terceiro),201 como em linhas 

gerais no direito romano quanto ao dever do vendedor.202 No primeiro caso está-se diante do 

princípio do “proporcionamento” (Verschaffungsprinzip) e, no segundo, do princípio da 

evicção (Eviktionsprinzip).203 O legislador brasileiro determinou, de um lado, o dever do 

vendedor de “transferir o domínio” para o comprador (art. 481) e, de outro, previu o regime 

jurídico da evicção (arts. 447 ss.). Com isso, chegou-se ao seguinte resultado: embora o 

vendedor esteja obrigado a transmitir a propriedade ao comprador, este não pode acionar 

                                                 
Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 173, p. 265; Venosa, Direito Civil II, pp. 273 s.; Lôbo, 

Contratos, pp. 220 s.; Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 481, p. 32; Wald/Cavalcanti/Paesani, 

Direito Civil III, p. 31; Lotufo, Código Civil III.1, Com. art. 481, pp. 154, 157; Assis/Andrade/Alves, 

Comentários V, Com. art. 481, pp. 736 s.; Miragem, Obrigações, pp. 163 s.; Cerqueira, in: Direito contratual, 

p. 94; Ribeiro Lopes, in: Contratos, pp. 75 s. Ver também Cap. II, nt. 214 infra. 
199 Ernst, Rechtsmängelhaftung, p. 3; Blomeyer, in: Deutsche Landesreferate, pp. 343 ss. 
200 Medicus/Lorenz, SchuldR II, § 74 Rdnr. 30; Harke, Besonderes SchuldR, § 1 Rdnr. 34 e 53. Sobre o BGB 

antes e depois da Schuldrechtsmodernisierung de 2002, Dieckmann, Der Nacherfüllungsanspruch, pp. 88 ss., 

99 s. 
201 Ernst, Rechtsmängelhaftung, p. 8. 
202 Cerqueira, in: Direito contratual, p. 97; Harke, RIHGB 178, n. 473 (2017), 31 (45). Sobre a evicção no 

direito romano, Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 278 s., 293; Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches 

Privatrecht, § 41 Rdnr. 17, 25 ss.; em detalhes, Ernst, Rechtsmängelhaftung, pp. 12 ss.; Bastos de Magalhães, 

BF 17, vol. 11 (1978), 25 ss. 
203 Resumidamente, Larenz, SchuldR II.1, § 40 II b, p. 31; do ponto de vista histórico-crítico, HKK/Ernst §§ 

434-435 Rdnr. 26 ss. Nesse tema, cf. a obra clássica de Rabel, Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im 

Rechte, 1902. A doutrina brasileira tende a confundir (por ex., Lara Leite, Evicção, n. 14 s., pp. 62 ss.; Costa, 

Evicção, p. 23 et passim; por influência, STJ, 3ª T., REsp. n. 1.713.096/SP, rel. Nancy Andrigui, j. 20-2-2018, 

DJe 23-2-2018) os dois sistemas (mutualmente excludentes) de responsabilidade por vício de direito. Para 

comprovar a possibilidade de evicção por perda de propriedade é indicado o seguinte ex.: “... na hipótese em 

que o adquirente tem a propriedade, sem posse direta ou indireta da coisa, e terceiro vence a ação de 

reivindicação dessa mesma coisa, há evicção, mas não há desapossamento. A simples privação do domínio 

caracteriza a evicção” (cf. Costa, Evicção, p. 23). Ora, se o terceiro ingressou com ação reivindicatória e 

ganhou, era porque o adquirente nunca teve propriedade. Não pode, portanto, ter havido evicção por sua perda. 

Expressamente nesse sentido, Gondim, Da evicção, p. 13. 
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aquele pelo inadimplemento antes da ocorrência da evicção. Por outras palavras, caso, por 

ex., o vendedor aliene uma coisa de terceiro e a entregue ao comprador, o dever de transmitir 

a propriedade não foi devidamente adimplido (poder-se-ia falar aqui de “adimplemento 

ruim”204 ou “defeituoso”205) pelo vendedor, mas este somente pode ser chamado à 

responsabilidade se e quando o comprador for destituído da coisa em regra por sentença ou 

ato administrativo (por ex., apreensão de veículo roubado por autoridade policial) em favor 

de um terceiro.206 Há, portanto, uma situação inusitada de inadimplemento de um dever de 

prestação sem consequências imediatas para o vendedor.207 

 A combinação do modelo de transferência da propriedade com o princípio da evicção 

revela o verdadeiro conteúdo do dever de prestação do vendedor. Em se tratando de coisas 

móveis, o vendedor tem apenas o dever de entregar a coisa. Se a propriedade foi efetivamente 

transmitida ao comprador por meio da tradição, é, em princípio, irrelevante. No caso de 

coisas imóveis, o dever do vendedor de “transferir o domínio” é ainda mais atenuado: 

celebrada a compra e venda por escritura pública, o vendedor tem apenas o dever de 

transmitir a posse (geralmente por meio da entrega de chaves) ao comprador. Quem tem 

efetivo interesse em transferir a propriedade e dever de arcar com os respectivos custos é o 

próprio comprador (art. 490), o qual pode alcançá-lo sem qualquer interferência do vendedor 

(art. 217 LRP). À luz dessas regras, fica claro quão enganoso é o art. 481: apesar de o 

vendedor ter o dever de “transferir o domínio”, seu inadimplemento não leva a maiores 

consequências enquanto não ocorrer a evicção. Tanto no caso de coisas móveis quanto no 

de imóveis, o único dever imediatamente exigível é o da transmissão da posse; apenas 

mediatamente o inadimplemento do dever de transferir a propriedade tem consequências 

jurídicas. Por esse motivo, melhor do que “dever de transferir o domínio” (art. 481) seria 

falar em dever de transferir a posse e de garantir a plena aquisição do domínio. No 

                                                 
204 Pontes de Miranda, Tratado XXXIX, § 4266, n. 3, pp. 83 s.; § 4323, n. 3, p. 371. 
205 Cerqueira, in: Estudos Jayme, p. 501. 
206 Cerqueira, in: Direito contratual, p. 104; Gondim Filho, RF 49, vol. 142 (1952), 40 (40 s.); Diniz, Curso III, 

pp. 131 ss.; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 209, pp. 117 ss. Com relação aos dois últimos autores, 

ressalve-se, porém, quanto à possibilidade de evicção por perda da propriedade, cf. nt. 203 supra. 
207 Sem razão, Pontes de Miranda equipara o direito brasileiro ao direito alemão anterior à 

Schuldrechtsmodernisierung de 2002 (cf. Tratado XXXVIII, § 4212, n. 1, p. 245). Na verdade, como já 

delineado no corpo no texto, enquanto o direito brasileiro manteve-se, em linhas gerais, na tradição do direito 

romano e do direito comum, que seguiam o princípio da evicção (cf. Coing, Europäisches Privatrecht I, § 87 

II, pp. 451 s.), o direito alemão adotou solução do princípio do “proporcionamento”. Sobre a evolução histórica 

do BGB, HKK/Ernst §§ 434-435 Rdnr. 31 s. et passim. 
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resultado, o uso do regulamento da evicção na compra e venda faz o trecho “transferir o 

domínio” letra morta.208 

 Nesse ponto, o direito brasileiro vigente aproxima-se do direito romano e do direito 

comum. Esse conhecimento será importante para compreender como as regras específicas 

da compra e venda se relacionam com o regulamento geral das obrigações no próximo 

tópico. 

IV. Tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer 

 Antes de adentrar propriamente na compra e venda de coisa incerta, é preciso fixar 

exatamente o significado e o alcance da classificação das obrigações que permeia relevante 

parte de seu regramento, nomeadamente a tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer. Já 

aqui se torna clara a importância do estudo de transferência de propriedade e do conteúdo 

do dever do vendedor. Por um lado, o conteúdo das obrigações de dar é diretamente 

determinado pelas regras de transmissão da propriedade. Em um sistema que adota, por ex., 

o princípio do consenso, o dever do vendedor não constitui uma obrigação de dar, porque 

ele tem por conteúdo apenas transmitir a posse, visto que o comprador adquire a propriedade 

solo consensu.209 Já em um ordenamento que segue o princípio da separação, a compra e 

venda, se compreendida como uma obrigação de dar, exige para seu adimplemento a 

conclusão de um segundo negócio jurídico (o contrato de direitos reais)210 e, se 

                                                 
208 Nesse sentido, apontando uma “contradição”, Harke, RIHGB 178, n. 473 (2017), 31 (45 s.). No caso de 

evicção, o fundamento jurídico do vendedor para responsabilizar o comprador não são os arts. 481 c/c 475 CC, 

mas os arts. 447 ss. CC. O art. 481 nunca terá, portanto, qualquer relevância prática ou teórica em caso de vício 

de direito. Isso fica ainda mais claro quando as partes excluírem a responsabilidade por evicção (art. 448): aqui 

o único dever do vendedor é transmitir a posse. Se o vendedor não entregar a coisa, o comprador pode interpor 

ação e exigir a entrega da coisa, mas nunca apenas a transferência da propriedade. O art. 475 não se aplica à 

compra e venda após a entrega (antes sim, por ex., se o vendedor simplesmente se recusa a entregar a coisa 

alienada), porque o regulamento da evicção é norma especial em relação às regras gerais sobre inadimplemento 

(nesse sentido, Gondim, Da evicção, pp. 15 s., 57 s.). Pudesse o comprador valer-se do art. 475, o direito 

brasileiro teria seguido o princípio do “proporcionamento” em vez do da evicção. 
209 Por esse motivo, a doutrina de países que adotaram o princípio do consenso coloca em dúvida a relevância 

de admitir a obrigação de dar em seus sistemas jurídicos. No direito italiano, ver, por ex., Chianale, 

Obbligazione di dare, n. 3, pp. 8 s., n. 12, pp. 34 ss., n. 14, pp. 45 ss. et passim; Rescigno, in: Enc. Dir. 29, n. 

55, pp. 189 s.; Vecchi, Il principio consensualistico, pp. 38 ss. No direito francês anterior à Ordonnance n. 

2016-131, de 10 de fevereiro de 2016, a qual eliminou a tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer do 

direito francês vigente, cf., dentre outros, Fabre-Magnan, RTD civ. 95 (1996), 85 ss. (especialmente 89), 

afirmando que a obrigação de dar seria um “mito”; Bloch, RTD civ. 87 (1988), 673 ss.; Dubarry, Le transfert, 

n. 84 ss., pp. 54 ss., com ampla indicação bibliográfica. 
210 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 124, remetendo-se aos Motive do BGB. Na página citada, 

porém, os “pais do BGB” nada afirmam sobre a possibilidade de o acordo de transmissão ser considerado como 

obrigação de dar. Na verdade, eles se limitam a esclarecer que “fazer” tinha no projeto um sentido amplo, 

abarcando tanto o dar a posse quanto o proporcionamento da propriedade ou de outro direito real sobre uma 

coisa ou direito (“Das Thun umfasst im Sinne des Entwurfes auch das Geben, das Verschaffen des Eigentums 

oder eines sonstigen Rechtes an einer Sache oder an einem Rechte...”; tradução: “o fazer engloba, no sentido 

do projeto, também o dar <posse>, o proporcionamento da propriedade ou de qualquer outro direito sobre uma 

coisa ou sobre um direito...” – Cf. Motive II, p. 5). 
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cumulativamente for adotado o princípio da tradição, a entrega para coisas móveis ou o 

registro para coisas imóveis.211 Por outro lado, a responsabilidade do vendedor determina 

quais atos ele pode ser constrangido a realizar. Consistindo a prestação na transferência da 

propriedade, o dever do vendedor também consistirá em uma obrigação de dar, como no 

direito alemão;212 se, porém, for exigida somente a transferência da posse, seu dever já não 

poderá ser necessariamente considerado um dar, mas também um fazer, como no direito 

romano.213 

 No direito nacional, o dever principal do vendedor é, por amplíssimo consenso, 

compreendido como o caso paradigmático e, por isso, inquestionável de obrigação de dar,214 

embora o problema nunca tenha sido propriamente discutido. Como será constatado neste 

tópico, esse consenso reinante no direito nacional é questionável tanto sob a perspectiva 

histórica quanto dogmática. Por isso, impõem-se as seguintes perguntas: em vista do 

regulamento positivado no CC, a compra e venda é uma obrigação de dar? Em caso positivo, 

qual é seu conteúdo? A resposta a essas questões depende da análise prévia de seus 

pressupostos, nomeadamente da finalidade de classificar as obrigações em dar, fazer e não 

fazer no sistema jurídico vigente, para, em vista desse resultado, apontar quais são os 

elementos diferenciadores desses tipos de obrigações. No direito civil brasileiro, o alcance 

dessa resposta é enorme, pois o tipo de obrigação envolvido determina o regulamento de 

inadimplemento, de impossibilidade e de distribuição do risco aplicável a um determinado 

contrato. Dada a amplitude do tema, a análise aqui empreendida se concentrará nos aspectos 

relevantes para o objetivo do presente trabalho, nomeadamente determinar os contornos 

dogmáticos da compra e venda de coisa incerta. 

                                                 
211 Note-se que não é possível ver no contrato de direito real uma obrigação de dar, porque, por ser um negócio 

jurídico do direito das coisas, seu conteúdo se restringe à transferência do direito de propriedade (abstração do 

conteúdo, nt. 90 supra). Em termos mais diretos, mesmo com o princípio da separação, o dever de transmitir a 

propriedade somente pode se basear no contrato de compra e venda, e nunca no negócio jurídico de disposição. 

Para uma análise das diferenças entre o contrato de compra e venda no direito alemão e no brasileiro em vista 

das dificuldades de tradução, cf. Korzilius, CTT 7 (2015), 167 ss., em especial 179. 
212 Cap. II, A.III, supra. 
213 Cap. II, A.IV.1.(a), infra. 
214 Por ex., Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 863, n. 5, p. 8; Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2694, n. 

1, pp. 155 s.; Fulgêncio, Programmas – 3ª ano, p. 85; Rodrigues, Direito Civil II, n. 6, p. 20 e n. 8, p. 22; Silva 

Pereira/Gama, Instituições II, n. 133, p. 49; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 218, p. 154; 

Gomes/Brito, Obrigações, n. 33, p. 37; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 67; Luiz Alves, Código Civil IV, 

Com. art. 869, p. 11; Diniz, Curso II, p. 89; Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 863, n. 3, p. 23; Alvim, 

Da compra e venda, n. 24-C, p. 35; Idem, RT 51, vol. 317 (1962), 30 (34); Serpa Lopes, Curso II, n. 31, pp. 57 

s.; Franzen de Lima, Curso II.1, n. 20, p. 12; Miragem, Obrigações, pp. 163 s.; Lôbo, Obrigações, p. 116; Idem, 

Contratos, p. 210; Gonçalves, Direito Civil II, p. 57; Lotufo, Código Civil II, Com. art. 233, p. 14; Souza, Da 

compra e venda, n. 136, p. 319; Costa, RF 95, vol. 348 (1999), 105 (105); Gozzo, in: Rechtsverkehr, p. 138; 

Carvalho Neto, Curso II, p. 53. Na jurisprudência, por ex., TJRJ, Emb. Infr. n. 183/89, rel. Renato Maneschy, 

j. 22-11-1989, RDTJRJ 11 (1992), 64 s. 
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 O presente tópico será dividido em duas partes. Na primeira (1), serão brevemente 

analisadas a origem da diferença entre obrigação de dar e fazer no direito comum (a) e sua 

recepção no direito brasileiro como tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer (b). Na 

segunda (2), adentrar-se-á no direito positivo vigente. Aqui será necessário delimitar a 

intenção do legislador e a finalidade da tricotomia no CC (a), seu valor dogmático em face 

de todo o ordenamento jurídico (b), o impacto desse valor sobre o direito das obrigações (c) 

e, por fim, as consequências para a compreensão da compra e venda (d). A obrigação de não 

fazer será mencionada apenas de passagem, porquanto ela não tem grande relevância para a 

configuração dogmática da compra e venda. 

1. Breve incursão histórica 

(a) Linhas gerais sobre origem e desenvolvimento no ius commune 

 Ponto de partida da análise de qualquer assunto do ius commune é sempre um 

panorama da matéria no direito romano e em suas fontes. Neste direito, o objeto de uma 

obrigação poderia consistir, de modo geral, em dare, facere ou praestare.215 As obligationes 

dandi eram dirigidas à transferência da propriedade216 ou à constituição de um direito real 

sobre coisa alheia, como um usufruto217. As obligationes faciendi diziam respeito a todo e 

qualquer tipo ação ou omissão,218 por ex. transferir posse, executar uma obra, caminhar, 

contar ou mesmo transmitir a propriedade.219 Por outras palavras, facere abrangia qualquer 

tipo de prestação, inclusive o dare em sentido técnico. O termo “praestare” tinha um sentido 

controverso nas fontes, mas normalmente indicava a responsabilidade ou a garantia por um 

determinado resultado,220 como garantia por vício redibitório221. Nessa divisão, como o 

vendedor tinha o dever de transferir apenas a posse222 – e não a propriedade – para o 

comprador, a emptio venditio era uma obligatio faciendi,223 mas isso não desempenhava 

necessariamente um papel relevante. No direito clássico, a delimitação entre dare e facere, 

além de não ser muito precisa, também não tinha qualquer consequência para determinar a 

exigibilidade do cumprimento in natura.224 Tanto se a obrigação fosse de dar como de fazer, 

                                                 
215 Gai. 4, 2; Paul. 2 inst., D. 44, 7, 3 pr. 
216 Gai. 4, 4; Gai. 2, 204. 
217 Gai. 2 rer. cot. vel aer., D. 7, 1, 3 pr. 
218 Kaser, RPr I, § 115 I, p. 489. 
219 Pap. 27 quaest., D. 50, 16, 218. 
220 Kaser, RPr I, § 115 I, p. 489. 
221 Ulp. 42 ad Sab., D. 21, 2, 31; Ulp. 32 ad Sab., D. 19, 1, 11, 7. 
222 Ulp. 28 ad Sab., D.19, 1, 1 pr. 
223 Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 43 s.; Nehlsen-von Stryk, AcP 193 (1993), 529 (539). 
224 Dawson, Mich. L. Rev. 57 (1959), 495 (501); Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, p. 46; Genicon, 

Nemo praecise, pp. 82 ss. 
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o devedor (no caso da emptio venditio, o vendedor) seria condenado, em razão do princípio 

omnis condemnatio pecuniaria, ao pagamento de uma quantia em dinheiro.225 Somente no 

direito pós-clássico surgiu, com o processo de cognição, a possibilidade de condenação in 

natura tanto de obligationes dandi quanto faciendi.226 

 Embora Justiniano tenha promovido um retorno ao direito clássico, a exigibilidade 

do cumprimento in natura foi mantida,227 fazendo com que o Corpus Iuris Civilis não fosse 

inequívoco.228 As obrigações de dare e de reddere (restituir) eram, sem dúvida, exigíveis in 

natura,229 mas o quadro das obrigações de fazer era bastante confuso e contraditório.230 Em 

se tratando de emptio venditio, o vendedor inadimplente era ora condenado ao pagamento 

de perdas e danos,231 ora coagido ao cumprimento in natura.232 A consequência foi, como 

em muitos outros temas, uma ampla divergência de opiniões entre os juristas medievais 

quanto à possibilidade de coagir o devedor ao cumprimento de obrigações de fazer.233 Dentre 

os glosadores, Inerius, Martinus Gosia, Bernardus Papiensis, Pilius e Guilelmus Durantis 

defenderam a execução in natura, ao passo que Bulgarus (conhecido opositor de Martinus 

Gosia234), Ugo de Porta Ravennate, Placentinus e Roffredus Epiphanii Beneventanus 

sustentavam a inadmissibilidade da execução específica de obrigação de fazer.235 O primeiro 

a tratar propriamente do tema da execução in natura de maneira geral e sistemática foi Azo.236 

A seu ver, as obligationes dandi teriam de ser executadas in natura,237 enquanto as 

obligationes faciendi não poderiam, em regra, ser exigidas contra a vontade do devedor.238 

                                                 
225 Gai. 4, 48; Gai. 4, 51; Cels. 6 digest., D. 42, 1, 13, 1. Ver Kaser/Hackl, RZ, § 54 IV.1, pp. 371 s.; Rütten, 

in: Estudos Gernhuber, pp. 941 s. 
226 Por ex., C. 3, 34, 5. Em detalhes, Kaser/Hackl, RZ § 76 II.2, pp. 512 s., § 93 II.2.b, pp. 609 s (com ampla 

indicação de fontes nas nt. 28 ss.); Dondorp, in: Specific Performance I, pp. 267 ss. A extensão da possibilidade 

de condenação ao cumprimento in natura no período justinianeu é controvertida na doutrina. A respeito, 

Nehlsen-von Stryk, AcP 193 (1993), 529 (538 e nt. 40 e 41); Winkel, in: Specific Performance II, pp. 9 ss. Ver 

também Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 45 ss. 
227 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 772 s., sustentando que o princípio omnis condemnatio 

pecuniaria ainda existiria no período justinianeu, mas de maneira mitigada. 
228 Nehlsen-von Stryk, AcP 193 (1993), 529 (538); HKK/Repgen §§ 362-371 Rdnr. 8. 
229 Oosterhuis, Specific Performance, p. 28; Genicon, Nemo praecise, p. 81; Dondorp, in: Specific Performance 

II, pp. 26 ss.; Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, p. 48; Zimmermann, The Law of Obligations, p. 

773; Dilcher, SZ RA 78 (1961), 277 (282 s.); Schrage, in: Non quia romanum, sed quia ius, p. 2. 
230 Dawson, Mich. L. Rev. 57 (1959), 495 (503); Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, p. 48; 

Zimmermann, The Law of Obligations, p. 773; Dilcher, SZ RA 78 (1961), 277 (283). 
231 Ulp. 28 ad Sab., D. 19, 1, 1 pr. 
232 C. 4, 21, 17 pr. Em detalhes, Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 48 s. 
233 Quanto às obrigações de dar, a exigibilidade do cumprimento in natura era pacífica. A respeito, Dilcher, SZ 

RA 78 (1961), 277 (283 s.). 
234 Lange, Römisches Recht im Mittelalter I, § 17, pp. 171 s. 
235 Ver minuciosa análise de cada um desses autores, com indicação das fontes, em Repgen, Vertragstreue und 

Erfüllungszwang, pp. 52 ss. 
236 Dondorp, SZ KA 126 (2009), 128 (133); Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, p. 77. 
237 Summa, ad C. 3, 32, n. 27, p. 282; ad C. 7, 47, n. 7, p. 1038. 
238 Summa, ad C. 4, 49, n. 6, pp. 574 s.; Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 87, 89. 
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No caso de compra e venda, sendo uma obrigação de fazer, o vendedor não poderia ser 

coagido ao cumprimento in natura.239 

 Accursius adotou, por sua vez, uma solução diferenciada do problema. Seu ponto de 

partida era semelhante ao de Azo: o devedor de uma obrigação de transferir a propriedade 

(obligatio dandi) poderia ser coagido ao cumprimento,240 mas o devedor de uma obrigação 

de fazer poderia, em regra, esquivar-se do cumprimento pagando perdas e danos.241 

Entretanto, em casos excepcionais também o devedor de uma obrigação de fazer poderia ser 

condenado a cumprir a obrigação in natura, por ex., em um conflito entre vizinhos, a 

reconstruir um muro;242 em um contrato de prestação de serviços temporário, a cumprir o 

acordado, se ele for por tempo determinado;243 e, em um contrato para escrever um livro, a 

concluir a obra em razão de sua utilidade pública.244 No caso da compra e venda, Accursius 

primeiro negou a possibilidade de exigilidade de cumprimento in natura, mas mais tarde 

alterou sua opinião245: apesar de ser uma obligatio faciendi, a compra e venda poderia ser 

exigida in natura quando o vendedor tivesse posse sobre a coisa vendida.246 Com isso, ele 

não apenas criou uma contradição na Magna Glossa que permitiria fundamentar versões 

díspares pelos juristas medievais dos séculos seguintes, como também abriu caminho para a 

exigibilidade da compra e venda em momento posterior.247 

 Bartolus aproveitou o legado dos glosadores e criou uma teoria da condenação que 

se tornaria referência para os juristas dos séculos XV e XVI.248 Assim como nos glosadores, 

a obrigação de dar (transferir a propriedade ou constituir direito real) poderia ser exigida in 

natura.249 Nos demais casos, para determinar se o devedor poderia ser compelido ao 

cumprimento de seu dever de prestação, Bartolus julgava necessário fazer uma divisão 

tripartite da obrigação de fazer em mero fazer (mere facere), restituir (restituere) e entregar 

                                                 
239 Summa, ad C. 7, 47, n. 4, p. 1037 s., ad C. 4, 49, n. 6, pp. 574 s. Em detalhes, Repgen, Vertragstreue und 

Erfüllungszwang, pp. 77 ss. 
240 Gl. obligationibus ad D. 42, 1, 13, 1; gl. certi esse ad D. 45, 1, 75, 10; e gl. spopondit ad D. 18, 1, 25, 1. Ver 

também Dondorp, in: Specific Performance II, pp. 26 ss.; Dilcher, SZ RA 78 (1961), 277 (284 s.). 
241 Gl. agitur ad D. 19, 1, 1, pr. Em detalhes, Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 92 ss.; Dilcher, 

SZ RA 78 (1961), 277 (285 ss.). 
242 Gl. iubeat ad D. 8, 5, 7. 
243 Gl. servari ad C. 4, 65, 22. 
244 Gl. sive ad D. 39, 1, 21, 4, na qual Accursius aborda o famoso “caso do scriptor”. Em detalhes, Repgen, 

Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 100 ss. 
245 Dilcher, SZ RA 78 (1961), 277 (290); Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, p. 110. 
246 Gl. tradatur ad Inst. 3, 23, 1. 
247 Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 108 ss., especialmente 110 
248 Dondorp, in: Specific Performance II, p. 53; Idem, SZ KA 126 (2009), 128 (139); Dawson, Mich. L. Rev. 

57 (1959), 495 (504 ss.). 
249 Bartolus ad D. 45, 1, 75, 10, p. 86 (“… qui tenetur ad dandum, dare praecise compellitur…”; tradução: “… 

quem é obrigado a dar, é decisivamente constrangido a dar...”). 
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(tradendi).250 Em regra, a obrigação de “mero fazer” resolver-se-ia em perdas e danos,251 

mas sempre que a obrigação decorresse de disposição legal, de fonte comparável à lei (assim 

no caso de testamento) ou fosse sub-rogada no lugar de uma obrigação legal, ela poderia ser 

exigida in natura, porque essa solução corresponderia à equidade (aequitas) e ao rigor da lei 

(rigor legis).252 Já nas obrigações de restituir253 e de entregar254, o devedor poderia ser 

coagido ao cumprimento in natura enquanto o adimplemento ainda fosse possível. No caso 

específico da compra e venda, também para Bartolus seu cumprimento poderia ser exigido 

in natura, mas por motivo diverso do de Accursius. A seu ver, ela apresentaria uma forma 

especial de obrigação. Por um lado, ela revelaria alguns aspectos da obligatio dandi, pois 

quando o vendedor fosse proprietário da coisa e transmitisse a posse para o comprador, o 

último adquiriria o domínio, e, quando ele não fosse proprietário, ele transferiria a posse. 

Daí a possibilidade de exigir cumprimento in natura. Por outro lado, a compra e venda 

manteria um aspecto de obrigação de mero fato, pois, não sendo mais possível a entrega, ela 

se resolveria em perdas e danos.255 Em razão dessa dupla faceta da compra e venda, ela não 

seria, no entendimento de Bartolus, uma obrigação de mero fazer, mas uma combinação ou 

forma mista de obrigação de dar e de fazer.256 

 Para os fins do presente estudo, não é necessário adentrar em detalhes do pensamento 

dos autores acima expostos, nem perseguir a evolução histórica da execução específica no 

período após Bartolus.257 Esse breve delineamento histórico é suficiente para constatar que 

a diferença entre obrigação de dar e fazer tinha, no direito comum, a finalidade de determinar 

quando uma obrigação poderia ser exigida in natura ou convertia-se em perdas e danos. O 

verdadeiro conflito por detrás dessa classificação era, por outras palavras, o entrochoque 

entre a necessidade de compelir o devedor a cumprir seu contrato (pacta sunt servanda) e 

                                                 
250 Bartolus ad D. 45, 1, 72, n. 36, pp. 79 s. 
251 Bartolus ad D. 12, 1, 9, n. 29, p. 512, ad D. 19, 1, 1, n. 12, p. 767 e ad D. 45, 1, 75, 10, p. 86. 
252 Bartolus ad D. 45, 1, 72, n. 37, p. 81. Em detalhes, Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 193 ss. 
253 Bartolus ad D. 45, 1, 72, n. 33 s., pp. 78 s., n. 38, p. 81. Em detalhes, Repgen, Vertragstreue und 

Erfüllungszwang, pp. 199 ss. 
254 Bartolus ad D. 45, 1, 72, n. 39, p. 81. Em detalhes, Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 200 ss. 
255 Bartolus ad D. 45, 1, 72, n. 39, p. 81. 
256 Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 200 ss.; Nehlsen-von Stryk, AcP 193 (1993), 529 (542); 

Dondorp, in: Specific Performance I, pp. 272 s.; Idem, in: Specific Performance II, p. 40; Oosterhuis, Specific 

Performance, p. 31. Ver, porém, opinião de Fischer, para quem Bartolus teria se baseado em Jacobus de Arena, 

cf. resenha de Meijers, in: Estudos IV, p. 220. A obra de Fischer foi redigida em holandês sob o título “De 

geschiedenis de reëele executie bij koop”, 1934. 
257 Em detalhes, Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 215 ss.; Oosterhuis, Specific Performance, 

pp. 34 ss.; Schrage, in: Non quia romanum, sed quia ius, pp. 7 ss. (sobre Ravanis). Resumidamente, 

HKK/Repgen §§ 362-371 Rdnr. 9 ss. Sobre a influência do direito canônico sobre a teoria do cumprimento in 

natura, Dondorp, SZ KA 126 (2009), 128 ss. Ver também amplo tratamento das obligationes ad factum em 

Costantinus, Observationes forenses II, Annot. LI, Cap. CLXIV, pp. 257 ss. 
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tutela de sua liberdade pessoal.258 Em princípio identificava-se a possibilidade de coagir o 

devedor ao cumprimento específico com a obrigação de dar, e a possibilidade do devedor se 

livrar da obrigação pagando perdas e danos com a obrigação de fazer. Essa segunda regra, a 

qual a partir do século XVII passou a ser justificada com a máxima nemo praecise ad factum 

cogi potest,259 nem sempre foi aplicada integralmente, mas tendia a admitir um número cada 

vez maior de exceções.260 O caso mais relevante era exatamente a compra e venda: embora 

ela fosse uma obrigação de fazer, sua exigibilidade in natura ganhou o status de communis 

opinio doctorum por causa de suas semelhanças com as obrigações de dar.261 Já aqui se 

observava uma clara tendência de arrefecimento da distinção entre obrigação de dar e de 

fazer para admitir execução in natura sempre que não houver cerceamento da liberdade 

pessoal do devedor, tendência essa que, como veremos a seguir, ganhou força mais tarde. 

(b) Recepção e prosseguimento no direito brasileiro 

 O direito lusitano das Ordenações Filipinas sobre a possibilidade de exigir o 

cumprimento in natura encontrava-se parcialmente em consonância com o ius commune.262 

Também os autores portugueses distinguiam entre obrigação de dar e de fazer, e admitiam 

para a primeira a execução específica tanto do dever de transmitir a propriedade quanto de 

constituir direito real, por ex. uma enfiteuse.263 Aqui o ius proprium (as Ordenações 

Filipinas) previa que, em se tratando de obrigação de entregar, o devedor seria citado para 

cumprir seu dever em 15 dias e, caso não o fizesse, o juiz tomaria as medidas necessárias 

para tomar a coisa e satisfazer o credor.264 Quanto à segunda, o direito lusitano seguia um 

caminho próprio, semelhante ao dos países germânicos.265 Em se tratando de obrigação de 

fazer, o credor tinha o direito de optar por exigir ou o cumprimento in natura ou uma quantia 

de dinheiro como perdas e danos.266 Se ele se decidisse pelo primeiro caminho e o devedor 

fosse condenado, surgiam duas possibilidades. Sendo o fato passível de ser feito por terceiro 

                                                 
258 Em detalhes, com razão, Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 13 et passim; HKK/Repgen §§ 

362-371 Rdnr. 5. Em sentido diverso, ver crítica de Schermaier, SZ RA 115 (1998), 640 (646) e resposta do 

autor em HKK/Repgen §§ 362-371 Rdnr. 2, nt. 7. 
259 Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 774 s. O primeiro a utilizá-la foi Faber, Rationalia II, para D. 8, 

5, 6, 2, nt. a, p. 823; e para D. 9, 4, 29, nt. b, p. 943. 
260 Nehlsen-von Stryk, AcP 193 (1993), 529 (542). 
261 Zimmermann, The Law of Obligations, p. 774; Repgen, Vertragstreue und Erfüllungszwang, pp. 186, 315; 

Dondorp, in: Specific Performance I, p. 274. 
262 Sobre a execução civil nas Ordenações Filipinas, cf. Rubens de Moraes, Evolução histórica, pp. 209 ss. 
263 Por ex., Valasco, Quaestiones iuris emphyteutici I, Quaestio XIV, n. 11 s., p. 64. 
264 Ord. Filip. 3, 86, 15. Em detalhes, Gomes de Moraes, Tractatus de executionibus III, Lib. VI, Cap. XII, n. 

85 ss., pp. 313 ss.; Lobão, Tratado sobre execuções, §§ 201 ss., pp. 159 ss. 
265 Em pormenores, Oosterhuis, Specific Performance, pp. 90 ss., especialmente 95. 
266 Gomes de Moraes, Tractatus de executionibus III, Lib. VI, Cap. XII, n. 84, p. 313. 
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(obrigação fungível), o credor poderia fazer com que a obra fosse realizada à custa do 

devedor.267 No caso, porém, de apenas o devedor puder realizar a obra, o credor poderia 

requerer ao juiz para “constranger a parte condemnada, por qualquer pena pecuniaria ou 

mesmo corporal, ao complemento de seu dever”,268 ou seja, o juiz poderia impor multa ou 

agir diretamente no corpo do devedor (por ex., com a pena de prisão) para forçá-lo a cumprir 

seu dever.269 Muito representativo do direito desse período é o comentário de Caetano 

Gomes de que “nem valerá ao devedor dizer que quer pagar o interesse, porque chegando a 

ser condenado, deve operar precisamente”.270 

 Até o século XVIII vigia, portanto, a regra omnes praecise ad factum cogi possunt. 

Nesse contexto, a possibilidade de o comprador exigir o cumprimento in natura em contrato 

de compra e venda não era, ao menos como regra geral, nem mesmo colocada em dúvida. 

Afinal, se alguém poderia ser compelido a escrever um livro ou a fazer uma pintura,271 

também o vendedor poderia ser coagido, certamente com maior facilidade, a entregar a coisa 

vendida. Entretanto, o direito lusitano conhecia duas exceções.272 Primeiro, se as partes 

fizessem uma promessa de fazer escritura, ou seja, se obrigassem a reduzir no futuro um 

contrato em escritura pública, qualquer uma delas poderia se arrepender antes de sua 

celebração, quando a escritura fosse ad substantiam, isto é, quando o contrato não pudesse 

valer, segundo o direito ou por determinação das partes, sem observância dessa forma.273 

Em contrapartida, se a escritura fosse apenas ad probationem, ou seja, caso a prova do 

contrato somente pudesse ser produzida com base em escritura pública, o devedor podia 

ainda assim ser constrangido à celebração do contrato, se confessasse a existência do 

acordo.274 Aqui, se o devedor se negasse a celebrar a escritura, a sentença substituía sua 

declaração de vontade.275 Segundo, quando fosse celebrado um contrato preliminar (ou pré-

contrato), o devedor tinha a opção de se livrar do dever de concluir o contrato definitivo 

pagando uma quantia em dinheiro como perdas e danos, porquanto, sendo a celebração de 

                                                 
267 Lobão, Tratado sobre execuções, § 200, p. 158. 
268 Lobão, Tratado sobre execuções, § 200, p. 158. 
269 Gomes de Moraes, Tractatus de executionibus III, Lib. VI, Cap. XII, n. 84, pp. 312 s.; Caetano Gomes, 

Manual pratico, Cap. 42, n. 9, p. 212 (“Por cuja causa, e razaõ deve o condenado ser compellido com prizaõ, e 

sequestro nos bens”). 
270 Manual pratico, Cap. 42, n. 8, p. 211. 
271 Exemplos de Gomes de Moraes, Tractatus de executionibus, Lib. VI, Cap. XII, n. 84, p. 313. 
272 Para um minuncioso estudo dessas exceções, cf. Tomasetti Jr., Execução, §§ 11 ss., pp. 128 ss. 
273 Ord. Filip. 4, 19, pr. e 1. A respeito, Caldas Pereyra, Analyticus commentarius, Cap. XIX, n. 21, p. 193. 
274 Ord. Filip. 4, 19, 2. Em detalhes, Bezerra, Contracto preliminar, n. 6, pp. 114 s., n. 15, pp. 126 s. 
275 Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. IV, 19, 2, n. 3, p. 396; Caldas Pereyra, Analyticus 

commentarius, Cap. XIX, n. 21 e 24, pp. 193 s.; Repertorio das Ordenações I, S.v. Contracto depois de 

celebrado, se a parte o confessar, será constrangido [sic] a fazer dele escriptura, nt. a, p. 632. 



 

155 

 

um contrato um fato, o devedor não poderia ser coagido a seu cumprimento.276 Surgia, assim, 

o que talvez seja o primeiro vestígio da máxima nemo praecise ad factum cogi potest no 

direito português. 

 Com a Lei da Boa Razão (1769) e o consequente influxo do direito alienígena no 

lusitano,277 a balança começou a pender em favor da máxima nemo praecise... Influenciados 

pelo direito francês então vigente278 e pelo liberalismo279, tanto Mello Freire280 quanto 

Coelho da Rocha281 estabeleciam como regra a conversão de obrigação de fazer em perdas 

e danos em caso de inadimplemento, quando o fato não pudesse ser executado por terceiro. 

O mesmo influxo observa-se no Brasil após a independência.282 Em regra, obrigação de dar 

era passível de cumprimento específico,283 enquanto obrigação de fazer se resolvia em 

perdas e danos.284 Essa norma se justificava, segundo Lacerda de Almeida, pela máxima 

nemo praecise..., a qual, no entanto, poderia ser afastada quando a obrigação pudesse ser 

executada por terceiro ou a lei permitisse a coação, por ex. no caso de depositário judiciário 

remisso.285 Curiosamente, na hipótese de promessa de fazer escritura na qual ela tivesse 

apenas finalidade probatória (ad probationem), a execução específica era possível por meio 

da substituição do ato do devedor pela sentença.286 A contradição entre a possibilidade de 

                                                 
276 Caldas Pereyra, Analyticus commentarius, Cap. VIII, n. 6, p. 53, n. 24, p. 57. Em detalhes, Tomasetti Jr., 

Execução, § 11, n. 12, pp. 174 ss. 
277 Cap. I, C.II, supra, com indicações bibliográficas. 
278 Especialmente arts. 1142 e 1144 Code civil (revogados pela Ordonnance n. 2016-131, de 10 de fevereiro 

de 2016). A respeito, Oosterhuis, Specific Performance, pp. 125 ss. 
279 Sobre o impacto do liberalismo no período, Oosterhuis, Specific Performance, pp. 409 s., 569 et passim. 
280 Institutiones – Liber 4, Tit. II, § V, pp. 8 s. 
281 Instituições I, § 121, p. 63. 
282 Quanto ao liberalismo, Arruda Alvim, RePro 25, vol. 99 (2000), 27 (35 s.). 
283 Pereira e Souza/Teixeira de Freitas, Primeiras linhas III, § CCCLXXXIII, n. 735, pp. 23 ss.; Paula Baptista, 

Compendio de processo civil, § 195, pp. 192 s.; Souza Pinto, Primeiras linhas IV, § 1800, p. 16. 
284 Trigo de Loureiro, Instituições II, § 634, p. 211; Carvalho, Nova Consolidação, art. 869, caput, p. 282 (“A 

obrigação que consiste em fazer ou não fazer se resolve em perdas e damnos no caso de inexecução por parte 

do devedor”). Representando um período de transição, Mendes de Almeida ainda afirmava que “... em nosso 

direito se acha estabelecido (Ord. deste liv. [4] t. 30 pr. e t. 34) de que quem está obrigado a um facto deve 

precisamente pôl-o em execução” (cf. Codigo Philippino ad Ord. Filip. 4, 19, 2, nt. 2, p. 801). 
285 Lacerda de Almeida, Obrigações1, § 18, pp. 93 s., nt. 7. Ver também Paula Baptista, Compendio de processo 

civil, § 215, pp. 216 s. 
286 Susano, Digesto brasileiro III, ad Ord. Filip. 4, 19, pp. 30 s., em especial p. 31, nt. 2 (“a mesma sentença, 

que manda passar a escriptura fica servindo de escriptura”). Quando, porém, a escritura fosse ad substanciam, 

o contrato era inexigível. A respeito, Oliveira Filho, Rev Dir 78 (1925), 33 (38 ss., 47 ss.) e, na jurisprudência 

da época, TRelPE, Rev. Civ. n. 9.213, rel. Souza Leão, j. 24-9-1878, O Direito (Br.) 7, vol. 18 (1879), 84 (85 

s.); TRelMG, Ap. n. 1.707, rel. Alves de Brito, j. 6-11-1891, Res Jur 7 (1892), 131 (133); TRelMG, Emb. Ap. 

Civ. n. 160, rel. Braulio, j. 3-6-1894, O Direito (Br.) 23, vol. 67 (1895), 331 (351, 358) [= Res Jur 8 (1893), 

347 ss.]; voto de Edmundo Lins em TRelMG, Ap. n. 1.716, rel. Ferreira Tinoco, j. 31-1-1903, RF 1 (1904), 40 

(41 ss.); TRelMG, Ap. n. 2.324, rel. Braulio, j. 23-2-1907, RF 7 (1907), 407 ss.; Superior Tribunal do Rio 

Grande do Sul, App. Civ., rel. Franco e Souza, j. 11-1-1910, O Direito (Br.) 38, vol. 112 (1910), 153 (155); 

voto de Edmundo Lins em STF, App. Civ. n. 3.419, rel. Guimarães Natal, j. 19-10-1922, RSTF 68 (1924), 88 

(89 ss.). 
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exigir cumprimento in natura neste último caso e a observância da máxima nemo praecise... 

incomodou Teixeira de Freitas, levando-o a taxar a prática da época de “abusiva”287 e a 

perguntar-se: “Será [a devedora] constrangida à fazêr escriptura –: E se a não quizer fazêr? 

Nemo ad factum precise [sic] cogi potest, e a confissão judicial, ou a sentença que nella se 

fundar, provará o contracto”.288 Quanto mais importante se tornava a máxima nemo 

praecise..., mais relevante seria a distinção entre obrigação de dar e de fazer. 

 Em vista desse retrospecto, não surpreende que a dicotomia obrigação de dar e de 

fazer tenha sido elevada ao patamar de summa divisio das obrigações do Esboço. 

Evidentemente, isso não ocorreu sem o característico toque inventivo de Teixeira de 

Freitas.289 No sistema do Esboço, obrigação de dar abrange não apenas a entrega de uma 

coisa para transferir ou constituir direito real, como no direito romano e comum, mas 

também para transferir uso e detenção ou ainda para restituí-la a seu dono (art. 887). Aqui, 

o contrato de compra e venda era, sem dúvida, obrigação de dar. A maior inovação está, 

porém, no papel de organização sistemática conferido por Teixeira de Freitas à obrigação 

de dar: ela não era decisiva apenas para a admissibilidade da execução in natura,290 como 

seria de esperar, mas junto com ela foram regulamentados, dentre outros, a distribuição do 

risco e impossibilidade291, as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias292, os efeitos das 

obrigações em face de terceiros (por ex., aquisição de propriedade por terceiro de boa-fé)293, 

a obrigação de dar coisa incerta294 e as peculiariedades das obrigações de dar soma em 

dinheiro, como os juros295. Já as obrigações de fazer foram tratadas brevemente junto com 

as obrigações de não fazer (arts. 949-953), e seu regulamento se restringia basicamente em 

estabelecer a possibilidade de o credor requerer a execução da obrigação de fazer fungível 

por terceiro à custa do devedor e a vigência da máxima nemo praecise... nos demais casos. 

O inadimplemento de promessa de fazer escritura, sendo uma obrigação de fazer, convertia-

se em perdas e danos (art. 1931),296 pois, segundo Teixeira de Freitas, a máxima nemo 

                                                 
287 Consolidação, art. 517 § 2º, n. 10, p. 345. 
288 Consolidação, art. 377, nt. 53, p. 265. 
289 Cap. I, nt. 456 supra. 
290 Arts. 900 n. 2º e 901. 
291 Arts. 903 s. 
292 Art. 905. 
293 Art. 906. 
294 Arts. 912 ss. Em detalhes, Cap. I, C.IV.1, supra. 
295 Arts. 934-937. 
296 Em detalhes, Tomasetti Jr., Execução, § 12, n. 3, pp. 204 ss. 
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praecise... seria uma “verdade moral”297 e, como havia dito alguns anos antes, “a liberdade 

do homem é sagrada”298. 

 Esse sistema do Esboço, no qual a classificação das obrigações em dar e fazer não 

apenas determinava em que situações o devedor poderia ser coagido ao cumprimento in 

natura, mas também promovia uma nova sistematização da matéria, foi, mais tarde, a 

principal fonte de inspiração de Bevilaqua.299 Ao elaborar o projeto do CC/1916, ele adotou 

a distinção entre obrigação de dar e de fazer, e conferiu-lha uma posição proeminente, logo 

no início do livro de direito das obrigações. Assim como no Esboço, a obrigação de fazer 

somente era exigível in natura enquanto a intangibilidade corporal do devedor não fosse 

violada.300 Isso não significa, porém, que seu trabalho tenha se restringido a uma mera cópia. 

A primeira contribuição de Bevilaqua foi ter tratado as obrigações de dar, fazer e não fazer 

em capítulos diversos, e não a obrigação de dar em um capítulo e a de fazer e de não fazer 

conjuntamente em outro. Nascia, assim, ao menos em termos legislativos, a tricotomia 

obrigação de dar, fazer e não fazer no direito brasileiro. A segunda mudança relevante foi 

promover uma simplificação do capítulo sobre obrigações de dar. Tanto no projeto de 

Bevilaqua quanto no CC/1916, a obrigação de dar tem um regulamento mais enxuto, pois 

não abrange temas tão díspares como benfeitorias e juros, deslocados para outras partes do 

código. Esse procedimento deve ser brindado por facilitar o uso e aplicação da lei, mas 

também tem seu custo, nomeadamente a perda de precisão conceitual e o risco de 

desentendimentos. O principal deles foi, como veremos a seguir, a má compreensão de 

minúcias do regulamento das obrigações de dar, má compreensão essa que passou 

despercebida pela doutrina brasileira. 

2. A classificação no CC/2002 

 O breve delineamento da origem e desenvolvimento histórico da dicotomia obrigação 

de dar e fazer no ius commune e no direito brasileiro fornece dois elementos importantes 

                                                 
297 Esboço, Com. art. 951 n. 3º, p. 221. 
298 Correio Mercantil (do Rio de Janeiro) 14, n. 289, de 22 de outubro de 1857, p. 1, n. 11. No n. 14, o 

Jurisconsulto reforça ainda mais a ideia, afirmando que “a liberdade é inauferível, é um direito natural”. 
299 Isso já era ressaltado nos debates da Comissão Especial da Câmara dos Deputados por Torres Neto, in: 

Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 352. 
300 Bevilaqua, Obrigações, § 16, pp. 83 s.: “Comprehende-se que estas reparações pecuniárias [em caso de 

inexecução de obrigações de fazer e não fazer] serão, frequentemente, compensações defeituosas e 

insufficientes. Mas ir ao ponto de coagir o individuo a commetter um acto que lhe repugna, violental-o a abster-

se de uma acção que elle quer praticar, poderá ser motivo de perturbações economicas e juridicas mais graves 

ainda, e é preciso deixar que a liberdade individual se não encadeie jamais de um modo desastroso para ella e 

reflexamente para a sociedade. [...] No caso, porém, de impossibilidade, ainda que culposa, não ha outro recurso 

fora da indemnisação dos prejuizos e da realisação do acto do devedor”. Alinhado com o projeto de Bevilaqua, 

Espínola, Systema II.1, pp. 211 ss. 
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para interpretação do direito vigente. De um lado, a relevância de se distinguir obrigação de 

dar e fazer (incluindo, para esses fins, a de não fazer) é, historicamente, determinar, em um 

caso concreto, se o credor pode, em caso de inadimplemento do devedor, coagi-lo ao 

cumprimento específico da obrigação ou se ele tem de se contentar com perdas e danos. O 

direito comum até o século XV demonstrou uma clara tendência de expandir a execução 

coercitiva, a qual era regra no direito vigente em Portugal e no Brasil até o século XVIII, 

quando, por influência das codificações estrangeiras e do liberalismo, a máxima nemo 

praecise... ganhou força e, no direito brasileiro, foi amplamente defendida por Teixeira de 

Freitas. De outro lado, a evolução histórica coloca em dúvida a certeza da doutrina nacional 

de que a compra e venda seria necessariamente uma obrigação de dar. No direito romano e 

no direito comum, “dare” significava apenas transferência ou constituição de direito real; 

todos os demais atos eram obrigação de fazer, inclusive o dever do vendedor de transmitir a 

posse da coisa. Em Bartolus já se vislumbrava uma tendência em considerar o dever do 

vendedor de transmitir a posse como uma obrigação de dar, mas foi somente no Esboço de 

Teixeira de Freitas que ela passou abertamente a abranger a obrigação de restituir, de 

transmitir posse e detenção. Esses dois conjuntos de temas – a possibilidade de execução in 

natura e o conteúdo do objeto da obrigação de dar – serão as linhas-mestres deste tópico do 

presente trabalho. 

 Uma primeira leitura do CC/2002, nessa parte quase idêntico ao CC/1916, deixa a 

impressão de que o legislador teria adotado o seguinte sistema: a tricotomia obrigação de 

dar, fazer e não fazer, sendo a de dar subdividida em obrigação de dar propriamente dita 

(arts. 234-237), obrigação de restituir coisa certa (arts. 238-242) e obrigação de dar coisa 

incerta (arts. 243-246).301 Essa aparente simplicidade é, porém, logo desmentida pelos 

trabalhos de elaboração do projeto do código e por divergências na doutrina. Já nas 

discussões do CC/1916, Torres Neto, ferrenho opositor do projeto,302 entendia que os artigos 

sobre obrigação de dar abrangiam apenas obrigações cujo objeto fosse a transmissão da 

propriedade e a entrega da coisa a seu dono, nada dispondo sobre a transferência para uso 

(ou seja, posse) ou simples detenção.303 Bevilaqua, apoiado em parecer da Câmara dos 

                                                 
301 Na doutrina, assim interpretam, dentre outros, Rodrigues, Direito Civil II, n. 6, p. 19; Maluf, RF 82, vol. 

296 (1986), 55 (55); Barros Monteiro Filho/Barros Monteiro/Barros Monteiro Filho, in: Estudos Reale, p. 

179. Em sentido semelhante, Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 82, p. 90. 
302 Basta ver suas ácidas críticas nas discussões na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e em Rev 

Jurispr 9 (1900), 115 ss., 228 ss. e 329 ss.; Rev Jurispr 10 (1900), 18 ss., 121 ss., 233 ss. e 321 ss.; Rev Jurispr 

15 (1902), 207 ss.; e Observações sobre o Projecto do Codigo Civil, 1901, passim. 
303 Rev Jurispr 10 (1900), 18 (26); Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 337. 
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Deputados,304 rechaçou rispidamente essa crítica como “inteiramente despida de 

fundamento”, mas não entrou em detalhes.305 No entanto, a discussão atravessou o século 

XX e sobreviveu ao advento do CC/2002. Noronha, por ex., aponta três espécies de 

obrigação de dar, nomeadamente obrigação de dar em sentido estrito (transferência de 

propriedade), de prestar (transferência da posse a uma pessoa que não é proprietário) e de 

restituir (devolução da posse ao proprietário).306 Na doutrina recente, encontram-se ainda as 

classificações obrigação positiva vs. negativa307 e de coisa vs. de fato308. Apesar de muito 

difundidas, essas duas últimas classificações podem ser deixadas de lado, pois, além de não 

terem sido adotadas pela lei, não apresentam interesse prático,309 seja para aplicar, seja para 

compreender ou mesmo para sistematizar o direito brasileiro vigente.310 / 311 

 Essa vacilação na literatura nacional obriga o intérprete a um minucioso estudo da 

literalidade da lei, do sistema almejado pelo legislador e, especialmente, do sistema de facto 

criado por ele no CC/2002. Para tanto, serão analisados as finalidades da tricotomia em vista 

da literalidade do CC (a), a função sistemática da tricotomia no sistema jurídico como um 

todo (b), o impacto dessa função no próprio conteúdo da tricotomia e na teoria geral das 

obrigações (c) e, por fim, as consequências disso para a estrutura do contrato de compra e 

venda em particular (d). 

                                                 
304 Figueiredo, in: Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados III, p. 121. 
305 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 358: “As criticas do Sr. Dr. Torres 

Neto, desculpe-me S. Ex. que diga, pareceram-me todas inteiramente despidas de fundamento”, ao que Torres 

Neto retrucou: “Tenha toda a franqueza; quando eu errar, dê-me sova”. 
306 Noronha, Obrigações, pp. 196 s. No mesmo sentido, Miragem, Obrigações, pp. 163 s. 
307 Por ex., Castro Jr., in: Coletânea, p. 103; Serpa Lopes, Curso II, n. 29, pp. 55 ss.; Wald/Cavalcanti/Paesani, 

Direito Civil II, p. 55; J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte I, n. 311, p. 267; Gomes/Brito, 

Obrigações, n. 33 s., pp. 37 ss.; Tartuce, Direito Civil II, p. 44; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 140. 
308 Por ex., Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 145, 179; Noronha, Obrigações, pp. 57 s.; Miragem, Obrigações, 

pp. 57 ss.; M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, n. 14, p. 96. 
309 Em vista da classificação obrigação positiva vs. negativa, com razão, Birenbaum, in: Obrigações, p. 122. 

No mesmo sentido, Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 132, p. 46. Evidentemente, isso vale de lege lata. 

Em nova lei, nada impede que o legislador opte por uma dessas classificações para organizar a lei. 
310 Isso é especialmente claro em Serpa Lopes: após afirmar que a tricotomia obrigação de dar, fazer e não 

fazer se teria transformado no direito moderno em obrigação positiva e negativa (Curso II, n. 29, p. 55), o autor 

vê-se logo depois forçado a recorrer à tricotomia a fim de explicar as regras específicas do CC (n. 30 ss., pp. 

57 ss.). 
311 A sobreposição de obrigação de dar, fazer e não fazer com, por ex., obrigação positiva e negativa tem levado 

alguns autores a incorrer em odiosos pleonasmos. Tartuce, por ex., fala de “obrigação positiva de dar” (Direito 

Civil II, p. 44), “obrigação positiva de fazer” (p. 57) e “obrigação negativa de não fazer” (p. 65), como se 

existissem “obrigação negativa de dar”, “obrigação negativa de fazer” e “obrigação positiva de não fazer”... 

Em sentido semelhante, mas sem explicar nem mencionar exemplos, Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. 

art. 863, n. 2, p. 23. 
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(a) Finalidade da tricotomia, segundo a lei 

 Um primeiro indício sobre a finalidade de distinguir entre obrigação de dar, fazer e 

não fazer pode ser procurado na rubrica do título em que a tricotomia é regulamentada: “Das 

modalidades das obrigações”. Sua origem remonta ao projeto do CC/1916. Em 

esclarecimentos aos dispositivos do futuro código, Bevilaqua interpretava essa expressão 

como sinônimo de “divergencias secundarias”,312 mas já os trabalhos preparatórios do 

projeto mostraram que o significado dessa rubrica não é tão claro como planejara seu autor. 

Na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, Amaro Cavalcanti a entendia como 

sinônimo de “obrigações in genere”,313 ressaltando, porém, que, “segundo ensinam os 

mestres de direito, a condição e o prazo foram rigorosamente, com a cláusula penal, as tres 

modalidades, que se podem dar ás obrigações convencionaes”.314 Mais incisivo, Torres Neto 

reprovava vocábulo “modalidade” por não ser a terminologia “exacta” e propunha, em seu 

lugar, “obrigações em relação ao seu objecto”.315 Apesar dessas críticas, o termo 

“modalidade” foi mantido no projeto, e com ele vieram as divergências na doutrina do 

CC/1916. Nos passos de Bevilaqua, Fulgêncio compreendia “modalidades” como sinônimo 

de “determinações accessorias das obrigações”, ou seja, de “elementos accidentaes” das 

obrigações.316 Já para Carvalho Santos, “modalidades” do Título I do livro de Direito das 

Obrigações tinha o sentido de elementos que “influem sôbre os efeitos das obrigações, sendo 

peculiares a estas”, reservando o significado de “elementos acidentais” para a Parte Geral 

(condição, termo e modo, arts. 114 ss. CC/1916).317 De modo bastante diverso, Rodrigues 

lia “modalidade” como “a maneira como as obrigações se apresentam”.318 

 Diante dessa divergência, o natural seria uma reflexão e consequente mudança da 

rubrica “Das modalidades das obrigações” com o CC/2002. Não foi isso, porém, o que 

ocorreu. Agostinho Alvim, responsável pela parte do projeto sobre o direito das obrigações, 

reconhecia a ambiguidade do termo “modalidade”, pois enquanto na parte geral do CC/1916 

ele significava um elemento acidental no negócio jurídico (condição, termo e encargo), na 

rubrica no título I do livro das Obrigações ele deveria ser compreendido como “modo de ser 

da obrigação”, o qual poderia ser necessário (obrigação de dar, fazer ou não fazer) ou 

                                                 
312 Em defeza do Projecto, p. 126. 
313 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados II, p. 159; Projecto de Codigo Civil – 

Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 328. 
314 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 330 (grifos no original). 
315 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 337. 
316 Obrigações, n. 23, pp. 29 s. 
317 Código Civil XI, Com. art. 863, n. 2, p. 22. Crítico em relação ao uso de “modalidades” na parte geral do 

CC/1916, Diniz, Primeiros principios, § 40º, pp. 227 s. 
318 Direito Civil II, p. 15. 
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acidental (obrigação divisível, indivisível, solidária etc.). Entretanto, para não ir de encontro 

ao “longo uso” de “modalidades” no direito pátrio, ele optou por manter a terminologia.319 

Ora, o mero fato de o sentido atribuído por Agostinho Alvim não corresponder exatamente a 

nenhum dos acima apontados, nem à intenção do legislador do CC/1916, já revela a 

fragilidade do argumento do “longo uso”. O que havia era, em verdade, uma ampla 

divergência. Nessa parte, o responsável pelo direito das obrigações do CC/2002 poderia ter 

seguido o exemplo de Moreira Alves, o qual reputou o título “Das modalidades do ato 

jurídico” “impróprio” e o substituiu por “Da condição, do termo e do encargo”.320 A estrutura 

do Esboço de Teixeira de Freitas poderia ter sido utilizada como fonte de inspiração para 

essa parte, como, aliás, sugerira Torres Neto.321 

 A leitura conjunta dos arts. 234-249 permite deduzir que a tricotomia desempenha, 

em tese, duas funções no sistema do CC. Primeiro, ela determina quando a obrigação pode 

ser exigida in natura e quando se aplica a máxima nemo praecise.... Essa primeira função, a 

qual estaria de acordo com sua origem no ius commune, foi em maior ou menor medida 

reconhecida pela doutrina nacional do CC/1916322 e teria a consequência de elevar a 

tricotomia ao patamar de uma das referências de organização do sistema de inadimplemento 

contratual, pois é ela que, combinada com as regras dos arts. 472 ss., determinaria os direitos 

das partes em hipótese de distúrbio da prestação. O credor de uma obrigação de dar poderia, 

por ex., escolher entre exigir o cumprimento específico da obrigação ou resolver a obrigação 

e pedir perdas e danos (art. 475), enquanto o de uma obrigação de fazer infungível teria de 

se contentar com perdas e danos (art. 247). Segundo, a tricotomia desempenha a função de 

regulamentar os efeitos jurídicos do perecimento e deterioração da coisa por fato imputável 

ou não a ao devedor, e dos acréscimos e melhoramentos com ou sem trabalho do devedor. 

Por influência do Esboço de Teixeira de Freitas no projeto de Bevilaqua, está-se aqui uma 

peculiar e complexa tentativa de regular conjuntamente a impossibilidade da prestação, a 

                                                 
319 Código Civil II.2 – Direito das obrigações, p. 196. Está-se aqui diante de um bom exemplo do “espírito 

conservador” de Agostinho Alvim (cf. Reale, O projeto, p. 26). Em conferência na Câmara dos Deputados em 

6 de novembro de 1975, Agostinho Alvim refere-se à “modalidade das obrigações” como “modo pelo qual se 

apresenta a obrigação” (cf. Alvim, in: Código Civil no debate parlamentar I.2, p. 980), no que poderia ser visto 

uma aproximação ao pensamento de Silvio Rodrigues. 
320 Código Civil I – Parte geral, nt. 87, p. 80; Moreira Alves, A parte geral, p. 111. 
321 Nt. 315 supra. 
322 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 100; Rodrigues, Direito Civil II, n. 11-A, pp. 27 ss., n. 15 ss., p. 37 

ss.; Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 863, n. 3, p. 25. Couto e Silva afirmava que o CC/1916 não 

teria se posicionado explicitamente sobre a possibilidade de execução in natura das obrigações de dar (cf. 

Obrigação como processo, p. 119). Na verdade, o simples fato de o legislador ter diferenciado entre obrigação 

de dar e de fazer e previsto a regra de que, no último caso, sendo a obrigação infungível, o devedor não poderia 

ser obrigado a prestar (art. 880 CC/1916), já significava um posicionamento implícito, o qual, em vista da 

função histórica da distinção, nem mesmo precisaria ser mencionado. 
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distribuição de cômodos e incômodos e os melhoramentos decorrentes do trabalho ou gasto 

do devedor.323 Em consequência, ao menos à primeira vista esses assuntos não deveriam 

mais ser previstos dentre as regras dos contratos em espécie. 

 O mero fato de o legislador ter, consciente ou inconscientemente, atribuído essas 

duas funções à tricotomia não significa, porém, que elas sejam efetivamente desempenhadas 

por ela. Muitas vezes considerações de ordem sistemática e rupturas entre diferentes setores 

do direito fazem com que certos institutos não funcionem como deveriam, seja porque a 

prática não segue a lei, seja porque as características estruturais do ordenamento jurídico não 

o fazem necessário. Essa suposição parece mais verossímel frente ao fato de a literatura 

brasileira do século XX não ter levado essas duas funções sistemáticas da tricotomia a suas 

últimas consequências. Por esse motivo, cumpre tecer breves considerações sobre seu real 

significado no sistema do direito brasileiro vigente. 

(b) Atualidade e valor sistemático da tricotomia 

 (aa) Execução in natura ou conversão em perdas e danos: a fuga para o processo 

 Do ponto de vista histórico, a distinção entre obrigação de dar e fazer somente tem 

sentido, se ela determinar quando uma prestação pode ser exigida in natura e quando o credor 

fica restrito às perdas e danos. Consistindo a prestação em um dar, cabia execução específica; 

sendo ela um fazer, a regra era conversão em perdas e danos, havendo exceções conforme o 

autor.324 No direito brasileiro, houve diversas investidas no sentido de ampliar a 

possibilidade de exigir adimplemento in natura independentemente de o objeto da prestação 

consistir em um dar ou em um fazer. Já na redação originária do CC/1916, a regra era a 

execução direta tanto das obrigações de dar quanto de fazer, sendo a conversão em perdas e 

danos somente admitida quando a constrangimento afetasse a liberdade física do devedor.325 

                                                 
323 O leitor mais arguto poderia se questionar sobre a possibilidade de unir todas esses assuntos sob a máxima 

qui habet commoda ferre debet onera (cf. Cap. I, II.2.(c), supra). Bem observado, os arts. 233 ss. não podem 

ser sistematizados dessa forma, porque o legislador não se restringiu a tratar dos casos em que não houvesse 

culpa de nenhuma das partes (arts. 234, 235, 238 e 240), mas tratou também aqueles em que o devedor era 

culpado (arts. 234, 236, 239 e 240), e, da mesma forma, dos casos em que o acréscimo ou melhoramento 

decorreu de trabalho ou despesa do devedor (art. 242) ou sem seu esforço (arts. 237 e 241). Por outras palavras, 

há aqui um complexo entrecruzamento e sobreposição de regras de natureza distinta, porquanto as hipóteses 

de impossibilidade objetiva não culposa e de melhoramentos e acréscimos fortuitos (não imputáveis a nenhuma 

das partes) são regras sobre o risco da prestação, mas as de impossibilidade culposa encontram-se fora do 

âmbito do risco. Os melhoramentos da coisa decorrentes do trabalho ou gasto do devedor não se encaixam, por 

sua vez, em nenhum desses grupos. Esse complicado regulamento somente se explica pela tentativa de reunir 

todas as regras incidentes sobre a coisa no capítulo sobre obrigações de dar. A distribuição dos cômodos e 

incômodos foi apenas o ponto de partida da brilhante mente de Teixeira de Freitas. 
324 Cap. II, A.IV.1, supra. 
325 Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 120, p. 121. No mesmo sentido, mas se baseando na literatura 

estrangeira, Bessone, RFDUFMG 7 (1955), 117 ss. 
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Em um primeiro momento, a doutrina326 e a jurisprudência327 mantiveram-se, na medida do 

possível, fiéis à inexecutabilidade coercitiva das obrigações de fazer, mas as atenuações 

vieram com o tempo. Poucos anos depois o CPC/1939 previu cominação pecuniária no caso 

de descumprimento de obrigação de fazer infungível e de não fazer (art. 1005), levando 

importante autor do período a afirmar – já naquela época – que a máxima nemo praecise... 

teria sido, na prática, revogada.328 No mesmo sentido, a execução de obrigações de emitir 

declaração de vontade, tradicionalmente consideradas como obrigações de fazer,329 era 

negada no início do século XX,330 mas foi prevista no CPC/1939 (art. 1006)331 e 

posteriormente admitida tanto na doutrina332 quanto na jurisprudência333. 

 Essa situação estabilizou-se até que a partir da década de 1980 surgiu uma nova 

investida em favor da execução in natura. Com o objetivo de atender aos anseios de conferir 

maior efetividade ao processo,334 novas leis criaram mecanismos para maximizar, na medida 

do possível, a satisfação do direito do credor.335 No âmbito do direito processual, ainda na 

vigência do CPC/1973 admitiu-se a execução de obrigação de fazer e não fazer baseada 

apenas em título executivo extrajudicial.336 Em se tratando de relação de consumo, desde o 

                                                 
326 Por ex., Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 863, n. 3, p. 25; Vampré, Rev Crit Jud 3, vol. 4 (1926), 

470 (474); Idem, Manual II, § 132, p. 279; Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 880, p. 17; Fulgêncio, 

Programmas – 3º ano, p. 5; Bevilaqua/Vampré/Ferreira/Barbosa/Vasconcellos, Rev Crit Jud 1, n. 1 

(1924/1925), 586 (588). No que tange à cláusula compromissória, ver Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 

1037, n. 2a, p. 191. 
327 Por ex., TJSP, 5ª Cam., Agg. de Pet. n. 4.816, rel. Gomes de Oliveira, j. 1-12-1938, AJ 49 (1939), 259 (260). 
328 Amaral Santos, Primeiras linhas III, n. 888, p. 350: “... os meios coercitivos indiretos de coação ou 

subrrogação [...], praticamente, derrogam o brocardo – ‘nemo ad factum praecise cogi potest’”. Em sentido 

diverso, tentando harmonizar a máxima nemo praecise... com a ação cominatória, Pontes de Miranda, 

Comentários CPC X, Com. art. 633, pp. 93 s. 
329 Dentre outros, Tomasetti Jr., Execução, § 13, n. 2, p. 237; Lima Sobrinho, Transformações, p. 56; 

Americano, Theses – Do compromisso, n. 2, p. 142. Em detalhes, Soares Pereira, A promessa, pp. 39 ss. 
330 Ver, por ex., Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 1088, n. 2, p. 248; Americano, Theses – Do 

compromisso, n. 5, pp. 152 ss.; Braga, Rev Crit Jud 2, vol. 2 (1925), 112 ss.; Costa Manso, RT 5, vol. 19 

(1916), 5 (7). Combatendo a jurisprudência sobre a promessa de compra e venda logo após a entrada em vigor 

do CC/1916, Azevedo, Rev Crit Jud 6, vol. 10 (1929), 593 ss. Sobre o contrato preliminar nesse período, cf. 

Oliveira Filho, Rev Dir 78 (1925), 33 ss. 
331 Em detalhes, Tomasetti Jr., Execução, § 13, n. 3, pp. 238 ss.; Castro, RF 50, vol. 145 (1953), 22 ss. 
332 Por todos, Vidigal, Da execução direta, n. 52 ss., pp. 60 ss.; Soares Pereira, A promessa, pp. 33 ss; Gondim 

Dias, Contrato preliminar, pp. 169 ss.; e, brevemente, Calmon de Passos, CJ 7, vol. 50 (1993), 255 (256 ss.). 

Já na década de 1990, Yarshell, Tutela jurisdicional específica, passim. 
333 Por ex., STF, RExt. n. 9.253, rel. Orozimbo Nonato, j. 7-1-1947, RF 44, vol. 112 (1947), 379 (383); voto 

de Philadelpho Azevedo em STF, 1ª T., RExt. n. 9.482/DF, rel. Barros Barreto, j. 7-6-1945, in: 

http://www.stf.jus.br/ [24-4-2017], pp. 141 ss. [= Repertório de Jurisprudência – Direito das obrigações I, n. 

20, pp. 34 s. = Bussada, Código Civil IV.1, n. 95, pp. 242 s.]; STF, RExt. n. 12.772, rel. Lafayette de Andrada, 

j. 12-10-1949, RF 47, vol. 130 (1950), 85 ss. (especialmente 87 ss.). 
334 Por todos, Barbosa Moreira, Ajuris 10, n. 29 (1983), 77 ss.; Idem, RBDP 42 (1984), 35 (36 ss.); Theodoro 

Jr., RBDC 20 (2002), 89 (92 ss.). Muito lembrada nesse contexto é a frase clássica de Chiovenda: “il processo 

deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto 

di conseguire” – Cf. Rdcomm. 9, Parte Prima (1911), 96 (103). 
335 Mancuso, in: Processo Civil – 20 anos, pp. 265 ss.; Arruda Alvim, RePro 25, vol. 99 (2000), 27 ss. 
336 Mancuso, in: Processo Civil – 20 anos, p. 264. 
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CDC o devedor de obrigação de fazer e não fazer pode ser compelido ao cumprimento por 

meio da imposição de multa diária, somente havendo conversão em perdas e danos quando 

impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 84 

CDC).337 A mesma regra foi posteriormente generalizada no CPC/1973 (arts. 461 e 461-

A).338 Dessa forma, acentuava-se ainda mais a tendência de superar a regra de que obrigações 

personalíssimas e infungíveis não seriam passíveis de execução in natura,339 donde podem 

ser extraídas ao menos duas conclusões. Primeiro, embora a máxima nemo praecise... não 

tenha sido de todo banida,340 ela passou a ter um âmbito de aplicação muito restrito, pois a 

conversão em perdas e danos passou a ser admitida apenas quando houvesse impossibilidade 

fática341 ou violação direitos de maior importância (por ex., direitos de personalidade)342. 

Segundo, a tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer perdeu sentido no que tange à 

possibilidade de execução in natura.343 Ao menos em regra, o devedor sempre podia ser 

compelido ao cumprimento específico,344 no mais das vezes com o mesmo instrumento 

processual, nomeadamente a cominação de multas diárias (astreintes).345 Em suma, já na 

vigência do CPC/1973 a execução específica não caracterizava a obrigação de dar nem a 

conversão em perdas e danos em caso de inadimplemento a obrigação de fazer.346 

 A primazia da execução in natura consolidou-se definitivamente no CPC/2015.347 

Mesmo quando a obrigação de fazer for personalíssima, o devedor pode ser compelido ao 

adimplemento da obrigação por meio de multas pecuniárias (arts. 536 ss., 806, 814); a 

obrigação somente é convertida em perdas e danos, caso ela se torne impossível ou o devedor 

                                                 
337 Carpena, in: CDC e CC/2002, pp. 259 ss. Ver também art. 213 da Lei n. 8.069/1990 (ECA), art. 11 da Lei 

n. 7.347/1985 (Ação Civil Pública) e art. 62 da Lei n. 8.884/1994 (Lei Antitruste, revogada pela Lei n. 

12.529/2011). 
338 A respeito, por ex., Bonicio, RT 92, vol. 811 (2003), 78 ss. 
339 Dinamarco, Instituições IV, n. 1615, pp. 509 s.; Idem, A reforma, n. 156 ss., pp. 219 ss.; Theodoro Jr., 

RBDC 20 (2002), 89 (125 ss. et passim); Carpena, in: CDC e CC/2002, p. 261. 
340 Costa, RF 95, vol. 348 (1999), 105 (116). Em sentido diverso, Mancuso, in: Processo Civil – 20 anos, p. 

271, falando em derrogação. A nosso ver, houve apenas uma atenuação da máxima, pois, tivesse ela sido 

derrogada, ter-se-ia de admitir prisão como meio coercitivo para o cumprimento de qualquer obrigação, o que, 

no direito vigente, é insustentável. 
341 Mancuso, in: Processo Civil – 20 anos, p. 271. 
342 Noronha, Obrigações, p. 189; Castro Jr., in: Coletânea, p. 106; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. 

art. 389, p. 346; Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. art. 247, p. 518. Como ex., pense-

se na exigibilidade de pacto antenupcial: ninguém pode ser obrigado a casar, ainda que o juiz pudesse suprir, 

por meio de sentença, a declaração de vontade de um dos nubentes. 
343 Nesse sentido, Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. art. 247, pp. 516 ss., 

especialmente 519. 
344 Dinamarco, Instituições IV, n. 1615, pp. 509 s.; Gonçalves, Direito Civil II, p. 91. 
345 Arts. 461 e 461-A CPC/1973. Ver também Catalan, RDPriv 5, vol. 20 (2004), 266 (278); Rodrigues Jr., 

Código Civil VI.1, Com. art. 481, pp. 26 ss. 
346 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 3695, n. 1, p. 86, § 2692, n, 3, pp. 77 ss.; Idem, Comentários CPC X, 

p. 49; Serpa Lopes, Curso II, n. 35, p. 61. 
347 Cf. panorama em Costa Filho/Albuquerque Jr., RBDCom 10 (2016), 100 ss. 
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não se subjugue à coerção (arts. 499, 809, 821 e 823 § único).348 Nesse sistema, a máxima 

nemo praecise... tem um significado residual, nomeadamente a impossibilidade de compelir 

o devedor por meio de prisão ou de outra constrição física ao cumprimento de seu dever de 

prestação. Para tanto, é irrelevante saber se a obrigação é de dar ou de fazer.349 Em verdade, 

o critério determinante para a execução não é se a prestação recai sobre uma coisa ou sobre 

uma conduta do devedor, mas se o alcance do resultado almejado com a obrigação depende 

ou não da cooperação do devedor.350 Em se tratando de entrega de um documento de difícil 

acesso, embora haja uma obrigação de dar, o Estado não consegue obter a coisa sem uma 

ajuda mínima do devedor. Nesse caso, o juiz pode lançar mão de um meio de coerção indireto 

(por ex., de multa diária, arts. 380 § único; 400 § único;351 403 § único; 538 § 3º c/c 536 § 

1º; 806 § 1º CPC), mas ela necessariamente se resolverá em perdas e danos, caso o devedor 

não se subordine aos meios coercitivos (art. 809 CPC). Em contrapartida, quando houver 

uma obrigação de emitir declaração de vontade, apesar de ser uma obrigação de fazer,352 o 

resultado pode ser facilmente obtido pelo Estado sem cooperação do devedor (art. 501 CPC). 

Daí ser possível satisfação in natura. 

Em vista do exposto, a distinção entre obrigação de dar e fazer é, ao menos na forma 

como o direito vigente é interpretado,353 irrelevante para determinar a exigibilidade do 

cumprimento in natura. Apesar de o art. 247 CC permitir uma leitura em sentido contrário, 

                                                 
348 Essa é o entendimento dominante na jurisprudência, embora haja vozes em sentido contrário na doutrina. 

Cf., por ex., Theodoro Jr., Curso III, n. 113, IV, pp. 173 s. e nt. 26, n. 119, p. 189, nt. 82 (com indicação de 

decisões a respeito), n. 317, p. 426. A nosso ver, tem razão a jurisprudência dominante, pois o art. 247 CC não 

impede a imposição de astreintes, mas deve ser interpretado em conjunto com o art. 821 CPC, de forma que o 

credor de obrigação personalíssima pode exigir o cumprimento sob pena de multa e, somente se o devedor 

recusar ou ainda assim não cumprir (“mora” aqui está em sentido impróprio, como atraso no cumprimento da 

ordem judicial), a obrigação será convertida em perdas e danos após o escoamento do prazo para cumprir. 
349 No mesmo sentido já em meados do século XX, embora de maneira comedida, Nonato, in: REDB XXXV, 

pp. 90 s. 
350 Referindo-se a esse critério, mas em contexto diverso, Oosterhuis, Specific Performance, pp. 588 s. 
351 Apesar de o art. 400 § único falar apenas em “documento”, ele também se aplica a coisas – Cf. Bonizzi, 

Fundamentos da prova civil, pp. 133 s. 
352 Entre outros, Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 125; Costa Filho/Albuquerque Jr., RBDCom 10 

(2016), 100 (118). 
353 No direito brasileiro vigente, há uma confusão terminológica entre a tricotomia obrigação de dar, fazer e 

não fazer do direito material e a do direito processual, pois enquanto a primeira se refere apenas às relações 

jurídicas obrigacionais (ou seja, pretensões pessoais), a segunda alude a qualquer tipo de relação jurídica, seja 

ela decorrente de pretensão pessoal (como uma obrigação), seja ela baseada em pretensão real (como uma ação 

reivindicatória). A tricotomia de direito processual é, portanto, mais ampla que a dos arts. 234 ss. CC, porque 

abrange qualquer tipo de pretensão. Essa diferença – que era muito nítida no direito brasileiro do século XIX, 

mas foi reputada irrelevante já pelo legislador do CPC/1973 (cf. Mendonça Lima, Comentários CPC VI.2, 

Com. art. 621, n. 1513, p. 673, com diversas referências na nt. 548) –, permitiria a interpretação de que haveria 

meios coercitivos previstos no CPC os quais, embora se aplicassem à execução de pretensões reais, não 

poderiam ser empregadas na execução de pretensões pessoais devido às regras de direito material. Essa leitura 

resolveria o problema do açambarcamento do direito civil pelo direito processual, mas esbarra na intenção 

explícita do legislador, que era de dar maior efetividade a todos os tipos de decisões judiciais (ver art. 499 

CPC), sejam elas de pretensões pessoais ou reais. 
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mesmo a doutrina majoritária de direito civil já descarta qualquer diferença entre a execução 

de obrigação de dar e de fazer com fundamento nos dispositivos do CPC.354 Houve uma fuga 

para o processo. Seja a obrigação de dar, de fazer ou de não fazer, a regra é a mesma: em 

princípio, cabe execução in natura, utilizando-se, se for o caso, de multa pecuniária ou 

mesmo outros meios (por ex., apreensão da carteira de motorista ou do passaporte, art. 139 

IV CPC) para coagir o devedor ao cumprimento. Não sendo necessária a cooperação do 

devedor, o Estado substitui sua vontade e satisfaz o credor; sendo ela necessária, a obrigação 

converte-se em perdas e danos, caso o devedor ainda assim resista à ordem judicial. 

 (bb) Impossibilidade, distribuição de cômodos e incômodos, e melhoramentos 

 A segunda função atribuída à tricotomia no CC é regulamentar a impossibilidade, a 

distribuição de cômodos e incômodos, e melhoramentos. Essa forma de organizar a matéria 

tem impactos sistemáticos relevantes. Se a incidência da regra de distribuição dos cômodos 

e incômodos (em especial, do risco), e melhoramentos pressupõe, necessariamente, a 

existência de uma coisa corpórea certa e determinada, existe obrigação de dar, para esses 

dois fins, sempre que a relação jurídica obrigacional tiver por objeto uma coisa corpórea. 

Desse primeiro aspecto impõe-se, em vista da coerência sistemática da tricotomia, a seguinte 

pergunta: há distribuição de risco nas obrigações de fazer e não fazer? No sentido dos arts. 

234 ss. a resposta é, sem dúvida, negativa, porquanto o conceito de risco pressupõe a 

existência de uma coisa sobre a qual ele possa recair.355
 Surge, assim, uma assimetria na 

tricotomia, pois somente as regras da obrigação de dar tratam da distribuição do risco e de 

melhorias, enquanto as de fazer e não fazer não abordam, embora também esses tipos de 

obrigação possam eventualmente envolver uma coisa.356 A essa assimetria do regulamento 

da tricotomia se junta uma outra. A vantagem da técnica de abstração consiste em sintetizar 

regras gerais em poucos dispositivos, mas o legislador foi incoerente neste ponto. No CC, a 

transmissão de risco foi copiosamente regulamentada para cada contrato, havendo 

indesejada repetição mesmo quando elas coincidissem com as dos arts. 234 ss.357 O caso 

                                                 
354 Entre outros, Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 481, pp. 26 ss.; Noronha, Obrigações, pp. 143 s., 

156; Birenbaum, in: Obrigações, pp. 137 ss.; Tartuce, Curso II, p. 58. 
355 Confundindo risco com impossibilidade, Birenbaum, in: Obrigações, p. 141. 
356 Isso é confirmado, por ex., na empreitada somente de lavor (art. 613): apesar de ser uma típica obrigação 

de fazer, a regra sobre o risco recai sempre sobre a coisa construída; para o ato de fazer (construir) em si, a 

questão do risco nem mesmo se apresenta. 
357 Essa repetição desnecessária é eloquente, por ex., nos arts. 567 (em caso de deterioração de coisa alugada, 

o locatário pode pedir abatimento do preço ou resolver o contrato), 587 (o risco da coisa dada em mútuo se 

transfere com a transmissão da propriedade) e 642, primeira parte (o depositário não responde por casos de 

força maior). 
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mais saliente é exatamente o da compra e venda, pois o art. 492 caput reproduz norma já 

implícita nos arts. 234 ss., levando Bevilaqua a reputá-lo, como vimos acima358, uma 

“inadvertencia da Commissão do Governo”. 

 Disso podem ser extraídas as seguintes conclusões: sendo a distribuição dos cômodos 

e incômodos e os melhoramentos ligados à existência de uma coisa certa, seu regulamento 

no âmbito da tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer deveria ser questionado, pois o 

que determina a incidência desse regulamento não é a espécie de obrigação, mas sim a 

existência de uma coisa existente e determinada. Mesmo nas hipóteses tradicionalmente 

consideradas como obrigações de fazer, quando uma coisa for destruída, deteriorada ou 

melhorada, na falta de disposição especial, as regras da obrigação de dar incidirão. O 

exemplo mais saliente é contrato preliminar de compra e venda: embora se trate de uma 

obrigação de fazer (concluir um contrato),359 se a coisa for deteriorada sem culpa do devedor 

(promitente-vendedor), o art. 235 incidirá por analogia e o credor (promitente-comprador) 

poderá escolher entre resolver o contrato e requerer um abatimento do preço.360 Sob esse 

                                                 
358 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 1127, n. 1, p. 294; Cap. I, C.IV.4, supra. 
359 Nt. 329 supra. 
360 Alvim, RT 51, vol. 317 (1962), 30 ss. Outro exemplo encontra-se em TApSP, 2ª Cam. Cív., Ap. n. 18.832, 

rel. Manoel Carneiro, j. 18-5-1943, RT 33, vol. 148 (1944), 202 ss., em que o tribunal aplicou o art. 1127 

CC/1916 (correspondente ao art. 492 CC/2002) para o caso de um contrato de empreitada em que o empreiteiro 

pôs a coisa feita à disposição do dono da obra, este pediu o retardamento da entrega e nesse ínterim a obra foi 

destruída por incêndio casual. No entanto, em 1922 o juiz Affonso José de Carvalho decidiu o seguinte caso 

em sentido oposto. I. A. F. e H. F. G. celebraram uma promessa de permuta de terras e casas em abril de 1918 

pela qual o segundo (promissário-alienante) se obrigava a assinar a escritura pública de permuta em favor da 

primeira (promissária-adquirente) em outubro do mesmo ano. Em junho, porém, uma geada queimou os 

cafeeiros, reduzindo o valor das terras a menos da metade do inicial. Diante dessa perda, I. A. F. (promissária-

adquirente) notificou H. F. G. (promissário-alienante) afirmando que não assinaria a escritura, salvo se seu 

valor fosse reduzido a 56 contos de réis. Inconformado com a notificação, H. F. G. interpôs ação judicial para 

obter 58 mil contos de réis do valor do imóvel, 20 contos de réis de multa contratual e 5 contos de sinal. O juiz 

julgou a ação procedente, condenando a ré (I. A. F.) a pagar 20 mil réis por multa contratual e 5 contos de sinal 

com os seguintes fundamentos: sendo a promessa uma obrigação de fazer, os arts. 863 ss. CC/1916 

(correspondentes aos arts. 233 ss. CC/2002) não poderiam ser aplicados. Em consequência, a promissária-

adquirente somente poderia resolver o contrato, se houvesse impossibilidade de obrigação de fazer no sentido 

do art. 879 CC/1916 (correspondente o art. 248 CC/2002). Como no caso a geada não tornou impossível 

concluir o contrato definitivo, afinal o promissário-alienante continuou proprietário, a promissária-adquirente 

não poderia se recusar a celebrar o contrato definitivo (cf. íntegra da decisão em RT 11, vol. 42 (1922), 493 ss. 

= Assis Moura, Escripturas, pp. 127 ss. = Americano/Alvim, Collectanea, pp. 451 ss.). Essa fundamentação é 

incorreta e inaceitável, porque leva a um resultado incompatível com uma das normas basilares do direito civil 

brasileiro, nomeadamente a máxima res perit domino (cf. Cap. IV, A.II.1.(b).(cc), infra). Pudesse o vendedor 

esquivar-se da regra de distribuição de risco dos arts. 863 ss. CC/1916 (correspondentes aos arts. 233 ss. 

CC/2002) celebrando um contrato preliminar, ele estaria, na prática, deslocando o risco da perda ou 

deterioração da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes para a esfera do promissário-adquirente 

antes da aquisição da propriedade por este. Por outras palavras, não aplicar as regras de obrigação de dar ao 

contrato preliminar envolvendo uma coisa significaria admitir, pelas portas do fundo, a regra periculum est 

emptoris. A isso se junta ainda a seguinte consideração: se a compra e venda faz, no direito brasileiro, as vezes 

da compra e venda puramente obrigacional em outros sistemas que adotam o princípio da separação (cf. Cap. 

II, A.II.2.(c).(aa), especialmente nt. 161, supra), o contrato preliminar (seja de compra e venda, seja de permuta) 

desempenha, na prática, a mesma função de uma obrigação de dar. Visto dessa perspectiva, nada mais natural 
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aspecto, não surpreende que para alguns autores o critério diferencial entre obrigação de dar 

e de fazer seria a existência de uma coisa no primeiro caso.361 O mesmo ocorre quanto às 

regras de impossibilidade quando não há sobreposição com a distribuição de risco: também 

aqui a diferença entre obrigação de dar e de fazer nada acrescenta. Em regra, a 

impossibilidade tem em vista uma coisa; comuns a ambas as espécies de obrigação são 

apenas as regras sobre impossibilidade jurídica (quando decorrer de empecilho legal) e 

subjetiva (quando somente o devedor não se encontra em condições de cumprir a 

prestação).362 

(cc) Resultado parcial 

 No direito brasileiro vigente, a distinção das obrigações em dar, fazer e não fazer tem 

um significado residual. Para a determinação das executabilidade in natura, ela não 

desempenha papel algum, porquanto todas as espécies de obrigação são, em princípio, 

passíveis de cumprimento específico e somente excepcionalmente, quando todos os meios 

de coerção diretos e indiretos (especialmente a multa diária) forem ineficientes, é permitida 

a conversão em perdas e danos. O elemento decisivo é, pois, se o alcance do resultado 

almejado depende da cooperação do devedor: seja obrigação de dar, fazer ou de não fazer, 

se o juiz puder substituir o devedor, cabe execução in natura; se, em contrapartida, o 

resultado não puder ser alcançado sem ajuda da parte (por ex., a entrega de documento de 

difícil acesso), a obrigação se converte em perdas e danos, apesar de se tratar de uma 

obrigação de dar. Nesse contexto, a tricotomia constitui um resquício do ius commune o qual 

mais serve para causar confusões e desarmonias sistêmicas do que para resolver problemas. 

Para as regras de impossibilidade, distribuição de cômodos e incômodos, e melhoramentos, 

a situação não é muito diversa. Aqui a tricotomia é assimétrica, porquanto não há utilidade 

em distinguir entre obrigação de dar e de fazer para melhor regulamentar esses temas. O 

critério determinante não é, pois, a espécie de obrigação, mas a existência de uma coisa. A 

isso se junta ainda o fato de a distribuição do risco estar regulamentada tanto na parte especial 

quanto na parte geral, criando uma indesejada repetição de normas. 

 No início do século XX, J. X. Carvalho de Mendonça afirmou: “O Cód. Civil [de 

1916] de acôrdo com o Direito Romano e não sabemos se com felicidade, resumiu sob três 

modalidades a prestação, dar (arts. 863-877 [CC/1916]), fazer (arts. 878-881 [CC/1916]) e 

                                                 
do que aplicar as regras das obrigações de dar (arts. 233 ss. CC/2002) ao contrato preliminar envolvendo uma 

coisa. 
361 Cap. II, A.IV.2.(c).(aa).(ccc) e (ddd), infra. 
362 Sobre impossibilidade, cf. Cap. IV, A.II.3.(d), infra. 
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não fazer (arts. 882 e 883 [CC/1916])”.363 Em vista da evolução posterior da execução 

específica e do papel de facto desempenhado pela tricotomia no direito brasileiro vigente, 

pode-se dizer, sem dúvida, que seria o caso de abandoná-la. 

(c) Impacto no direito das obrigações: o conteúdo da obrigação de dar 

 Inconsciente das diferentes funções teoricamente atribuídas à tricotomia pelo 

legislador e do papel efetivamente desempenhado por ela no sistema do direito vigente, a 

doutrina brasileira diverge amplamente sobre o conteúdo da obrigação de dar e, ao mesmo 

tempo, sobre o significado de “tradição” nos arts. 234 ss. Para Bevilaqua, obrigação de dar 

consiste na entrega de uma coisa para constituir direito real sobre ela ou para “simples 

uso”,364 de modo que “tradição” seria, na parte de obrigações, “um conceito mais largo, mais 

amplo, do que a tradição, ou modo de transferir o domínio, tanto assim que, em muitos casos, 

se opera a tradição, por effeito da obrigação, não para crear a domínio, mas para que uma 

das partes seja immittida no simples uso da cousa”.365 Já Espínola identificava obrigação de 

dar com a entrega de uma coisa, com a consequência de que todas as demais prestações 

seriam obrigações de fazer.366 Na opinião de Diniz, a obrigação de dar restringe-se à 

transferência de propriedade e à constituição de direito real,367 enquanto a prestação com o 

fim de proporcionar uso, fruição ou posse seria uma “obrigação de entregar”,368 denominada 

por Noronha de “obrigação de prestar”.369 De maneira peculiar, Venosa visualiza na 

obrigação de dar um “compromisso de entrega” de uma coisa ao credor, seja para constituir 

novo direito, seja para restituir a posse ao proprietário.370 

 Com exceção do último entendimento, o qual deve ser evitado por ser impreciso e 

propiciar uma confusão entre obrigação de dar e contrato preliminar, os demais merecem 

um reexame. A nosso ver, uma tomada de posição nessa matéria está intrinsecamente ligada 

                                                 
363 Tratado VI – Parte I, n. 311, p. 267 (grifo nosso). 
364 Codigo Civil IV, Com. art. 869, p. 14. 
365 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 356. No mesmo sentido, Silva 

Pereira/Gama, Instituições II, n. 133, p. 49; Birenbaum, in: Obrigações, p. 123; Barros Monteiro, Das 

modalidades, p. 68; Barros Monteiro Filho/Barros Monteiro/Barros Monteiro Filho, in: Estudos Reale, p. 179; 

J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte I, n. 321, p. 272; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 27, 

pp. 33 s., n. 52, pp. 53 s.; Nonato, Curso I, pp. 211 s.; Saraiva, Modalidades, p. 53; Cambler/Gonçalves/Maia, 

Comentários III, Com. art. 233, pp. 50 s.; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, p. 35. 
366 Sistema II.12, p. 181. 
367 Diniz, Curso II, pp. 89 s. 
368 Diniz, in: ESD 55, pp. 327 s. No mesmo sentido, Birenbaum, in: Obrigações, p. 123; Gomes/Brito, 

Obrigações, n. 33, p. 37; Barros Monteiro Filho/Barros Monteiro/Barros Monteiro Filho, in: Estudos Reale, 

pp. 180 s.; Monteiro de Barros, Manual II, p. 40; Lotufo, Código Civil II, Com. art. 233, p. 16. 
369 Obrigações, pp. 196 s. Provável fonte de inspiração foi Pontes de Miranda, o qual falava de “obrigação [...] 

de prestar a posse da coisa certa” (cf. Tratado XXII, § 2695, n. 4, p. 89). 
370 Direito Civil II, pp. 62 s. No mesmo sentido, Carvalho Neto, Curso II, p. 53. 
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ao critério para diferenciar obrigação de dar e de fazer. Dentre os autores nacionais, admite-

se amplamente certa identidade entre elas, pois o “dar” seria, em maior ou menor medida, 

também um “fazer”.371 O critério exato de delimitação é, porém, controvertido. Na doutrina 

brasileira, existem basicamente cinco posicionamentos a respeito, nomeadamente o interesse 

do credor (aaa), a atribuição patrimonial (bbb), o objeto mediato da obrigação (ccc), a 

necessidade de um ato do devedor (ddd) e o “elemento preponderante” (eee). A seguir, cada 

um desses critérios será passado em revista e analisado. 

 (aa) Critérios da doutrina para diferenciar obrigação de dar e fazer 

 (aaa) Interesse do credor 

 Uma primeira perspectiva constrói o seguinte raciocínio. Em regra, a obrigação de 

dar tem por objeto a prestação de uma coisa, enquanto a de fazer a prestação de um fato. Nos 

casos limítrofes, quando o devedor tem de fazer algo antes de entregar a coisa, o critério 

decisivo para definir se a natureza da obrigação seria o interesse do credor: quando ele estiver 

interessado na realização de uma determinada atividade pelo devedor, a obrigação seria de 

fazer, ao passo que, se a coisa for mais importante para o credor, ela seria de dar.372 Exemplo 

paradigmático seria a contratação de um pintor famoso para fazer um retrato: como as 

habilidades do pintor são decisivas para a celebração do negócio, seu cerne estaria não no 

resultado, mas na atividade do pintor em si. Logo, embora a obrigação (contrato de 

empreitada) também envolva o ato de entregar um quadro, o fato de as qualidades do pintor 

serem decisivas para o credor faria do contrato uma obrigação de fazer. Em contrapartida, 

se os dotes pessoais do devedor não forem relevantes para o credor em vista da obra por ele 

levada a cabo (pense-se, por ex., em um famoso escultor encarregado de pintar um quadro), 

a obrigação passaria a ser de dar. Consequentemente, a essência da obrigação de fazer 

residiria na atividade realizada pelo devedor qualificada, nos casos limites, por um especial 

interesse do credor, enquanto a de dar no bem da vida (coisa) a ser entregue. 

 À primeira vista convincente, o critério do interesse do credor peca por ser pensado 

de modo excessivamente abstrato e por tomar uma parte das obrigações de fazer pelo todo. 

                                                 
371 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2685, n. 2, pp. 47 s., § 2691, n. 1, p. 74 e § 2692, n. 3, p. 79; Rodrigues, 

Curso II, n. 13, p. 33; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 30, p. 35; Nonato, in: REDB XXXV, p. 90; 

Barros Monteiro, Das modalidades, p. 58, Noronha, Obrigações, pp. 57 s.; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito 

Civil II, p. 61; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 145 s.; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 132, p. 46; 

Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 863, n. 3, p. 24; Birenbaum, in: Obrigações, p. 135; Serpa Lopes, 

Curso II, n. 35, pp. 60 s.; M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, n. 61, p. 182; Carpena, 

in: CDC e CC/2002, p. 249; Castro Jr., in: Coletânea, p. 104. 
372 Noronha, Obrigações, pp. 57 ss., especialmente 59. No mesmo sentido, Gomes/Brito, Obrigações, n. 33, pp. 

37 s. 
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Ele é muito abstrato, porque não considera que, mesmo em contratos nos quais a atividade 

do devedor consiste apenas em um fazer, o fato de o credor não estar interessado nas 

capacidades pessoas do devedor não torna a obrigação de dar em de fazer. Em um contrato 

de empreitada, a obrigação continua a ser de fazer, mesmo que as qualidades pessoais do 

empreiteiro não sejam determinantes para o tomador do serviço. Ao mesmo tempo, esse 

critério toma a parte pelo todo, porque, em verdade, ele não compara as obrigações de dar 

com as de fazer, mas apenas as obrigações de dar com as obrigações de fazer infungíveis, 

desconsiderando que também uma obrigação de dar pode ter um acentuado caráter 

personalíssimo. Uma obrigação de entregar pode ter por objeto uma coisa possuída apenas 

pelo devedor (por ex., um documento ou uma foto), o que a torna tão personalíssima quanto 

uma obrigação de fazer infungível, porquanto em ambas as hipóteses somente a cooperação 

do devedor possibilita o adimplemento correto da obrigação. Mesmo assim, a obrigação 

continua a consistir em um dar. Além disso, nada impede que, em uma obrigação de entregar 

uma coisa produzida pessoalmente pelo devedor, este se recuse a entregar a coisa pronta, por 

lhe ser mais interessante, por ex., alienar a um terceiro. Nessa hipótese, seria contraditório 

classificar essa obrigação como de fazer e, dessa forma, conceder ao credor a possibilidade 

de se recusar a entregar a coisa por se tratar de obrigação de fazer infungível. 

 (bbb) Atribuição patrimonial 

 Segundo uma outra perspectiva, o elemento distintivo da obrigação de dar seria a 

atribuição patrimonial, ou seja, o deslocamento de uma coisa já existente do patrimônio do 

devedor para o do credor por meio do adimplemento do dever de prestação.373 Obrigação de 

fazer envolveria, em contrapartida, atividades determinadas, como ministrar uma aula ou 

pintar um quadro.374 Essa distinção seria especialmente clara no caso de contrato preliminar 

de compra e venda: aqui se trataria de uma obrigação de fazer, porque o cumprimento do 

contrato preliminar não deslocaria, imediatamente, a coisa vendida para o patrimônio do 

comprador, mas o contrato definitivo (a compra e venda) produziria esse efeito. O preliminar 

seria uma obrigação de fazer e a compra e venda uma obrigação de dar.375 Coerentemente, 

no caso de a própria emissão da declaração de vontade provocar um deslocamento 

patrimonial (por ex., em cessão de crédito, arts. 286 ss.), a obrigação de emitir declaração de 

                                                 
373 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2691, n. 1, p. 73. No mesmo sentido, Carvalho Neto, Curso II, pp. 70 

s. 
374 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 85. 
375 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 85 s., 124 s. 
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vontade seria de dar.376 O elemento determinante, portanto, não seria um ato do devedor em 

si (entrega ou obra), mas se o efeito imediato do cumprimento da obrigação provoca o 

deslocamento da titularidade de um direito para a esfera do credor. 

 Esse entendimento padece de ao menos uma dificuldade insuperável: 

independentemente de a obrigação ser de dar ou de fazer, a simples existência de uma 

obrigação já significa a atribuição de uma pretensão ao patrimônio do credor, a qual, em 

caso de inadimplemento, justifica em regra a exigibilidade do cumprimento específico e, 

excepcionalmente, o pedido de perdas e danos.377 Na verdade, o critério referido pelos 

defensores dessa posição não é propriamente a atribuição patrimonial, mas a aptidão de 

determinado ato de irradiar imediatamente efeitos de direito real, porque são esses que 

provocam o deslocamento de uma coisa do patrimônio do devedor para o do credor. Mas 

mesmo com essa correção, esse entendimento ainda assim conduz o intérprete a um resultado 

questionável quando levado a suas últimas consequências. Ao menos no direito brasileiro 

vigente, a aplicação generalizada desse critério levaria a excluir do âmbito das obrigações 

de dar as de restituir a posse (por ex., comodato), o que não apenas se encontra em desacordo 

com a lei (arts. 238 ss.), como também não é sustentado nem mesmo pelos próprios 

defensores desse critério.378 No fundo, o problema da tese da atribuição patrimonial reside 

no fato de ela ter um campo de visão restrito às hipóteses de transferência de propriedade e 

constituição de direitos reais. 

 (ccc) Objeto mediato da obrigação 

 Um terceiro entendimento tenta identificar a peculiaridade da obrigação de dar na 

estrutura da relação jurídica obrigacional. O objeto de toda obrigação pode ser mediato ou 

imediato. Objeto imediato – a prestação em si – é um ato humano, ou seja, uma prestação de 

dar ou de fazer, enquanto objeto mediato (imediato da prestação) é o bem da vida, isto é, a 

coisa a ser entregue ou o resultado de um ato. Quanto ao objeto imediato da obrigação, 

obrigação de dar e de fazer seriam idênticas, porquanto ambas exigem um ato humano para 

serem cumpridas. A diferença estaria no objeto mediato da obrigação: enquanto na obrigação 

de dar haveria uma coisa, na obrigação de fazer haveria um resultado naturalístico diverso.379 

                                                 
376 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 133. 
377 No mesmo sentido, afirmando que o patrimônio abrange tanto direitos reais quanto pessoais, cf. 

interessantes observações de Tomasetti Jr. em RT 85, vol. 723 (1996), 208 (210) e Comentários Lei 8245/1991, 

Com. art. 1º, § 4, p. 7. 
378 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2695, n. 4, p. 89. Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 122 

(“Entre as obrigações de dar coisas, conumera-se a de restituir”). 
379 Peixoto, Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 (1925), 489 (510 s.); Espínola, Sistema II.12, p. 181. Na jurisprudência, 

cf. STF, RExt. n. 61.068/SP, rel. Gonçalves de Oliveira, j. 14-6-1967, RTJ 43 (1968), 263 (268 ss.). 
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Em uma aula de direito, por ex., o professor não entrega uma coisa, mas apenas transmite o 

conhecimento aos alunos ao explicar determinado assunto. Em contrapartida, se uma 

empresa se obrigasse a entregar a assinatura permanenente de seu jornal, haveria uma 

obrigação de dar, porque o adimplemento da obrigação envolveria a entrega de uma coisa, 

nomeadamente o exemplar do jornal do dia.380 O mero fato de a empresa ter de formar uma 

equipe para colher informações, contratar jornalistas para redigir as notícias e imprimir o 

jornal diariamente antes de mandar entregá-lo não seria suficiente para descaracterizar a 

obrigação de dar em obrigação de fazer, ou para criar um meio-termo entre elas. O critério 

determinante seria, portanto, o resultado final visado pela obrigação; os atos preparatórios 

para alcançá-lo, embora eventualmente importantes, seriam irrelevantes. 

 Essa aproximação tem a vantagem de explicitar um ponto de semelhança e um de 

divergência estrutural entre obrigação de dar e de fazer. Como em ambas o objeto imediato 

da obrigação é executar uma prestação, elas são idênticas nesse aspecto; o critério de 

diferença reside no objeto imediato da prestação, de modo que o critério de classificação das 

obrigações de dar, fazer e não fazer, é, como já apontava Teixeira de Freitas, o objeto da 

obrigação.381 Para atingir ainda maior grau de precisão em face da tricotomia, poder-se-ia 

dizer que o critério é o “objeto mediato da obrigação” ou o “objeto imediato da prestação”.382 

No entanto, o critério do objeto mediato como forma de distinguir obrigação de dar da de 

fazer, por ser meramente descritivo, não fornece uma solução satisfatória para os casos 

limítrofes, nomeadamente quando uma pessoa se obriga a entregar uma coisa que ela ainda 

deve produzir. Afinal, se o devedor se recusar a fabricar uma coisa só por ele confeccionada 

(por ex., o famoso pintor que se obriga a fazer um retrato), segundo essa perspectiva estar-

se-ia irremediavelmente diante de uma obrigação de dar ao menos após a confecção da coisa. 

Esse resultado não explica, porém, por que o devedor pode recusar-se a realizar a atividade 

e resistir à coação por meio de multas diárias, quando se tratar de uma obrigação infungível 

(arts. 247 CC e 497 CPC/2015). 

                                                 
380 Exemplo retirado de: STF, RExt. n. 61.068/SP, rel. Gonçalves de Oliveira, j. 14-6-1967, RTJ 43 (1968), 

263 ss. 
381 A rubrica exata no Esboço é “Das obrigações em relação ao seu objeto” (antes do art. 887). 
382 Ressalte-se, aqui, a acuidade de Teixeira de Freitas: como no título “Das obrigações em relação ao seu 

objeto” (arts. 887 ss.) ele não aborda apenas as obrigações de dar, fazer e não fazer, mas também as alternativas, 

facultativas, divisíveis e indivisíveis, é natural que ele se referisse apenas a “objeto da obrigação” de modo 

genérico, pois enquanto as obrigações de dar, fazer, não fazer, divisíveis e indivisíveis se referem ao objeto 

mediato da obrigação, as alternativas e facultativas têm como referência o objeto imediato da obrigação. 
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 (ddd) Necessidade de um ato material do devedor 

 Conforme um quarto entendimento, o critério decisivo para distinguir obrigações de 

dar das de fazer é se o devedor tem ou não de fazer alguma coisa, ou seja, executar um ato 

material. Se ele tiver de confeccionar algo antes de entregá-lo, a obrigação seria de fazer; se 

a coisa já estiver pronta, ela seria de dar.383 Esse critério do ato material esbarra na mesma 

dificuldade do anterior: no caso limítrofe de o devedor ter de fabricar uma coisa antes de 

entregá-la, ele não explica por que a obrigação continuaria a ser considerada de fazer após a 

confecção da coisa, mas antes de sua entrega. No entanto, como veremos mais à frente384, 

embora esse critério não possa ser generalizado, ele tem um fundo de verdade. 

 (eee) Elemento preponderante e “obrigação simbiótica” 

 Uma última perspectiva segue um caminho intermediário. Em regra, quando o credor 

estiver interessado apenas na entrega da coisa, a obrigação seria de dar, enquanto quando ele 

tiver interesse na atividade do devedor, ela seria de fazer. Nos casos limítrofes, em que o 

devedor se obriga a produzir a coisa a ser entregue, a natureza da obrigação seria determinada 

pelo “elemento preponderante”. No caso de um artesão se obrigar a manufaturar um produto, 

a obrigação seria, “à evidência”, de fazer, porque a atividade pessoal de fabricar sobressair-

se-ia em relação à de entregar a mercadoria. Em algumas hipóteses, porém, não seria possível 

identificar apenas uma natureza na obrigação, mas duas, com a consequência de que a 

obrigação seria “simbiótica”, ou seja, ela reuniria tanto aspectos de obrigação de dar quanto 

de fazer. Como exemplo é mencionado o contrato de empreitada (arts. 610 ss.) no qual o 

empreiteiro forneceria materiais, pois aqui a obrigação teria um aspecto de fazer (construir) 

                                                 
383 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 99; Rodrigues, Curso II, n. 13, p. 35; Venosa, Direito Civil II, p. 85; 

Gonçalves, Direito Civil II, p. 86; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, p. 33. Em sentido semelhante, 

Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 878, n. 1, p. 22; TJMS, 2ª Cam. Cív., Agr. de Pet. n. 1.604, rel. Milton 

Armando Pompeu de Barros, j. 7-7-1970, AFMT 5, n. 19 (1973), 236 (240 s.); TJRJ, 1ª Cam., Ap. n. 480 e 

613, rel. Barreto Dantas, j. 6-8-1942, AJ 64 (1942), 63 (63). Implicitamente nesse sentido, TJSP, 27ª Cam. Dir. 

Priv., Ap. n. 0002912-95.2009.8.26.0311, rel. Gilberto Leme, j. 20-8-2013, in: http://www.tjsp.jus.br/ [17-1-

2018]; TJSP, 30ª Cam. Dir. Priv., Agr. Inst. n. 2245414-47.2016.8.26.0000, rel. Carlos Russo, j. 29-3-2017, in: 

http://www.tjsp.jus.br/ [17-1-2018]. 
384 Cap. II, A.IV.2.(c).(bb), infra. 
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e um de dar (fornecer materiais).385 Nesse caso, a saída seria cindir os deveres de prestação 

e aplicar para cada um deles o regime jurídico adequado.386 / 387 

 Além de pouco claro e um tanto discricionário (diante da divergência doutrinária 

pode-se afirmar tudo, menos que uma obrigação seria – “à evidência” – de dar ou de fazer), 

esse entendimento não fornece parâmetros claros para identificar o que significa “elemento 

determinante” nem parece ter em vista suas consequências no caso concreto. No exemplo do 

artesão, deve-se perguntar se a obrigação continuaria a ser de fazer, se as qualidades pessoais 

do fabricante não forem determinantes para o negócio. A nosso ver, mesmo que elas não 

sejam, a obrigação será de fazer, embora fungível. Assim como na crítica ao critério do 

interesse do credor, há aqui uma comparação não entre obrigação de dar e de fazer, mas 

apenas entre obrigação de dar e obrigação de fazer infungível.388 No exemplo da empreitada 

com fornecimento de materiais, poder-se-ia, à primeira vista, visualizar uma obrigação com 

duas prestações distintas, uma de dar (fornecer material) e outra de fazer (construir). Nesse 

sentido, poder-se-ia, de fato, pensar em uma “obrigação simbiótica”. Embora a combinação 

de prestações de dar com de fazer e a proposta de cindi-las tenham, como veremos a 

seguir389, certo sentido, a forma como elas são aqui apresentadas não pode ser seguida. Na 

empreitada, o devedor não entrega ao credor o material, mas a obra pronta. Quanto aos 

materiais, não pode ser vislumbrada, portanto, uma obrigação de dar.390 

                                                 
385 Farias/Rosenvald, Curso II, p. 145. No mesmo sentido, M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina 

e prática I, n. 61, p. 182; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 132, pp. 46 s.; Gomes/Brito, Obrigações, n. 33, 

p. 37; Birenbaum, in: Obrigações, p. 135; Talamini, Tutela relativa, pp. 133 ss. (falando em “núcleo de interesse 

objetivo”); Justen Filho, ILC 4, n. 41 (1997), 503 (503 s., referindo-se à “preponderância do interesse das 

partes” e a um “núcleo principal do dever imposto contratualmente”); Castro Jr., in: Coletânea, p. 104 

(recorrendo à ideia de “preponderância normativa”). 
386 Birenbaum, in: Obrigações, pp. 135 s. 
387 Justen Filho cita ainda como exemplo de conjugação entre obrigação de dar e de fazer o caso em que um 

comerciante vende a um consumidor um televisor e se obriga a entregá-lo na residência do último (cf. ILC 4, 

n. 41 (1997), 503 (503)). Ora, o fato de o lugar de entrega ser diverso do lugar onde o vendedor vende ou 

armazena a coisa vendida não é suficiente para alterar a natureza do contrato de compra e venda, nem para ver 

aqui um “serviço” do vendedor. Nesse exemplo há apenas e tão somente uma mudança de um dos requisitos 

do adimplemento da compra e venda, nomeadamente o lugar do pagamento. Por outras palavras, a obrigação 

apenas deixa de ser quesível (arts. 493 e 327) e passa a ser portável por livre acordo entre as partes. Logo, não 

se pode ver aqui em uma combinação entre contrato de compra e venda e contrato de transporte. 
388 Cap. II, A.IV.2.(c).(aa).(aaa), supra. 
389 Cap. II, A.IV.2.(c).(bb), infra. 
390 Com razão, Leães, in: Direito Comercial, pp. 106 ss.; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 242, p. 

293. Naturalmente, isso não exclui a possibilidade de aplicação analógica de algumas regras, especialmente 

das de obrigação de dar coisa incerta. Em vista do direito alemão, ver, por ex., Medicus, in: Estudos 

Felgentraeger, pp. 312 ss. 
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(bb) Posicionamento 

 O conteúdo da obrigação de dar e sua diferenciação frente à de fazer devem ser 

analisadas em vista da finalidade de facto desempenhada pela tricotomia no direito vigente. 

Para fins de execução, deve-se ter em vista o instrumento executivo mais adaptado para o 

caso concreto. Em uma obrigação na qual o devedor deve confeccionar uma coisa antes de 

entregá-la (por ex., o pintor em relação ao quadro), são aplicáveis, até o final da pintura, as 

regras de execução das obrigações de fazer e, após esse momento, as das obrigações de 

dar.391 Essa perspectiva, que pode ser denominada de funcional ou instrumental, pode 

causar, por sua ênfase no aspecto processual, certa estranheza em um primeiro momento, 

mas é a única que se adequa à escolha de política do legislador, nomeadamente fazer todo o 

possível para coagir o devedor a cumprir sua obrigação in natura, sem violar sua 

intangibilidade física. A grande vantagem dessa perspectiva é não tomar uma fase do 

processo obrigacional pelo todo, como fazem quase todos os entendimentos acima relatados, 

mas reconhecer as diferentes fases desse processo e buscar o regulamento mais adequado 

para lidar com as dificuldades surgidas em cada uma delas.392 No resultado, aproximamo-

nos dos critérios da necessidade de um ato material do devedor e do “elemento 

preponderante”. A diferença é que em nosso entendimento o critério decisivo não deve ser 

analisado em vista do conteúdo da obrigação, mas de suas fases de desenvolvimento e do 

modo mais efetivo para alcançar o cumprimento in natura. 

 Para os fins de impossibilidade, distribuição de cômodos e incômodos, e 

melhoramentos, o conteúdo da obrigação de dar decorre da análise criteriosa da lei: como o 

CC adota a regra fundamental do princípio res perit domino e, portanto, risco e transmissão 

da propriedade andam, via de regra, juntos,393 “tradição” do sentido dos arts. 234 a 237 

significa apenas transferência da propriedade ou constituição de direito real.394 Obrigação 

de restituir dos arts. 238 a 242 refere-se somente à devolução da posse ao credor.395 Com 

isso surge uma importante lacuna na lei: a obrigação de transferir a posse que não seja de 

restituir não é expressamente regulamentada no CC.396 Uma interpretação apressada dos 

                                                 
391 Nesse sentido, dentre outros, Mendonça Lima, Comentários ao CPC VI.2, Com. art. 621, n. 1518, pp. 675 

s. 
392 No mesmo sentido, falando, porém, de “acionabilidade”, Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 86. 

Ver também Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, pp. 61 ss., que propõem conferir maior ênfase à 

dicotomia obrigação fungível e infungível em lugar da tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer. 
393 Cap. IV, A.III.1.(b).(cc), infra. 
394 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2695, n. 4, p. 89. 
395 Por ex., Couto e Silva, obrigação como processo, pp. 116, 122. 
396 Na Comissão Especial da Câmara dos Deputados para o projeto do CC/1916 foi feita uma proposta de 

emenda (redigida por Torres Neto) para adicionar um artigo prevendo que a obrigação de transferir a posse 
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dispositivos do CC levaria a uma conclusão inusitada: não sendo obrigação de dar, a 

obrigação de transferir somente a posse seria obrigação de fazer fungível e a ela se aplicariam 

os arts. 247 ss. A nosso ver, a saída encontra-se na interpretação a partir dos valores 

subjacentes aos arts. 234 ss.: as obrigações de dar reguladas no CC e a obrigação de transferir 

somente a posse assemelham-se, porque todas envolvem uma coisa que pode perecer, se 

deteriorar ou sofrer melhoramento antes de sua entrega. Por isso, embora os arts. 234 ss. não 

se apliquem diretamente às obrigações de transferir apenas a posse, o motivo que os norteia 

pode ser utilizado, nomeadamente a regra res perit domino. Na maior parte dos casos, essa 

aplicação analógica do valor dos arts. 234 ss. não faz grande diferença, mas, como veremos 

em detalhes mais à frente397, ela se torna relevante quando a transmissão da posse não vem 

acompanhada da transferência da propriedade, criando um estado de tensão entre a posse do 

credor e o risco suportado pelo devedor. Exemplos são, além da compra e venda, o contrato 

estimatório e a locação de coisa. 

 O silêncio do CC sobre a obrigação de transmitir somente a posse é explicável pela 

perda de significado técnico do termo “tradição” no processo de feitura do CC/1916. Os arts. 

865 ss. CC/1916 (art. 234 ss. CC/2002) tiveram como fonte de inspiração os dispositivos 

correspondentes no Esboço de Teixeira de Freitas.398 Questionado na Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados sobre o significado de “tradição” no sistema do projeto, Bevilaqua 

respondeu que nos arts. 865 ss. CC/1916 ela não se referiria apenas à transferência e 

constituição de direitos reais e à restituição da posse ao dono, mas também à transferência 

do uso (posse e detenção) da coisa. Ponto de apoio seria o direito francês então vigente399, 

que diferenciaria entre obrigação de “donner” e de “livrer”.400 Com isso, Bevilaqua esquecia-

se, porém, da origem dos dispositivos e ignorava, por tabela, o aspecto decisivo: no Esboço 

o termo “tradição” significava, por definição legal, apenas “a entrega da coisa, para 

                                                 
também seria obrigação de dar (art. 1012. “A obrigação de dar cousa certa, ou seja para constituir sobre ella 

direitos reaes, ou para transferir uso ou detenção, ou para restituil-a a seu dono, comprehende todos os 

acessórios...”), mas ela malogrou (cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 

350). Em todo caso, mesmo se essa emenda tivesse sido aprovada e se transformado em lei, ela não eliminaria 

a lacuna, pois o regulamento do CC/1916 (e do CC/2002) sobre as obrigações de dar coisa certa não foi pensado 

para as obrigações de transferir somente a posse. 
397 Cap. II, A.IV.2.(d), infra; Cap. IV, A.III.1,(b).(cc) e (dd), infra. 
398 Bevilaqua, in: Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 357; Cavalcanti, in: 

Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados II, p. 165; Torres Neto, in: Projecto de Codigo 

Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, pp. 337, 352. 
399 A tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer foi eliminada do direito civil francês vigente (cf. nt. 209 

supra). 
400 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 356. 
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constituir ou transferir sobre ela direitos reais” (art. 900 n. 2º).401 No sistema elaborado por 

Teixeira de Freitas, a entrega da coisa para transferir o uso, a detenção ou para restituí-la 

era, de fato, obrigações de dar (art. 887), mas não constituía “tradição” em sentido técnico 

da palavra. O mesmo constava expressamente do art. 1010 do Projeto Primitivo.402 Ao 

empregar “tradição” para designar tanto a transferência da propriedade e constituição de 

direito real (arts. 865-868 CC/1916 [arts. 234-237 CC/2002]) quanto a devolução da posse 

(arts. 869-873 CC/1916 [arts. 238-242 CC/2002]), Bevilaqua afastou-se do sistema de sua 

fonte de inspiração sem notar que, dessa forma, deixava uma lacuna. 

 A ausência de dispositivo legal sobre a obrigação de transferir apenas a posse levou 

os autores nacionais ou a expandir, consciente ou inconscientemente, o conceito de 

obrigação de dar para abranger também a obrigação de transmitir posse,403 ou a criar um 

terceiro tipo de obrigação de dar ao lado da obrigação de dar em sentido estrito e de restituir, 

nomeadamente a “obrigação de prestar”404 ou “obrigação de entregar”405. A nosso ver, o 

alargamento da obrigação de dar em sentido estrito para abranger também a de ceder apenas 

a posse é desaconselhável, porque ele não encontra correspondência na lei e acaba por 

ocultar o fato de os arts. 234 ss. não se aplicarem diretamente às obrigações de transferir 

apenas a posse. Desse ponto de vista, o segundo caminho de criar um novo termo para 

designar essas obrigações é o mais adequado. “Obrigação de prestar” e “obrigação de 

entregar” não são, porém, boas terminologias: a primeira por confundir com o “praestare” 

do direito romano, no qual obrigação de transmitir a posse era um “facere”, e não um 

“praestare”;406 a segunda, por ser muito genérica e abrir espaço para uma confusão com a 

obrigação de dar em sentido estrito. Mais aconselhável é a expressão “obrigação de 

                                                 
401 “Art. 900. Os efeitos necessários da obrigação de dar coisas certas, para constituir ou transferir sobre elas 

direitos reais, ou para transferir somente seu uso ou detenção, ou para restituí-las a seu dono (art. 887), são os 

seguintes: [...] 2º. [O devedor] Entregará a coisa ao credor, com todos os seus acessórios (arts. 890 e 891), em 

lugar e tempo próprio; [...] A entrega da coisa, para constituir ou transferir sobre ela direitos reais tem o nome 

de tradição” (grifo nosso). 
402 Art. 1010. “Si, antes da tradição, se perde, sem culpa do devedor a cousa certa, que devia ser dada para a 

constituição ou transferencia de um direito real, a obrigação resolve-se para ambas as partes” (cf. Projecto de 

Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109, grifo nosso). Na 30ª Reunião da Comissão 

Revisora, realizada em 26 de junho de 1900, apenas se alterou “se perde” por “perder-se” (cf. Codigo Civil br. 

– Trabalhos I, p. 480), mas no Projeto Revisto o dispositivo correspondente (art. 1013) apareceu completamente 

alterado, com a seguinte redação: “Si, no caso do artigo antecedente, a cousa se perder, sem culpa do devedor, 

antes da tradição, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Si a perda resultar de culpa do devedor, 

responde este pelo equivalente com perdas e damnos” (cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos 

Deputados I, p. 229). Não conseguimos averiguar o motivo dessa mudança nem quando ela se deu; ela 

certamente não pode ser atribuída apenas a uma melhora de redação. 
403 Nt. 365 supra.  
404 Nt. 368 supra. 
405 Nt. 369 supra. 
406 Cap. II, A.IV.1.(a), supra. 



 

179 

 

transmitir a posse”, porque ela é mais precisa, enfatiza a especificidade desse tipo de 

obrigação e, ao mesmo tempo, explicita que ela não está abrangida na tricotomia obrigação 

de dar, fazer e não fazer positivada no CC. 

 Em termos conclusivos, o termo “obrigação de dar” deve ser empregado com cautela, 

segundo a finalidade de seu uso. Para fins de execução, há obrigação de dar sempre que a 

entrega de uma coisa for faticamente possível, mesmo que ela tenha sido anteriormente 

produzida pelo devedor. Para fins de impossibilidade, distribuição de cômodos e incômodos, 

e melhoramentos, obrigação de dar em sentido estrito tem por conteúdo a transferência ou 

constituição de direito real e a obrigação de restituir a devolução da posse ao credor. Não 

prevista no CC foi a obrigação de entregar somente a posse, a qual, em princípio, deveria 

ser, por exclusão, uma obrigação de fazer, mas, dada suas semelhanças e proximidades com 

a obrigação de dar, a ela se aplica, por analogia com os valores subjacentes aos arts. 234 ss., 

o regulamento das obrigações de dar, especialmente a regra res perit domino. 

(d) Consequências para a compra e venda 

 Todos esses aspectos estruturais têm, naturalmente, impacto na compra e venda. O 

sistema de transmissão da propriedade é o princípio da unidade com o da tradição, com a 

consequência de haver apenas um contrato que, quando combinado com a tradição (coisas 

móveis) ou o registro (coisas imóveis), irradia efeitos reais.407 Sendo necessário um segundo 

ato do vendedor para que o comprador se torne proprietário da coisa, o dever do vendedor 

poderia ser uma obrigação de dar no direito brasileiro. A transmissão da propriedade não é, 

porém, o elemento determinante. A escolha legislativa pela responsabilidade por evicção faz 

com que o vendedor não tenha, no direito brasileiro, o dever de transferir a propriedade para 

o comprador, porquanto ele não pode ser diretamente responsabilizado por tanto. Seu dever 

consiste apenas em transferir a posse e garantir a plena aquisição do domínio.408 A ampla 

maioria dos autores brasileiros, descurando do sistema do CC e ludibriados pelo termo 

“transferir o domínio” do art. 481, visualiza no contrato de compra e venda uma obrigação 

de dar em sentido estrito. Há, porém, opiniões diferenciadas, como de Barros Monteiro, para 

quem a compra e venda teria, em regra, uma obrigação de entregar, que seria de dar, e outra 

de garantir a aquisição, que seria de fazer.409 Esse entendimento não explica, porém, qual a 

relevância de classificar a garantia da evicção como obrigação de fazer. Ocorrida a evicção, 

                                                 
407 Cap. II, A.II, supra. 
408 Cap. II, A.III, supra. 
409 Das modalidades, p. 58. No mesmo sentido, Venosa, Direito Civil II, p. 85; Birenbaum, in: Obrigações, p. 

135; Carvalho Neto, Curso II, pp. 71 s. 
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o vendedor não pode se recusar a indenizar o comprador ou a restituir o preço recebido (art. 

455), alegando se tratar de uma obrigação de fazer infungível, nem alegar impossibilidade 

em virtude, por ex., de insolvência. Para utilizar uma frase bastante difundida no direito 

alemão, mas válida também para o direito brasileiro, Geld muss man haben! (“Dinheiro tem 

de se ter!”).410 

 Assim como para as obrigações em geral, também a espécie de obrigação da compra 

e venda deve ser determinada tendo em vista a finalidade da tricotomia no caso concreto. 

Para fins de execução in natura, a compra e venda deve ser considerada obrigação de dar, 

quando o vendedor puder entregá-la ao comprador, mas obrigação de fazer quando a coisa 

tiver de ser fabricada, por ex. a venda de safra futura de álcool ou açúcar. Para fins de 

impossibilidade, distribuição de cômodos e incômodos, e melhoramentos, a compra e venda 

não é uma obrigação de dar no sentido dos arts. 234 ss., mas uma obrigação de transmitir a 

posse ao vendedor. A essa obrigação de entregar devem ser aplicadas, por analogia, as regras 

da obrigação de dar com a devida limitação, respeitando a regra res perit domino. No caso 

de a entrega efetivamente transferir a propriedade, obrigação de dar em sentido estrito (arts. 

234-237) e obrigação de transferir somente a posse coincidem, de modo que as regras 

daquela podem ser inteiramente empregadas à compra e venda, porquanto aqui entregar a 

posse e transferir a propriedade coincidem em um mesmo ato. Quando, porém, o comprador 

receber a posse da coisa, mas, por qualquer motivo, não adquirir a propriedade, os arts. 234 

ss. não se mostram adequados. Se o perecimento ou a deterioração da coisa sem culpa do 

vendedor ocorrer após a entrega, atentaria contra os valores do sistema jurídico atribuir, em 

todos os casos, o prejuízo ao vendedor. A interpretação sistemático-valorativa fornece uma 

solução: cumpre restringir o âmbito da regra res perit domino por meio do valor subjacente 

ao sistema do CC de que, havendo qualquer distúrbio ou ilícito por parte do devedor, o credor 

ainda assim suporta o prejuízo, se ficar provado que o prejuízo sobreviria, mesmo se a 

obrigação tivesse sido adimplida corretamente (arts. 399, 667 § 1º e 1218). No resultado há, 

nessa hipótese, um desacoplamento entre transmissão da propriedade e transferência do 

risco.411 

                                                 
410 A respeito no direito alemão, Medicus, AcP 188 (1988), 489 ss.; Medicus/Lorenz, SchuldR I, Rdnr. 403; 

Looschelders, SchuldR AT, Rdnr. 540. Brevemente no direito brasileiro, Castro Jr., in: Coletânea, p. 106. 
411 Exatamente a necessidade de desacoplar a transmissão da propriedade da transferência do risco em alguns 

casos levou alguns autores (por ex., Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 110 s.; Rodrigues Jr., Código 

Civil VI.1, Com. art. 492, p. 136) a interpretar o vocábulo “tradição” do art. 492 caput como transferência do 

risco independentemente da transmissão da propriedade no caso de venda de imóveis. Apesar de ser mais fácil 

e, de certo modo, cômoda, essa leitura não pode ser seguida, porque ela significaria, na prática, a revogação da 

máxima res perit domino para o contrato de compra e venda de imóveis. O argumento de que o risco somente 

deve ser suportado pelo vendedor enquanto a coisa estiver sob sua posse (assim Alvim, Da compra e venda, 
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 Em vista dessas considerações, pode-se afirmar que a compra e venda no direito 

brasileiro é, para fins de execução, obrigação de dar ou de fazer conforme a coisa alienada 

exista. No entanto, para fins de impossibilidade, distribuição de cômodos e incômodos, e 

melhorias, ela não é uma obrigação de dar no sentido dos arts. 234 ss., mas uma obrigação 

de transferir somente a posse à qual se aplicam, por analogia sistemático-valorativa, os arts. 

234 ss. Do ponto de vista histórico-evolutivo, a compra e venda brasileira permaneceu, em 

linhas gerais, na tradição do ius commune. Não seria exagerado ver no dever do vendedor 

de transferir ao comprador somente a posse uma combinação ou forma mista de obrigação 

de dar e de fazer, como fazia Bartolus. Também no direito brasileiro o dever do vendedor 

seria, em princípio, uma obrigação de fazer, mas as semelhanças com a obrigação de dar em 

sentido estrito impõem uma analogia. 

V. Resumo e resultado parcial 

 A compra e venda do direito civil brasileiro apresenta uma configuração dogmática 

específica e bastante diversa da de qualquer outro ordenamento jurídico em virtude de três 

motivos sistemáticos. Primeiro, o sistema de transmissão da propriedade segue, ao menos 

para esse contrato, o princípio da unidade combinado com o da tradição, fazendo com que, 

embora o contrato de compra e venda não produza efeitos reais no momento de sua 

conclusão, ele mesmo o irradie quando da entrega (coisas móveis) ou do registro (coisas 

imóveis). Segundo, devido à escolha legislativa pela responsabilidade por evicção, o dever 

do vendedor não consiste na transferência da propriedade, mas apenas da posse ao 

comprador. Disso decorre, terceiro, que, no direito vigente, a compra e venda não é uma 

obrigação de dar em sentido estrito (arts. 234-237). Pelo contrário, ela constitui uma 

obrigação de transferir somente a posse, a qual, apesar de não ter sido expressamente 

regulamentada no CC, rege-se pelos princípios das obrigações de dar por meio de uma 

analogia sistemático-valorativa. 

                                                 
Com. art. 1127, n. 42, pp. 51 s.) é à primeira vista convincente e foi adotada pelos “pais do BGB” no § 446 

BGB, mas não foi seguida pelo legislador brasileiro, porque este seguiu a regra res perit domino (o direito 

alemão, em contrapartida, não a conhece, cf. nt. 178 supra). A nosso ver, interpretar o art. 492 caput CC como 

o § 446 BGB a fim de contornar um inconveniente do direito brasileiro significaria confundir os dois 

ordenamentos jurídicos e desconsiderar as peculiaridades do direito positivo nacional. No caso de haver 

registro do contrato e o vendedor se recusar a entregar o imóvel ao comprador, aquele incorrerá em mora do 

dever e suportará o risco por força dos arts. 399 e 492 § 2º. Se, ao contrário, o comprador receber a posse, mas 

não efetuar o registro, ele assume o risco, porque mesmo se o registro tivesse sido realizado oportunamente, o 

risco seria dele (aplicação do valor subjacente aos arts. 399, 667 § 1º e 1218). Ver ainda Alvim, RT 51, vol. 

317 (1962), 30 (36). Em detalhes, cf. Cap. IV, A.III.1.(b).(dd), infra. 



 

182 

 

B. Compra e venda de coisa incerta 

I. Considerações gerais 

 Fixado o perfil dogmático da compra e venda, pode-se enfim passar à análise da 

compra e venda de coisa incerta tendo em vista o contexto no qual ela está inserida, 

nomeadamente o ordenamento jurídico brasileiro. Como será constatado a seguir, esse pano 

de fundo é decisivo para delimitar as possibilidades e os contornos dos casos específicos do 

instituto ora em análise. Tal já se reflete no ponto de partida. O principal resultado obtido no 

item anterior foi o seguinte: embora a compra e venda não seja uma obrigação de dar no 

sentido dos arts. 234 ss. CC, a sua natureza mista faz com que as regras principais da 

obrigação de dar em sentido estrito se apliquem, por analogia, ao dever do vendedor. Isso 

vale especialmente para as regras de compra e venda de coisa incerta: por não ser obrigação 

de dar, teoricamente as regras sobre obrigação de dar coisa incerta também não deveriam ser 

aplicadas diretamente à compra e venda de coisa incerta. No entanto, a semelhança entre as 

situações e a existência de uma lacuna autorizam a aplicação analógica, com uma 

peculiaridade a mais em face do regulamento da obrigação de dar coisa certa: as regras de 

obrigação de dar coisa incerta aplicam-se – sem qualquer restrição – para a compra e venda, 

porque elas se referem a um momento anterior ao do adimplemento, quando ainda não há 

um objeto específico. Do ponto de vista técnico, o correto seria, portanto, destacar 

reiteradamente que os arts. 243-246 aplicam-se por analogia ao contrato de compra e venda, 

mas, por conveniência e para evitar repetições, a seguir apenas se citará o artigo pertinente. 

 Objetivo do presente item é analisar o objeto e as possibilidades da compra e venda 

de coisa incerta no direito civil brasileiro. Para tanto, há quatro temas centrais, 

nomeadamente o requisito de determinabilidade do objeto da obrigação (II), o conteúdo do 

dever de prestação do devedor (III), a autonomia dogmática da compra e venda de uma 

quantidade de um estoque (IV) e a (im)possibilidade de compra e venda de imóvel incerto 

(V). A relação entre regulamento geral do direito das obrigações e regulamento especial da 

compra e venda fará com que haja certa sobreposição com os estudos sobre a obrigação de 

dar coisa incerta. Em alguns pontos serão utilizados exemplos e decisões que não se referem 

propriamente à compra e venda em si, mas cujas discussões podem ser transportadas sem 

obstáculo de ordem dogmática também para esse contrato. Como em outras partes deste 

trabalho, neste item do presente estudo serão feitas diversas referências às discussões e aos 

resultados alcançados pela pandectística alemã do século XIX e pela doutrina alemã dos 

séculos XX e início do XXI. A preferência pela literatura de língua alemã não decorre apenas 

de nossa maior proximidade (e simpatia) pelos alemães, mas da riqueza da literatura, dos 
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resultados alcançados por esses autores e especialmente da influência desse direito sobre a 

doutrina brasileira. 

 Antes de adentrar propriamente ao tema, cumpre fazer uma breve advertência de 

ordem terminológica. Uma simples leitura das obras do ius commune sobre compra e venda 

de coisa incerta revela que a dicotomia “obrigação de dar coisa certa” – “obrigação de dar 

coisa incerta” era referida nesse período com os termos “genus” e “species”.412 Nas fontes 

romanas há certa variação: ora contrapõem-se “genus” e “species”413, ora fala-se de “homo 

generaliter legato”414 e de “res generaliter relicta”415, ora ainda de “certum corpus” ou de 

“incerta res”416. Todos eles são, porém, sinônimos.417 O Esboço de Teixeira de Freitas418 e, 

mais tarde, o CC/1916419 e atualmente o CC/2002420 adotam, provavelmente por influência 

do direito francês da época421, a terminologia obrigação de dar “coisa certa” e “coisa incerta”. 

Grande parte dos autores nacionais utiliza, porém, “obrigação de dar coisa certa” como 

sinônimo de “obrigação específica” e “obrigação de dar coisa incerta” como equivalente a 

“obrigação genérica”.422 A fim de evitar lamentáveis desentendimentos423 e alcançar maior 

                                                 
412 Cap. I, B, supra. 
413 Iul. 22 digest., D. 45, 1, 54 pr. 
414 Ulp. 20 ad Sab., D. 33, 5, 2, 1 (tradução: “homem dado como legado de coisa incerta”). 
415 Ulp. 21 ad Sab., D. 30, 37 pr. (tradução: “coisa deixada como legado de coisa incerta”). 
416 Maec. 8 fideic., D. 35, 2, 30, 4-5. 
417 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (400, n. 37). 
418 Arts. 887 ss. Esboço. Em detalhes, ver Cap. I, C.IV.1, supra. 
419 Arts. 863 ss. 
420 Arts. 233 ss. 
421 Arts. 1101, 1104 e 1129 Code civil, revogados pela Ordonnance n. 2016-131, de 10 de fevereiro de 2016. 
422 Por ex., Pontes de Miranda, Tratado II, § 172, n. 8 s., pp. 311 ss.; Barros Monteiro, Das modalidades, pp. 

89 s. et passim; Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, p. 36; Serpa Lopes, Curso II, n. 39, pp. 63 s.; Tartuce, Direito 

Civil II, pp. 45, 54. 
423 Pontes de Miranda, por ex., afirma haver “obrigações específicas” (Speziesschuld) ou “obrigações de 

entregar” quando o devedor tem o dever “de entregar ou procurar e adquirir (não procurar e mostrar) para o 

credor a coisa prometida, de gênero e espécie determinados”, identificando-as com as “Beschaffungsschulden”. 

A seu ver, essas obrigações constituiriam um tipo à parte, pois se encontrariam entre as “genéricas” e as de 

coisa certa (cf. Tratado II, § 172, n. 9, pp. 313 s.). No sistema de Pontes de Miranda existem, portanto, três 

tipos de obrigações: de dar coisa certa, de dar coisa incerta (identificadas com as “genéricas”) e específicas. 

Ao que tudo indica, houve aqui um equívoco de compreensão. No direito alemão, no qual Pontes de Miranda 

se inspirou nessa parte (indícios inegáveis são as remissões ao vocabulário jurídico e à literatura alemães), 

“Speziesschuld” (ou “Stückschuld”) designa uma coisa individualizada, ou seja, uma coisa certa, e 

“Gattungsschuld” refere-se a coisas determinadas somente pelo gênero e pela quantidade, isto é, a coisas 

incertas. As “Beschaffungsschulden” (literalmente, “obrigações de aquisição”) foram, por sua vez, utilizadas 

para designar a espécie de obrigações de dar coisa incerta (“Gattungsschulden”) em que o devedor não teria 

apenas o dever de entregar a coisa, mas de obtê-la no mercado para cumprir sua obrigação (cf., dentre muitos 

outros, Larenz, SchuldR I, § 11 I, pp. 150 ss.; Cap. IV, B.II, infra.). Esse lamentável mal-entendido da literatura 

alemã é, ao menos aparentemente, corrigido por Pontes de Miranda em outra parte de sua obra (cf. Tratado 

XXII, § 2698, pp. 100 ss.), mas encontrou um estranho eco na literatura nacional, por ex., em Lôbo, Obrigações, 

p. 122 (a obrigação de dar coisa incerta “melhor se classificaria entre as obrigações genéricas, deferentemente 

das obrigações específicas, distinção essa que o Código não faz”). Está-se aqui diante de um bom exemplo de 

dois perigos de utilizar a doutrina estrangeira para interpretar o direito nacional: o desentendimento e a 

consequente transformação de um conceito com sua recepção. 
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homogeneidade terminológica, é mais aconselhável empregar apenas a expressão escolhida 

pelo legislador, em vez de se reportar a termos como “obrigações genéricas” e semelhantes. 

Por esse motivo, a terminologia seguida no presente trabalho é “obrigação de dar coisa certa” 

e “obrigação de dar coisa incerta”.424 No fundo, há aqui uma (reprovável) tendência da 

doutrina nacional de se reportar, sem razão evidente, à terminologia de alguns ordenamentos 

estrangeiros (especialmente o alemão, “Gattungsschuld”425, o italiano, “obbligazione 

generica”426, e o português, “obrigação genérica”427) com o objetivo (inconsciente) de 

aproximar o direito nacional desses ordenamentos e, com isso, possibilitar o uso da doutrina 

estrangeira ao interpretar o próprio direito. 

II. Determinabilidade 

 O primeiro requisito para se ter uma compra e venda de coisa incerta é a delimitação 

de seu objeto, ou seja, dos pressupostos mínimos exigidos pela lei e pelo direito para a 

configuração da obrigação de dar coisa incerta no caso concreto. Segundo os arts. 243 s. CC, 

a coisa incerta deve ser indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade. A conjunção 

desses dois elementos – gênero e quantidade – em vista do sistema do CC levanta cinco 

aspectos relevantes a serem aprofundados, nomeadamente a pertinência da terminologia 

“gênero” nos arts. 243 s. (1), o conceito de gênero (2), o significado e a importância de 

indicar a quantidade (3), a relação entre coisa incerta e coisa fungível (4) e, por último, a 

consequência jurídica do ato ou negócio jurídico quando a determinação do objeto não 

atender aos parâmetros mínimos exigidos pela lei (5). 

1. Terminologia 

(a) Significados de “gênero” e “espécie” 

 Na literatura jurídica, encontram-se tradicionalmente dois significados para os 

termos “gênero” e “espécie”. Na linguagem científica do século XIX, também referida como 

                                                 
424 Costa Filho/Albuquerque Jr. criticam o termo “coisa incerta”, porque ele não guardaria “relação com a 

indeterminação, mas, sim, com uma determinação realizada de forma genérica” (cf. RBDCom 10 (2016), 100 

(107)), ou seja, em “coisa incerta” a coisa não poderia ser, em última instância, incerta, pois do contrário a 

própria obrigação seria nula por indeterminação do objeto (arts. 104 II e 166 II). A nosso ver, essa crítica deve 

ser tomada em termos, porque em “obrigação de dar coisa incerta” encontra-se implícito que a obrigação em 

si é certa, enquanto apenas a coisa a ser concretamente entregue ainda não está determinada dentre as coisas 

do gênero (daí a incerteza). Bem observado, esse argumento milita perfeitamente contra o uso do termo 

“obrigação genérica”, pois a obrigação em si não pode ser genérica (ela seria, então, indeterminada), mas 

apenas o seu objeto mediato pode sê-lo.  
425 § 243 BGB. 
426 Art. 1378 Codice Civile. 
427 Arts. 539 ss. CCPort 
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conceito dos lógicos428 ou ainda da histórica natural429, “gênero” e “espécie” inserem-se na 

classificação trifásica gênero-espécie-indivíduo. “Gênero” significa o complexo de objetos 

relacionados por alguma ou algumas qualidades comuns que constituem a natureza ou 

substância de todo o grupo. Um gênero contém, por conseguinte, diversos grupos de objetos 

similares. “Espécie” designa um grupo que não pode ser decomposto em outros grupos, mas 

apenas em individualidades únicas. “Indivíduo” é, por sua vez, cada um dos objetos (coisa 

ou pessoa) concretos e determinados contidos em uma espécie.430 Assim, animal é gênero, 

homem espécie e Platão indivíduo,431 e animal é gênero, cavalo espécie e o cavalo Trovão 

indivíduo.432 A esse conceito científico contrapõe-se o jurídico, que desempenha, desde o 

direito romano, a finalidade de individualizar o objeto concreto de uma relação jurídica no 

âmbito do direito das obrigações.433 Aqui, a determinação de um objeto (mediato) é 

genérica, quando ele é indicado por meio da categoria à qual pertence, e específica, quando 

o objeto (mediato) da relação jurídica é indicado em sua individualidade.434 Logo, nessa 

classificação, homem é gênero do qual Platão é espécie, e cavalo é gênero do qual o cavalo 

Trovão é espécie. Note-se, portanto, que enquanto “gênero” em sentido jurídico abrange 

tanto “gênero” quanto “espécie” da linguagem científica, o termo “espécie” em sentido 

jurídico é um conceito diferente,435 que corresponde a “indivíduo” das ciências naturais.436 

(b) Tradição do direito brasileiro, entendimento de Teixeira de Freitas, elaboração do 

CC/1916 e desenvolvimentos pós-CC/2002 

 O direito lusitano seguiu, tradicionalmente, o conceito jurídico de “gênero” e 

“espécie”. Nas Ordenações Filipinas, a compensação somente era possível quando se tratasse 

de coisas pertencentes ao mesmo gênero (designadas como coisas “per conta, peso e 

medida”)437 e o elemento característico do comodato consistia em incidir sobre uma 

espécie438. Por “espécie” entendia-se então coisa determinada “identicamente, 

individualmente”.439 A discrepância frente à linguagem científica foi notada pelos juristas 

                                                 
428 Maddalena, in: NNDI VII, p. 797; Vassalli, in: Studi III.1, pp. 131 ss. 
429 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 874, n. 1, p. 18. 
430 Espínola, Systema II.1, n. 45, p. 166; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 90; Maluf, RF 82, vol. 296 

(1986), 55 (56); Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 874, n. 1, p. 18. 
431 Exemplo de Vassalli, in: Studi III.1, p. 133. 
432 Exemplo de Espínola, Systema II.1, n. 45, p. 166. 
433 Scarpello, in: NDI XII, pp. 710 s.; Vassalli, in: Studi III.1, pp. 133 s. 
434 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 90. 
435 Maddalena, in: NNDI VII, p. 797. 
436 Vassalli, in: Studi III.1, pp. 132 s. 
437 Ord. Filip. 4, 78, 7. 
438 Ord. Filip. 4, 53, 1. 
439 Mendes de Almeida, Codigo Philippino ad Ord. Filip. 4, 53, 1, nt. 6, p. 847. 
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do período, como Coelho da Rocha440 e, no Brasil, Trigo de Loureiro441. Até aqui, a 

preferência pelo conceito jurídico não havia sido colocada em questão. O primeiro a refletir 

profundamente e a se manifestar a respeito foi Teixeira de Freitas. Nas primeiras edições da 

Consolidação das Leis Civis, o Jurisconsulto adotou o conceito científico442 e seguiu-o no 

Esboço, no qual coisa certa seria a determinada pela sua “individualidade” (art. 348), 

enquanto coisa incerta seria identificada tão somente pela “espécie a que pertence” (art. 349). 

Isso significaria, no resultado, uma virada em favor do conceito das ciências naturais, 

fazendo com que “genus” do direito romano fosse denominado por “espécie” e “species” do 

direito romano por “individualidade” ou “corpo certo”. No entanto, na terceira edição da 

Consolidação das Leis Civis, Teixeira de Freitas mudou de posição e retornou ao conceito 

jurídico, porquanto a expressão romana “em espécie” seria mais precisa, pois ela indicaria a 

necessidade de restituir a mesma coisa recebida, ou seja, de entregar “identicamente”.443 

Nascia, assim, uma controvérsia que ora seria ignorada,444 ora minuciosamente analisada 

pelos autores brasileiros.445 

 Como já seria de esperar, esse pano de fundo refletiu-se no projeto de Bevilaqua e 

nos trabalhos do CC/1916. Na redação do projeto primitivo, “espécie” era empregado no 

sentido da linguagem científica (arts. 1021446 e 1022447 Projeto Original), mas a Comissão 

Revisora optou por substituir “espécie” por “gênero”, sem indicar, porém, o motivo (arts. 

1022448 e 1023449 Projeto Revisto).450 Ao analisar essa parte do projeto, Torres Neto 

sustentou em reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que “gênero” no art. 

1022 do Projeto Revisado (equivalente ao 243 CC/2002) seria uma “expressão má”, 

porquanto estaria no lugar de “especie”.451 A seu ver, seria mais adequado seguir a 

linguagem científica, pois “... species quer dizer corpo certo, individuo determinado; e não 

                                                 
440 Instituções I, § 81, p. 44. 
441 Instituições I, § 249, p. 211, nt. 1. 
442 Ver arts. 844, 845 Consolição e Com. art. 476, nt. 6, p. 507, e Com. art. 478, nt. 2, pp. 334 s. 
443 Consolidação, Com. art. 478, nt. 2, pp. 334 s. 
444 Por ex., Ribas, Curso II, p. 261. 
445 Por ex., Lacerda de Almeida, Obrigações¹, § 22, p. 103, n. 1. 
446 “Art. 1021. As cousas incertas devem ser determinadas pela especie e quantidade...” (grifo nosso) – Cf. 

Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109. 
447 “Art. 1022. Quando a cousa é determinada sómente pela especie e pela quantidade...” (grifo nosso) – Cf. 

Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109. 
448 “Art. 1022. A cousa incerta deve ser determinada ao menos pelo genero e quantidade” (grifo nosso) – Cf. 

Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 230. 
449 “Art. 1023. Nas cousas determinadas pelo genero e quantidade...” (grifo nosso) – Cf. Projecto de Codigo 

Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 230. 
450 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 481. 
451 In: Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 337. 
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se deve traduzir por especie, palavra nossa que corresponderá ao termo Romano genus”.452 

Em consequência, Torres Neto formulou emendas para substituir “gênero” por “espécie” nos 

arts. 1022 e 1023 do projeto revisado (equivalente aos arts. 243 e 244 CC/2002),453 as quais 

não foram acolhidas.454 Decisiva para esse resultado foi a manifestação de Bevilaqua. Apesar 

de não estar presente na respectiva reunião da Comissão Revisora,455 o autor do projeto do 

CC/1916 defendeu a mudança de seu projeto com as seguintes palavras: “Devo confessar 

que no Projecto primitivo eu quiz introduzir esta innovação, mas ponderaram os membros 

da Commissão Revisora que não havia vantagem. O termo já era conhecido, já tinha um 

significado proprio na sciencia. Para que virmos trazer talvez a desordem, a perturbação, 

mudando um significado que, lexicologicamente, não é verdadeiro, mas que em direito já 

adquiriu foros de cidade!”456 

 Nas décadas seguintes à aprovação do CC/1916, a discussão perdeu força.457 Em 

princípio, a doutrina limitou-se ou a seguir a terminologia do código,458 a referir-se ao debate 

anterior459 ou a ignorar as nuances da terminologia,460 até que, após a entrada em vigor do 

CC/2002, o tema ganhou novo influxo. Responsável para tanto foi Villaça Azevedo, para 

quem a palavra “gênero” teria um sentido muito amplo e se mostraria, em alguns casos, 

                                                 
452 Rev Jur 10 (1900), 18 (28). 
453 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 350. 
454 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados VI, p. 360. 
455 Ver Ata da 30ª Reunião, realizada em 26 de junho de 1900, sob a presidência de Epitácio Pessoa e com a 

presença de Olegario H. de Aquino e Castro, Joaquim da Costa Barradas e Francisco de Paula Lacerda de 

Almeida – Cf. Codigo Civil br. – Trabalhos I, pp. 480 ss. 
456 In: Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 358. Apesar desse pronunciamento, 

na Comissão encarregada da redação final, reunida em 18 de janeiro de 1902, Bevilaqua parece ter voltado 

atrás ao sugerir a substituição de “gênero” por “espécie” nos arts. 916 e 917 (correspondentes aos arts. 243 e 

244 CC/2002) “para harmonizar o artigo com o que foi estabelecido na parte geral, art. 55 [correspondente ao 

art. 85 CC/2002)”, mas sua proposta foi rejeitada – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos 

Deputados VII, p. 279. 
457 O projeto de Código de Obrigações de 1941 substituiu “gênero” por “espécie” (art. 191: “A coisa incerta 

pode constituir objeto da prestação de dar, mas deve ser indicada, ao menos, pela espécie...”, cf. Código Civil 

– Anteprojetos I, p. 34, grifo nosso), com o que pretendia “voltar à pureza dos conceitos do projeto primitivo 

do grande Bevilaqua” (p. 62), mas não chamou a atenção da literatura. 
458 Rodrigues, Curso II, n. 6, p. 20 e n. 12, p. 29; Serpa Lopes, Curso II, n. 34, pp. 59 s. 
459 Nonato, Curso I, p. 284; Franzen de Lima, Curso II.1, n. 33, p. 21; Chaves, Tratado II.1, pp. 71 s. (criticando 

o fato de o projeto do CC/2002 não ter seguido a sugestão de Nonato); Barros Monteiro, Das Modalidades, pp. 

89 ss. 
460 M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, n. 59, p. 179 (definindo obrigação de dar 

coisa incerta como “aquela em que se deve indeterminadamente um indivíduo de classe ou gênero 

determinado”, no que há evidente confusão entre a terminologia do conceito dos lógicos e do conceito jurídico); 

Nonato, Curso I, p. 270; Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 2, pp. 101 (“As obrigações genéricas 

[...] podem ser puramente genéricas ou restritamente genéricas, – aquelas permitem escolha dentro de 

classe...”, último grifo nosso) e 102 (“O conceito de ‘escolha’ nos arts. 875-877 [CC/1916] não é o mesmo dos 

arts. 884 e 887 [CC/1916]. Ali, por se tratar de escolha dentro do gênero ou do subgênero (espécie)...”, grifos 

nossos); Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (55: “... quando o objeto da obrigação não seja determinado senão 

pelo gênero, por exemplo – quando o devedor se obriga a entregar um animal, sem dizer de qual espécie...”, 

grifos nossos); Birenbaum, in: Obrigações, p. 129. 
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inadequada para a finalidade de determinar os requisitos mínimos de determinação do objeto 

de uma obrigação. Isso poderia ser demonstrado no seguinte exemplo: sendo o cereal o 

gênero e feijão a espécie, se uma pessoa celebrasse uma compra e venda pela qual se 

obrigasse a entregar uma saca de cereal, apesar de cereal ser um gênero, a obrigação ainda 

assim não seria eficaz, porque seu objeto não é suficientemente determinado.461 O vendedor 

poderia, teoricamente, cumprir a obrigação com qualquer tipo de cereal, como trigo, arroz e 

milho, sendo impossível encontrar, nesse ex., um “cereal médio”, afinal, não existe critério 

para determinar qual dos cereais representaria um “cereal médio”, mas apenas qual coisa 

pertencente a uma determinada espécie (feijão, trigo, arroz e milho) teria uma qualidade 

média. Essa crítica consubstanciou-se em um projeto de lei (PL n. 699/2011),462 o qual, no 

entanto, foi rechaçado com dois argumentos. Primeiro, a substituição de “gênero” por 

“espécie” não resolveria o problema da determinabilidade, porquanto esses dois termos 

teriam significados diversos conforme o contexto em que fossem empregados. Isso poderia 

ser claramente observado no seguinte exemplo: algodão, lã e fibra sintética podem ser gênero 

da espécie tecido, mas nada impediria que tecido fosse gênero das espécies tecido de 

algodão, tecido de lã e tecido de microfibra.463 Segundo, substituir “gênero” por “espécie” 

significaria transformar a obrigação de dar coisa incerta em obrigação de dar coisa certa, o 

que não seria sustentável.464 

(c) Posicionamento 

 Os simples fatos de o Esboço de Teixeira de Freitas e o projeto primitivo do CC/1916 

terem seguido orientação diversa do CC/1916 e do CC/2002 quanto ao conceito de gênero e 

espécie, e de a discussão ter sido reanimada por uma tentativa de reforma do código vigente, 

já são bons indícios de que a divergência doutrinária não é uma mera filigrana terminológica 

nem completamente irrelevante para a aplicação do direito.465 Em verdade, a divergência de 

                                                 
461 Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 481, n. 4, p. 34; Idem, Obrigações, p. 44. No mesmo sentido, 

Gonçalves, Direito Civil II, pp. 78 s.; Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, Com. art. 243, p. 94; Duque, 

CJ 23, vol. 146 (2009), 453 (454 s.); Saraiva, Modalidades, p. 63; Carvalho Neto/Fugie, Novo Código Civil 

II, Com. art. 243, p. 24; Carvalho Neto, Curso II, p. 59. Os dois últimos autores levantam ainda a crítica de que 

o código deveria utilizar nos arts. 243 s. “espécie” em vez de “gênero”, porque o art. 85 fala em “espécie” 

conforme a linguagem científica. Esse argumento é incorreto, porquanto a dicotomia gênero-espécie no sentido 

jurídico vale apenas e tão somente para o direito das obrigações (cf. nt. 433 supra) e mesmo o CC nem sempre 

se refere às coisas fungíveis como coisas da mesma “espécie, qualidadade e quantidade”. Nos arts. 370, 586, 

645 e 1392 § 1º, as coisas fungíveis são indicadas como pertencentes ao mesmo “gênero, qualidade e 

quantidade”, revelando um inconveniente descuido por parte do legislador. 
462 Fiuza, O novo Código Civil, pp. 64 s. 
463 Parecer Vicente Arruda, p. 5: “... a palavra tecido é espécie de ‘algodão’, de ‘lã’, de ‘fibra sintética’, ou 

tecido é ‘gênero’ e tecido de algodão, de lã, de seda, de microfibra, são espécies?” 
464 Parecer Vicente Arruda, pp. 5 s. 
465 Em sentido diverso, Tartuce, Curso II, p. 56, reportando-se a um “costume terminológico”. 
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sentido de gênero e espécie na linguagem científica ou no conceito jurídico é o pano de fundo 

das opiniões conflitantes de Villaça Azevedo e de sua crítica: ambos concordam que é 

necessário um mínimo de determinação do objeto da obrigação, mas enquanto Villaça 

Azevedo tem como pressuposto o conceito da linguagem científica de gênero e de espécie, 

sua crítica parte do conceito jurídico. À primeira vista, poderia fazer sentido a sugestão de 

alterar o CC para substituir “gênero” por “espécie” e seguir a linguagem científica, pois, se 

utilizarmos o conceito jurídico de gênero e espécie, não haveria um termo para designar os 

casos em que o grau mínimo de determinabilidade de uma obrigação não foi satisfeito. No 

exemplo do cereal e do feijão, enquanto na linguagem científica “cereal” é gênero e, por 

isso, é insuficiente para a determinabilidade da obrigação, no conceito jurídico “cereal” não 

seria nem gênero nem espécie. Haveria, aqui, uma lacuna no conceito jurídico. Alguns 

autores tentaram preenchê-la criando diferenciações. M. I. Carvalho de Mendonça distinguiu 

entre genus generalissimum, o qual corresponderia ao “gênero” da linguagem científica, e 

genus proximum, que encontra correspondente à “espécie” da linguagem científica,466 

enquanto Barros Monteiro denominava o primeiro de genus summum e o segundo de genus 

illimitatum.467 

 Embora essas diferenciações pareçam convincentes à primeira vista, elas não devem 

ser seguidas, porque não fornecem critérios para identificar, no caso concreto, quando o 

objeto de uma obrigação é suficientemente determinado. Na verdade, elas levam a uma 

conformação do conceito jurídico ao da linguagem científica. A nosso ver, o intérprete não 

deve atentar somente para a terminologia, mas principalmente para a finalidade que deve ser 

alcançada em vista do instituto jurídico envolvido. O elemento decisivo para a 

determinabilidade da obrigação é a existência de uma restrição mínima a qual impeça a 

arbitrariedade do devedor468 e evite que a prestação se torne irrisória469. Eventualmente, o 

conceito da linguagem científica pode de alguma forma ajudar, porquanto ele oferece ao 

intérprete um escalonamento entre objeto indeterminado (gênero), objeto determinável 

(espécie) e objeto determinado (indivíduo). Em vista do nosso exemplo, cereal seria gênero 

(objeto indeterminado), feijão espécie (objeto determinável) e o feijão separado indivíduo 

                                                 
466 M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, n. 49, p. 164. 
467 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 95. De maneira semelhante, Monteiro de Barros distingue entre 

“gênero próximo” e “gênero remoto” – Cf. Manual II, p. 44. 
468 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 91; M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, 

n. 49, p. 164; Fulgêncio, Programmas – 3º ano, p. 4; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (55); Carvalho Santos, 

Código Civil XI, Com. art. 874, n. 2, p. 63; Pontes de Miranda, Tratado das ações IV, § 199, n. 2, p. 391. 
469 Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 96, p. 102; M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e 

prática I, n. 49, p. 164; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (55). 
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(objeto determinado). No entanto, dada a confusão terminológica que seu uso pode causar 

em vista da tradição do direito brasileiro e especialmente a relatividade do conceito gênero-

espécie470 (por ex., algodão pode ser gênero da espécie tecido, mas tecido também pode ser 

gênero das espécies tecido de algodão, de lã etc.), é mais aconselhável manter a terminologia 

tradicional desde o direito romano. Como veremos a seguir, o ganho que eventualmente 

poderia ser alcançado com a linguagem científica é superado – e com maior vantagem – pelo 

adequado aprofundamento e delimitação do conceito de “gênero” para fins do direito das 

obrigações. 

2. O controvertido conceito de “gênero” em sentido jurídico 

 Superada a questão terminológica em favor do conceito jurídico, é necessário 

examinar o significado de “gênero” no sistema jurídico brasileiro. Em regra, “gênero” é 

abordado como contraponto de “espécie” para designar a possibilidade de as partes 

concluírem uma obrigação sem indicar, já neste momento, qual o objeto concreto e 

determinado será entregue ao credor. Muitos autores se limitam apenas a repetir a letra da 

lei, ou seja, a dizer que existe coisa incerta quando o objeto imediato da prestação não é 

individualmente determinado, mas apenas segundo o gênero.471 O ponto central – o exato 

significado “gênero” em sentido jurídico – não é abordado e nunca foi, salvo em linhas muito 

gerais, propriamente discutido na literatura brasileira. O presente item é uma tentativa de 

suprir essa lacuna. Com o objetivo de ilustrar o problema e aproveitar os debates 

desenvolvidos no exterior, será feita proveitosa remissão aos desenvolvimentos 

experimentados pela pandectística alemã do século XIX (a), antes de adentrar na análise do 

direito civil brasileiro propriamente dito (b) e da jurisprudência nacional (c). 

(a) Desenvolvimentos da pandectística alemã do século XIX 

 A literatura do direito comum alemão do século XIX trouxe enorme contribuição 

para o aprofundamento do conceito de gênero no direito civil. Diante das perguntas sobre 

quais são os elementos característicos de um gênero, ou seja, por meio de quais 

especificações um gênero poderia ser entendido como uma coletividade composta de 

diversos indivíduos, e, consequentemente, como o conceito de “gênero” deveria ser 

delimitado no direito, surgiram dois entendimentos.472 Segundo uma parte da doutrina, o 

                                                 
470 Sobre a relatividade do conceito de “gênero”, ver Cap. II, B.II.2.(b), infra. 
471 Por ex., Noronha, Obrigações, p. 57; Rodrigues, Direito Civil II, n. 6, p. 20, n. 12, p. 29; Tartuce, Curso II, 

pp. 54 s. 
472 Adam, Die Entwicklung, pp. 13 s. 
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conceito de “gênero” deveria ser analisado sob uma perspectiva naturalística, ou seja, ele 

deveria ser compreendido a partir visão da vida ou das concepções do tráfico. A um gênero 

pertenceriam somente as coisas que teriam, no sentido naturalístico, características comuns 

que as fazem parte de um determinado grupo. A escolha de critérios restritivos (por ex., 

origem, idade, cor e finalidade) não alteraria, por si só, o gênero, mas apenas limitaria o 

conjunto das coisas abrangidas pelo conjunto.473 Decisiva seria, portanto, a indicação de 

características internas da coisa, não sendo possível estender o conceito de gênero conforme 

critérios espaciais ou meramente quantitativos.474 Assim, por esse conceito, a venda de dez 

garrafas de vinhos de uma adega seria de coisa incerta apenas quando as garrafas ali contidas 

pudessem ser, conforme a concepção da vida e do tráfico, reconduzidas a características 

objetivas comuns. 

 A esse entendimento, que pode ser denominado de conceito naturalístico de gênero, 

contrapôs Jhering um conceito “puramente jurídico”. Para esse autor, “gênero” seria um 

conceito relativo, ou seja, uma mesma coisa poderia ser tanto gênero quanto espécie 

conforme a determinação subjetiva das partes. Um barril de vinho pode ser vendido por 

inteiro, seja por um preço previamente fixado (venda a esmo ou por partida inteira), seja por 

um preço conforme a medida (venda com determinação do preço ad mensuram).475 Nesse 

caso, o objeto do contrato seria uma espécie. Se, porém, forem vendidas apenas algumas 

garrafas do vinho do mesmo barril, haveria então uma compra e venda de coisa incerta 

(genus).476 Nessa concepção, coisa incerta (genus) também seria um conceito elástico, 

porquanto os envolvidos poderiam restringir ou ampliar o círculo de coisas pertencentes ao 

gênero conforme as exigências do negócio e seus interesses pessoais.477 Assim, poder-se-ia 

comprar um vinho tinto, ou um vinho tinto do ano 1957, ou um vinho tinto de 1957 da marca 

“X”. Conforme mais detalhada a descrição do gênero, menor o número de coisas adequadas 

para o adimplemento da obrigação. O marco essencial da obrigação de dar coisa incerta seria, 

portanto, a livre discricionaridade das partes ao estabelecer quais critérios seriam relevantes 

para delimitar as coisas certas que compõem o conjunto de coisas (gênero) ao qual o 

                                                 
473 Adam, Die Entwicklung, pp. 14 s., com ampla indicação da literatura do período, dentre eles Dernburg, 

Pandekten II, § 25, p. 75 e Brinz, Pandekten II.1, § 241, p. 101. Essa concepção teve ressonância tanto antes 

quanto após a entrada em vigor do BGB, por ex., em Wilde, Die rechtliche Natur, p. 45; Weissmann, 

Abgrenzung, pp. 10, 12, 21 s.; Seckel, Die beschränkt-generellen Schuldverhältnisse, pp. 5 s. 
474 Adam, Die Entwicklung, p. 17. 
475 Sobre a diferença entre compra e venda a esmo ou por partida inteira, e compra e venda com determinação 

do preço ad mensuram, ver Cap. I, A.II.3.(b), supra. 
476 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (394). 
477 Adam, Die Entwicklung, p. 16. 
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vendedor terá de recorrer para cumprir sua obrigação.478 Essa livre discricionaridade seria 

exercida pelas partes ao indicar critérios para estabelecer uma relação individual entre coisas 

em princípio completamente díspares.479 

Em resumo, enquanto o conceito naturalístico adota como critérios características 

internas e objetivas da coisa, o conceito puramente jurídico aponta três elementos 

caracterizadores do gênero, nomeadamente a relatividade, elasticidade e livre 

discricionariedade das partes. 

(b) “Gênero” no CC: doutrina, posicionamento e elementos característicos 

 Embora a doutrina brasileira nunca tenha propriamente discutido a delimitação do 

conceito (jurídico) de gênero nos termos aqui colocados, há pelo menos três vertentes na 

literatura. A primeira tende a identificar o conceito de gênero com a classificação trifásica 

em gênero-espécie-indivíduo da linguagem científica e adotar como critério preponderante 

as características internas ou objetivas da coisa. Gênero é, assim, o “conjunto de espécies ou 

seres semelhantes, desnecessária a indicação por indivíduo”480 ou uma “certa categoria de 

coisas ou de objetos, que formam um conjunto de sêres semelhantes, com os mesmos traços 

comuns”481. A segunda vertente segue, mesmo se apenas implicitamente, o conceito 

puramente jurídico ao colocar ênfase na relatividade, elasticidade e livre discricionariedade 

das partes. Gênero é, aqui, o “agrupamento de bens (coisas) que apresentam caracteres 

comuns”, os quais podem decorrer de “circunstâncias ou elementos de fato”, ou ainda de 

“por outras [circunstâncias] eventuais, intrínsecas ou extrínsecas”.482 A dívida genérica é, 

então, determinada conforme a interpretação das declarações de vontade e o contexto, por 

ex. um joalheiro compra, em regra, joias como coisa incerta, enquanto um cliente adquire 

uma peça como coisa certa.483 A terceira vertente é composta pelos autores que não adotam 

uma posição clara, limitando-se a formulações vagas e imprecisas. Gênero designaria, por 

ex., um conjunto de coisas pertencentes a uma determinada categoria,484 formulação essa 

que é um claro caso de petitio principii. 

 Em verdade, é muito difícil visualizar um exemplo no qual uma coisa seria, segundo 

o conceito puramente jurídico, um gênero, mas, conforme o conceito naturalístico, uma 

                                                 
478 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (405 s.). 
479 No mesmo sentido, dentre outros, Kisch, Gattungsschuld, § 4, pp. 59 ss.; Leßmann, JA 14 (1982), 280 (281); 

Bätge, in: RvglHw III, pp. 623 s.; Haver, Gattungsschuld, p. 14. 
480 Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 97, p. 103. 
481 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 87. 
482 Silva Pereira/Gama, Curso II, n. 134, p. 55. 
483 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 150. 
484 Diniz, Curso II, p. 98. 
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espécie. No caso da venda de dez garrafas de vinho de um armazém com 1000 garrafas, por 

ex., ainda que todas as garrafas de vinho sejam de marcas ou tipos diferentes, todas 

pertencem tanto no conceito naturalístico quanto no jurídico ao gênero vinho. Se, por sua 

vez, houver no armazém mais 500 garrafas de cerveja, e forem vendidas 300 garrafas de 

bebida alcoólica, tanto as garrafas de vinho quanto de cerveja pertencerão ao gênero garrafas 

de bebida alcoólica. Sob essa perspectiva, não parece haver propriamente uma contraposição 

entre conceito naturalístico e jurídico, mas apenas um limite fático ou mesmo linguístico 

para as partes ao determinarem o conteúdo de uma avença. Em vista desse exemplo, os 

conceitos jurídico e naturalístico não se excluem, antes se complementam mutuamente. A 

indicação de características internas da coisa acaba, no resultado, instrumentalizando os 

elementos de relatividade, elasticidade e livre discricionariedade das partes ao delimitar o 

gênero. Em princípio, o critério decisivo para determinar se uma obrigação (e, portanto, uma 

compra e venda) é de coisa certa ou incerta é a vontade das partes (critério subjetivo) 

manifestada por meio da indicação de critérios abstratos. No entanto, esse conceito jurídico 

encontra seu limite nas concepções do tráfico jurídico e na natureza das coisas.485 Se, por 

ex., as partes pensarem concluir uma compra e venda sobre uma coisa incerta, mas, logo 

depois, for verificado que, na realidade, existe somente uma coisa apta a adimplir essa 

obrigação, a compra e venda terá, necessariamente, de ser tratada como se fosse de coisa 

certa.486 Há aqui uma sobreposição imposta às obrigações por limitações físicas ou mesmo 

econômicas. 

 Assim formulado, o critério jurídico limitado pelo naturalístico tem, porém, um valor 

predominantemente descritivo. Ele pouco ajuda para determinar, em um caso concreto, se o 

intérprete está ou não diante de um gênero no sentido dos arts. 243 ss. CC. A nosso ver, três 

são os elementos essenciais para caracterizar uma obrigação de dar coisa incerta. Primeiro, 

as partes devem ter em vista um complexo de coisas do mesmo tipo, ou seja, é preciso que, 

na mente das partes (critério subjetivo), ao menos duas coisas tenham uma característica ou 

conexão comum que permita reuni-las sob um conjunto de coisas. Esse liame pode decorrer 

tanto de uma característica interna da coisa (por ex., arroz de um determinado tipo) quanto 

de características externas (por ex., origem, local de produção e nacionalidade).487 Segundo, 

                                                 
485 Em sentido semelhante em vista do direito alemão, Riemenschneider, Die Stellung, pp. 3 s. 
486 No mesmo sentido em vista do direito alemão, Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 I 1, p. 213. 
487 Em sentido diverso, Requião tenta fundamentar no critério do meio-termo a necessidade de o devedor 

entregar uma coisa do gênero conforme as características apontadas no momento da conclusão do contrato, 

citando o exemplo de uma venda de um boi em que o vendedor mostra ao comprador os bois de sua fazenda – 

Cf. RBA 1, vol. 3 (2016), 89 (95 ss.). Nesse caso, não se discute, porém, o meio-termo propriamente dito, mas 

a extensão do gênero em si, ou seja, se ele (na mente das partes) abarca todas os bois com as características (na 
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as coisas têm de ser intercambiáveis entre si, isto é, o devedor tem de ter a possibilidade de 

cumprir seu dever obrigacional com mais de uma coisa pertencente ao complexo de coisas 

do gênero. Se cada coisa for única, estar-se-á frente a uma obrigação de dar coisa certa ou 

alternativa. Terceiro, o cumprimento da obrigação deve ser antecedido pela concretização, 

ou seja, uma coisa tem de ser separada do gênero, em regra entre a conclusão da avença e 

seu cumprimento.488 Se o contrato tiver por objeto um conjunto de coisas, por ex. todos os 

vinhos de uma adega ou ainda todo o arroz produzido pela fazenda “X” na próxima colheita, 

mesmo se o número exato for indeterminado, a obrigação ainda assim será de coisa certa. O 

fato de o preço já estar previamente fixado (venda a esmo ou por partida inteira) ou depender 

de contagem posterior (compra e venda com determinação do preço ad mensuram) não tem 

o condão de alterar o fato de a compra e venda ser de coisa certa.489 

(c) Jurisprudência: o caso da cesta básica (TJRS) 

 No dia a dia dos tribunais, o requisito da determinabilidade de uma obrigação de dar 

é raramente discutido.490 Salvo melhor juízo, há apenas um caso prático julgado em 2003 

                                                 
linguagem de Requião, “universo geral”) ou apenas os bois da fazenda do vendedor (na terminologia do autor, 

“universo específico”), o que, na ausência de acordo expresso entre as partes, pode decorrer das circunstâncias 

do negócio, da boa-fé objetiva, das negociações anteriores entre as partes e dos usos do tráfico. Em verdade, o 

problema do meio-termo só se coloca em momento posterior, qual seja, o da concretização, quando se discute 

se o vendedor é obrigado a entregar uma coisa de qualidade média ou se ele pode entregar qualquer das coisas 

do gênero já previamente estabelecido. Dito de outra forma, a delimitação do gênero é um pressuposto 

(implícito) do debate sobre o meio-termo. Sobre esse critério, cf. Cap. II, B.III.3, infra. 
488 Dizemos aqui “em regra”, porque a conclusão do contrato e a concretização podem ocorrer no mesmo 

momento, quando a coisa a ser entregue é separada antes de o próprio contrato ser concluído. Isso é muito 

comum no direito do consumidor, especialmente quando o comprador entra em uma loja, escolhe uma das 

coisas da prateleira e depois dirige-se ao caixa, em que ele celebra o contrato e ao mesmo tempo realiza o 

pagamento. Ora, como aqui as partes imaginam uma coisa abstratamente considerada (elemento subjetivo) e 

qualquer das coisas da prateleira tem o mesmo valor (intercambialidade), há uma compra e venda de coisa 

incerta cuja única peculiaridade é a coisa já ser escolhida no momento da conclusão do contrato. Essa percepção 

é importante, porque, como veremos mais à frente, somente a compra e venda de coisa incerta admite a entrega 

de outra coisa do mesmo gênero, caso a coisa entregue tenha um vício (Cap. IV, C.IV e V, infra). Sobre o 

debate no direito alemão, cf., com ampla referência bibliográfica, Dieckmann, Der Nacherfüllungsanspruch, 

pp. 117 ss. Parte da literatura alemã compreende equivocadamente o caso acima relatado como uma compra e 

venda de coisa certa e depois é obrigada a admitir estranhas figuras como uma “compra e venda de coisa certa 

fungível”, uma “compra e venda de coisa certa artificial (unecht)” ou ainda um “contrato com prestação 

primária substituível” (assim, Canaris, in: Estudos Westermann, pp. 138 ss.) para justificar a possibilidade de 

o vendedor entregar uma outra coisa do mesmo gênero, quando a coisa dada ao comprador tiver algum defeito. 

No mesmo equívoco incorre a literatura portuguesa, embora nesse caso o motivo se encontre em uma 

peculiaridade da própria lei (art. 914º CCPort) – Cf., por ex., Pinto Oliveira, Compra e venda, pp. 29 ss. 
489 Esses três critérios foram traçados em linhas gerais por Kisch, Gattungsschuld, § 2, pp. 21 ss. et passim. No 

mesmo sentido, dentre outros, Leßmann, JA 14 (1982), 280 (281); Buck, Gattungsschuld, pp. 8 ss. 
490 Em STF, 1ª T., RExt. n. 5.891/DF, rel. Philadelpho Azevedo, j. 9-11-1942, in: http://www.stf.jus.br/ [16-8-

2016], surgiu a controvérsia sobre a existência de uma fiança que foi negada pelo Min. Philadelpho Azevedo 

sob o argumento de que uma fiança sem limites ofenderia o art. 874 CC/1916 (correspondente ao art. 243 

CC/2002). Como a fiança é uma obrigação de garantia (e não uma obrigação de dar, muito menos de coisa 

incerta), o art. 874/1916 não poderia se aplicar diretamente, mas apenas por via análoga. No caso, essa analogia 

se justifica, porque o art. 82 CC/1916 não previa o requisito da determinabilidade do objeto como o faz o art. 

104 II CC/2002. Trata-se, portanto, de um caso sobre determinabilidade do objeto, mas não de 
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pelo TJRS.491 Os fatos eram os seguintes: “A” casou-se com “B”, com quem teve três filhos. 

Na ocasião do divórcio com pedido de alimentos, eles celebraram um acordo judicial por 

meio do qual “A” se obrigou a pagar determinada quantia de dinheiro e a entregar 

mensalmente uma cesta básica a seus filhos. Não tendo cumprido esse último dever, os 

filhos, representados por “B”, ingressaram com ação de execução exigindo a entrega de todas 

as cestas básicas em atraso (no caso, 82 cestas). “A” contestou o número de cestas básicas 

devidas e redarguiu que parara de entregar a cesta básica, porque ela era fornecida pelo seu 

empregador e este passara a fornecer tickets no valor de R$ 47,50 em vez da cesta básica em 

si. Em seu voto, o relator afirmou se tratar, em tese, de uma obrigação de dar coisa incerta, 

mas no caso concreto seria diferente, porquanto esse tipo de obrigação exigiria indicação de 

gênero e quantidade, os quais não teriam sido fixados no acordo de alimentos. Em suas 

palavras, “uma cesta básica” seria “um conceito por demais indeterminado, podendo 

abranger diferentes quantidades e qualidades de produtos”. Com isso, negava-se provimento 

ao pedido dos filhos. 

 Em vista dos conceitos acima desenvolvidos, esses argumentos não podem ser 

seguidos. De um lado, a indicação de “uma cesta básica” não é, por si só, indeterminada a 

ponto de impossibilitar a execução da obrigação (ou, na equivocada terminologia do relator, 

de torná-la “ilíquida”). Sem dúvida, há diversos tipos de cesta básica (por ex., padrão 

condomínio, padrão construção, padrão comércio, padrão combustível, padrão escola, 

padrão transporte,492 cesta posto, cesta econômica, cesta solidária e cesta medida certa493), 

que variam tanto em quantidade quanto na qualidade dos produtos, como também conforme 

a região do país (Sudeste, Norte/Nordeste e Sul/Centro-Oeste) e eventual acordo entre 

empregadores e empregados. Contudo, isso não exclui de forma alguma a possibilidade de 

determinar uma cesta básica do tipo médio. Para tanto, deve-se levar em consideração os 

costumes do local e, se existir, a prática em determinada empresa. Ou seja, deve ser fixada 

uma cesta básica tendo em vista o serviço prestado pelo empregado, bem como a forma 

                                                 
determinabilidade do gênero, motivo pelo qual ele não pode ser utilizado no presente estudo. Em TJMS, 5ª 

Cam. Cív., Ap. n. 105109/2011, rel. Dirceu dos Santos, j. 11-4-2012, in: http://www.tjmt.jus.br/ [17-8-2016], 

foi discutido se o devedor poderia entregar bezerros de dois anos, se consta de confissão de dívida “bezerros 

desmamados de 8 (oito) meses”. O Tribunal negou a possibilidade alegando o art. 243 CC, o que é incorreto, 

porquanto inexiste qualquer dúvida sobre a determinabilidade do objeto. Em verdade, o assunto discutido no 

acórdão é a possibilidade de entregar coisa diversa do avençado, assunto esse objeto do art. 313 CC. 
491 TJRS, 7ª Cam. Cív., Agr. Instr. n. 70007240054, rel. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 5-11-2003, in: 

http://www.tjrs.jus.br/ [28-7-2016]. 
492 Tipos de cesta básica comercializados pela empresa Confiança Alimentos, disponível in: 

http://www.confiancaalimentos.com.br/confianca/pt/index.php [15-8-2016]. 
493 Tipos de cesta básica comercializados pela empresa Farturão Alimentos, disponível in: 

http://www.farturao.com.br/ [15-8-2016]. 
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como os demais empregados são bonificados e o que normalmente se daria em determinada 

região. De outro lado, o intérprete pode-se valer de outras referências das relações pessoais 

entre as partes, especialmente de como ocorria o cumprimento da obrigação antes do início 

do inadimplemento. No caso específico, havia ainda outros elementos que forneciam dados 

concretos para identificar o valor e o conteúdo da cesta básica, nomeadamente o tipo de cesta 

básica anteriormente fornecida pela empresa ao devedor de alimentos (“A”) e o valor 

posteriormente recebido por ele a título de cesta básica (R$ 47,50). 

 Esse último argumento foi, felizmente, levantado por outra magistrada, revertendo a 

decisão final. Em voto divergente, ela contestou a “iliquidez” (rectius: indeterminabilidade) 

da obrigação, pois, tendo “o próprio agravante informa[do] a quanto correspondia o [...] 

valor [da obrigação] através dos contracheques acostados”, o valor da execução poderia ser 

obtido por meio do “cálculo do valor da última cesta, [...] multiplicando pelo número de 

meses inadimplidos”. A esse voto cumpre fazer apenas o seguinte reparo: mesmo se o 

devedor de alimentos nunca tivesse entregado uma cesta básica, nem recebesse um 

determinado valor em ticket para essa finalidade, ainda assim a obrigação seria 

suficientemente determinável. Bastaria, então, levar em conta o salário do devedor, o tipo de 

cesta básica que ele normalmente receberia em vista de seu emprego e dos costumes do local, 

e as necessidades dos filhos para se chegar a uma “cesta básica média”. Em verdade, é muito 

difícil (senão impossível) imaginar uma indeterminação que impossibilitaria a execução da 

obrigação de prestar alimentos. Para tornar a obrigação de entregar uma cesta básica 

indeterminada, seria necessário o emprego de uma expressão muito ampla, mas mesmo o 

termo “fornecer gêneros alimentícios” já seria suficiente para possibilitar a interpretação de 

que o devedor está obrigado a entregar uma “cesta básica média” por mês. Na pior das 

hipóteses, se do acordo constasse apenas “prestar alimentos”, a saída adequada seria arbitrar 

um valor conforme os recursos do devedor e as necessidades do credor (art. 1694 § 1º). Por 

outras palavras, a obrigação de prestar alimentos jamais será indeterminável.494 

                                                 
494 No mesmo sentido, referindo-se à promessa de alimentos, Fulgêncio/Aguiar Dias, Manual X, n. 97, p. 104. 

Equivocadamente, Amaral cita como exemplo de obrigação indeterminável a de entregar açúcar “sem a 

necessária especificação quanto à marca, qualidade e quantidade” (cf. Direito Civil, p. 386). Ora, também aqui 

o intérprete deve lançar mão dos recursos interpretativos acima mencionados e, caso a declaração de vontade 

e as circunstâncias do negócio não forneçam elementos suficientes, basta recorrer à qualidade média ou padrão 

médio do açúcar conforme os usos do tráfico. Somente a impossibilidade de identificar a quantidade poderia 

fazer com que essa obrigação fosse indeterminada (ver Cap. II, B.II.4, infra). 
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3. Coisa incerta e fungibilidade 

 O elemento característico da coisa incerta é, como visto, a intercambialidade das 

coisas pertencentes ao gênero,495 ou seja, o fato de o credor poder, ao menos em princípio, 

cumprir sua obrigação entregando uma coisa pertencente ao gênero e de o credor se satisfazer 

recebendo qualquer uma delas. Coisa fungível no sentido do art. 85 CC caracteriza-se, por 

sua vez, pela possibilidade de substituir uma coisa por outra de mesma espécie (aqui no 

sentido da linguagem científica), qualidade e quantidade.496 A proximidade entre 

intercambialidade e substitutibilidade é evidente e explica por que, na grande maioria dos 

casos, o objeto da compra e venda de coisa incerta também é coisa fungível.497 Segundo a 

doutrina dominante, a diferença encontrar-se-ia no critério empregado para determinar se 

existe intercambialidade e substituibilidade. Nas coisas incertas, o elemento determinante 

seria a vontade das partes (critério subjetivo), porquanto elas poderiam determinar 

livremente (em razão do princípio da autonomia privada) qual elemento (por ex., fabricação 

e origem) seria empregado para reunir certo número de coisas em um determinado conjunto. 

Já nas coisas fungíveis, a substituibilidade não dependeria da vontade das partes, mas seria 

determinada por uma qualidade interna da coisa, ou seja, apenas se as coisas forem 

cambiáveis segundo os usos do tráfico elas seriam consideradas fungíveis (critério 

objetivo).498 Daí decorreria a possibilidade de uma obrigação de coisa incerta tendo por 

objeto coisas infungíveis, por ex. a compra de um quadro do Picasso.499 

 Apesar de a quase unanimidade da literatura reconhecer essa distinção, ela nem 

sempre foi tão óbvia assim do ponto de vista histórico-evolutivo. A origem das coisas 

fungíveis encontra-se nas res, quae pondere numero mensura constant, as quais designavam, 

nas fontes romanas, tanto as coisas objetivamente substituíveis entre si (coisas fungíveis) 

quanto as pertencentes a um gênero por livre determinação das partes (coisas incertas).500 

No direito comum, as res, quae pondere numero mensura constant foram, devido à 

imprecisão das fontes romanas, identificadas com as coisas consumíveis, situação essa que 

                                                 
495 Ver Cap. II, B.II.2.(b), supra; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (55); Rodrigues, Direito Civil II, n. 6, p. 

20. 
496 Amaral, Direito Civil, pp. 386 s.; Pontes de Miranda, Tratado II, § 120, n. 1, p. 85. 
497 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 2, p. 101; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 159; Lôbo, 

Obrigações, pp. 122 s.; Monteiro de Barros, Manual II, p. 45. 
498 Pontes de Miranda, Tratado II, § 120, n. 1, p. 85; Gonçalves, R. Dout. Jurisp. 40 (1992), 106 (111 s.); Serpa 

Lopes, Curso I, n. 210, pp. 389 s.; Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, p. 35; Birenbaum, in: Obrigações, p. 129. 

Confundindo coisa certa com coisa infungível e coisa incerta com coisa fungível, Wald/Cavalcanti/Paesani, 

Direito Civil II, p. 59; Castro Jr., in: Coletânea, p. 105. 
499 Exemplo semelhante ao de Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, p. 35. 
500 Rüfner, Vertretbare Sachen, pp. 23 ss., especialmente 70 s. 
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somente veio a se alterar no século XIX. Nesse momento, coisas fungíveis foram nitidamente 

delimitadas tanto das coisas consumíveis quanto das coisas determinadas somente pelo 

gênero (coisas incertas).501 Essa distinção, que significou, do ponto de vista histórico, um 

rompimento com o ius commune, encontrou guarida em algumas codificações modernas 

(por ex., no BGB)502 e foi recepcionada no Brasil por influência de seu maior Jurisconsulto. 

No Esboço de Código Civil, Teixeira de Freitas separou, já na parte geral, coisas certas vs. 

incertas (arts. 348-353) de coisas consumíveis vs. inconsumíveis (arts. 354-356) e de coisas 

fungíveis vs. infungíveis (arts. 357-359). Com uma feição um pouco diversa, essa mesma 

distinção mais tarde se tornou lei no CC/1916 e no CC/2002, e é desde então amplamente 

reconhecida na literatura brasileira503. Esse consenso sobre o tema é, porém, aparente. 

Recentes pesquisas colocam em dúvida a pertinência de classificar as coisas em fungíveis e 

infungíveis, pois, ao menos no sistema do BGB, sempre que o legislador lança mão do 

conceito “coisa fungível”, ou ele não tem significado algum, ou ele dificulta a aplicação da 

norma.504 / 505 

 Em vista dos objetivos do presente trabalho, não é possível realizar uma análise 

aprofundada sobre as raízes históricas e a pertinência do reconhecimento das coisas 

fungíveis e infungíveis no direito brasileiro vigente; isso seria objeto de outra tese. No 

entanto, a situação do direito brasileiro não é, a nosso ver, muito diversa da do direito alemão. 

A maioria dos autores nacionais tem como pressuposto um conceito objetivo de coisa 

fungível, vendo-se, porém, obrigados a fazer concessões para acomodar algumas situações 

práticas, como admitir a possibilidade de as partes fazerem infungíveis coisas fungíveis (por 

ex., comodato de moeda ad pompam vel ostentationem).506 Já aqui se nota a inconveniência 

de acolher o conceito de coisa fungível, afinal, ao admitir a possibilidade de as coisas se 

tornarem fungíveis ou infungíveis conforme a vontade das partes, há uma confusão entre 

coisa incerta e fungível, de um lado, e coisa certa e infungível, de outro lado. Ao mesmo 

                                                 
501 Rüfner, Vertretbare Sachen, pp. 74 ss., com resumo nas pp. 107 s. Resumo em HKK/Rüfner §§ 90-103, 

Rdnr. 22 s. Um exemplo pode ser visto na dissertação de Haver, Gattungsschuld, pp. 34 s., defendida em 1900. 
502 Rüfner, Vertretbare Sachen, pp. 109 ss., com resumo em HKK/Rüfner §§ 90-103, Rdnr. 24. Ver também 

Bätge, in: RvglHw III, p. 624. 
503 Exemplar neste ponto, Amaral, Direito Civil, pp. 385 ss. A maioria dos autores tende, porém, a diferenciar, 

na parte geral, coisa fungível vs. infungível de consumível vs. inconsumível, deixando a distinção coisa certa 

vs. coisa incerta para a parte sobre direito das obrigações, o que não implica qualquer diferença substancial. 
504 Em detalhes, Rüfner, Vertretbare Sachen, pp. 150 s. et passim. Concordando, Repgen, TR 69 (2001), 407 

(409). 
505 O mesmo fenômeno pode ser observado no direito italiano, em que uma clara sobreposição entre coisa 

fungível e coisa incerta (denominada de “genérica”) e coisa infungível e certa (cf., por ex., 

Torrente/Schlesinger, Manuale, § 85, pp. 180 ss.) resultou em enorme crítica à distinção por parte da doutrina 

(ver, dentre outros, Ghiretti, Rdcomm. 72, Parte Prima (1974), 257 ss.). 
506 Por ex., Diniz, Curso I, pp. 336 ss.; Amaral, Direito Civil, pp. 386 s. 
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tempo, o mero fato de se admitir comodato de coisa fungível (por ex., de uma quantidade de 

garrafas de vinho) demonstra que a fungibilidade não é critério decisivo para diferenciar os 

contratos de mútuo do de comodato. Para o presente estudo, é suficiente constatar que não 

deve ser atribuída grande importância à distinção entre coisa incerta e coisa fungível, e que 

eventual infungibilidade de uma coisa não constitui impedimento para ela ser objeto de uma 

compra e venda de coisa incerta. 

4. Quantidade e cota-parte ou percentual 

 A mens legis do requisito da quantidade previsto nos arts. 243 s., é, segundo 

consolidada e correta doutrina, eliminar a possibilidade de o devedor se liberar da obrigação 

entregando uma quantidade irrisória ou insignificante, como um grão de feijão ou uma gota 

de vinho.507 Em consequência, qualquer ponto de referência capaz de estabelecer parâmetros 

mínimos que evitem a discricionariedade do devedor no momento do cumprimento e, dessa 

forma, garanta certa proteção ao credor, é suficiente para a eficácia da obrigação.508 Basta 

que a quantidade seja objetivamente determinável.509 Assim, são admissíveis, por ex., tanto 

vendas do carvão necessário para o funcionamento de uma fábrica, do feno para o sustento 

de um cavalo ou do pão necessário para o consumo,510 quanto o uso de expressões como 

“mais ou menos” e “cerca de” (por ex., “mais ou menos 30.000 sacas”),511 sem que isso de 

alguma forma impeça o regular desenvolvimento da obrigação. Tal como na hipótese de 

dúvida sobre o gênero, o intérprete deve analisar, em caso de desentendimento entre as partes 

sobre a quantidade exata, as declarações de vontade das partes tendo em vista a boa-fé 

objetiva (arts. 113 e 422), os usos do tráfico, os objetivos a serem alcançados com o negócio, 

as circunstâncias da conclusão do contrato (como o momento econômico e a região) e as 

relações anteriores entre as partes para determinar uma quantidade média ou esperada. Na 

grande maioria dos casos, isso já será suficiente para manter o negócio jurídico. 

 Nesse contexto, o termo “quantidade” designa, necessariamente, uma indicação 

numérica. Por outras palavras, “quantidade” no sentido dos arts. 243 s. é sempre uma 

                                                 
507 Dentre outros, Fulgêncio/Aguiar Dias, Manual X, n. 97, p. 103; Saraiva, Modalidades, p. 63; Maluf, RF 82, 

vol. 296 (1986), 55 (55). 
508 Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 243, p. 58. 
509 Chaves, Tratado II.1, p. 68. Ver também art. 191 do Código de Obrigações de 1941: “A coisa incerta pode 

constituir objeto da prestação de dar, mas deve ser indicada, ao menos, pela espécie, e ser de quantidade 

determinada ou determinável” (cf. Código Civil – Anteprojetos I, p. 34, grifo nosso) e, em vista do direito 

comparado, Bätge, in: RvglHw III, p. 623. 
510 Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 97, p. 103; Saraiva, Modalidades, p. 64. 
511 J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI.1, n. 317, nt. 3, pp. 269 s.; Carvalho Santos, Código Civil XI, 

Com. art. 874, n. 5, pp. 66 s.; Duque, CJ 23, vol. 146 (2009), 453 (455). 
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medida, como 1000 m³ de álcool, 100.000 sacas de café, 200.000 sacas de açúcar, 50.000 

sacas de arroz, 200 carregamentos de feijão e assim por diante. Em contrapartida, quando 

for comprada apenas uma cota-parte ou um percentual de um todo, por ex. 50% do vinho de 

um tonel, não se trata de uma compra e venda de coisa incerta (de gênero restrito), mas de 

coisa certa. A relevância dessa distinção é determinar qual o regulamento de impossibilidade 

aplicável: em se tratando de compra e venda de coisa certa, aplicam-se as regras de 

impossibilidade, distribuição do risco e de melhoramentos dos arts. 234 ss. CC, ao passo que 

a compra e venda de coisa incerta (de gênero restrito) é submetida, como veremos mais à 

frente, a um regime bastante diverso.512 Se, por ex., for vendido 50% de um tonel de vinho 

e metade dele se perder, o comprador não poderá exigir os outros 50%, mas apenas 50% do 

restante (ou 25% do total de vinho inicialmente contido no tonel). Esse caso aproxima-se da 

compra e venda de coisa incerta, porque exige a separação de uma quantidade para o 

cumprimento da obrigação. Ele permanece, no entanto, uma compra e venda de coisa certa, 

porque a cota-parte não se relaciona a uma parte em relação ao todo, mas a um percentual 

abstrato.513 

Eventualmente pode surgir alguma controvérsia, porquanto comprar “metade do 

tonel” pode significar tanto a quantidade correspondente à metade da capacidade do tonel 

(compra e venda de coisa incerta), quanto 50% como cota-parte (compra e venda de coisa 

certa). Também esse caso terá de ser resolvido a partir da interpretação das declarações de 

vontade das partes tendo em vista as circunstâncias do caso, o princípio da boa-fé, os usos 

do tráfico jurídico e as relações anteriores entre as partes. 

5. Consequência jurídica da indeterminação 

 Delimitados os requisitos e os contornos da determinabilidade do objeto da compra 

e venda de coisa incerta, resta averiguar as consequências jurídicas de sua ausência. A 

indeterminação do objeto da obrigação de dar coisa incerta pode ocorrer em duas situações: 

ou o gênero não é suficientemente delimitado (por ex., a venda de um quadrúpede, um cereal, 

um vegetal ou um animal),514 ou o gênero é apontado, mas a quantidade não foi 

especificada.515 Como visto acima à luz do exemplo da cesta básica,516 em caso de 

                                                 
512 Cap. IV, B.III e IV, infra. 
513 Em vista do direito comum alemão, mas válido para o direito brasileiro vigente, Jhering, JherJb 4 (1861), 

366 (407 ss.). No direito brasileiro vigente, está-se aqui diante de uma exceção ao princípio da tradição, 

porquanto a propriedade de uma cota-parte se transmite ao comprador independentemente da efetiva entrega 

da coisa. 
514 Cap. II, B.II.2, supra. 
515 Cap. II, B.II.4, supra. 
516 Cap. II, B.II.2.(c), supra. 
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controvérsia sobre a determinabilidade do objeto da obrigação, o primeiro passo é interpretar 

as declarações de vontades das partes tendo em vista a boa-fé, os usos do tráfico, as 

circunstâncias da conclusão do negócio e as relações anteriores entre as partes. Somente se 

todos esses meios falharem – o que será, evidentemente, uma exceção a ponto de poder ser 

reduzido a um exemplo de escola517 – surge a pergunta sobre a consequência da 

indeterminabilidade para a formação e eficácia do negócio jurídico. Na doutrina brasileira, 

há dois posicionamentos a respeito. De um lado, defende-se o não preenchimento do suporte 

fático (“inexistência do negócio jurídico”518).519 Nas palavras de Pontes de Miranda, “a 

obrigação de dar coisa incerta que não se poderia tornar certa não é obrigação: não é nula, 

porque não se trata, aí, de impossibilidade do objeto, mas sim de indeterminabilidade, que 

pré-exclui haver-se querido”.520 De outro lado, sustenta-se a nulidade do negócio jurídico, 

seja por nulidade expressamente determinada em lei (arts. 104 II e 166 II),521 seja porque a 

indeterminação do objeto configuraria uma condição (puramente) potestativa, a qual é 

sancionada por meio de nulidade (arts. 122 e 489).522 

 Em princípio, o legislador estabelece, sem margem de dúvida, que, se o objeto de um 

negócio jurídico não for determinado ou pelo menos determinável, a consequência é a 

nulidade (art. 104 II). Contudo, em se tratando de compra e venda ou mesmo de qualquer 

outra relação jurídica em geral, poder-se-ia colocar em dúvida essa prescrição do legislador. 

Afinal, determinar a nulidade do negócio jurídico significa, de um lado, pressupor que os 

requisitos do suporte fático estão presentes e, portanto, o negócio poderia irradiar ao menos 

alguns efeitos, e, de outro, que seria possível no ordenamento jurídico brasileiro uma relação 

jurídica sem objeto, visto que a indeterminabilidade significa inexistência do objeto da 

obrigação. A nosso ver, a solução correta deve estar em conformidade com as decisões do 

legislador e os valores inerentes ao sistema jurídico brasileiro positivado, pois somente assim 

se pode evitar arbitrariedade e abusos por parte do intérprete.523 No caso, se se optasse pelo 

                                                 
517 M. I. Cavalho de Mendona/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, n. 49, p. 165. 
518 O termo “negócio jurídico inexistente” é impreciso e, por isso, deve ser evitado. A respeito, Medina, RDPriv 

17, vol. 71 (2016), 179 (209 ss.). 
519 Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 481, n. 4, p. 35; M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, 

Doutrina e prática I, n. 49, pp. 163 s. (“insubsiste”, “a obrigação não existe”); Lôbo, Obrigações, p. 122. 
520 Tratado XXII, § 2698, n. 1, p. 100 (grifo no original). 
521 Bernardes de Mello, Teoria – Validade, § 33, p. 118; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 159; Miragem, 

Obrigações, p. 180. 
522 Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico, pp. 44 s., em vista do preço de um contrato de compra e venda, e 

47. No mesmo sentido, embora sem mencionar o motivo, Silva Pereira/Gama, Curso II, n. 128, p. 21; Barros 

Monteiro, Das modalidades, p. 91; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (56); Lotufo, Código Civil II, Com. art. 

243, p. 39; J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI.1, n. 317, p. 270. 
523 Sobre os perigos do abuso da categoria da “inexistência”, cf. Medina, RDPriv 17, vol. 71 (2016), 179 (205 

ss.). 
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não preenchimento dos requisitos do suporte fático, haveria uma contradição sistemática em 

considerar, de um lado, o negócio jurídico sob condição puramente potestativa nulo (art. 

122) e, de outro lado, a determinabilidade como elemento do suporte fático. Isso porque em 

ambas as situações há um elemento comum, nomeadamente a arbitrariedade de uma das 

partes: no negócio sob condição puramente potestativa, uma parte poderia decidir, sem 

qualquer limitação, se ela quer ou não celebrar o negócio; no negócio jurídico com objeto 

indeterminado, o devedor poderia decidir livremente que tipo de coisa ou a quantidade a ser 

entregue ao devedor, podendo inclusive realizar uma prestação de valor irrisório. 

Logo, dada essa semelhança de situações, nada mais razoável do que imputar os 

mesmos efeitos em ambos os casos, nomeadamente a nulidade do negócio jurídico. 

III. Conteúdo do dever de prestação do vendedor 

 No primeiro capítulo, foi delineada a transformação da emptio venditio romana, a 

qual exigia necessariamente uma coisa certa e determinada para sua existência (regra “nec 

emptio nec venditio...), no contrato de compra e venda atual, cujo objeto compreende não 

apenas coisas certas, mas também coisas incertas. Como visto, isso foi realizado a partir da 

equiparação da compra e venda de coisa incerta com a emptio ad mensuram524 e teve como 

consequência o surgimento de uma nova fase entre a conclusão e o cumprimento do contrato, 

a qual era delimitada com recurso aos conceitos jurídicos da perfeição (perfectio) e da 

medição (mensura)525. Naturalmente, o surgimento de novas fases implica uma alteração do 

conteúdo do dever do vendedor. No direito brasileiro vigente, o dever de prestação do 

vendedor de coisa incerta deve ser brevemente analisado sob três aspectos: as fases de 

desenvolvimento da obrigação de coisa incerta em geral (1), o conteúdo dos deveres do 

vendedor em cada uma delas (2) e, por fim, a controvérsia em torno do critério estabelecido 

pelo legislador no art. 244, 2ª parte (3). 

1. Fases de desenvolvimento da obrigação de dar coisa incerta 

 O desenrolar de uma obrigação de dar coisa incerta pode ser dividido em quatro fases: 

(i) antes da conclusão do contrato, (ii) entre a celebração do contrato e a concretização, (iii) 

entre a concretização e o adimplemento e (iv) após o adimplemento. Antes da conclusão do 

contrato (fase pré-contratual), a obrigação de dar coisa incerta em nada diverge da de coisa 

certa e, portanto, não merece maiores considerações. Entre a celebração do contrato e a 

                                                 
524 Cap. I, B.II, supra. 
525 Cap. I, B.II.2, supra. 



 

203 

 

concretização, o objeto da obrigação (mediato) de dar coisa incerta não é uma coisa certa e 

determinada, nem o gênero como um todo, mas uma coisa descrita de maneira abstrata. 

Como o dever de prestação do devedor é polarizado para uma finalidade, nomeadamente o 

adimplemento da obrigação e, com isso, a satisfação do credor, e o adimplemento da 

prestação exige, pela natureza das coisas, uma coisa concreta e individualizada, é necessário 

um ato por meio do qual o devedor possa separar uma coisa concreta de todo o gênero e 

entregá-la ao credor.526 Esse ato é realizado por meio da concretização. Em boa parte dos 

casos, a concretização ocorre junto com o cumprimento (a efetiva entrega da coisa com a 

respectiva transferência da propriedade), mas pode existir um lapso temporal entre ambos.527 

Nessa última hipótese, a obrigação de dar coisa incerta aproxima-se, por força do art. 245, 

da de coisa certa, embora haja algumas peculiaridades quanto às regras específicas dos 

distúrbios das prestações. Após o adimplemento, também podem surgir aspectos próprios 

das obrigações de dar coisa incerta, nomeadamente um regime especial de vício da coisa e 

vício de direito. 

2. Dever do vendedor de coisa incerta 

 Essas fases da obrigação de dar coisa incerta assumem uma moldura específica 

quando aplicadas à compra e venda. Assim como o vendedor de coisa certa, o de coisa incerta 

não tem o dever de transmitir a propriedade, mas apenas de entregar a posse ao comprador 

e garantir a aquisição da propriedade.528 Até aqui, compra e venda de coisa certa e de coisa 

incerta convergem, justificando o tratamento conjunto em apenas um tipo contratual. No 

sistema adotado pelo CC, o conteúdo do dever do vendedor de coisa incerta apresenta, 

porém, algumas peculiaridades conforme a fase. Entre a conclusão do contrato e a 

concretização, o dever do vendedor pode ter dois conteúdos. Em se tratando de compra e 

venda de coisa incerta, o vendedor tem, em via de regra, de conseguir uma coisa para cumprir 

sua obrigação, seja produzindo-a, seja adquirindo-a no mercado. Se, porém, a compra e 

venda de coisa tiver, por vontade das partes, um gênero mais delimitado (por ex., uma 

quantidade de um estoque), o vendedor tem o dever de separar uma coisa pertencente ao 

conjunto indicado e entregá-la ao comprador. Por outras palavras, o conteúdo do dever do 

vendedor varia em extensão conforme a delimitação do gênero acordada entre as partes. 

Após a concretização até o momento do adimplemento, o vendedor deve transmitir a posse 

                                                 
526 Entre outros, Bätge, in: RvglHw III, p. 628. 
527 Sobre as formas de concretização no CC, ver Cap. III, A.IV, infra. 
528 Cap. II, A.V, supra 
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da coisa concretizada ao comprador. No sistema do CC, ele tem, em princípio, os mesmos 

deveres e direitos do vendedor de uma compra e venda de coisa certa (art. 245). Efetuada a 

entrega, o vendedor é responsável por vícios redibitórios (arts. 441 ss.) e pela evicção (arts. 

447 ss.). 

 Como veremos em detalhes nos próximos capítulos, a relevância de distinguir essas 

fases encontra-se no diferente grau e na forma de responsabilidade que são regulamentados 

por meio de institutos jurídicos diversos. Entre a conclusão e a concretização, está em jogo 

principalmente o risco da prestação (em parte, também o da coisa), enquanto após a 

concretização somente o risco da coisa é relevante. No presente capítulo, interessa apenas o 

dever do vendedor entre a celebração do contrato e a concretização. No próximo capítulo, 

serão tratados a concretização e seus efeitos. Somente no último capítulo (quarto), adentrar-

se-á nas consequências jurídicas de determinadas vicissitudes jurídicas (por ex., 

impossibilidade e deterioração) entre a concretização e o adimplemento, e após o 

adimplemento (vício da coisa e vício de direito). 

3. Termo médio (art. 244, 2ª parte) 

 O conteúdo do dever do vendedor de coisa incerta também é definido pela qualidade 

da coisa que deve ser escolhida para efetuar a concretização. Segundo o art. 244, 2ª parte, na 

ausência de disposição das partes e se o contrário não resultar do título (por ex., costumes 

comerciais, motivo do negócio e o maior ou menor preço acordado) da obrigação,529 o 

devedor “não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor”. Em linha com 

a literalidade da lei, Bevilaqua afirma que a escolha do devedor “deverá recahir sobre uma 

coisa, que não seja a peior do genero declarado no titulo; do mesmo modo, se a escolha 

couber ao credor, não terá este a faculdade de exigir a melhor”. Essa leitura, que à primeira 

vista indicaria a possibilidade de o devedor adimplir com coisa diversa do termo médio, é, 

porém, logo depois desmentida pelo próprio Bevilaqua. No caso de a qualidade não ser 

indicada no título, o devedor teria de entregar uma coisa “de qualidade média, dentre as do 

                                                 
529 Sob a perspectiva do direito comparado, cf. breves considerações de Bätge, in: RvglHw III, p. 627. 
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mesmo genero”,530 o que estranhamente decorreria do próprio art. 244, 2ª parte.531 Essa 

contradição logo foi percebida pela doutrina. Para Rodrigues, a maneira como o art. 244, 2ª 

parte foi formulado permite compreender que o devedor poderia cumprir sua obrigação 

entregando qualquer coisa do gênero, com exceção da pior.532 O vendedor de dez reses de 

seu rebanho de mil poderia, por ex., selecionar as onze piores, excluir a pior de todas e 

entregar as outras dez. A seu ver, essa interpretação literal não se harmonizaria, porém, nem 

com a vontade da lei (“o que a lei quer”), nem com o “espírito de justiça”. Por esse motivo, 

o art. 244, 2ª parte deveria ser interpretado no sentido de o devedor estar obrigado a entregar 

uma coisa de qualidade média, ou seja, ele não pode dar nem o pior, nem os menos piores, 

mas um meio-termo entre o melhor e o pior.533 Esse entendimento é atualmente dominante 

tanto na doutrina534 quanto na jurisprudência535. 

 Embora correta no resultado, essa solução exige um fundamento mais bem elaborado. 

A interpretação histórica pouco ajuda aqui. Os materiais de elaboração do CC/1916 revelam 

ligeiras alterações de redação do atual art. 244, 2ª parte,536 nenhuma delas, porém, alterou 

                                                 
530 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 875, n. 1, p. 19. Nesse trecho, lê-se: “Não sendo designada a coisa 

no titulo, senão pelo genero, entende-se que é devida uma de qualidade média, dentre as do mesmo genero”. A 

primeira parte dessa frase (“não sendo [...] genero”) tem conteúdo obscuro: se a coisa não tiver sido designada 

no título, a obrigação será nula por indeterminação do objeto (art. 104 II); se ela tiver sido designada de modo 

específico, a obrigação será de coisa certa. A única possibilidade é subentender o termo “qualidade” (“não 

sendo designada a [qualidade da] coisa...”), pois somente assim a frase faz sentido. Um exemplo seria a compra 

de 10 garrafas de leite, sem estabelecer se ele seria do tipo “A”, “B” e “C”: o devedor deveria, então, entregar 

leite do tipo “B”. 
531 Bevilaqua, Codigo Civil VI, Com. art. 1697, p. 160. 
532 No mesmo sentido, interpretando o art. 875, 2ª parte CC/1916, Bätge, in: RvglHw III, p. 627. 
533 Curso II, n. 12, p. 30. No mesmo sentido, alegando, porém, o “espírito do dispositivo”, Carvalho Neto/Fugie, 

Novo Código Civil II, Com. art. 244, pp. 24 s.; Carvalho Neto, Curso II, pp. 61 s. 
534 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 2, p. 101; Idem, Tratado das ações IV, § 199, n. 1 e 2, p. 391; 

Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 153; Diniz, Curso II, p. 100; Silva Pereira/Gama, Instituições II, 

n. 134, pp. 55 s.; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 103, p. 109; Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. 

art. 875, n. 4, p. 70; Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 875, p. 14; Serpa Lopes, Curso II, n. 39, p. 64; 

Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 59; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 161; Lôbo, Obrigações, p. 124; 

Tartuce, Direito Civil II, pp. 56 s.; Gonçalves, Direito Civil II, pp. 81 s.; Saraiva, Modalidades, p. 64; Carvalho 

Neto/Fugie, Novo Código Civil II, Com. art. 244, p. 25; Carvalho Neto, Curso II, p. 62; Monteiro de Barros, 

Manual II, p. 44; Lotufo, Código Civil II, Com. art. 244, p. 43.; Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, 

Com. art. 244, pp. 95 s.; Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. art. 244, pp. 511 s.; 

Requião, RBA 1, vol. 3 (2016), 89 (91 s.); Duque, CJ 23, vol. 146 (2009), 453 (455). 
535 Por ex., TJSP, 3ª Cam. Cív., Ap. n. 249.031, rel. Ferreira de Oliveira, j. 8-4-1976, RT 66, vol. 504 (1977), 

80 s. [= Justitia 38, vol. 94 (1976), 309 ss.]; TJSP, 29ª Cam. Cív., Ap. n. 9138657-22.2007.8.26.0000, rel. 

Ferraz Felisardo, j. 19-10-2011, in: http://www.tjsp.jus.br/ [24-8-2016]. 
536 Art. 1022, 2ª parte Projeto Primitivo: “Esse direito [de escolha], porém, não poderá ir ao ponto de preferir 

a cousa peior da especie, assim como não terá o credor a faculdade de exigir a melhor, quando lhe fôr conferido 

o direito de escolha” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109. Art. 1023, 

2ª parte Projeto Revisto: “[O devedor] Não poderá todavia pagar a peior, nem o credor exigir a melhor, quando 

lhe couber o direito de escolha” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 230. 

Art. 878, 2ª parte Projeto adotado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados: “[O devedor] Não poderá, 

entretanto, pagar a peior, nem o credor exigir a melhor, quando lhe couber o direito de escolha” – Cf. Projecto 

de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados VIII, p. 159. Art. 875, 2ª parte CC/1916 (igual ao art. 

244, 2ª parte CC/2002): “Mas [o devedor] não poderá dar coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor”. 
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sua substância, dando a entender que se tratou apenas de melhorias de redação. Sem dúvida, 

esse subsídio histórico milita contra o critério do termo médio, o que, aliás, encontra guarida 

nas fontes de inspiração de Bevilaqua (art. 913 Esboço537 e, indiretamente, Ord. Filip. 4, 78, 

7538). A chave encontra-se na interpretação sistemática dos valores, pois, a ser negado o 

critério do termo-médio, haveria uma contradição de valores de normas de mesma hierarquia 

no sistema interno539 do CC: enquanto o art. 244, 2ª parte autorizaria o devedor a entregar 

qualquer coisa diversa da pior (a segunda “menos pior” já seria suficiente), o art. 1929 obriga 

o legatário de coisa incerta – apesar de se tratar de mera liberalidade! – a escolher uma coisa 

“guardando o meio-termo entre as congêneres da melhor e da pior qualidade”. A nosso ver, 

encontra-se aqui um claro caso no qual a lei acabou por dizer algo diverso do pretendido 

pelo legislador, impressão essa confirmada pelo fato de Bevilaqua considerar o art. 1697 

CC/1916 (equivalente ao art. 1929 CC/2002) supérfluo frente ao art. 875, 2ª parte 

(correspondente ao art. 244, 2ª parte CC/2002).540 A fim de evitar essa contradição no 

sistema interno do CC/2002, o mais adequado é harmonizar esses valores interpretando 

restritivamente o art. 244, 2ª parte não apenas como uma proibição de o devedor não poder 

escolher a pior coisa e de o credor não poder escolher a melhor, mas como um dever de 

entregar coisa do meio-termo entre as demais do gênero.541 

 Situação diversa ocorre quando as partes ou as circunstâncias do negócio estabelecem 

a possibilidade de o credor ou devedor escolher qualquer coisa do gênero, inclusive a de 

melhor ou de pior qualidade. Aqui prevalece a autonomia privada, sendo permitido às partes 

determinar livremente o conteúdo de suas convenções, inclusive para escolher a melhor ou 

                                                 
537 Art. 913 Esboço: “Para o cumprimento destas obrigações [de dar coisa incerta infungível], nem o devedor 

poderá escolher coisa da pior qualidade da espécie, nem o credor a de melhor qualidade”. Esse dispositivo 

também se aplicava às obrigações de dar coisas fungíveis (arts. 919 e 928 Esboço) e foi concebido com base 

em Ord. Filip. 4, 78, 7 (cf. Esboço, Com. art. 913, p. 214). 
538 Ord. Filip. 4, 78, 7: “... se hum homem devesse geralmente á outro hum scravo, ou hum cavallo, não 

declarando mais hum que outro, em o qual caso seria obrigado pagar-lhe hum scravo, ou hum cavallo comunal, 

que não fosse muito vil, nem avantajado...” Sobre sua interpretação, cf. Mendes de Almeida, Codigo Philippino, 

ad Ord. Filip. 4, 78, 7, nt. 1, p. 896. 
539 Sobre a contradição de valores (Wertungswiderspruch) e seu uso na interpretação da lei, ver, dentre outros, 

Canaris, Systemdenken, pp. 116 ss. et passim; Larenz/Canaris, Methodenlehre, pp. 155 ss.; Bydlinski, 

Juristische Methodenlehre, pp. 410 s. 
540 Bevilaqua, Codigo Civil VI, Com. art. 1697, p. 160. O art. 1697 não constava do Projeto Primitivo de 

Bevilaqua, mas foi adicionado ao Projeto Revisto (art. 2060) pela Comissão Revisora na 48ª Reunião, realizada 

em 31 de julho de 1900, infelizmente sem indicar o motivo. A fonte foi o art. 2554 do projeto de Coelho 

Rodrigues – Cf. Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 600. 
541 Na hipótese extrema de haver apenas duas coisas do gênero, o devedor pode adimplir a obrigação 

escolhendo qualquer uma delas, inclusive a pior, porquanto, havendo dúvida, deve-se interpretar o negócio em 

benefício do devedor (valor inerente, dentre outros, aos arts. 244 e 252). Nesse sentido, Carvalho Neto/Fugie, 

Novo Código Civil II, Com. art. 244, p. 25; Carvalho Neto, Curso II, p. 62; Figueirêdo Alves/Delgado, Código 

Civil, Com. art. 244, p. 159; Gonçalves, Direito Civil II, p. 82. 
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a pior coisa,542 enquanto não houver ofensa de normas proibitivas ou cláusulas gerais 

(especialmente a boa-fé objetiva e os bons costumes).543 Assim, por ex., se o direito de 

escolha do comprador for uma contrapartida para o pagamento de um maior preço, ou, em 

contrapartida, se o vendedor reduzir o preço e retiver, como moeda de troca, o direito de 

escolher qualquer coisa do gênero. Uma parte da doutrina invoca, porém, o “princípio 

constitucional da isonomia”, a função social do contrato (art. 421) e a boa-fé objetiva (art. 

422) para interpretar o art. 244, 2ª parte como “norma de ordem pública” (art. 2035 § 

único).544 A nosso ver, está-se diante de um uso discricionário dos princípios constitucionais, 

da função social e da boa-fé como argumento retórico para subverter o ordenamento jurídico 

e impor as convicções subjetivas do intérprete.545 Não há motivo objetivo para limitar a priori 

a autonomia privada das partes; eventuais abusos no caso concreto podem ser coibidos a 

contento e com grande flexibilidade por meio do sistema de nulidades e, em última instância, 

das cláusulas gerais da boa-fé e dos bons costumes. Especialmente sensível aqui é a função 

social dos contratos, que, além de ser supérflua para a aplicação do direito,546 já era com 

justos motivos considerada extremamente perigosa devido à indeterminação de seu conteúdo 

desde os trabalhos do projeto do CC/2002.547 

                                                 
542 Requião, RBA 1, vol. 3 (2016), 89 (92 ss.). No mesmo sentido em vista do direito alemão, HKK/Dorn § 

243 Rdnr. 8. 
543 Nesse sentido, Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 875, n. 4, pp. 71 s.; Farias/Rosenvald, Curso 

II, p. 161. 
544 Tartuce, Direito Civil II, p. 56. O autor ainda traz como argumento a vedação do enriquecimento sem causa 

(arts. 884 ss.), o que é extremamente duvidoso, pois, se uma das características das obrigações de dar coisa 

incerta consiste exatamente na intercambialidade de todas as coisas pertencentes ao gênero (cf. Cap. II., B.II.2, 

supra), todas elas têm, ao menos para as partes (critério subjetivo), o mesmo valor e, por isso, são aptas para o 

adimplemento da obrigação (cf. Cap. II, C.II.2.(b), infra). O pensamento de Tartuce somente se aplicaria se se 

tratasse de compra e venda de coisa certa e o comprador aceitasse receber uma coisa mais valiosa do que a 

acordada, por ex., imóvel com melhorias e modificações não previstas na planta e projeto aprovados (cf. caso 

do TJRJ, 1º Grupo Cam. Cív., Emb. Infr. n. 183/89, rel. Renato Maneschy, j. 22-11-1989, RDTJRJ 11 (1992), 

64 s.). Em sentido semelhante ao de Tartuce, recorrendo, porém, somente à boa-fé objetiva, Silva 

Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, p. 56; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 161; Lotufo, Código Civil II, Com. 

art. 244, p. 43; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 244, pp. 59 s.; Miragem, Obrigações, pp. 181 

s. Por último, ressalte-se ainda que a regra segundo a qual se poderia escolher qualquer uma das coisas do 

gênero, inclusive a melhor e a pior, não é de todo insatisfatória como se poderia julgar à primeira vista, 

porquanto também aqui as partes mantêm a possibilidade de determinar por livre acordo a qualidade da coisa 

a ser entregue – Cf. Adam, Die Entwicklung, p. 62, nt. 172. 
545 Sobre o uso retórico de princípios, bem como seus perigos e outros equívocos teóricos (como o positivismo), 

ver Herzog, Anwendung und Auslegung, passim (cf. resumo dos principais pontos em Medina, RDCC 3, vol. 

7 (2016), 395 (396 ss.)); Idem, in: Direito Privado, pp. 165 ss. Em face do princípio da boa-fé em especial, ver 

Schmidt, in: Autruistische Rechtsgeschäfte, pp. 191 ss.; Idem, DBJV-Mitt. 32, 2 (2014), 34 ss. 
546 Por todos, Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, pp. 471 ss., especialmente 494 ss.; Idem, in: Future 

of Contract Law, p. 75, nt. 124. Ver também Villela, RBEP 97 (2008), 179 (198 ss.); Idem, RDM 45, n. 143 

(2006), 39 (41: “... função social do contrato é pouco mais ou menos que uma excrescência criada por 

desatenção do legislador do Código Civil de 2002”, grifo no original); Zanetti, in: Outra face do Judiciário, pp. 

123 ss.; Idem, in: Liber amicorum Villela, pp. 273 ss.; Idem, Direito contratual, pp. 196 ss., em especial 199. 
547 Ver críticas convincentes de Caio Mário da Silva Pereira em conferência realizada em 5 de agosto de 1975 

na Câmara dos Deputados (cf. Código Civil no debate parlamentar I.1, pp. 146 s.) e em entrevista concedida 
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 Na hipótese de a escolha ser deixada pelas partes a terceiro, surge uma lacuna na 

parte geral do Direito das Obrigações, porquanto o art. 244, 2ª parte se restringe a tratar dos 

casos de escolha do devedor e do credor. Duas situações são possíveis. Primeiro, se as partes 

simplesmente atribuírem a terceiro o direito de escolha sem estabelecer quaisquer 

parâmetros ou sem lhe permitir escolher qualquer coisa do gênero, inclusive a pior ou a 

menor, aplica-se o art. 1930 por analogia. Assim, o terceiro será obrigado a escolher uma 

coisa média dentre as contidas do gênero e, se ele não quiser ou não puder realizar a escolha, 

o juiz o fará observando, da mesma forma, o parâmetro do termo médio. Logo, se forem 

vendidas dez rezes de um rebanho de mil e a escolha for de terceiro, este não poderá escolher 

a pior ou menos piores, nem a melhor ou as melhores, mas as dez de qualidade média. 

Segundo, se as partes atribuírem o direito de escolha a terceiro e previrem expressamente a 

possibilidade de ele escolher qualquer uma das coisas do gênero, inclusive a melhor e a pior, 

ele não estará vinculado ao termo médio. Também aqui predomina a autonomia privada, 

limitada apenas pelas normas gerais do sistema, especialmente pelas cláusulas gerais da boa-

fé e dos bons costumes. Uma violação dos bons costumes com a consequente nulidade da 

escolha (art. 166 II) ocorre, por ex., quando devedor e terceiro entram em conluio para 

prejudicar o credor.548 

 Ainda a respeito do art. 244, 2ª parte, colocam-se as perguntas se o devedor pode 

entregar a melhor coisa do gênero quando lhe competir a escolha e, vice-versa, se o credor 

pode escolher a pior coisa quando ele tiver o direito de escolher. Na primeira hipótese, o 

devedor pode, em princípio, entregar a melhor coisa do gênero (e.g., em um consórcio de 

automóveis, pode-se entregar um carro de modelo mais avançado549), salvo quando o credor 

tiver especial interesse na entrega de uma coisa de qualidade média.550 Isso pode ocorrer, 

por ex., quando a coisa de melhor qualidade tiver um peso maior do que as de qualidade 

média e, portanto, o credor estiver interessando apenas nas últimas por não dispor de 

                                                 
ao jornal “O Estado de S. Paulo”, publicada no dia 21 de dezembro de 1972 (cf. Código Civil no debate 

parlamentar I.4, pp. 1948 s.). As mesmas críticas encontram-se em: Silva Pereira, RIAB 6, n. 20 (1972), 1 (38 

s.); Idem, RIAB 7, n. 38 (1973), 7 (16 s.). 
548 Trata-se de um caso muito próximo à simulação (art. 167) e à colusão (quando representante e contraparte 

entram em conluio para prejudicar o representado), mas difere de ambas, porque a escolha é verdadeira (ou 

seja, inexiste uma falsa aparência) e não há representação. Sobre a diferença entre simulação e colusão, cf., no 

direito alemão, mas válido para o direito brasileiro, Oertmann, Recht 27 (1923), 74 ss. Casos de colusão podem 

ser vistos em: TJSP, 4ª Cam., Ap. Cív. n. 268.682, rel. Sydney Sanches, j. 4-4-1978, RT 67, vol. 515 (1978), 

72 s. e TJRS, 5ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 585029291, rel. Ruy Rosado de Aguiar Jr., j. 20-8-1985, RJTJERS 20, 

n. 113 (1985), 407 ss. 
549 TJRJ, 18ª Cam. Cív., Agr. de Instr. n. 0018255-21.2011.8.19.0000, rel. Célia Maria Vidal Meliga Pessoa, j. 

24-7-2012, in: http://www4.tjrj.jus.br/ [22-2-2017], p. 6. 
550 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 2, p. 103. Em vista do direito comparado, Bätge, in: RvglHw 

III, p. 628. 
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equipamentos para locomover ou de armazém adequado para coisas mais pesadas.551 No 

segundo caso, o credor pode escolher a pior coisa, pois o devedor não sofre, ao menos em 

princípio, qualquer prejuízo. Se o credor posteriormente se arrepender, não poderá mudar de 

opinião, porquanto ele mesmo agiu em seu próprio prejuízo e, portanto, a ele devem ser 

imputadas as consequências de seu próprio ato. 

IV. Compra e venda de quantidade de um estoque como tipo específico de obrigação de dar 

coisa incerta? 

 Um tipo especial de compra e venda é a de uma quantidade de um estoque: em vez 

do dever do vendedor consistir em transferir a posse e garantir a aquisição da propriedade 

de uma quantidade de uma coisa determinada apenas pelo gênero e pela quantidade, as partes 

também especificam que essa coisa deve ser retirada de um determinado complexo, por ex. 

1000 litros de óleo do tanque “X” da usina “S”. A literatura brasileira normalmente distingue 

entre obrigação de dar coisa incerta de “gênero irrestrito” (ou “ilimitado”) de obrigação de 

dar coisa incerta de “gênero restrito” (ou “limitado”), e interpreta esse tipo de compra e 

venda como o exemplo paradigmático da última.552 Como critérios diferenciadores, são 

indicados o fato de todas as coisas pertencerem a um complexo espacialmente delimitado 

(por ex., o vinho armazenado em uma adega),553 provierem de uma fonte de produção (como 

o vinho produzido em uma fazenda)554, fazerem parte do patrimônio de uma certa pessoa 

(por ex., um dos cavalos de “A”)555 ou ainda se relacionarem a determinada época ou 

acontecimento (como o vinho de certa vindima)556.557 Por sua vez, o CC prevê apenas a 

obrigação de dar coisa certa (arts. 233-242) e a de coisa incerta (art. 243-246); sobre a 

obrigação de transferir a propriedade ou a posse de determinada quantidade de uma coisa de 

um estoque não há qualquer dispositivo. Talvez por causa da ausência de um regulamento 

                                                 
551 Exemplo inspirado em Leßmann, JA 14 (1982), 280 (283). 
552 Diniz, Curso II, p. 102; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 94; Couto e Silva, Obrigação como processo, 

p. 150. Sobre a variação terminológica, cf. Cap. II, B.IV.2.(a), infra. 
553 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 94; Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 151; Diniz, Curso 

II, p. 102; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 163 s.; Monteiro de Barros, Manual II, p. 45; Gonçalves, Direito 

Civil II, p. 83. 
554 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 151; TJRS, 5ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 586024366, rel. Ruy 

Rosado de Aguiar Jr., j. 5-8-1986, RJTJERS 21, n. 118 (1986), 409 (412, referindo-se à venda da safra do 

vendedor). 
555 Diniz, Curso II, p. 102; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 94; Monteiro de Barros, Manual II, p. 45. 
556 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 94; Diniz, Curso II, p. 102; Monteiro de Barros, Manual II, p. 45.  
557 Pouco claros, Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 1 s., pp. 100 ss.; Idem, Tratado II, § 172, 8, a), 

pp. 312 s.; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, pp. 56 s.; Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, p. 35; 

Birenbaum, in: Obrigações, p. 133. 
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expresso em lei, esse tipo de obrigação é, quando muito, mencionado apenas en passant na 

literatura nacional; um estudo aprofundado a respeito ainda não existe no Brasil.558 

Como visto no capítulo anterior, esse tipo de transação era realizado no direito 

romano por meio da emptio ad mensuram, com a peculiaridade de que a compra e venda não 

se considerava perfeita enquanto a coisa não fosse especificada.559 Com o nascimento e 

posterior transformação da compra e venda de coisa incerta, os juristas medievais 

começaram a distinguir entre obrigação de dar coisa incerta de gênero irrestrito das de gênero 

restrito.560 Esse entendimento predominou até o século XIX, quando essa construção 

começou a ser vivamente discutida por autores da pandectística alemã. Surgiu então uma 

grande controvérsia no direito alemão sobre a natureza jurídica da obrigação de entregar 

quantidade de uma coisa de um determinado estoque, controvérsia essa que pode ser 

mencionada com grande proveito também para o direito brasileiro. Objetivo deste tópico é 

verificar como a compra e venda de uma quantidade de um estoque era tratada no direito 

nacional desde o século XIX, bem como estabelecer se ela realmente é, como predomina na 

doutrina brasileira, um tipo especial de obrigação de dar coisa incerta. Para tanto, primeiro 

far-se-á uma breve referência à rica experiência alemã a partir do século XIX (1), a fim de 

compreender o estado da discussão no final do século XIX e início do XX que influenciou 

em grande medida também o debate no Brasil. Em seguida, será feita uma análise do tema 

no direito brasileiro (2). 

1. Experiência alemã: as teses desenvolvidas pela doutrina 

 Durante o século XIX, os temas da obrigação de dar coisa incerta e da compra e 

venda de coisa incerta tornaram-se extremamente populares e, por consequência, 

controvertidos entre os autores alemães.561 Nesse contexto, surgiram cinco posições sobre a 

natureza jurídica da obrigação de entregar uma quantidade de coisas de um estoque, 

nomeadamente como (i) obrigação alternativa, (ii) obrigação de dar coisa certa, (iii) 

obrigação de dar coisa incerta, (iv) um tertium genus entre obrigação de dar coisa certa e 

obrigação de dar coisa incerta e (v) negócio jurídico sob condição suspensiva. Como era de 

esperar, esse cenário de incerteza refletiu-se no processo de elaboração do Código Civil 

                                                 
558 Mesmo no direito alemão, há poucas monografias a respeito desde o final do século XIX. Foram localizadas 

apenas duas dissertações: Wilde, Die rechtliche Natur des beschränkt generellen Kaufs, 1899, e Seckel, Die 

beschränkt-generellen Schuldverhältnisse mit besonderer Berücksichtigung des Kaufs, 1909. A maior parte 

dos autores posiciona-se a respeito ou em manuais ou em artigos sobre outros aspectos da obrigação de dar 

coisa incerta. 
559 Cap. I, A.II.3.(b), supra. 
560 Cap. I, B.II. 1 e 2, supra. 
561 Adam, Die Entwicklung, pp. 10 ss. et passim. 
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Alemão. Ao tratar do assunto, os “pais do BGB” optaram por deixar a controvérsia para ser 

resolvida pela doutrina. Isso não os impediu, porém, de tomar um posicionamento. A seu 

ver, as obrigações sobre uma quantidade de um estoque não constituiriam uma classe por si 

mesmas, mas seriam ou obrigações alternativas ou obrigações de dar coisa incerta (na 

linguagem alemã, “obrigação genérica”). Na dúvida, ter-se-ia de analisar no caso concreto 

se os participantes do negócio deram maior importância às coisas individualizadas em si 

(haveria então uma obrigação alternativa) ou se eles quiseram apenas determinar o gênero 

(a obrigação seria então de dar coisa incerta).562 

Apesar desse posicionamento do legislador, a discussão permaneceu candente logo 

após a entrada em vigor do BGB. A seguir serão apresentadas as linhas gerais de cada uma 

das propostas surgidas na doutrina alemã dos séculos XIX e XX com o objetivo de facilitar 

a compreensão do debate sobre o tema no direito civil brasileiro.563 O entendimento segundo 

o qual a obrigação de entregar uma quantidade de um estoque seria um negócio jurídico sob 

condição suspensiva pode ser aqui deixado de lado. Isso porque, além de ser irrelevante para 

a discussão brasileira atual, ele se apresenta como uma mera continuação do tratamento do 

tema no ius commune à luz das fontes romanas e já foi devidamente rechaçado no capítulo 

anterior.564 

(a) Obrigação alternativa 

 A primeira posição considerava a obrigação de entregar uma quantidade de um 

estoque como uma obrigação alternativa. Principal representante dessa linha de pensamento 

foi Savigny: para esse autor, essa obrigação seria, em regra, alternativa, salvo quando a coisa 

não pertencesse ao patrimônio do devedor, hipótese em que a obrigação seria de coisa incerta 

(por ex., uma coisa dada em legado).565 Uma justificativa para esse pensamento não se 

encontra, porém, em sua obra.566 Apenas anos mais tarde, Zimmermann traria um 

fundamento: quando se vende uma coisa que deve ser posteriormente retirada de um 

complexo, haveria, de fato, certa similitude com a compra e venda de coisa incerta, 

porquanto a coisa a ser entregue em cumprimento da obrigação ainda tem de ser escolhida. 

No entanto, haveria, em verdade, uma compra e venda de coisa certa, no caso uma obrigação 

alternativa, porque o objeto do contrato já estaria de tal modo determinado a ponto de as 

                                                 
562 Motive II, p. 11; Jakobs/Schubert, Die Beratung – Schuldverhältnisse I, pp. 53 s. 
563 Os argumentos e a discussão da época foram minuciosamente sintetizados por Adam, Entwicklung, pp. 32 

ss. 
564 Cap. I, B.III.2.(b), supra. 
565 Obligationenrecht I, § 38, nt. q, p. 393 e § 39, pp. 399 s. 
566 Adam, Die Entwicklung, pp. 36 s. 
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partes já terem em mente no momento da conclusão do contrato que uma das coisas daquele 

complexo seria entregue. O fato de haver mais de duas possibilidades (por ex., vinte) não 

teria nenhuma importância; do ponto de vista jurídico, relevante seria apenas o fato de o 

vendedor já ter consentido que uma das coisas (já determinadas por meio) do estoque seria 

apta ao adimplemento. Por outras palavras, enquanto na venda de uma coisa pertencente a 

um estoque já existiria um consenso entre as partes sobre o complexo das coisas do qual uma 

poderá ser entregue, na venda de coisa incerta não existiria consenso nem mesmo sobre um 

complexo de coisas. Exatamente esse consenso sobre todas as coisas do complexo faria desse 

tipo de compra e venda uma obrigação alternativa.567 

 Em que pese a autoridade de Savigny na época, essa concepção foi negada pela 

totalidade da doutrina alemã já no século XIX568 e posteriomente nenhum autor voltou a 

defendê-la.569 Em vista dos fins do presente estudo, não é necessário reproduzir toda a 

discussão, nem parafrasear todos os argumentos surgidos na doutrina da época.570 Aqui é 

suficiente se restringir ao essencial. Há dois argumentos principais. Primeiro, deve ser 

mencionada a opinião de Jhering de que na obrigação de dar alternativa, as partes têm em 

vista cada uma das prestações individualmente consideradas, enquanto na obrigação sobre 

uma quantidade de coisas de um estoque elas têm em vista apenas a totalidade, ou seja, em 

sua visão o “gênero limitado” como um todo.571 Esse critério da indicação individual de cada 

prestação segundo a vontade das partes no caso concreto tornou-se dominante e é, como 

veremos em detalhes adiante572, ainda hoje apontado como elemento para diferenciar 

obrigação alternativa da obrigação de dar coisa incerta. Segundo, e esse é o aspecto decisivo, 

na obrigação alternativa as prestações têm, para as partes, um valor individualmente diverso, 

por ex. uma quantidade de escravos ou uma casa, enquanto nas obrigações de entregar uma 

quantidade de coisas de um estoque, assim como nas de dar coisa incerta em geral, as coisas 

têm necessariamente de ter um mesmo valor (por ex., 10 litros de vinho tinto do estoque do 

vendedor “A” de 1000 litros).573 

                                                 
567 Zimmermann, ZHR 19 (1874), 397 (408 s.). 
568 Adam, Die Entwicklung, p. 41; HKK/Dorn § 243 Rdnr. 57. 
569 HKK/Dorn § 243 Rdnr. 57; Larenz, SchuldR I, § 11 II, p. 157; MüKoBGB/Emmerich (2007), Rdnr. 11 ss.; 

Esser/Schmidt, SchuldR I.1, § 13 I, pp. 222 s.; Staudinger/Medicus § 243 (1983), Rdnr. 8 s.; Kisch, 

Gattungsschuld, pp. 184 ss.; Seckel, Die beschränkt-generellen Schuldverhältnisse, pp. 21 s.; Wilde, Die 

rechtliche Natur, pp. 35 ss.; Weissmann, Abgrenzung, pp. 21 ss., especialmente 25; Berndorff, Gattungsschuld, 

p. 16. 
570 Ver minuciosa paráfrase em Adam, Die Entwicklung, pp. 38 ss. 
571 JherJb 4 (1861), 366 (406). 
572 Cap. II, C.II, infra. 
573 Bätge, in: RvglHw III, p. 626; Larenz, SchuldR I, § 11 II, pp. 156 s.; Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 

11 I 3, pp. 256 s. No direito brasileiro, cf. Cap. II, C.II, infra. 
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 Contra o argumento de Zimmermann podem ser levantadas ao menos duas objeções. 

De um lado, mesmo na obrigação de entregar uma quantidade de um estoque não se pode 

falar, sem certa impropriedade, de um consenso sobre todas as coisas do estoque, porque as 

partes não têm interesse em todas, mas apenas em algumas das coisas. Por outras palavras, 

acolher essa tese significaria defender uma espécie de “consenso genérico” que teria, 

necessariamente, de ser concretizado antes do adimplemento. No fundo, o efeito desse 

argumento consiste em deslocar a indeterminação da coisa para o consenso sobre ela. De 

outro lado, admitindo-se, por mero exercício teórico, a possibilidade de um “consenso 

genérico”, não haveria propriamente uma diferença entre a obrigação de dar coisa incerta e 

a obrigação de entregar uma quantidade de um estoque. Assim como as partes já consentiram 

sobre coisas passíveis de serem dadas em cumprimento da obrigação de entregar uma 

quantidade de um estoque, elas também consentiram com as coisas a serem dadas em 

adimplemento na obrigação de dar coisa incerta. Dito de outra forma, não haveria entre as 

duas hipóteses uma diferença substancial quanto ao consenso em si, mas apenas quanto ao 

grau de concretude desse consenso (maior da obrigação de entrega de uma quantidade de 

um estoque, menor na obrigação de dar coisa incerta). Daí a improcedência dessa tese. 

(b) Obrigação de dar coisa certa 

 Próxima desse primeiro entendimento encontra-se o de que a obrigação de entregar 

uma quantidade de coisas de um estoque seria uma obrigação de dar coisa certa. Para 

Dernburg, como o conceito de gênero se basearia em uma característica interna das coisas, 

e não em relações comuns temporárias e passageiras entre elas, a promessa de uma parte de 

uma massa de coisas ou de alguns pedaços de uma quantidade de coisas pertencentes a um 

armazém ou a uma herança constituiria obrigação de dar coisa certa (Speziesschuld). Em 

consequência, também o devedor de uma quantidade de um armazém teria o dever de 

conservar a coisa e seria liberado da obrigação, caso todas as coisas do armazém fossem 

destruídas por fato não imputável a ele.574 Da mesma forma, segundo Brinz, no caso em 

análise haveria a escolha de uma parte (Theil) de um todo (Ganzes), e não de uma espécie 

de um gênero. Em verdade, haveria uma quantidade de exemplares ou espécies do qual são 

escolhidos alguns e, por esse motivo, essa obrigação se aproximaria mais das obrigações 

alternativas do que das obrigações de dar coisa incerta (a seu ver, sempre de gênero 

irrestrito).575 Também Goldschmidt seguia essa linha: a obrigação de entregar uma 

                                                 
574 Dernburg, Pandekten II, § 25, p. 75. 
575 Brinz, Pandekten II.1, § 241, p. 101. 
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quantidade de um estoque seria uma obrigação de uma parte real de uma espécie, ou seja, de 

uma quantidade de um grupo de coisas designadas individualmente, por ex. a venda de 100 

garrafas de vinho de um determinado barril ou de 10 cargas de cereais de um determinado 

navio.576 

 Essa concepção se baseia em dois pressupostos. De um lado, o complexo de coisas 

delimitado pelas partes não poderia consistir em um gênero para fins de obrigação, 

porquanto a restrição obtida com um estoque não se basearia em características internas de 

uma coisa. Em vista dos argumentos acima desenvolvidos a favor do conceito jurídico 

limitado pelo conceito naturalístico,577 esse pressuposto não pode ser seguido. De outro lado, 

a possibilidade de visualizar materialmente todo o complexo faria da obrigação de entregar 

uma quantidade de coisas de um gênero previamente determinado uma obrigação de dar 

coisa certa. Também esse pressuposto não resiste a uma melhor análise. Embora a restrição 

das coisas a um estoque possibilite a aplicação da regra de transferência de risco da coisa da 

obrigação de dar coisa certa à obrigação de entregar uma quantidade quando todo o estoque 

perecer ou se deteriorar, ainda assim esses dois tipos de obrigação não podem ser 

equiparados, porque no último caso, restando o suficiente para o cumprimento da obrigação, 

o devedor continua obrigado ao adimplemento.578 A isso se soma um terceiro argumento 

decisivo: na obrigação de dar coisa certa, as partes acordam exatamente sobre a coisa 

individualizada a ser dada em cumprimento, acordo esse inexistente na obrigação de entregar 

uma quantidade de um estoque.579 Nesse último caso, há apenas um “consenso genérico” 

sobre as coisas aptas ao adimplemento, consenso esse que, se já é insuficiente para fazer essa 

obrigação alternativa,580 não pode bastar para a de dar coisa certa. 

(c) Obrigação de dar coisa incerta 

 A terceira posição vislumbra na obrigação de entregar uma quantidade de um estoque 

uma obrigação de dar coisa incerta.581 Seu principal representante foi, sem dúvida, Jhering. 

Tendo como pressuposto um conceito puramente jurídico de gênero, as partes poderiam, 

segundo esse autor, determinar livremente o quão amplo ou restrito seria o gênero de sua 

obrigação. Em caso de dúvida, por ex. quando o número de coisas for muito reduzido e, 

portanto, houver uma grande proximidade com a obrigação alternativa, o critério decisivo 

                                                 
576 Goldschmidt, HandelsR I.2, § 61, p. 537 e nt. 21. 
577 Cap. II, B.II.2.(b), supra. 
578 Kisch, Gattungsschuld, pp. 76 ss. 
579 Wilde, Die rechtliche Natur, p. 22. 
580 Cap. II, B.IV.1.(a), supra. 
581 Para os detalhes da discussão no século XIX, Adam, Die Entwicklung, pp. 41 ss. 



 

215 

 

seria a interpretação das declarações de vontade das partes. Assim, desejando dar como 

legado um de seus três cavalos “A”, “B” e “C”, um testador poderia simplesmente dizer 

“deixo como legado o cavalo ‘A’, ‘B’ ou ‘C’” (obrigação alternativa) ou “deixo como legado 

um dos meus cavalos” (obrigação de dar coisa incerta de gênero restrito).582 A possibilidade 

de extinção do dever do vendedor por perda de todo o estoque, o que aproximaria a obrigação 

de entregar quantidade de um estoque da de coisa certa, não era vista como um impedimento 

para compreendê-la como obrigação de dar coisa incerta. Isso porque, se também o gênero 

de uma obrigação de dar coisa incerta poderia eventualmente se extinguir, a única diferença 

estaria na dificuldade de prova: enquanto o vendedor de uma quantidade de um estoque 

poderia fazê-lo mais facilmente (bastaria comprovar a destruição de seu estoque), o de uma 

compra e venda de coisa incerta teria de produzir provas mais contundentes para convencer 

o juiz.583 

 Apesar de convincente, essa opinião só adquiriu “foros de cidade” na Alemanha mais 

tarde, com a monografia de Kisch.584 Para esse autor, a obrigação de entregar uma quantidade 

de um estoque seria uma obrigação de dar coisa incerta, porque todos os seus elementos 

constitutivos estariam presentes, nomeadamente a indeterminação do objeto (mediato) da 

obrigação, a intercambialidade das coisas possíveis de serem dadas em cumprimento e a 

necessidade de concretização.585 O fato de a obrigação ser designada por uma restrição 

especial ou pela fonte seria, para fins de caracterizar a obrigação, irrelevante, porquanto a 

essência da obrigação de dar coisa incerta residiria exatamente na indeterminação do objeto 

(mediato).586 Por outras palavras, o uso da localização espacial ou a indicação da fonte como 

critério para designar o gênero não justificaria, por si só, um tipo especial de obrigação; ao 

contrário, esse tipo de dívida constituiria uma obrigação de dar coisa incerta como qualquer 

outra.587 O fato de o devedor não ser responsável pela perda ou deterioração de todo o 

estoque não faria com que a dívida de uma quantidade de um estoque não fosse uma 

obrigação de dar coisa incerta, porquanto também aqui o devedor somente seria responsável 

pela impossibilidade quando o cumprimento em si ainda fosse possível. Para Kisch, isso não 

seria um ponto de divergência, mas antes um motivo a mais para compreender a venda de 

                                                 
582 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (405 ss.). No mesmo sentido, Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (185); 

Windscheid/Kipp, Pandekten II, § 255, pp. 40 s., nt. 17; Kohler, JherJb 17 (1879), 261 (390 s.). 
583 Wilde, Die rechtliche Natur, pp. 25 s. Argumento semelhante já era defendido por Bekker, JhgdR 5 (1862), 

350 (366 s.). 
584 HKK/Dorn § 243 Rdnr. 57. 
585 Kisch, Gattungsschuld, pp. 54 s. 
586 Kisch, Gattungsschuld, pp. 55 ss. 
587 Kisch, Gattungsschuld, p. 59. 
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uma quantidade de um estoque como uma obrigação de dar coisa incerta. Tanto na compra 

e venda de coisa incerta quanto na venda de uma quantidade de um estoque, o devedor 

somente seria responsável quando ele, culposa ou dolosamente, tornasse o cumprimento da 

obrigação impossível. A única diferença entre ambas residiria no fato de essa 

responsabilidade do devedor ser, por motivos práticos, mais fácil de ocorrer na venda de 

uma quantidade de um estoque.588 

 Sob esse ponto de vista, as expressões “dívida genérica-mista” (“gemischt-

generische Schuld”), “dívida genérica-restrita” (“beschränkt-generische Schuld”) e 

“obrigação restrita de gênero” (“beschränkte Gattungsschuld”) seriam incorretas. De um 

lado, o conceito de “gênero” não seria passível de escalonamento, pois, sendo relativo e 

elástico, não haveria diferença do gênero conforme a maior ou menor quantidade de coisas 

abrangidas por ele. Uma dívida ou obrigação não poderia, portanto, ser genérica de maneira 

restrita; do ponto de vista lógico, os termos “genérico” e “restrito” não seriam conciliáveis. 

De outro lado, o vocábulo “restrito” poderia ser de fato utilizado em relação a “gênero”, 

como em “dívida de um gênero restrito” (“Schuld aus einer beschränkten Gattung”). 

Entretanto, haveria uma impropriedade linguística589: assim como “vierstöckiger 

Hausbesitzer” (“proprietário de uma casa de quatro andares”) o adjetivo “vierstöckig” se 

refere gramaticalmente a “Besitzer”, mas semanticamente a “Haus”, “beschränkt” em 

“Schuld aus einer beschränkten Gattung” referir-se-ia a “Schuld”, e não a “Gattung”.590 Em 

outras palavras, o termo “dívida de gênero restrito” seria um caso de hipálage591, pois o 

gênero é que seria restrito, e não a dívida em si, como sugeriria a expressão. 

A nosso ver, ocorreu aqui uma ligeira confusão. De fato, em “dívida genérica-mista” 

(“gemischt-generische Schuld”), “dívida genérica-restrita” (“beschränkt-generische 

Schuld”) e “dívida restrita de gênero” (“beschränkte Gattungsschuld”), os adjetivos “mista” 

e “restrita” referem-se equivocadamente a “dívida”. Sem dúvida, há uma impropriedade 

                                                 
588 Kisch, Gattungsschuld, pp. 65 ss. Ver também Oertmann, Kommentar II.1, § 243 1 a, p. 31, que mudou de 

opinião após ser criticado por Kisch. 
589 No original, “natürlich vollkommen inkorrekt”. 
590 Kisch, Gattungsschuld, p. 54, nt. 3. O autor cita ainda como exemplos o “fabricante de guarda-chuvas de 

algodão” (“baumwollender Regenschirmfabrikant”) e a “caserna de artilharia que se desloca a cavalo” 

(“reitende Artilleriekaserne”). Ver também Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 I 3, pp. 215 s. e Rohde, Die 

Unmöglichkeit, p. 55, nt. 19. 
591 Hipálage é uma figura de linguagem “pela qual se atribui a certa(s) palavra(s) de uma frase o que convém 

logicamente a outra(s) da mesma frase, clara(s) ou subentendida(s)”. Por ex., na frase “Era o amigo do chapéu 

de palha: abriu grandes braços pasmados”, “pasmados” refere-se semanticamente a “amigo”, e não a “braços”. 

Fonte: Dicionário Aurélio, S.v. Hipálage. Um exemplo clássico em alemão é o termo “Bürgerliches 

Gesetzbuch” (“Código Civil”), em que “bürgerlich” (“civil”) concorda gramaticalmente com “Buch” (“livro”), 

mas semanticamente com “Gesetz” (“lei”). 
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linguística nessas expressões, designadamente uma hipálage. No entanto, em “dívida de 

gênero restrito” (“Schuld aus einer beschränkten Gattung”), “restrito” refere-se tanto em 

português quanto em alemão (“beschränkt”) a “gênero” (“Gattung”), porquanto este é 

restringido, dentre outros, conforme a fonte de proveniência da coisa. Do ponto de vista do 

vernáculo, deve-se, portanto, privilegiar o termo “dívida de gênero restrito”. 

(d) Tertium genus entre obrigação de dar coisa certa e incerta 

 Por último, surgiu na literatura alemã a tese de que a obrigação de entregar uma 

quantidade de um estoque teria características próprias, constituindo-se em um tertium 

genus. De um lado, ela teria em comum com a obrigação de coisa incerta a indeterminação 

sobre a parte ou a coisa individualizada que servirá ao cumprimento da obrigação e, com a 

obrigação de dar coisa certa, o fato de a essência do objeto do contrato já estar em si 

determinado e ser visualizável em concreto.592 De outro lado, partindo do conceito 

naturalístico de gênero, a delimitação por meio de um estoque não constituiria um gênero 

em sentido jurídico e, consequentemente, não haveria propriamente uma obrigação de dar 

coisa incerta. Em verdade, o objeto da obrigação seria uma coisa certa (“Species”) com a 

peculiaridade de que não todas as coisas, mas apenas uma quantidade deve ser entregue.593 

Ao mesmo tempo, também não se poderia falar de uma obrigação de dar coisa certa, 

porquanto, por ex. no caso da venda de um litro de vinho de um barril, não se poderia 

compreender que todo o barril estivesse in obligatione. Diante desse entrechoque de 

afinidades e discrepâncias, a única alternativa seria conceber a obrigação de dar coisa incerta 

de gênero restrito como um grupo específico e dogmaticamente autônomo de natureza 

híbrida, isto é, tanto de obrigação de dar coisa certa quanto de coisa incerta.594 No resultado, 

isso significa que seu regulamento seria uma combinação das regras das obrigações de dar 

coisa certa com as de dar coisa incerta.595 

 Na literatura alemã, esse entendimento foi veementemente combatido por Kisch. 

Tendo como pressuposto o conceito jurídico de gênero, não seria concebível um meio-termo 

entre obrigação de dar coisa certa e incerta por dois motivos. Primeiro, porque haveria uma 

oposição absoluta entre ambas. Em outras palavras, a obrigação de dar coisa incerta se 

                                                 
592 Schlomka, ATPrAlldeutHandelsR 5 (1865), 183 (196). 
593 Berndorff, Gattungsschuld, pp. 16 s. 
594 Weißmann, Abgrenzung, pp. 20, 24. 
595 Igual no resultado, Seckel, Die beschränkt-generellen Schuldverhältnisse, pp. 7 s., para quem pouco 

interessaria constatar a natureza jurídica da obrigação de entregar uma quantidade de um estoque. A seu ver, o 

assunto deveria ser encarado sob um aspecto prático, nomeadamente quais normas (sobre distribuição do risco, 

vício de direito etc.) devem ser aplicadas, chegando, no resultado, a um meio-termo entre obrigação de dar 

coisa certa e incerta. 
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diferenciaria da de coisa certa apenas pela quantidade, não pela sua qualidade, não sendo 

concebível, nesse contexto, que a obrigação de dar coisa certa tivesse uma característica da 

de coisa incerta. No caso da obrigação de entregar uma quantidade de um estoque, a mera 

indeterminação relativa de seu objeto mediato já excluiria a admissibilidade de uma coisa 

certa. Por esse motivo, as expressões “dívida genérica-mista” (“gemischt-generische 

Schuld”) e “obrigação genérica mista” (“gemischte Gattungsschuld”) seriam incorretas.596 

Segundo, todos os elementos caracterizadores da obrigação de dar coisa incerta estariam 

presentes na obrigação de entregar quantidade de um estoque: também aqui haveria uma 

delimitação subjetiva de um complexo de coisas intercambiáveis do qual em momento 

posterior deveria ser separado para o cumprimento da obrigação.597 Com o tempo, essa 

perspectiva de Kisch tornou-se dominante no direito alemão, encerrando a controvérsia em 

torno da natureza jurídica da obrigação de entregar uma quantidade de estoque em favor da 

tese da obrigação de dar coisa incerta.598 

2. Direito brasileiro 

 No direito brasileiro, ao contrário do direito alemão, não existiu um debate sobre a 

natureza jurídica da obrigação de entregar uma quantidade de um estoque durante o século 

XIX. Somente mais tarde, apenas Espínola – e já nos prelúdios da codificação de 1916 – fez 

minucioso resumo da discussão na doutrina alemã,599 optando por seguir a corrente de 

Dernburg, Brinz e Goldschmidt600 com as seguintes palavras: “Não ha obrigação generica 

sempre que a prestação consiste em uma quantidade de coisas de um certo deposito ou 

provisão: assim, o conteúdo de um armazem, de um celeiro, determinada parte da carga de 

um navio”.601 Esse posicionamento em favor da tese da obrigação de dar coisa certa não foi, 

porém, suficiente para desencadear uma controvérsia sobre o assunto; apenas em meados do 

século XX a doutrina viria a dar maior atenção a essa peculiaridade do tema e a referi-lo 

expressamente. Esse silêncio não significa, porém, a completa falta de percepção ou de 

sensibilidade dos autores brasileiros desse período. Pelo contrário, como constataremos a 

                                                 
596 Kisch, Gattungsschuld, pp. 12 s. 
597 Kisch, Gattungsschuld, pp. 13 ss. 
598 HKK/Dorn § 243 Rdnr. 57. No direito atual, cf., dentre outros, MüKoBGB/Emmerich (2007) § 243 Rdnr. 

11; Larenz, SchuldR I, § 11 I, p. 154; Staudinger/Medicus (1983) § 243 Rdnr. 8. 
599 Systema II.1, pp. 168 s., nt. 51. 
600 Cap. II, B.IV.1.(b). 
601 Systema II.1, p. 168. Ver também pp. 226 s., nt. 191. Espínola cita ainda M. I. Carvalho de Mendonça, 

deixando a impressão de que também esse autor teria se posicionado sobre a natureza jurídica a obrigação de 

entregar cerais de um estoque em favor da tese da obrigação de dar coisa certa (cf. Systema II.1, p. 169, nt. 

51). No trecho citado, M. I. Carvalho de Mendonça refere-se, porém, à compra e venda a esmo ou por partida 

inteira (cf. Doutrina e prática I, n. 46, p. 160). 
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seguir, tanto houve um tratamento implícito do tema que é possível identificar uma clara 

linha de evolução entre o início do direito nacional no século XIX e o atual estado de debate 

na doutrina. Para facilitar a sistematização da matéria, o tratamento da obrigação de entregar 

uma quantidade de um estoque no direito brasileiro será apresentado em quatro partes: o 

direito brasileiro do CC/1916, sua ligação com a doutrina do século XIX e posterior 

rompimento (a), o debate surgido quando da elaboração do CC/2002 (b), o estado da matéria 

após a entrada em vigor desse diploma (c), ao que se seguirá um posicionamento sobre o 

tema (d). 

(a) Código Civil de 1916: continuidade e rompimento 

 O CC/1916 não continha qualquer dispositivo expresso sobre a obrigação de entregar 

uma quantidade de um estoque, nem houve qualquer debate a respeito no processo 

legislativo. Diante dessa omissão da lei, a doutrina tomava como referência o seguinte 

comentário de Teixeira de Freitas na Consolidação das Leis Civis: “Ha dois casos de venda 

de coisas incertas, um quando vende-se em geral uma cousa só determinada pelo genero ou 

especie á que pertence, outro quando vende-se uma cousa determinada entre duas ou mais 

do genero ou especie á que pertence. No primeiro caso não póde havêr questão de risco ou 

pêrda fortuita da cousa vendida, pela regra – genus nunquam perit. No segundo caso (que é 

o das vendas alternativas), a pêrda de uma, ou de algumas das cousas, entre as quaes se 

comprehendia a vendida, certamente é por conta do vendedor; mas a pêrda de tôdas as cousas 

entre as quaes comprehendia-se a cousa vendida, não recahe inteiramente sobre o vendedor. 

Neste ultimo caso o comprador supporta a pêrda da cousa comprada, e deve pagar ao 

vendedor o prêço dela”.602 Pelo raciocínio da doutrina da primeira metade do século XX, 

uma obrigação de dar coisa incerta ou seria de coisa incerta “em sentido estrito”, quando a 

coisa fosse determinada somente pelo gênero e pela quantidade, ou seria obrigação 

alternativa, quando a coisa vendida fosse “determinada entre duas ou mais” de um gênero, 

ou seja, quando as partes tivessem coisas específicas em mente. Uma terceira opção entre 

obrigação de dar coisa incerta “em sentido estrito” e obrigação alternativa não seria possível: 

tertium non datur.603 

                                                 
602 Consolidação, Com. art. 538 § 6º, nt. 36, p. 354. 
603 Assim, Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 877, p. 21; Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 877, 

n. 3, pp. 78 s.; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 98, pp. 104 s., n. 109, pp. 113 s.; Nonato, Curso I, pp. 

283 s. No mesmo sentido, reportando-se, porém, à doutrina estrangeira, Lacerda de Almeida, Obrigações2, § 

22, p. 95, nt. 5 e p. 97, nt. 18 (com citação de Savigny). Pouco claro, M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, 

Doutrina e prática I, n. 72, p. 197. 
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 A obrigação de entregar uma quantidade de um estoque passou, dessa forma, a ser 

compreendida como uma obrigação alternativa.604 No entanto, uma análise aproximada 

desse comentário de Teixeira de Freitas coloca em dúvida a interpretação dada na época. Da 

forma como o comentário foi redigido, é de fato possível compreender que haveria apenas 

uma dualidade entre obrigação de dar coisa incerta “em sentido estrito” e obrigação 

alternativa. Mais provável é, no entanto, que o Jurisconsulto quisesse apenas sistematizar o 

assunto, subdividindo as vendas de coisa incerta (em sentido amplo) em venda de coisa 

incerta “em sentido estrito” e venda alternativa, como deixa entender o exemplo citado por 

ele da venda alternativa do escravo Stichus ou Phamphilus (Paul. 33 ad ed., D. 18, 1, 34, 6). 

A hipótese de venda de uma determinada quantidade de um armazém, por ex., não foi tratada 

nessa nota. Essa conclusão é confirmada pela análise do sistema do Esboço. Nesse projeto, 

obrigação alternativa não era mais indicada pela confusa expressão “cousa determinada entre 

duas ou mais do genero ou especie á que pertence”, mas uma coisa incerta determinada 

“entre duas ou mais coisas certas” (arts. 918 e 957 caput), ou, de maneira ainda mais clara, 

por coisas incertas “determinadas entre duas ou mais coisas certas da mesma espécie” (art. 

1232). Logo, assim como na Consolidação,605 no sistema do Esboço “coisa incerta” também 

abrangia tanto a obrigação de dar coisa incerta infungível e de dar coisa (incerta) fungível, 

quanto a obrigação alternativa. Em nenhum momento, porém, Teixeira de Freitas tratou 

expressamente do caso específico da obrigação de entregar uma quantidade de um 

estoque.606 Sua única preocupação era delimitar a obrigação de dar coisa incerta da obrigação 

alternativa. Havia, em verdade, um silêncio a respeito no sistema do Esboço. 

 Por meio dessa interpretação equivocada do comentário de Teixeira de Freitas, a 

doutrina brasileira lhe atribuiu um significado diverso do que o originalmente almejado por 

seu Autor. Somente a partir de meados do século XX os autores nacionais começaram, por 

influência da literatura estrangeira, a diferenciar obrigação de dar coisa incerta da obrigação 

de entregar uma quantidade de um estoque. Em nível monográfico, Lira abeberou-se na 

doutrina francesa e alemã para reconhecer a obrigação de entregar uma quantidade de um 

estoque (denominada como “obrigação generis subalterni”) e defender que, no caso 

concreto, uma obrigação poderia ser alternativa ou de dar coisa incerta, conforme as partes 

tivessem em vista qualidades individuais (alternativa) ou não (de coisa incerta) de cada uma 

                                                 
604 Nt. 603 supra. 
605 Cap. I, C.III supra. 
606 Sem razão, Birenbaum, in: Obrigações, p. 132, entendendo equivocadamente que o dispositivo do revogado 

Código Civil argentino correspondente ao art. 1232 do Esboço se referiria às obrigações de dar coisa incerta 

de gênero restrito. 
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das prestações.607 Nos manuais e tratados, a obrigação de entregar uma quantidade de 

estoque passou a ser frequentemente tratada sob as palavras-chaves “obrigação genérica-

mista” ou “quase genérica”,608 obrigação “restritamente genérica”,609 “dívida genérica-

restrita”,610 “obrigação de gênero restrito”,611 obrigação de “gênero limitado”,612 “obrigação 

genérica limitada”613 ou “obrigação genérica delimitada”614.615 A semelhança com a 

terminologia alemã salta aos olhos, revelando a recepção (direta ou indiretamente por meio 

da literatura de outros países) do direito alemão pela doutrina brasileira e, ao mesmo tempo, 

um claro rompimento com a doutrina nacional da primeira metade do século XX. 

(b) Trabalhos do projeto do CC/2002 

 A história legislativa do CC/2002 reflete a evolução do estudo da obrigação de 

entregar uma quantidade de um estoque no direito brasileiro. O art. 241 do Projeto Primitivo 

de 1972 dizia simplesmente: “Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou 

deterioração da coisa, ainda que por força maior, ou caso fortuito”.616 Um ano mais tarde, 

em 1973, foi apresentado o Projeto Revisto, cujo art. 240 tinha a seguinte redação: “Antes 

da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força 

maior, ou caso fortuito, salvo se se tratar de dívida genérica restrita”.617 Essa mudança foi 

anunciada por Agostinho Alvim na exposição de motivos complementar com a simples frase 

de que “o art. 241 (atual 240) passou a fazer distinção entre ‘dívida genérica’ e ‘dívida 

genérica restrita’”.618 Diante dessa ausência de justificativa, seria de esperar uma resistência 

por parte do legislador, como de fato ocorreu. O Senador Gabriel Hermes apresentou a 

                                                 
607 Obrigação alternativa, pp. 19 s. 
608 Barros Monteiro, Das modalidades, pp. 91 s., 94 s.; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (58). 
609 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 2, p. 101; Idem, Tratado XXXIX, § 4266, n. 4, pp. 86 s. Como 

sói ocorrer na obra de Pontes de Miranda, em outra parte de sua obra ele sustenta que a obrigação de entregar 

uma quantidade de um estoque (por ex., dez garrafas de um tonel de vinho) seria uma “obrigação de parte 

indivisa”, a qual, apesar de se aproximar das obrigações genéricas, seria uma obrigação de dar coisa certa (cf. 

Tratado II, § 172, n. 8, a), pp. 312 s.). Dada a confusão dessa parte do tratado (cf. Cap. II, nt. 423 supra), é mais 

adequado classificar Pontes de Miranda dentre os autores que compreendem a obrigação de entregar uma 

quantidade de um estoque dentre as obrigações de dar coisa incerta. 
610 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 151. 
611 Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, pp. 56 s.; n. 144, p. 106, distinguindo obrigação de entregar 

quantidade de um estoque como obrigação de dar coisa incerta da obrigação alternativa. 
612 Rodrigues, Direito Civil II, n. 12, p. 29; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (58); Gomes/Brito, Obrigações, 

n. 31, p. 35; Gonçalves, Direito Civil II, p. 83. 
613 Pontes de Miranda, Tratado II, § 172, n. 8, a), p. 313; Lira, Obrigação alternativa, p. 19. 
614 Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 61; Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, Com. art. 244, 

p. 95. 
615 Apenas uma minoria continuou a não tratar expressamente do assunto, por ex., Serpa Lopes, Curso II, n. 

34, pp. 59 s., n. 39, pp. 63 s. 
616 Código Civil – Anteprojetos V.1, p. 80. 
617 Código Civil – Anteprojetos V.2, p. 145 (grifo nosso). 
618 Código Civil – Anteprojetos V.2, p. 37. 
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Emenda n. 35 com o objetivo de eliminar o trecho “salvo se se tratar de dívida genérica 

restrita”, porque haveria uma contradição entre os termos “genérica” e “restrita” que criaria 

uma desaconselhável “falta de precisão conceitual” em um novo código.619 Em outras 

palavras, seria preferível, do ponto de vista de técnica legislativa, manter a redação do 

Projeto Primitivo (idêntica a do art. 877 CC/1916) a incoporar na lei uma terminologia de 

significado duvidoso, a qual poderia causar enorme controvérsia na doutrina e trazer grandes 

dificuldades para a interpretação e aplicação da futura lei. 

 Essa proposta foi aceita620 e tornou-se mais tarde a Emenda n. 31 do Senado Federal. 

No parecer final, o relator Ricardo Fiuza reiterou a dificuldade de compreender o trecho 

“salvo se se tratar de dívida genérica restrita”, pois não haveria “critério objetivo para 

distinguir dívida genérica de ‘dívida genérica restrita’”. A isso foi adicionado o argumento 

do tradicionalismo jurídico, invocando, para tanto, o critério adotado pela comissão de 

elaboradora do projeto do CC “de preservar, sempre que possível, as disposições do código 

atual [CC/1916], porquanto de certa forma cada texto legal representa um patrimônio de 

pesquisa, de estudos, de pronunciamentos de autores e de magistrados. Há, por conseguinte, 

todo um saber jurídico acumulado ao longo do tempo, que aconselha a manutenção do válido 

e eficaz”.621 Ora, esse último argumento, se já não militava contra a própria ideia de elaborar 

um novo código civil,622 era especialmente equivocado no tema em análise. Como já 

mencionado no início deste tópico,623 não existia – e ainda não existe – sequer um estudo 

específico sobre o assunto na literatura nacional e a jurisprudência a respeito nunca foi 

propriamente analisada. Logo, ao menos do ponto de vista científico, não havia por que se 

preocupar com um “saber jurídico acumulado”, afinal não havia nada a ser preservado. 

Trata-se, em verdade, de um argumento retórico, que foi, porém, suficiente para fazer o 

projeto retornar a sua redação primitiva. 

(c) Doutrina do CC/2002 e proposta de alteração legislativa 

 Ao contrário do esperado, a entrada em vigor do CC/2002 não exerceu qualquer 

influência sobre o tratamento da obrigação de entregar uma quantidade de um estoque. Em 

uma clara solução de continuidade, a doutrina majoritária reconhece a autonomia conceitual 

desse tipo de negócio sob as palavras-chaves “obrigação de dar coisa incerta de gênero 

                                                 
619 Memória legislativa CC III, p. 26. 
620 Memória legislativa CC III, p. 26. 
621 Memória legislativa CC III, pp. 308 s. 
622 Sobre os motivos que justificam uma nova codificação e sua inexistência no caso brasileiro, Schmidt, in: 

Spomenica Bogišića, pp. 15 ss. 
623 Cap. II, B.IV supra. 
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limitado” ou “quase genérica”624, “dívida genérica restrita”625 ou ainda “obrigação quase 

genérica”626.627 O fato de o legislador ter rejeitado a sugestão de Agostinho Alvim para 

acrescentar o trecho “salvo se se tratar de dívida genérica restrita” não foi considerado um 

elemento relevante para interpretar o regulamento das obrigações de dar coisa incerta e, em 

especial, o art. 246 CC. Pelo contrário, a atitude do legislador foi compreendida como 

“estranha”628 ou “equivocada”629, não existindo, para a maioria dos autores, qualquer 

impedimento dogmático para reconhecer a autonomia da obrigação de entregar quantidade 

de um estoque.630 Dessa forma, afastava-se a história do diploma civil como um dos 

elementos para interpretação da lei, embora nenhum autor tenha propriamente se ocupado 

com os motivos que levaram o legislador a rejeitar a proposta. 

 Em consonância com esse entendimento doutrinário, Ricardo Fiuza, ironicamente 

relator do parecer final da emenda do Senado que impediu o acréscimo de “salvo se se tratar 

de dívida genérica restrita”,631 propôs no PL 6.960/2002 (mais tarde PL 699/2011) a seguinte 

redação para o art. 246: “Antes de cientificado da escolha o credor, não poderá o devedor 

alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito, salvo se se 

tratar de dívida genérica limitada e se extinguir toda a espécie dentro da qual a prestação 

está compreendida”.632 Na justificativa, Fiuza lamentou (!) o malogro da iniciativa de 

Agostinho Alvim de acrescentar a distinção entre “dívida genérica” e “dívida genérica 

restrita” e indicou três motivos para sua proposta. Primeiro, o tema já teria sido 

expressamente tratado por Teixeira de Freitas em seu Esboço e teria se tornado lei no art. 

893 do revogado Código Argentino com a seguinte redação: “Quando a obrigação tiver por 

objeto a entrega de uma coisa incerta, determinada entre um número de coisas certas da 

mesma espécie, ficará extinta se se perderem todas as coisas compreendidas na mesma por 

um caso fortuito ou força maior”.633 Houve aqui um deslize de Fiuza, pois, como 

comprovado acima634, no sistema do Esboço coisa incerta “determinada entre um número de 

                                                 
624 Diniz, Curso II, p. 102; Requião, RBA 1, vol. 3 (2016), 89 (97). 
625 Farias/Rosenvald, Curso II, p. 163; Birenbaum, in: Obrigações, pp. 132 s. 
626 Monteiro de Barros, Manual II, p. 45; Tartuce, Direito Civil II, p. 57. 
627 Isolado na doutrina, Lôbo trata a delimitação do gênero por meio do critério do fabricante e do lugar da 

mesma forma como o critério da qualidade (cf. Obrigações, pp. 122 ss.). 
628 Birenbaum, in: Obrigações, p. 133. 
629 Tartuce, Direito Civil II, p. 57. 
630 Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, p. 57. 
631 Cap. II, B.IV.2.(b), supra. 
632 Fiuza, O novo Código Civil, p. 66 (grifo nosso). 
633 Fiuza, O novo Código Civil, pp. 66 s. A fonte de inspiração desse dispositivo foi provavelmente o art. 1232 

do Esboço. 
634 Cap. II, B.IV.2.(a), supra. 
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coisas certas” refere-se às obrigações alternativas, não às de coisa incerta. Segundo, a 

doutrina portuguesa635 já reconheceria a possibilidade de a “determinação do gênero [...] ser 

limitada”, justificando a terminologia “dívida genérica limitada” em vez de “restrita”, como 

sugerira Agostinho Alvim. Terceiro, o texto proposto teria a vantagem de explicitar que a 

máxima genus nunquam perit não seria absoluta, mas comportaria exceções, como ocorre, 

por ex., na venda de dez pipas de vinho de uma adega.636 

 Na apreciação de sua proposta, Fiuza experimentou do próprio veneno. Retomando 

o entendimento dominante na primeira metade do século XX, o relator do PL, Vicente 

Arruda, rejeitou em seu parecer uma mudança do art. 246, porque “o acréscimo da expressão 

‘dívida genérica limitada’ equivale[ria] à obrigação de dar coisa certa, conforme motivos 

expostos nos arts. 243 e 244”.637 Com isso, ele não explicitou, porém, qual exatamente seria 

sua posição: ele pode tanto ter entendido, a contrario sensu, que a obrigação de entregar uma 

quantidade de um estoque seria sempre obrigação de dar coisa incerta, quanto simplesmente 

não estar de acordo com a terminologia empregada. Mais incômoda é, porém, a justificativa 

após a vírgula: “... conforme os motivos expostos nos arts. 243 e 244”. Ora, as razões para 

rejeitar as propostas de mudança dos arts. 243 s., como vimos acima638, concerniam apenas 

à inconveniência de utilizar os termos “gênero” e “espécie” no sentido da linguagem 

científica em lugar do conceito jurídico. Sobre a existência ou não da obrigação de entregar 

uma quantidade de um estoque ao lado da obrigação de dar coisa incerta e da obrigação 

alternativa, não há sequer uma palavra. Frente à experiência alemã e à evolução da doutrina 

brasileira nas últimas décadas, poder-se-ia criticar a terminologia “dívida genérica limitada”, 

mas nunca a falta de pertinência do conceito ou afirmar existir, como pode ter feito o relator, 

uma identificação desse termo com obrigação de dar coisa certa. Ao que tudo indica, houve 

aqui uma falsa remissão empregada pelo legislador como argumento retórico para se 

esquivar do dever de indicar minuciosamente os motivos para rejeitar a emenda. 

(d) Posicionamento 

 O delineamento do debate sobre a obrigação de entregar uma quantidade de um 

estoque no direito brasileiro revelou duas linhas mestras de desenvolvimento. Por um lado, 

o direito brasileiro passou por duas fases bem nítidas: desde o final do século XIX 

predominou a tese da obrigação alternativa com base em uma interpretação equivocada de 

                                                 
635 Ponto de referência foi a obra Lima/Varela, Código Civil I, Com. art. 539º, n. 2, p. 549. 
636 Fiuza, O novo Código Civil, p. 67. 
637 Parecer Vicente Arruda, p. 6. 
638 Cap. II, B.II.1.(b), supra. 
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Teixeira de Freitas até que em meados do século XX a da obrigação de dar coisa incerta 

ganhou força com a recepção do direito alemão. A tese da obrigação de dar coisa certa 

encontrou um fraco eco em Espínola, enquanto a da obrigação autônoma entre obrigação de 

dar coisa certa e incerta – talvez por não ter sido acolhida em grandes manuais estrangeiros 

– nunca teve um representante no direito nacional. Segundo, a ausência de debate na doutrina 

sobre a natureza desse tipo de negócio foi, em maior ou menor medida, contrabalanceada 

pela intensa disputa parlamentar: as duas tentativas de regulamentar expressamente a 

obrigação de entregar quantidade de um estoque acabaram fracassando por motivos pouco 

convincentes. Como sói ocorrer em muitos outros assuntos, também neste se observa uma 

forte tendência dos autores nacionais de não atribuirem importância à literalidade da lei, à 

vontade do legislador e às discussões do processo legislativo, e isso apesar de inexistir um 

estudo aprofundado a respeito na literatura nacional. 

 Desde a entrada em vigor do CC/1916, o direito brasileiro distanciou-se claramente 

do sistema desenhado por Teixeira de Freitas na Consolidação das Leis Civis e mais tarde 

no Esboço. “Coisa incerta” no CC é apenas o objeto da obrigação de dar coisa incerta no 

sentido dos arts. 243-246; as obrigações alternativas (arts. 252-256) são regulamentadas em 

capítulo diverso e não há qualquer remissão entre elas. Em termos claros, no direito vigente, 

obrigação alternativa não é obrigação de dar coisa incerta. Essa constatação é corroborada 

pela própria terminologia da lei: quando o legislador quis se referir tanto às obrigações de 

dar coisa incerta quanto às alternativas, ele não empregou o termo “coisa incerta”, mas “coisa 

indeterminada” (no sentido de determinável639).640 O ponto de referência encontra-se no art. 

342 (art. 981 CC/1916): em se tratando de obrigação de dar coisa incerta ou de obrigação 

alternativa,641 e sendo a concretização (obrigação de dar coisa incerta) ou concentração 

(obrigação alternativa) atribuída ao credor, caso ele não a realize e incorra em mora, o 

devedor deverá notificá-lo (“citar”), sob pena de o credor perder o poder de realizar a 

escolha. Não tendo ele feito a escolha, o devedor poderá realizá-la e, em seguida, depositar 

a coisa.642 Logo, no sistema jurídico vigente desde o CC/1916, “coisa indeterminada” é o 

gênero do qual coisa incerta e coisa alternativa são espécies. Esse distanciamento de Teixeira 

                                                 
639 Apesar de o art. 342 empregar o termo “coisa indeterminada”, seria mais recomendável falar em “coisa 

determinável”, porquanto na linguagem do CC negócio jurídico com objeto indeterminado é nulo (arts. 104 II 

e 166 II). A respeito, Martins-Costa, Comentários V.1, Com. art. 342, n. 1, p. 473. 
640 No mesmo sentido, Lira, Obrigação alternativa, n. 9, p. 17. 
641 Nesse sentido, Martins-Costa, Comentários V.1, Com. art. 342, n. 2, p. 474; Pontes de Miranda, Tratado 

XXIV, § 2037, n. 4, pp. 291 s.; Carvalho Santos, Código Civil XIII, Com. art. 981, n. 4, p. 46. Em sentido 

diverso, sem razão, Lacerda de Almeida, Dos effeitos, Com. art. 981, pp. 222 s. 
642 Ver também art. 543 CPC. 
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de Freitas já recomendava cautela ao utilizar um comentário tecido em vista do direito pré-

codificado para interpretar o direito do CC/1916, especialmente quando não existia motivo 

objetivo para considerar a obrigação de entregar quantidade de um estoque como 

alternativa.643 

 O elemento diferenciador entre obrigação de dar coisa incerta e a de entregar uma 

quantidade de um estoque reside na possibilidade de delimitar de maneira mais restrita o 

conjunto de coisas sobre as quais podem incidir as regras de impossibilidade e distribuição 

do risco. Nesse ponto, há uma aproximação incontestável com as obrigações de dar coisa 

certa, permitindo, como veremos no quarto capítulo644, uma aplicação analógica dos arts. 

234 ss. quando todas as coisas do gênero restrito perecerem ou se deteriorarem. No entanto, 

também há inegável afinidade com a obrigação de dar coisa incerta: as três características 

das obrigações de dar coisa incerta (determinação subjetiva das partes, intercambialidade e 

necessidade de separação) sempre estão presentes. Além disso, enquanto houver no estoque 

um número suficiente delas para adimplir o dever prestacional, a obrigação se desenvolve 

como a de gênero irrestrito, ou seja, o perecimento ou deterioração de algumas coisas não 

constitui nenhum impedimento ao desenvolvimento natural da relação jurídica entre as 

partes. É como se valesse, sem qualquer restrição, a máxima genus perire non consetur. Sob 

essa perspectiva, parece difícil classificar a obrigação de dar uma quantidade de um estoque 

como obrigação de dar coisa incerta ou de dar coisa certa. Essa dificuldade torna-se ainda 

maior quando se tem em mente o critério da vontade das partes: enquanto na obrigação de 

dar coisa certa elas pensam em coisas individualizadas e na de dar coisa incerta em critérios 

abstratos, na obrigação incidente sobre uma quantidade de um estoque, embora não se possa 

falar de uma plena individuação da coisa, também não é possível visualizar critérios 

puramente abstratos. 

 Entretanto, esse caminho, que nos levaria à tese de uma obrigação tertium genus, não 

parece ser o mais adequado. A divergência sobre a natureza da obrigação de entregar uma 

quantidade de um estoque reflete, no fundo, a adoção de diferentes pressupostos, 

nomeadamente de seguir o conceito da linguagem científica ou o conceito jurídico de gênero 

e espécie.645 Os seguidores do conceito da linguagem científica têm dificuldade em 

                                                 
643 Ver argumentos em Cap. II, B.IV.1.(a), supra. No fundo, a doutrina nacional tratou a obra de Teixeira de 

Freitas como geralmente o faz com a doutrina estrangeira. Houve aqui um “bartolismo”, curiosamente 

superado a partir de meados do século XX com outro “bartolismo”, tendo então por referência a literatura 

estrangeira. 
644 Cap. IV, B.III.1.(d), infra. 
645 Com razão, Adam, Entwicklung, pp. 12, 44. 



 

227 

 

visualizar aqui uma obrigação de dar coisa incerta, porque o gênero seria, então, determinado 

apenas por um critério subjetivo das partes, e não mais por características internas e objetivas 

da coisa. Daí, por ex., Espínola,646 seguindo autores alemães como Dernburg,647 visualizar 

na venda de uma quantidade de coisas de um armazém uma venda incidente sobre coisas 

certas. Já quem adota o conceito jurídico de gênero e espécie tende a visualizar no negócio 

ora em análise uma obrigação de dar coisa incerta, porquanto também aqui a extensão do 

gênero seria livremente determinada pelas partes, estando todos os requisitos (critério 

subjetivo, intercambialidade e necessidade de separação) presentes. A única peculiaridade 

de uma venda de uma quantidade de um armazém residiria na maior restrição do gênero, a 

qual, por sua vez, levaria a aplicação de algumas regras específicas especialmente quanto à 

impossibilidade. Em uma terceira via, os autores da posição intermediária parecem caminhar 

para uma ruptura com seu pressuposto: partindo do conceito da linguagem científica de 

gênero, eles primeiro negam se tratar de uma obrigação de dar coisa incerta, mas logo depois 

não veem nisso um impedimento para aplicação das regras de obrigação de dar coisa incerta 

por analogia. 

 Sob essa perspectiva, apenas aparentemente as obrigações de entregar uma 

quantidade de um estoque não se enquadram perfeitamente nem como obrigação de dar coisa 

certa no sentido dos arts. 234 ss., nem como obrigação de dar coisa incerta no sentido dos 

arts. 243 ss. Antes, elas são obrigações de dar coisa incerta como qualquer outra. Em vista 

do conceito de gênero aqui adotado,648 não existe motivo para atribuir ao critério espacial, 

da fonte de produção, do patrimônio de certa pessoa ou referente a um acontecimento de 

determinada época um status diferenciado. Sendo o gênero por definição elástico, qualquer 

critério adotado pelas partes levaria a uma obrigação de uma quantidade de um estoque. A 

única diferença residiria na dimensão do estoque: em vez da adega ou do armazém do 

devedor, ele seria constituído de todas as coisas encontradas no planeta Terra. Mas, se assim 

fosse, não existiria obrigação de dar coisa incerta, mas apenas obrigação de entregar 

quantidade de um estoque. A isso se junta o seguinte argumento: as únicas regras que 

justificariam uma aproximação da obrigação de entregar quantidade de um estoque com a 

obrigação de dar coisa certa seriam as sobre perda ou deterioração que impossibilitasse o 

cumprimento (arts. 234 ss.). No entanto, como será analisado em pormenores no capítulo 

                                                 
646 Nt. 601 supra. 
647 Cap. II, B.IV.1.(b), supra. 
648 Cap. II, B.II.2.(b), supra. 
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IV649, esse avizinhamento não é peculiar à obrigação de entregar uma quantidade de um 

estoque, mas ocorre, em maior ou menor escala, em toda obrigação de dar coisa incerta. O 

equívoco encontra-se aqui em compreender a regra genus nunquam perit de maneira 

absoluta.650 

 Em vista desse resultado, o fato de o art. 246 ter sido mantido com a redação original 

do CC/1916 foi correto, embora tenha sido mero produto do acaso. Os argumentos trazidos 

no processo de elaboração do CC/2002 – a “falta da precisão terminológica”, a dificuldade 

de compreensão e a necessidade de conservar o “patrimônio de pesquisa, de estudos, de 

pronunciamentos de autores e magistrados” – restringiram-se a aspectos marginais da 

matéria e ignoraram o fato de a doutrina do início da década de 1970 já reconhecer 

amplamente a categoria das obrigações de dar coisa incerta de gênero restrito, mesmo se 

houvesse alguma divergência terminológica. Ainda menos convincente é o impreciso 

argumento do Parecer Vicente Arruda de que “o acréscimo da expressão ‘dívida genérica 

limitada’ equivale à obrigação de dar coisa certa”, pois a literatura brasileira é unânime em 

sentido contrário. Seja como for, os pleitos da doutrina em favor de uma modificação do art. 

246 para reconhecer ali a “obrigação de dar coisa incerta de gênero restrito” devem ser 

rechaçados, porquanto a obrigação de entregar uma quantidade de um estoque é uma 

obrigação de dar coisa incerta como qualquer outra, e não um tipo específico de obrigação 

de dar coisa incerta. Mais adequado é, ao contrário, abandonar a terminologia “obrigação de 

dar coisa incerta de gênero restrito” e todos os termos a ela relacionados. Tomando como 

exemplo o surgimento da compra e venda de coisa incerta no direito medieval,651 também 

aqui se pode falar, em menor grau, de um “mal-entendido produtivo” por parte do legislador 

brasileiro. 

V. Compra e venda de imóvel incerto? 

 Até aqui a análise do objeto da compra e venda de coisa incerta teve como modelo 

coisas móveis, como a venda de uma quantidade de feijão, açúcar e vinho. Cumpre 

perguntar, porém, se também é possível uma compra e venda de imóvel incerto,652 seja 

indicado da maneira o mais geral possível (por ex., um imóvel de um milhão de reais) ou um 

                                                 
649 Cap. IV, B.III.1.(d), infra. 
650 Em detalhes a respeito, Cap. IV, B.III.1.(a), infra. 
651 Cap. I, B.II.1, supra. 
652 Uma obrigação de dar imóvel incerto é sem dúvida possível. Na jurisprudência, ver, por ex., TJSP, 3ª Cam. 

Cív., Ap. n. 249.031, rel. Ferreira de Oliveira, j. 8-4-1976, RT 66, vol. 504 (1977), 80 s. [= Justitia 38, vol. 94 

(1976), 309 ss.] e TJRJ, 9ª Cam. Cív., Agr. na Ap. Cív. n. 0013595-49.2009.8.19.0001, rel. Carlos Santos de 

Oliveira, j. 17-7-2012, in: http://www4.tjrj.jus.br/ [22-2-2017]. 
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pouco mais restrito (por ex., um imóvel médio no bairro de Higienópolis em São Paulo ou, 

em uma formulação um pouco diversa, um imóvel de dois dormitórios na cidade de 

Salvador).653 O vendedor se obrigaria, então, a transferir para o comprador um imóvel com 

as características mínimas indicadas no contrato, podendo tanto esse imóvel já ser de sua 

propriedade, quanto ser depois adquirido de terceiro. Já o comprador teria apenas de pagar 

o preço, o qual poderia ser previamente estabelecido ou somente determinável a posteriori. 

Apesar de essa questão parecer à primeira vista corriqueira e cotidiana, ela simplesmente 

não é abordada pelos manuais de direito civil. Praticamente todos os autores partem do 

pressuposto da compra e venda de coisa incerta móvel e simplesmente se esquecem de tecer 

considerações sobre as coisas imóveis. Como não poderia deixar de ser, a única exceção no 

direito nacional é Pontes de Miranda. A seguir, passar-se-á em revista a opinião desse jurista 

(1) para depois tomar uma posição sobre o tema (2). 

1. Doutrina: o entendimento de Pontes de Miranda 

 De maneira bastante sucinta, Pontes de Miranda aborda en passant a possibilidade 

da compra e venda de imóvel incerto com as seguintes palavras: “O bem imóvel pode ser 

objeto de contrato de compra-e-venda de bem genérico. Não há razão para se excluir tal 

possibilidade. Quando o loteador de um dos lotes do terreno loteado, ou quando vende dois 

ou mais sem dizer qual dêles, ou quais dêles vende, há compra-e-venda do bem genérico. O 

acôrdo de transmissão é que terá de determinar o que se vende. O bem, que se vendeu, era 

determinável, cabendo a escolha, salvo cláusula em contrário, ao vendedor”.654 Ou seja, uma 

pessoa poderia celebrar uma compra e venda de um imóvel designando-o somente pelo 

gênero, porque não haveria nenhum impedimento no ordenamento jurídico e a concretização 

da dívida ocorreria no momento da celebração do negócio jurídico de disposição. Um 

exemplo seria um contrato de compra e venda de cujo instrumento (escritura pública) 

constaria o dever do vendedor de entregar ao comprador um ou mais lotes de um terreno 

loteado. A indeterminação relativa do objeto seria eliminada quando as partes concluíssem 

diante do tabelião o contrato de direito real, do qual constaria o ou os imóveis a serem 

efetivamente transferidos ao comprador. 

                                                 
653 A compra e venda de árvores para corte não é alienação de coisa imóvel, mas de coisas móveis futuras e, 

portanto, não constitui objeto da presente análise. Sobre a venda de árvores para corte, ver Haical, RT 102, 

vol. 934 (2013), 49 (66 ss.); Junqueira de Azevedo, in: Estudos Barros Monteiro, pp. 100 s.; Souza, Da compra 

e venda, n. 59, pp. 136 s. 
654 Tratado XXXIX, § 4266, n. 4, p. 87 (grifos no original). 
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 Embora essa posição tenha de ser lida cum grano salis por ter sido escrito em vista 

do CC/1916 e da legislação anterior à atual LRP de 1973, ela merece ser apreciada pela 

influência e peso de seu autor. À luz do direito civil vigente, o entendimento de Pontes de 

Miranda deve ser criticado, porque se baseia na falsa premissa de que o direito brasileiro 

teria seguido, ao menos quanto à compra e venda, o princípio da separação. Como 

comprovado acima655, o ordenamento nacional adotou tanto para móveis quanto para 

imóveis o princípio da unidade combinado com o da tradição. Logo, ao menos no direito 

vigente a concretização não poderia ser efetuada no momento da conclusão do negócio 

jurídico de disposição, pois as partes não têm a possibilidade de celebrá-lo em momento 

distinto do negócio jurídico obrigacional. No Brasil, quando as partes quiserem atribuir 

apenas efeitos obrigacionais a um negócio jurídico e, com isso, obter uma situação 

equivalente à do princípio da separação, elas devem celebrar um contrato preliminar de 

compra e venda.656 Apesar desse equívoco de pressuposto, Pontes de Miranda tem o mérito 

de destacar um dos pontos centrais da compra e venda de imóvel incerto, nomeadamente a 

maneira de instrumentalizar a concretização. O princípio da separação tem a vantagem de 

possibilitá-la por meio do negócio jurídico de disposição. Já um ordenamento que não adota 

esse princípio deve encontrar um instrumento equivalente e arcar com as consequências e 

eventuais dificuldades dogmáticas decorrentes dessa escolha de política legislativa. 

2. Posicionamento 

 No direito brasileiro vigente, a compra e venda produz, necessariamente, tanto efeitos 

obrigacionais quanto reais, sendo a irradiação dos últimos condicionada, no caso de coisas 

imóveis, ao registro.657 A contrario sensu, sempre que um contrato não for apto a transmitir 

a propriedade, mas depender da celebração de outro, não haverá contrato de compra e venda, 

mesmo se as partes assim o designarem (art. 112). Fixadas essas premissas, a compra e venda 

de imóvel incerto esbarra, no sistema jurídico vigente, em três condicionantes do sistema. 

Primeiro, em razão do princípio da especialidade do direito imobiliário, o imóvel tem de ser 

minuciosamente discriminado na escritura pública (se tiver valor superior a trinta vezes o 

maior salário mínimo) e no instrumento particular (se o valor for inferior a trinta vezes o 

maior salário mínimo), do contrário ele não poderá ser registrado (art. 225 LRP).658 Isso não 

                                                 
655 Cap. II, A.II.2.(c), supra. 
656 Cap. II, A.II.2.(c), supra. 
657 Cap. II, A.II.2.(c).(aa), supra. 
658 Sobre o princípio da especialidade, Carvalho, Registro, pp. 243 ss., especialmente 247 e 250; Idem, RDI 

19/20 (1987), 73 (74: “... o sistema registral brasileiro [...] exige inequivocamente para a tabulação do título 

que o imóvel seja descrito como corpo certo, em obediência ao princípio da especialidade”, grifo nosso); Idem, 
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seria, por si só, um impedimento, se o direito brasileiro não adotasse, segundo, o princípio 

da unidade. Havendo a diferença entre negócio jurídico obrigacional e negócio de 

disposição, a compra e venda de imóvel incerto poderia ser celebrada e o imóvel somente 

seria individualmente indicado no momento da celebração do negócio jurídico de disposição. 

Já o princípio da unidade dificulta a existência de um ato possível entre a celebração da 

compra e venda e seu registro e, dessa forma, a instrumentalização da concretização. Esses 

dois fatores são ainda combinados com um terceiro, o requisito de forma: devendo o título 

de aquisição (contrato de compra e venda) ser celebrado por escritura pública ou por 

instrumento particular (art. 108) para ser levado a registro, as partes não têm como efetivar 

a concretização sem celebrar outra escritura pública ou instrumento particular. 

 A conjugação desses três fatores – princípio da especialidade, princípio da unidade e 

requisito de forma – impossibilita a celebração de uma compra e venda de imóvel incerto no 

direito vigente. Isoladamente, nenhum deles constituiria um óbice intransponível. O 

princípio da especialidade poderia ser harmonizado com a compra e venda de imóvel incerto, 

se o direito brasileiro tivesse adotado o princípio da separação e, portanto, o imóvel a ser 

entregue pudesse ser minuciosamente indicado somente no momento de conclusão do 

negócio jurídico de disposição. O princípio da unidade também não seria um impedimento, 

caso o ordenamento jurídico não exigisse uma forma especial para a escritura pública, 

porque a concretização poderia ser realizada sem que o imóvel a ser adquirido viesse 

individualizado na escritura pública ou no instrumento particular. O requisito da forma não 

constituiria um óbice, se o direito brasileiro tivesse adotado o princípio da separação, pois 

então ele poderia ser observado tanto na celebração do negócio jurídico obrigacional quanto 

do de disposição, sem ser um empecilho à posterior concretização do imóvel. Disso resulta 

que o elemento decisivo do direito brasileiro para impedir a compra e venda de imóvel 

incerto é a impossibilidade de intercalar entre a celebração do contrato e seu cumprimento 

um terceiro ato, nomeadamente a concretização. Por outras palavras, a combinação entre as 

exigências formais do direito imobiliário, o modelo de transferência de propriedade da 

compra e venda, e o requisito de forma desse contrato é incompatível com a existência do 

                                                 
RDI 13 (1984), 9 (16); Tomasetti Jr., BT 4, n. 2 (1997), 105 (111: “individuação precisa do imóvel”); Santana 

de Melo, Teoria geral, pp. 176 ss. Ver também Ceneviva, Lei dos Registros Públicos, Com. art. 225, n. 603, 

pp. 510 s. A jurisprudência tende a flexibilizar o requisito de exata especificação do imóvel. Dentre outras 

decisões, cf. TJSP, CSM, Ap. n. 0000228-62.2014.8.26.0073, rel. Elliot Akel, j. 3-3-2015, in: 

http://www.tjsp.jus.br/ [2-10-2016], pp. 10 s.; TJSP, CSM, Agr. Pet. n. 113.704, rel. Euclides Custódio da 

Silva, j. 29-3-1962, RT 52, vol. 329 (1963), 412 (413 s.). Para loteamentos, ver, por ex., TJSP, 2ª Cam., Emb. 

n. 18.011, j. Mario Guimarães, j. 17-8-1943, RT 33, vol. 144 (1944), 168 s.; TAppDF, CJ, Aggr. n. 136, rel. 

Cesario Pereira, j. 25-5-1939, AJ 51 (1939), 281 (282). 
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ato de concretização entre celebração do contrato e seu registro no Cartório de Registro de 

Imóveis.659 

 Na prática, as partes poderiam celebrar uma compra e venda de imóvel incerto por 

meio de escritura pública ou instrumento particular e, antes de transmitir a propriedade, 

celebrar outra escritura pública ou instrumento particular (em novo contrato ou por meio de 

um aditivo) indicando o imóvel escolhido para o adimplemento com a finalidade de atender 

às exigências de registro. No entanto, como assinalado há pouco, aqui já não haverá um 

contrato de compra e venda propriamente dito, mas outra figura contratual, porquanto a 

possibilidade de irradiação dos efeitos reais de transmissão da propriedade com o registro é 

essencial ao contrato de compra e venda de imóveis do direito brasileiro.660 Esse negócio 

jurídico poderá ser um contrato preliminar de compra e venda no qual o imóvel é indicado 

quanto ao gênero e sua quantidade (por ex., um apartamento do edifício “X” em construção) 

e as partes se obrigam a efetuar a concretização em momento posterior (por ex., em sorteio). 

Nesse contexto, o contrato preliminar não é utilizado em sua função típica, nomeadamente 

como um instrumento do vendedor para continuar com a propriedade do imóvel como 

garantia para coagir o comprador ao pagamento e como meio de defesa do comprador contra 

a venda do imóvel a terceiros antes do adimplemento de todas as parcelas. Na alienação de 

imóvel incerto o contrato preliminar é apenas um meio para instrumentalizar a concretização, 

ou seja, para possibilitar uma fase intermediária entre a conclusão do contrato e a efetiva 

entrega do imóvel escolhido.661 Há aqui um caso de negócio jurídico indireto, porquanto o 

contrato preliminar é apenas um meio para alcançar um resultado econômico que, apesar de 

lícito, não lhe é próprio. 

VI. Resumo e resultado parcial 

 A análise do objeto e das possibilidades da compra e venda de coisa incerta no 

sistema do CC/2002 revelou importantes aspectos de seu perfil dogmático. Apesar das 

tentativas de introduzir no direito brasileiro o significado da linguagem científica de gênero 

e espécie tanto no Esboço de Teixeira de Freitas quanto mais tarde no Projeto Primitivo de 

                                                 
659 Sobre as fases de desenvolvimento da compra e venda de coisa incerta, cf. Cap. II, B.III.2, supra.  
660 Em sentido semelhante, embora tendo em vista a venda ad mensuram dos arts. 500 CC/2002 e 1136 

CC/1916, Carvalho, RDI 19/20 (1987), 73 (75 s.). 
661 Devido ao princípio da especialidade (nt. 658 supra), o contrato preliminar de compra e venda de imóvel 

incerto também não poderá ser registrado como o de imóvel certo (art. 225 § 1º LRP) e, portanto, o comprador 

não terá direito real de aquisição se pagar todo o preço. Naturalmente, essa insegurança torna a transação 

perigosa e pouco interessante do ponto de vista econômico. Quem deseja adquirir um imóvel com determinadas 

características terá seus interesses melhor servidos com a procura de um corretor, o qual indicará o imóvel 

adequado e mediará a conclusão de um contrato de compra e venda de um imóvel certo (arts. 722 ss. CC). 
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Bevilaqua e mesmo nos projetos de lei para alterar a redação dos arts. 243 s. CC/2002, o 

mais acertado é adotar a dicotomia gênero vs. espécie no sentido jurídico. No direito das 

obrigações, o gênero deve ser determinado pela vontade das partes conforme critérios 

abstratos, respeitados os limites da concepção do tráfico jurídico e da natureza das coisas. A 

caracterização de gênero exige, nesse contexto, três elementos: delimitação de um complexo 

de coisas segundo a vontade das partes (critério subjetivo), intercambialidade entre as coisas 

desse complexo e a necessidade de separar uma quantidade de coisas (concretização). Esse 

critério subjetivo permite diferenciar coisa incerta de fungível, mas não deve ser atribuída 

grande relevância a essa distinção, porque, conforme relevam recentes pesquisas, a 

fungibilidade não é um conceito operacional, conclusão essa também válida para o direito 

brasileiro. Além do gênero, comprador e vendedor devem acordar sobre a quantidade da 

coisa vendida (art. 243). Por “quantidade” entende-se uma indicação numérica, ou seja, uma 

medida, diferenciando-se da quota-parte, na qual o devedor aliena uma porcentagem ideal. 

Neste último caso, embora haja certa proximidade com a compra e venda de coisa incerta, 

trata-se de uma obrigação de dar coisa certa. Não havendo acordo sobre o gênero ou sobre a 

quantidade, a obrigação é indeterminada e, por conseguinte, nula (arts. 104 II e 166 II). 

 O desenrolar da compra e venda de coisa incerta pode ser dividida em quatro fases: 

antes da conclusão do contrato, entre sua conclusão e a concretização, entre a concretização 

e o cumprimento, e após o cumprimento. Somente o momento da conclusão do contrato e 

seu conteúdo foram analisados no presente capítulo. Caso as partes acordem sobre o gênero 

e a quantidade, mas não sobre a qualidade da coisa, o devedor será obrigado a entregar uma 

coisa do meio-termo, ou seja, de qualidade média entre as pertencentes ao gênero 

(interpretação sistemático-valorativa do art. 244, 2ª parte). A hipótese específica da compra 

e venda de quantidade de um estoque é erroneamente tratada na doutrina brasileira como um 

tipo especial de obrigação de dar coisa incerta sob termos como “obrigação de dar coisa 

incerta de gênero restrito” e de “gênero limitado”. Em verdade, esse tipo de negócio constitui 

uma obrigação de dar coisa incerta como qualquer outra. Sua única peculiaridade é o fato de 

o complexo delimitado pelas partes ser mais restrito e, portanto, mais susceptível de 

desaparecer. Sob esse aspecto, o fracasso das tentativas de alterar o art. 246 CC para prever 

também esse tipo de obrigação foi positivo, embora se deva reconhecer que ele foi mais fruto 

de um “mal-entendido produtivo” do que resultado de um debate baseado em argumentos 

consistentes. Por último, uma compra e venda de imóvel incerto não é possível no direito 

vigente devido a uma combinação de três fatores, nomeadamente o princípio da 

especialidade do direito mobiliário, o princípio da unidade como modelo de transmissão da 
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propriedade da compra e venda e a exigência de forma (escritura pública ou instrumento 

particular, conforme o valor do imóvel). 

C. Delimitação frente a contratos afins 

I. Considerações gerais 

 O panorama sobre o perfil dogmático de um instituto jurídico apenas se torna 

completo quando os critérios apontados para sua caracterização permitem enquadrá-lo no 

sistema jurídico como um todo. Por esse motivo, e para complementar alguns pontos que 

ficaram em aberto, antes de concluir o presente capítulo sobre o perfil dogmático da compra 

e venda de coisa incerta é necessário discriminar claramente como ela se diferencia de 

algumas figuras jurídicas próximas. Três tipos de contratos merecem destaque, 

nomeadamente a compra e venda alternativa (II), a compra e venda à conta, a peso ou à 

medida (III) e o contrato de fornecimento (IV). Assim como no item anterior (B), também 

aqui muitas vezes haverá sobreposição entre o tratamento da compra e venda e temas da 

teoria geral das obrigações. 

II. Compra e venda alternativa 

 Como visto acima, a doutrina brasileira da primeira metade do século XX apoiava-

se em um comentário de Teixeira de Freitas à Consolidação das Leis Civis para identificar 

a compra e venda de uma quantidade de um estoque com a obrigação alternativa, fazendo 

com que a compra e venda fosse ou de coisa certa ou de coisa alternativa e negando a 

possibilidade de uma “coisa incerta de gênero restrito” ou “limitado”.662 Se, por um lado, 

esse entendimento acabou por se revelar inadequado, pois, sendo o conceito jurídico de 

gênero elástico e livremente determinado segundo a livre discricionariedade das partes, não 

faz sentido enquadrar a obrigação de entregar uma quantidade de um estoque dentre as 

obrigações alternativas nem falar em obrigação de dar coisa incerta de “gênero restrito”,663 

ele também revela, por outro lado, uma tendência em aproximar e mesmo confundir a 

compra e venda de coisa incerta com a alternativa. Daí ser preciso estabelecer exatamente 

onde se encontra a linha divisória entre elas e em que medida se aproximam. O presente 

subitem destina-se a suprir essa lacuna. Antes de adentrar propriamente nos critérios 

levantados pela doutrina brasileira para estabelecer essa distinção (2), é útil fazer breves 

                                                 
662 Cap. II, IV.2.(a), supra. 
663 Cap. II, IV.2.(d), supra. 
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considerações sobre as características gerais e os pontos de similitude entre obrigação de dar 

coisa incerta e obrigação alternativa (1). 

1. Aspectos gerais 

 Obrigação alternativa pode ser definida como uma relação jurídica inicialmente 

indeterminada entre duas ou mais prestações das quais apenas uma deverá ser 

posteriormente adimplida, em regra conforme a escolha do devedor, do credor ou de 

terceiro.664 A alternatividade pode incidir tanto sobre o ato (dar, fazer e não fazer) quanto 

sobre o lugar (na cidade “A” em vez de “B”), tempo (no mês de agosto ou de setembro) ou 

modo de execução (vinho entregue em garrafas ou em barris).665 Para o credor, é interessante 

celebrar uma obrigação alternativa, porque ele pode se vincular imediatamente a uma 

obrigação reservando-se a possibilidade de adaptar, por meio do exercício direito de escolha, 

a relação jurídica a seu interesse futuro, ainda desconhecido no momento da conclusão do 

contrato. Ao mesmo tempo, essa transação lhe fornece maior garantia ao diminuir o risco, 

pois, caso uma das prestações se torne impossível, a obrigação poderá ser adimplida com a 

outra.666 Já para o devedor, a obrigação alternativa lhe permite escolher a prestação menos 

onerosa667 ou ainda adiar a decisão sobre qual prestação lhe é mais conveniente para um 

momento posterior.668 Durante o século XIX e início do século XX, houve grande discussão 

sobre a natureza jurídica da obrigação alternativa, ou seja, se ela seria um negócio jurídico 

condicional, pendente ou puro.669 Esse debate é atualmente tido como superado em prol do 

entendimento de que se trata de uma obrigação pura com duas ou mais prestações a qual 

passa a ter apenas uma prestação a partir do momento do exercício regular do direito 

potestativo de escolha (conforme o caso, pelo credor, devedor ou por terceiro).670 

 Entre obrigação alternativa e de dar coisa incerta existem ao menos quatro pontos de 

convergência. Primeiro, ambas têm o objeto mediato indeterminado, mas determinável no 

                                                 
664 Lira, Obrigação alternativa, pp. 10 s.; Lacaz, Obrigações alternativas, p. 33; Larenz, SchuldR I, § 11 II, p. 

156. 
665 Assim Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2701, n. 2, p. 125 e, no direito alemão, mas válido para o 

brasileiro, Wagner, Die Wahlschuld, pp. 48 s.; Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 11 I 1, p. 254; 

HKK/Gröschler §§ 262-265, Rdnr. 3. Em sentido diverso, restringindo a obrigação alternativa à coisa, Couto 

e Silva, Obrigação como processo, p. 157; Gomes/Brito, Obrigações, n. 55, pp. 75 s. 
666 Em detalhes, Erler, Wahlschuld, pp. 25 ss. Em sentido diverso, sem razão, Lira, Obrigação alternativa, p. 

14, sustentando ser irrelevante indagar sobre a finalidade do credor. 
667 Diniz, Curso II, p. 143. 
668 Lira, Obrigação alternativa, p. 14. 
669 HKK/Gröschler §§ 262-265, Rdnr. 17 ss., especialmente 19 s., com indicação da literatura do período. 
670 Em detalhes, Wagner, Die Wahlschuld, pp. 7 ss.; Erler, Wahlschuld, pp. 12 ss., especialmente 22; Lira, 

Obrigação alternativa, pp. 23 ss. 
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momento da conclusão do contrato.671 Segundo, em ambos os casos a determinação é 

efetuada por um ato de uma das partes ou de terceiro, ato esse denominado “concretização” 

na obrigação de dar coisa incerta e “concentração” na obrigação alternativa.672 Terceiro, a 

necessidade desse ato de escolha cria uma nova fase no processo obrigacional entre a 

conclusão do contrato e seu adimplemento, de forma que nos dois tipos de negócios jurídicos 

o desenrolar da obrigação pode ser dividido em quatro fases: antes da conclusão, entre a 

conclusão e o ato de escolha, entre o ato de escolha e o cumprimento, e após o 

cumprimento.673 Quarto, assim como a impossibilidade de todas as prestações leva à 

extinção da obrigação alternativa (art. 256), o perecimento de todas as coisas pertencentes 

ao gênero extingue a obrigação de dar coisa incerta.674 Essas semelhanças estruturais se 

refletem em um paralelismo de regulamentos, nomeadamente na regra aplicável para 

distribuição do risco da prestação antes do ato da escolha (art. 246 para obrigação de dar 

coisa incerta e arts. 253-256 para obrigação alternativa), quem efetua a escolha (art. 244 para 

obrigação de dar coisa incerta e art. 252 para obrigação alternativa), como ela deve ser 

realizada (arts. 245 e 246 para obrigação de dar coisa incerta e regra doutrinária para a 

obrigação alternativa) e como o risco da coisa é distribuído após a escolha (art. 245 para 

obrigação de dar coisa incerta e aplicação das regras gerais de obrigação de dar para a 

alternativa). 

2. Delimitação frente à compra e venda de coisa incerta 

(a) Critérios apontados na doutrina 

 Apesar dessas semelhanças, a doutrina brasileira atual é unânime quanto à diferença 

entre obrigação de dar coisa incerta e alternativa. Entretanto, há divergência quanto ao 

elemento distintivo. Uma parte da doutrina adota como critério a estrutura da obrigação, 

dividindo-se em três grupos. Uma vertente focaliza no elemento da relação jurídica sobre o 

qual incide a incerteza para chegar ao seguinte resultado: na obrigação de dar coisa incerta 

a prestação já estaria definida em termos abstratos (critérios do gênero) e quanto à 

quantidade, havendo incerteza apenas quanto à coisa a ser escolhida (objeto imediato da 

prestação), enquanto na obrigação alternativa a incerteza diria respeito à prestação (objeto 

                                                 
671 Lira, Obrigação alternativa, p. 17; Sampaio da Cruz, in: Obrigações, p. 150; Gonçalves, Direito Civil II, p. 

102; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 215 s. 
672 Sobre a terminologia, cf. Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 4, pp. 108 s.; Lira, Obrigação 

alternativa, p. 18. 
673 Sobre as fases da obrigação alternativa de maneira ligeiramente diversa, cf. Dantas, Programa II, p. 38; 

Lacaz, Obrigações alternativas, p. 50. 
674 Sobre a impossibilidade na obrigação de dar coisa incerta, ver Cap. IV, B.III, infra. 
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imediato da obrigação), tendo uma delas de ser escolhida.675 Em aproximação semelhante, 

uma segunda vertente concentra-se apenas no número de prestações: até a concentração, a 

obrigação alternativa teria duas ou mais prestações, ao passo que a obrigação de dar coisa 

incerta teria tanto antes quanto depois da concretização apenas uma prestação determinada 

pelo gênero e pela quantidade.676 De maneira um tanto evasiva, alguns autores limitam-se a 

apontar a possibilidade de as prestações de uma obrigação alternativa poderem ser diferentes 

(por ex., entregar um automóvel ou pagar uma viagem). Em contrapartida, a obrigação de 

dar coisa incerta não admitiria, por sua própria estrutura, esse tipo de variação, pois em 

nenhuma hipótese o devedor poderia entregar coisa que não pertencesse ao gênero 

avençado.677 

 A doutrina amplamente majoritária, porém, adota como critério o elemento mediato 

da obrigação e aponta como elemento diferenciador da obrigação alternativa a individuação 

dos objetos das prestações desde a conclusão do contrato, de modo que a escolha apenas 

determinaria um objeto já previamente especificado (coisa certa), enquanto na obrigação de 

dar coisa incerta o objeto já seria indeterminado desde a conclusão do contrato.678 Formulado 

de maneira mais ampla, a obrigação alternativa teria por objeto coisas heterogêneas e 

acidentalmente reunidas pelo contrato, ao passo que na obrigação de coisa incerta haveria 

uma pluralidade de coisas estruturalmente homogêneas.679 Assim, uma obrigação de 

entregar um carro ou pagar uma viagem seria necessariamente alternativa, enquanto a de 

entregar um carro sem maiores especificações seria de dar coisa incerta. A diferença entre 

obrigação de dar coisa incerta e alternativa seria, portanto, apenas uma questão de grau de 

indeterminabilidade, o qual seria mais acentuado na primeira do que na segunda.680 Em caso 

de dúvida, quando a quantidade de coisas que podem ser entregues for muito pequena (como 

três ou quatro objetos), o elemento decisivo seria a interpretação das declarações de vontade 

das partes a fim de averiguar se elas atribuíram valor diverso a cada uma das prestações 

consideradas individualmente (obrigação alternativa), ou se elas foram compreendidas 

                                                 
675 Lôbo, Obrigações, p. 123. Em sentido semelhante, Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 2, pp. 101 

s. 
676 Gomes/Brito, Obrigações, n. 55, p. 75. 
677 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2701, n. 2, p. 123; Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 156 

s. 
678 M. I. Carvalho de Mendonça/Aguiar Dias, Doutrina e prática I, n. 72, p. 197; Nonato, in: REDB XXXV, p. 

80; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 98, pp. 104 s.; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 88; Gonçalves, 

Direito Civil II, pp. 79, 102; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 216; Monteiro de Barros, Manual II, p. 54. 
679 Lira, Obrigação alternativa, p. 18; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 144, p. 106; Tartuce, Direito Civil 

II, p. 70. 
680 Sampaio da Cruz, in: Obrigações, p. 150; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 88; Lacaz, Obrigações 

alternativas, p. 92. 
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apenas como uma coisa de complexo designado pelo gênero (obrigação de dar coisa 

incerta).681 

(b) Posicionamento 

 Os três primeiros critérios apontados pela doutrina têm de fato o valor de destacar 

diferenças entre a obrigação de dar coisa incerta e a alternativa (o elemento sobre o qual 

incide a incerteza, a quantidade de prestações e a possibilidade de diferença entre as 

prestações a serem realizadas pelo devedor), mas pecam por se limitarem a aspectos 

estruturais e, assim, não fornecerem nenhum critério prático para identificar qual tipo de 

obrigação existe no caso concreto. O mero fato de a incerteza incidir sobre a coisa 

pertencente a um complexo (obrigação de dar coisa incerta) ou sobre a prestação em si 

(obrigação alternativa) não permite determinar se a obrigação de um vendedor de transmitir 

a posse de um dos seus cavalos é uma obrigação de entregar uma coisa incerta ou uma 

obrigação alternativa. O mesmo raciocínio aplica-se para o critério do número de prestações: 

nesse mesmo exemplo, não é possível saber a partir dos elementos fornecidos de que tipo de 

obrigação se trata. Já a possibilidade de as prestações de uma obrigação alternativa serem de 

natureza diversa (no ex., entregar um carro ou pagar uma viagem) pode ser o elemento 

decisivo em favor da obrigação alternativa, mas, no ex. do devedor se obrigar a entregar um 

de seus cavalos, nada impediria que os cavalos fossem designados por seus nomes e, 

portanto, houvesse uma obrigação alternativa. Por outras palavras, quando a natureza das 

possibilidades de prestação do devedor for diversa, há, sem dúvida, obrigação alternativa, 

mas, quando elas forem iguais, pode haver tanto uma obrigação alternativa quanto de dar 

coisa incerta. Da mesma forma, a individuação de duas ou mais coisas é critério decisivo 

para identificar a obrigação alternativa, mas não é por si só determinante, porque é possível 

designar cada uma das prestações de uma obrigação alternativa apenas segundo o gênero e 

quantidade (por ex., entregar quinhentas sacas de açúcar ou mil litros de álcool). 

 Isso não significa, porém, que o critério da individuação formulado em termos mais 

amplos como dicotomia homogeneidade vs. heterogeneidade das coisas passíveis de serem 

entregues esteja completamente errado. Em verdade, ele somente deve ser formulado de 

maneira mais adequada. Como vimos acima, o critério determinante para identificar gênero 

no sentido dos arts. 243 ss. é a vontade das partes restringida pelas concepções do tráfico 

                                                 
681 Lira, Obrigação alternativa, pp. 19 s.; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 88; Gonçalves, Direito Civil 

II, p. 80; Lacaz, Obrigações alternativas, p. 94. 
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jurídico e pela natureza das coisas.682 A consequência da aplicação desse critério é afastar 

qualquer elemento puramente objetivo para delimitar a obrigação de dar coisa incerta de 

outras obrigações. Nesse sentido, “homogeneidade” e “heterogeneidade” entre as coisas 

deve ser interpretado sob a perspectiva das partes. Isso porque elas são conceitos relativos 

e dependentes da vontade dos figurantes: em uma obrigação de entregar “certa quantidade 

de vinho”, vinhos de diferentes tipos são considerados homogeneamente pelas partes, mas é 

possível conceber uma obrigação alternativa na qual a qualidade do vinho é tão importante 

que o credor se reserva o direito de escolher posteriormente qual qualidade melhor se adapta 

a suas necessidades no momento do adimplemento do contrato. No primeiro caso a 

obrigação é de dar coisa incerta; no segundo, é alternativa. O critério determinante para 

distinguir um tipo de obrigação da outra é, portanto, o fato de as opções terem valor igual 

ou diferente para as partes. Dito de outra forma, enquanto na obrigação de dar coisa incerta 

todas as coisas do complexo são intercambiáveis e têm, por isso, o mesmo valor para elas 

(por ex., todos os feijões de determinada safra são iguais), na alternativa tem 

necessariamente de haver uma diferença de valor entre as prestações (por ex., a possibilidade 

de entregar feijão carioca ou feijão preto). 

 À luz desse critério, não pode ocorrer uma sobreposição entre obrigação de dar coisa 

incerta e alternativa: se as partes pensarem somente em um gênero e, em momento posterior, 

revelar-se que existem apenas duas coisas, ainda assim haverá uma obrigação de dar coisa 

incerta, porquanto as coisas têm, para as partes, o mesmo valor. Em contrapartida, se houver 

cem coisas e cada uma tiver um valor diverso para as partes, estar-se-á diante de uma 

obrigação alternativa. A existência de uma linha rígida entre esses tipos de obrigação não 

exclui, porém, o parentesco entre elas. No caso de haver um número reduzido de coisas 

passíveis de serem adimplidas (por ex., um dos três cavalos do vendedor), a interpretação 

sistemático-valorativa obriga, na medida do possível, a aplicação das mesmas normas para 

ambos os tipos de obrigações. Aqui a semelhança é tanta que, mesmo se as partes tiverem 

tido em mente uma obrigação de dar coisa incerta no instante da conclusão do contrato, não 

se aplica a regra de que, ao concretizar a obrigação, o optante deve observar o critério do 

termo médio (art. 244, 2ª parte). Da mesma forma, se elas tiverem pensado em uma 

obrigação alternativa de entregar o cavalo “A”, “B” ou “C” e “B” ficar doente, o devedor 

terá de entregar, por força do princípio da boa-fé objetiva (art. 422), um dos cavalos sadios, 

                                                 
682 Cap. II, B.II.2.(b), supra. 
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ou seja, “A” ou “C”.683 Também a máxima genus nunquam perit (art. 246) é reduzida a ponto 

de a impossibilidade da prestação ser tratada em ambos os casos de maneira semelhante: 

assim como na obrigação alternativa (art. 256), o perecimento de todas as coisas extingue o 

dever do devedor. Como veremos mais à frente, essa similitude de regulamentos permitirá 

uma analogia em diversas situações.684 

III. Compra e venda à conta, a peso ou à medida? 

 A emptio venditio romana era um negócio de alienação e, como tal, exigia para sua 

existência uma coisa concretamente determinada que pudesse ser alocada ao patrimônio do 

comprador.685 No entanto, os juristas romanos admitiam a compra e venda de uma 

quantidade de um estoque determinado (emptio ad mensuram),686 que mais tarde foi 

interpretada equivocadamente pelos juristas medievais, a fim de expandir o objeto desse 

contrato de compra e venda para admitir também coisas incertas.687 Em vista do direito 

brasileiro vigente, esse “mal-entendido produtivo” levanta a seguinte pergunta: ainda faz 

sentido falar de uma compra e venda à conta, a peso e à medida (emptio ad mensuram)? 

Tanto no direito lusitano (por ex., em Mello Freire e Lobão)688 quanto no direito brasileiro 

anterior ao CC/1916689 ela era muitas vezes referida no mesmo contexto da compra e venda 

de coisa certa. No Esboço de Teixeira de Freitas, ela era de fato expressamente mencionada, 

mas apenas para submetê-la às regras gerais da compra e venda de coisa incerta,690 enquanto 

Felício dos Santos utilizava a emptio ad mensuram como meio de substituir a compra e 

venda de coisa incerta691 e Coelho Rodrigues fazia menção a ela no art. 593 § 1º692. O Projeto 

Primitivo de Bevilaqua não continha qualquer referência à emptio ad mensuram. Mais tarde, 

durante o processo legislativo, a Comissão Revisora do CC/1916 incorporou o art. 593 do 

Projeto de Coelho Rodrigues, o qual viria a se transformar no art. 1127 § 1º CC/1916 e, 

quase um século depois, e sem nenhuma discussão, no art. 492 CC/2002.693 

                                                 
683 Em vista do direito alemão, mas válido para o direito brasileiro, Ziegler, AcP 171 (1971), 193 (207). 
684 Cap. III, B.III, infra. 
685 Cap. I, A.II, supra. 
686 Cap. I, A. II.(b), supra. 
687 Cap. I, B. II.1, supra. 
688 Cap. I, C.II, supra. 
689 Cap. I, C.III, supra. 
690 Cap. I, C.IV.1, supra. 
691 Cap. I, C.IV.2, supra. 
692 Cap. I, C.IV.3, supra. 
693 Cap. I, C.IV.4, supra. 
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 Provavelmente por influência de Bevilaqua, o qual, como vimos no capítulo 

anterior694, reputava a inclusão do art. 1127 no CC/1916 uma “inadvertencia da Commissão 

do Governo”,695 a literatura de direito civil sobre o CC/1916 tendia a atribuir pouca 

importância ao art. 1127 § 1º, objeto no mais das vezes de comentários curtos e pouco 

elucidativos.696 Poucos identificavam brevemente esse dispositivo com a “venda à conta, 

peso ou medida”, cuja peculiaridade seria a individuação do objeto mediato “exatamente 

quando se está pesando, contando ou medindo a coisa”.697 O assunto era mais bem tratado 

pelos comercialistas devido aos arts. 207 n. 3 e 208 CCom: na venda de coisas que deviam 

ser contadas, pesadas, medidas ou provadas (“gostar”), o risco corria por conta do vendedor 

enquanto elas não fossem contadas, pesadas, medidas ou provadas, salvo se ocorresse a 

efetiva entrega (art. 207 n. 3), enquanto nas vendas a esmo ou por partida inteira, o risco das 

coisas era suportado pelo comprador, ainda que não tivessem sido contadas, pesadas ou 

medidas, “quando a contagem, peso e medida deixa de se fazer por culpa sua” (art. 208). Na 

doutrina, o art. 207 n. 3 era associado – na esteira do direito brasileiro anterior ao CC/1916 

sob influência de Teixeira de Freitas698 – com a emptio ad mensuram com cláusulas como 

“100 peças de estambre” ou “500 fardos de algodão ou seda”, nas quais era negociado “um 

certo número de fardos e peças, genéricas e indeterminadas...”699, enquanto o art. 208 se 

referiria a uma “cousa múltipla” considerada “em globo ou como unidade”700.701 Embora já 

se verificasse aqui uma tendência de identificar a venda à conta, a peso ou à medida com a 

de coisa incerta e a esmo ou por partida inteira à de coisa certa, a doutrina geralmente não 

comparava esses tipos de compra e venda com a obrigação de dar coisa certa e incerta.702 O 

motivo dessa omissão era, sem dúvida, a inconveniente dualidade de regramentos entre o 

direito civil e comercial, dualidade essa que, se não causava confusão, no mínimo acabava 

                                                 
694 Cap. I, C.IV.4, supra. 
695 Codigo Civil IV, Com. art. 1127, n. 1, p. 294.  
696 Por ex., Alvim, Da compra e venda, Com. art. 1127, n. 43, p. 52; Souza, Da compra e venda, n. 126, pp. 322 

s. De maneira pouco clara, alguns autores davam a entender que a compra e venda somente seria perfeita 

quando a coisa fosse determinada, retornando, no resultado, à concepção da compra e venda ad mensuram do 

ius commune. Assim, por ex., Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 1127, p. 225 e Barros Monteiro, Curso 

de obrigações – 2ª parte, p. 85. 
697 Carvalho Santos, Código Civil XVI, Com. art. 1127, n. 4, p. 47; Souza, Da compra e venda, n. 136, p. 322.  
698 Cap. I, C.III, supra. 
699 Cunha Gonçalves, Compra e venda, n. 77, pp. 268 s. (grifos nossos). 
700 Cunha Gonçalves, Compra e venda, n. 77, p. 267. 
701 No mesmo sentido, Martins, Contratos, n. 117, pp. 182 s.; J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte 

II, n. 731, p. 130. 
702 Louvável exceção foi, novamente, J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte II, n. 734, p. 132. 
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por criar uma repetição desnecessária de dispositivos e, indiretamente, por dificultar a 

sistematização do ordenamento jurídico.703 

 Ao unificar o direito privado no que tange ao direito das obrigações, o CC/2002 

concentrou o regulamento da venda de coisas a contar, marcar ou assinalar no art. 492 § 1º. 

Nesse sentido, a aprovação de um novo Código Civil representou um avanço. Em princípio, 

poderia fazer sentido falar em uma “compra à conta, a peso ou à medida” até como forma 

de consolidar a incorporação do direito comercial no CC/2002, mas aqui surgem alguns 

inconvenientes. O fato de art. 492 § 1º abranger tanto compra e venda de coisa certa com 

preço previamente determinado (por ex., a venda de 500 sacas de trigo do armazém “A” do 

vendedor por R$ 50,00 a saca) quanto de coisa certa com determinação de preço ad 

mensuram (por ex., a venda de todo o trigo do armazém “A” do vendedor por R$ 50,00 a 

saca) e ainda de coisa incerta (por ex., venda de 500 sacas de trigo por R$ 50,00 a saca) 

desaconselha utilizar o termo “compra e venda de quantidade”.704 A pluralidade de situações 

abrangidas e as especificidades do suporte fático da norma dificultam a compreensão de seu 

alcance e de suas peculiaridades no caso concreto.705 Decisivo é, porém, o seguinte 

argumento: sendo o art. 492 § 1º uma clara continuidade ligeiramente modificada da emptio 

ad mensuram do ius commune a qual foi, mais tarde, superada pela compra e venda de coisa 

incerta,706 tratar da compra e venda de quantidade significaria, na prática, criar uma 

inconveniente dualidade de regulamentos para a alienação de coisas incertas, um para as 

coisas que se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, e outro para as demais. 

A nosso ver, mais aconselhável é integrar o art. 492 § 1º no regime geral da compra e venda 

de coisa incerta como um caso especial na dogmática da concretização, como analisaremos 

em pormenores no próximo capítulo.707 

                                                 
703 Ver também Cap. I, C.V, supra. 
704 Sem razão, Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (281), restrindo o âmbito de aplicação do art. 1127 

§ 1º CC/1916 (correspondente ao art. 492 § 1º CC/2002) à compra e venda de coisa incerta. 
705 Em todos os casos indicados (compra e venda de coisa certa com preço previamente determinado, compra 

e venda com determinação do preço ad mensuram e compra e venda de coisa incerta), o art. 492 § 1º somente 

incide quando o fato não imputável a nenhuma das partes ocorrer no ato de contar, marcar ou assinalar realizado 

para a entrega imediata da coisa. Logo, se, por ex., na compra e venda com determinação do preço ad 

mensuram, as coisas se deteriorarem por fato inimputável a nenhuma das partes no ato de contar realizado em 

momento anterior ao da efetiva entrega, incidirá a regra geral do art. 235 CC, e não o art. 492 § 1º. Sobre a 

interpretação deste dispositivo, cf. Cap. III, A.IV.2.(b), infra. 
706 Cap. I, B. II e III, supra. 
707 Ver Cap. III, A.IV.2, infra. 
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IV. Contrato de fornecimento 

 No capítulo anterior, vimos que o contrato de fornecimento surgiu como arranjo 

jurídico para garantir o abastecimento de tropas do Exército em campanhas militares e, 

assim, evitar a necessidade de confisco tanto de cidadãos quanto de populações de áreas 

ocupadas. Já aqui havia enorme debate sobre a natureza jurídica desse contrato, ou seja, se 

ele seria uma prestação de serviço, uma empreitada ou um contrato inominado. Refletindo 

essa discordância, ele foi posteriormente codificado no ALR dentre os contratos inominados 

do tipo do ut facias e facio ut facias. Sua delimitação frente ao contrato de compra e venda 

tornou-se, porém, objeto de grande controvérsia, sendo ele taxado de “erro sistemático” e 

criticado por ter causado uma “gravíssima confusão”, motivo pelo qual não foi incorporado 

no BGB.708 No direito brasileiro, o contrato de fornecimento já existia na prática logo após 

a independência, mas ganhou especial importância com a Guerra do Paraguai (1864-1870), 

quando ele foi amplamente utilizado pelo governo para garantir o suprimento das tropas do 

Exército e da Marinha em campanha.709 Como seria de se esperar, esse contexto influenciou 

os esforços de codificação do direito civil. Inspirado no ALR, Teixeira de Freitas previa 

expressamente o contrato de fornecimento em seu Esboço, criando uma espécie de “contrato 

camaleão”, porquanto o fornecido poderia ser, a depender do caso, ora um locatário ora um 

comprador.710 Na contramão, os projetos de Felício dos Santos e de Coelho Rodrigues não 

faziam qualquer referência ao contrato de fornecimento.711 No caso do CC/1916, o Projeto 

Primitivo de Bevilaqua também não o previa e, embora a Comissão Revisora tenha 

incorporado ipsis litteris os dispositivos do Esboço no Projeto Revisado, eles acabaram 

sendo excluídos do CC/1916 por serem reputados como matéria própria do direito 

comercial.712 

 A falta de tipificação do contrato de fornecimento no direito nacional permaneceu 

em todo o século XX e sobrevive até nossos dias.713 Embora esse arranjo negocial 

continuasse e ainda continue a ser amplamente utilizado na prática, o tema não foi tratado 

nos projetos do CC/2002 nem foi propriamente debatido durante seu processo de 

elaboração.714 Em consequência, o contrato de fornecimento permanece no direito vigente 

                                                 
708 Cap. I, B.IV.2, supra. 
709 Cap. I, C.III, supra. 
710 Cap. I, C.IV.1, supra. 
711 Cap. I, C.IV.2 e 3, supra. 
712 Cap. I, C.IV.4, supra. 
713 Na legislação, há apenas previsões esparsas, como, por ex., no art. 9º Lei 8.666/1993 (“fornecimento de 

bens”). 
714 Cap. I, C.V, supra, especialmente nt. 517. 
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como contrato inominado, havendo na doutrina e na jurisprudência enorme divergência 

sobre sua exata natureza jurídica e configuração dogmática. Na literatura mais recente, há 

de fato uma tendência de diferenciá-lo da compra e venda,715 mas por vezes a obrigação de 

dar coisa incerta (e, portanto, compra e venda de coisa incerta) é definida pelo dever do 

devedor de “fornecer certa quantidade de unidades de determinado gênero”716 e o contrato 

de fornecimento é identificado com um “contrato de compra e venda que, na sua execução, 

desdobra-se em outros contratos parciais, todos dependentes do contrato original”717. Essa 

divergência levanta a dúvida se não haveria no sistema jurídico brasileiro vigente uma 

sobreposição de dois tipos contratuais para a mesma situação e se contrato de compra e venda 

de coisa incerta e contrato de fornecimento realmente constituem tipos contratuais diversos. 

Como esse último contrato nunca foi propriamente regulamentado no direito positivo 

brasileiro, há uma continuidade da discussão do assunto desde o início do século XX. Por 

esse motivo, primeiramente será analisado o debate na primeira metade do século XX (1), 

para depois adentrar no estado da doutrina desde a segunda metade desse século (2). Em 

vista dos resultados e dos argumentos surgidos no direito brasileiro, será, por fim, tomada 

uma posição (3). 

1. Debate na primeira metade do século XX 

 Apesar de já ter sido previsto no Esboço de Teixeira de Freitas, apenas no início do 

século XX o contrato de fornecimento começou a ser objeto de decisões judiciais nos 

tribunais pelo país e, consequentemente, a receber maior atenção por parte da literatura 

nacional. Desde então, considera-se haver um contrato de fornecimento quando um dos 

contratantes (fornecedor) se obriga a fornecer a outro (fornecido, consumidor ou recebedor) 

coisas determinadas ou determináveis, por um preço prefixado e durante tempo certo ou por 

tempo indeterminado.718 Nesse primeiro momento, o debate se concentrou em determinar a 

natureza jurídica desse contrato, girando em torno de dois grandes focos: de um lado, o caso 

específico do fornecimento de energia elétrica (a) e, de outro lado, os demais contratos (b), 

por ex., fornecimento de cana-de-açúcar e de lenha. A seguir, serão reproduzidos os traços 

                                                 
715 Por ex., Tomasetti Jr., RT 84, vol. 715 (1995), 87 (88 s.); obras indicadas em Cap. II, C.IV.1 e 2, infra. 
716 Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 58 (grifo nosso). 
717 Mello Franco, Contratos, p. 78. No mesmo sentido, dentre outros, Lôbo, Contratos, p. 207; Silva 

Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 195, p. 63; Diniz, Curso III, p. 96. 
718 Souza, Da compra e venda, n. 172, p. 434; Azevedo Barros, Rev Dir 144 (1943), 215 (217 s.); Leite, RJRS 

4, vol. 23 (1956), 24 (31). 
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fundamentais desse debate, marcado, como era praxe na época, pelo constante apelo à 

literatura estrangeira como fonte de direito, no caso especialmente da italiana.719 

(a) Fornecimento de energia elétrica 

 Ponto de partida do debate foi a discordância dos tribunais sobre a natureza jurídica 

do contrato de fornecimento de energia elétrica. Ainda sob a vigência das Ordenações 

Filipinas, o STF se manifestou pela primeira vez a respeito. O ministro Pedro Lessa 

sustentou então ser esse negócio um “contracto sui generis, complexo ou mixto” de contrato 

de compra e venda, de prestação de serviço (“contracto de locação de obra, de trabalho”) e 

de locação de coisa. De compra e venda, porque, embora a corrente elétrica seja indestrutível, 

sua potencialidade se gastaria e seria, por isso, consumível. De prestação de serviço, porque 

o fornecedor teria de aplicar um esforço pessoal, um trabalho para disponibilizar a energia 

ao fornecido. De locação de coisa, porque o fornecedor teria de colocar um “electromotor 

de sua propriedade” no lugar onde a energia seria fornecida.720 Essa decisão não consegiu se 

impor nos tribunais. Anos mais tarde, o problema voltou à tona no Tribunal da Relação de 

Minas Gerais. A Fazenda Pública interpôs ação contra a Companhia de Eletricidade e Viação 

Urbana de Minas Gerais alegando que a ré deveria pagar determinado imposto, porque o 

fornecimento de energia elétrica consistiria em um contrato de compra e venda. Em sua 

defesa, a ré sustentou ser esse contrato uma prestação de serviço, motivo pelo qual estaria 

isenta do pagamento do imposto cobrado. No final, embora oscilando sobre a natureza 

jurídica do contrato, o Tribunal não se posicionou a respeito, porquanto as partes celebraram 

um distrato e, com isso, o processo perdeu seu objeto.721 Poucos anos depois, foi a vez do 

Superior Tribunal de Justiça do Ceará manifestar-se a respeito. No caso, Meton de França 

Alencar, Jeremias Arruda e Pery Cruz interpuseram um interdito proibitório em face de 

empresa The Ceará Tramway Light and Power Company Limited para impedir que a ré 

cortasse a energia elétrica. Discutiu-se, então, a natureza do contrato de fornecimento de 

energia elétrica, pois esse interdito somente seria procedente se se tratasse de uma locação 

de coisa. O Tribunal entendeu existir no caso esse último tipo contratual, porquanto a Light 

teria o dever de “collocar as cousas [à disposição dos autores], isto é: os apparelhos, que 

                                                 
719 Sem dúvida, a obra mais recorrente e elogiada no debate da época foi de Umberto Pipia, L’eletricità nel 

diritto, 1900. A doutrina francesa foi referida poucas vezes. 
720 STF, Emb., rel. Pedro Lessa, j. 30-12-1915, Rev Dir 41 (1916), 106 (108). 
721 TribRelMG, Cam. Cív., Aggr. n. 1.769, rel. Alberto Luz, s. d., RF 33 (1920), 470 ss. 
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dão a luz e, para quem quiser, a força, na casa, fabrica, etc.” Essas coisas seriam os “fios de 

ligação que a Light deixa no uso e goso do locatário”.722 

 Em face dessa divergência surgiram três teses no direito brasileiro. A primeira 

entendia se tratar de uma compra e venda por dois motivos. De um lado, porque seriam “os 

efeitos da energia elétrica que se quer[eria] adquirir, e para a produção dêsses efeitos, a 

corrente nada perde[ria], mas o potencial diminui[ria], pois h[averia] consumo de alguma 

coisa”. A coisa consumida seria, no entanto, sui generis, porquanto ela não poderia ser dada 

em comodato nem ser depositada, mas teria em comum com as demais coisas apenas o fato 

de poder ser entregue.723 De outro lado, porque eletricidade seria coisa em sentido jurídico, 

pois ela poderia “ser vendida em qualquer quantidade e passar inteiramente do poder do 

productor para o do comprador e ser por este transportada para um logar distante e ahi 

utilizada como força motriz, luz, calor, etc.”724 Por outras palavras, existiria um paralelo 

entre a apreensão de ar e de energia elétrica: assim como o químico poderia transformar o ar 

em uma substância líquida e comercializá-la como qualquer outra mercadoria, a energia 

também poderia ser alienada por um contrato de compra e venda. A matéria prima do 

contrato de fornecimento seria “a força das cachoeiras, transformada em electricidade e 

transportada e vendida a varejo ou em grosso”. Assim como o ar pelo químico, a eletricidade 

seria uma res nullius até ser adquirida pelo fornecedor de energia elétrica por meio de 

ocupação (art. 592 caput CC/1916).725 

 Esse posicionamento foi logo arduamente combatido. Para alguns autores, sendo a 

eletricidade um “fluido immaterial”, não poderia haver contrato de compra e venda, porque 

ela não seria suscetível de apreensão por meio de posse e não haveria transferência de 

propriedade.726 Por outras palavras, não haveria coisa vendida nem uma coisa cuja 

propriedade fosse deslocada do patrimônio do vendedor para o do comprador, elementos 

esses essenciais ao tipo contratual de compra e venda.727 Outros autores admitiam ser a 

energia uma coisa em sentido jurídico, mas negavam a possibilidade de se tratar de uma 

compra e venda, porque a energia elétrica não seria consumida no sentido de destruída, mas 

                                                 
722 STJCE, Ap., rel. Felix Candido, j. 17-8-1923, Rev Crit Jud 1, n. 1 (1924/1925), 580 ss. (grifos no original). 

Ver também decisão inconclusiva do Emmanuel de Almeida Sodré, j. 17-5-1937, AJ 42 (1937), 498 (499 s.). 
723 Souza, Da compra e venda, n. 174, pp. 441 s. 
724 Decisão do juiz de 1º grau ao acórdão do TribRelMG, Cam. Cív. Aggr. n. 1769, rel. Alberto Luz, s. d., RF 

33 (1920), 470 (476 ss.). 
725 No mesmo sentido, J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte II, n. 760, p. 152, n. 1; Cunha 

Gonçalves, Da compra e venda, n. 102, pp. 348 ss. 
726 Lins, RF 33 (1920), 471 (472 s.) [= Rev Dir 56 (1920), 430 (431 ss.)]. 
727 No mesmo sentido, Bevilaqua/Vampré/Ferreira/Barbosa/Vasconcellos, Rev Crit Jud 1, n. 1 (1924/1925), 

586 (589); TribRelMG, Aggr., rel. Oliveira Andrade, j. 26-6-1926, Rev Crit Jud 3, vol. 4 (1926), 470 (472). 
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voltaria à maquina geradora do fornecedor após passar pelos aparelhos e fios do fornecido.728 

Dito de outra forma, houvesse aqui uma compra e venda, a energia elétrica teria, 

logicamente, de entrar na posse e propriedade do consumidor e ali permanecer após seu 

consumo. Não sendo esse o caso, a compra e venda seria automaticamente descaracterizada, 

devedo o intérprete procurar outro contrato o qual melhor se adequasse à situação de fato. 

 A segunda tese classificava o contrato de fornecimento como uma locação de coisa. 

Apesar de ter sido acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça do Ceará,729 esse entendimento 

não encontrou nenhum adepto na literatura brasileira. Sendo a eletricidade não uma coisa, 

mas um “fluido immaterial”, ela não poderia ser dada em locação (art. 1188 CC/1916). 

Também não se poderia falar em locação do circuito (postes, fios etc.), porque o objeto do 

contrato não seria o circuito em si, mas a corrente elétrica. Nessa transação, o circuito 

constituiria apenas um acessório ao cumprimento da obrigação, porquanto ele somente 

possibilitaria conduzir a corrente ao fornecido, permaneceria o tempo inteiro na posse do 

fornecedor e, portanto, não seria em momento algum entregue ao fornecido.730 Não 

bastassem esses argumentos, a doutrina ainda aduzia que os aparelhos e demais instrumentos 

utilizados para fornecer energia elétrica não seriam propriamente objeto do contrato, 

porquanto eles não teriam nenhuma utilidade quando não há energia. Como não bastaria a 

disponibilidade dos aparelhos para fornecer energia ao consumidor, mas a contínua 

“actuação de vontade humana” do fornecedor seria indispensável para efetivamente 

disponibilizá-la, não poderia haver um contrato de locação de coisa.731 

 A terceira tese sustentava a natureza de prestação de serviço do contrato de 

fornecimento de energia elétrica. Seus principais representantes eram Jair Lins732 e José 

Peixoto733. Para esses autores, o fornecimento de energia elétrica envolveria duas atividades 

por parte do fornecedor, nomeadamente o serviço de apropriação de energia elétrica (a qual, 

como o ar e o mar, seria um bem comum) e sua condução até o fornecido. Ora, assim como 

o carpinteiro transforma a madeira em estado bruto em uma mobília e há, neste caso, 

indubitavelmente uma prestação de serviço, também as atividades do fornecedor de 

apropriar energia elétrica e de colocá-la à disposição do fornecido seriam uma prestação de 

serviço. Objeto do contrato seria apenas o próprio trabalho do fornecedor, porque a 

                                                 
728 Peixoto, Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 (1925), 489 (494 s.). 
729 Nt. 722 supra. 
730 Lins, RF 33 (1920), 471 (473 s.) [= Rev Dir 56 (1920), 430 (433 s.)]; Peixoto, Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 

(1925), 489 (497 ss.). 
731 Bevilaqua/Vampré/Ferreira/Barbosa/Vasconcellos, Rev Crit Jud 1, n. 1 (1924/1925), 586 (588 s.). 
732 RF 33 (1920), 471 ss. [= Rev Dir 56 (1920), 430 ss.]. 
733 Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 (1925), 489 ss. 
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eletricidade existiria em “estado latente” no espaço e ele não lançaria mão “de materia prima 

alguma que lhe pertença”.734 A comprovação mais cabal desse ponto de vista ocorreria 

quando a empresa fornecedora se recusse a fornecer energia elétrica, pois a eletricidade 

dependeria essencialmente do trabalho realizado na usina.735 Teoricamente, poder-se-ia 

levantar contra esse entendimento a objeção de o fornecido não ter em vista o trabalho 

pessoal do fornecedor no momento da conclusão do contrato.736 No entanto, mesmo na 

prestação de serviço o objetivo do contrato não seria o trabalho em si, mas o efeito ou 

resultado desse trabalho (por ex., em um contrato com um jardineiro para plantar um jardim, 

o fim não seria o trabalho do jardineiro, mas seu resultado, nomeadamente o plantio em 

si).737 

Dada a qualidade e a falta de opositores a essa última tese, o natural seria ela se tornar 

dominante e influenciar a jurisprudência. Não foi isso, porém, o que ocorreu. No final de 

1942, o STF foi novamente chamado a se manifestar sobre o assunto no seguinte caso.738 

Alguns anos antes, a Fazenda Nacional havia iniciado execução fiscal em face da Central 

Elétrica Rio Claro e da Companhia Paulista de Estradas de Ferro pelo não pagamento do 

imposto do selo de papel referente ao fornecimento de energia elétrica. Feita a penhora, a 

Companhia Paulista interpôs embargos alegando estar isenta, pois o contrato de 

fornecimento seria uma prestação de serviço e, como tal, estaria abrangido na exceção do 

art. 36 n. 35 do Decreto 1.137/1936739. O juiz de 1º grau julgou os embargos improcedentes, 

porquanto esse contrato “se assemelharia ao de compra e venda” e, embora a eletricidade 

não fosse propriamente uma coisa, ela também poderia ser “objeto de uma certa tradição, 

sendo comensuravel em volts, ampères, etc.”740 Inconformada, a Companhia Paulista 

interpôs um agravo de petição ao STF reiterando suas razões. Em breve decisão, o Tribunal 

conheceu o recurso, mas negou provimento. Apesar de toda a discussão doutrinária vivida 

nas décadas anteriores, o relator Waldemar Falcão afirmou que “a doutrina perfilhada [pela 

recorrente] não se concilia[ria] com a hodierna [de 1942] conceituação dos serviços de 

                                                 
734 Lins, RF 33 (1920), 471 (474 ss.) [= Rev Dir 56 (1920), 430 (434 ss.)]; Peixoto, Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 

(1925), 489 ss. (505 ss.). 
735 Vampré, Rev Crit Jud 3, vol. 4 (1926), 473 s. 
736 Souza, Da compra venda, n. 174, p. 441. 
737 Peixoto, Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 (1925), 489 (509 s.). 
738 STF, 2ª T., Agr. de Pet. n. 10.657/SP, rel. Waldermar Falcão, j. 20-10-1942, in: http://www.stf.jus.br/ [28-

10-2016]. 
739 Art. 36 n. 35, Decreto n. 1137, de 7 de outubro de 1936: “São tambem isentos do imposto do sello do papel: 

[...] 35 – contractos de empreitada e de locação de serviços, em que o empreiteiro ou locador apenas forneça o 

proprio trabalho ou indústria”. 
740 STF, 2ª T., Agr. de Pet. n. 10.657/SP, rel. Waldermar Falcão, j. 20-10-1942, in: http://www.stf.jus.br/ [28-

10-2016], p. 57. 
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fornecimento de energia eletrica”. A seu ver, “a evolução e o adiantamento da indústria 

contemporanea” imprimiriam a esse contrato “uma clara fisionomia de compra e venda de 

um produto industrialmente obtido por processos técnicos [...] pelo fornecedor” e seria 

impossível “disciplinar pelas normas juridicas da locação de serviços cada contrato de 

fornecimento, multiplicado ao infinito por um sem numero de clientes ou freguezes”. Em 

consequência, o fornecimento de energia elétrica se assemelharia a uma compra e venda, 

cujo regulamento lhe deveria ser aplicado. Seu objeto seria a alienação de uma “utilidade”, 

a qual seria vendida por um preço ajustado por unidade de medida.741 

 Em vista da discussão das décadas de 1930 e 1940, a decisão do STF resultou em um 

desfecho surpreendente. Embora a literatura e a jurisprudência da época tendessem a ter o 

assunto como resolvido em favor da tese de que o contrato de fornecimento de energia 

elétrica teria a natureza de prestação de serviço,742 o STF insistiu na tese da compra e venda. 

Para o estudioso do direito, incomoda a postura do Tribunal de ter se restringido a citar uma 

parca minoria de autores a seu favor (apenas Cunha Gonçalves e J. X. Carvalho de 

Mendonça),743 ignorando toda a literatura produzida no Brasil em sentido contrário. As 

principais contribuições da época a respeito – de Lins e de Peixoto – não foram mencionadas 

nem mesmo de passagem. Fica a impressão de se tratar de uma decisão fundamentada em 

argumentos frágeis que somente se explica por ter sido tomada com base em motivos de 

política tributária (no caso, de cobrar imposto de empresas fornecedoras de energia elétrica). 

Quanto à tese do contrato de fornecimento como contrato sui generis, complexo ou misto, 

ela foi quase completamente ignorada. Apenas Peixoto refutou-a sob o argumento de que o 

contrato de fornecimento não constituiria uma figura jurídica distinta, mas apenas uma 

“caracteristica generica e accidental” que “não [seria suficiente para criar] um instituto ou 

figura contractual distincta”. O jurista não poderia utilizá-lo como “uma escapatoria” para 

“substituir o trabalho diligente e agudo de analyse”. Em verdade, o contrato de fornecimento 

poderia ter, conforme o caso específico, natureza de compra e venda, prestação de serviço 

                                                 
741 STF, 2ª T., Agr. de Pet. n. 10.657/SP, rel. Waldermar Falcão, j. 20-10-1942, in: http://www.stf.jus.br/ [28-

10-2016], pp. 59 ss. No mesmo sentido, Andrade, RJB 64 (1944), 120 (121 s.). 
742 Vampré, Rev Crit Jud 3, vol. 4 (1926), 474: “E é de tal ordem essa demonstração [de Peixoto], pela lucidez 

e profundidade das idéas, que o assumpto parece resolvido definitivamente”. Pessoalmente, consideramos os 

elogios a Peixoto um tanto exagerados, pois sua contribuição consistiu apenas em um refinamento dos 

resultados obtidos anos antes por Lins. Na jurisprudência, TJSP, 5ª Cam., Aggr. de Pet. n. 4.816, rel. Gomes 

de Oliveira, j. 1-12-1938, AJ 49 (1939), 259 (260). 
743 STF, 2ª T., Agr. de Pet. n. 10.657/SP, rel. Waldermar Falcão, j. 20-10-1942, in: http://www.stf.jus.br/ [28-

10-2016], pp. 60 s. 
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ou locação de coisa;744 no caso do fornecimento de energia elétrica, ele seria de prestação de 

serviço.745 

(b) Demais fornecimentos 

 A natureza do contrato de fornecimento fora do âmbito da energia elétrica também 

foi objeto de decisões nos tribunais. Em 26 de janeiro de 1918 Belmiro José de Amorim 

celebrou com a Companhia União Mercantil um contrato pelo qual ele “se comprometteu a 

fornecer toda lenha necessaria ao abastecimento das caldeiras da fabrica de tecidos da 

Companhia União Mercantil” retirada de suas matas por funcionários da Companhia. Após 

algum tempo, Amorim interpôs ação para resilir o contrato alegando abuso por parte da 

Companhia, a qual teria “derrubado madeira de lei e construcção e tirado pranchões e 

dormentes, e, ainda mais, os prepostos da Companhia [teriam ateado] fogo nas ditas mattas, 

queimando-as em uma extensão aproximada de uma legua”.746 Em contestação, a ré negou 

a possibilidade da autora de resolver o contrato, porquanto “não se trata[ria] de um contracto 

de fornecimento de lenha, mas do direito que assiste á ré de retirar, para o seu abastecimento, 

a oitocentos réis o metro, lenha nas propriedades do autor”. Na réplica, o autor reconheceu 

haver aqui todos os elementos de uma compra e venda (res, pretium e consensus), mas 

insistiu em se tratar de um contrato de fornecimento, porque ele seria de trato sucessivo e 

por tempo indeterminado, motivo pelo qual ele poderia ser terminado por qualquer uma das 

partes “a aprazimento de qualquer das partes”.747 O juiz de primeiro grau julgou procedente 

a ação, extinguindo o contrato com o argumento de que “os contractos por tempo 

indeterminado podem ser rescindidos pela vontade de uma das partes”.748 A ré interpôs então 

apelação ao Superior Tribunal de Justiça de Alagoas reiterando seus argumentos. Em seu 

acórdão, o Tribunal confirmou a decisão do juiz de 1º grau, afirmando a possibilidade de 

contratos por tempo indeterminado serem resilidos por vontade unilateral das partes. 

Invocou, para tanto, o art. 2812 do Esboço de Teixeira de Freitas, segundo o qual no contrato 

de fornecimento “qualquer das partes poderá rescindir o contracto quando bem lhe 

aprouver”. O fato de esse dispositivo não ter sido convertido em lei não constituiria 

                                                 
744 Peixoto, Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 (1925), 489 (493 s.). 
745 Nt. 733 supra. 
746 Superior Tribunal de Justiça de Alagoas, App. Cív. n. 703, rel. H. B. de Araujo Soares, j. 28-10-1929, in: 

Espínola, Pandectas VII, p. 714. Essa mesma decisão pode ser encontrada em AJ 13 (1930), 337 ss. 
747 Superior Tribunal de Justiça de Alagoas, App. Cív. n. 703, rel. H. B. de Araujo Soares, j. 28-10-1929, in: 

Espínola, Pandectas VII, p. 715. 
748 Superior Tribunal de Justiça de Alagoas, App. Cív. n. 703, rel. H. B. de Araujo Soares, j. 28-10-1929, in: 

Espínola, Pandectas VII, p. 717. 
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impedimento, porquanto ele teria acabado “por ficar comprehendido nos [contratos] de 

compra e venda e locação”.749 

 Essa decisão dúbia, a qual parece reconhecer a autonomia do contrato de 

fornecimento, mas ao mesmo tempo o aproxima da compra e venda e da locação de coisa, 

reflete de certa forma a discussão do período. Uma parte da doutrina via no contrato de 

fornecimento uma “compra e venda complexa”, cuja peculiaridade consistiria em ser 

constituída de uma “série conjugada de compras e vendas resultantes de um só contrato”,750 

ou seja, o contrato de fornecimento seria a conjunção de diversos contratos de compra e 

venda.751 Outra parte da doutrina seguia a mesma linha da anterior no sentido de haver uma 

sucessão ou repetição de negócios jurídicos idênticos. Diferenciava-se, porém, por entender 

que esses negócios isolados não seriam necessariamente contratos de compra e venda, mas 

poderiam ter natureza diversa, como locação de coisa.752 Por último, uma terceira vertente 

via o contrato de fornecimento como contrato “inominado”. Ele não poderia ser, por ex., 

considerado uma sucessão de contratos de compra e venda, porque neste cada uma das 

transações efetiva todos os elementos do contrato, enquanto o contrato de fornecimento se 

caracterizaria por uma série de operações que deveriam ser consideradas em seu conjunto 

(“englobadamente”).753 Em verdade, assim como no Esboço de Teixeira de Freitas,754 ele 

poderia ser ou contrato de compra e venda ou de locação (de coisa), segundo o caso 

concreto.755 Ele seria uma compra e venda, quando fosse destinado para consumo e para 

alienação do fornecido, e locação (de coisa), quando houvesse transferência da posse e os 

objetos variassem (por ex., uma empresa fornece toalhas a um escritório e as muda toda 

semana, ou em um hotel as roupas de cama são trocadas diariamente).756 

 Esse breve panorama da discussão na literatura brasileira sobre a natureza jurídica do 

contrato de fornecimento tanto de energia elétrica quanto nos demais contratos revela uma 

                                                 
749 Tribunal Superior de Justiça de Alagoas, App. Cív. n. 703, rel. H. B. de Araujo Soares, j. 28-10-1929, in: 

Espínola, Pandectas VII, p. 722. A essa decisão foram interpostos embargos que, no entanto, foram rejeitados 

(cf. Tribunal Superior de Justiça de Alagoas, Emb. ao Acc. n. 703, rel. H. B. Araujo Soares, j. 1-12-1931, Rev 

Dir 103 (1932), 539 ss. = AJ 22 (1932), 120 ss.). 
750 Cunha Gonçalves, Da compra e venda, n. 102, pp. 347 s. 
751 Na jurisprudência, TApSP, 5ª Cam., Ap. Cív. n. 212, rel. Paulo Colombo, j. 17-11-1937, RT 27, vol. 113 

(1938), 700 ss.; TApSP, 5ª Cam., Emb. n. 212, rel. Paulo Colombo, j. 23-11-1939, RT 29, vol. 125 (1940), 116 

s.; TApSP, 5ª Cam., Emb. n. 2.183, rel. Manoel Carneiro, j. 14-12-1939, RT 29, vol. 125 (1940), 566 s. No 

mesmo sentido, Vampré, Direito Commercial I, § 13, p. 67. 
752 Souza, Da compra e venda, n. 172, p. 439, n. 174, p. 441; Peixoto, Rev Crit Jud 2, vol. 2, n. 6 (1925), 489 

(493 s.). Igual no resultado, J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte II, n. 757 s., pp. 150 ss. 

(conferindo, porém, maior peso ao contrato de compra e venda). 
753 Azevedo Barros, Rev Dir 144 (1943), 215 (223). 
754 Azevedo Barros, Rev Dir 144 (1943), 215 (218). 
755 Azevedo Barros, Rev Dir 144 (1943), 215 (225 s.). 
756 Azevedo Barros, Rev Dir 144 (1943), 215 (221 s.). 
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tendência geral da época: tanto a doutrina quanto a jurisprudência tendiam a negar a 

existência de um tipo contratual autônomo. Mesmo as tentativas de classificá-lo como 

contrato inominado acabavam negando a própria premissa, pois, no resultado, seus 

defensores se viam forçados a submeter o contrato de fornecimento ao regulamento de um 

único contrato tipificado, normalmente a compra e venda, a locação de coisa ou a prestação 

de serviço. Ao mesmo tempo, já aqui figurava claramente os dois elementos a unir todos 

esses contratos sob a epígrafe “contrato de fornecimento”: o fato de eles terem uma duração 

ao longo do tempo e a existência de diversas prestações de mesma natureza, passíveis, 

porém, de variar em quantidade. Salta ainda aos olhos a autoridade intelectual de Teixeira 

de Freitas, cujo regulamento sobre contrato de fornecimento não apenas teve influência em 

nível doutrinário, mas chegou mesmo a ser empregado para fundamentar decisões judiciais. 

2. Discussão de meados do século XX até os dias de hoje 

 Se até aqui a doutrina brasileira tinha basicamente se esforçado em enquadrar o 

contrato de fornecimento na compra e venda, locação e prestação de serviço, iniciou-se na 

década de 1950 um período de transição. Ainda no rescaldo do período anterior, Pontes de 

Miranda adotava uma posição mais comedida. A seu ver, o critério distintivo residiria na 

“precisão de objeto”: enquanto na compra e venda a entrega repartidas (ou seja, quando a 

coisa fosse entregue em partes) o objeto do contrato já estaria predefinido no momento de 

sua conclusão (por ex., fornecimento de 1000 sacas de açúcar, sendo 100 em cada um dos 

próximos meses), o contrato de fornecimento não seria completamente determinado (por ex., 

o fornecedor se obriga a abastecer determinada fábrica com carvão, conforme sua demanda). 

A seu ver, porém, as particularidades entre contrato de compra e venda e contrato de 

fornecimento não deveriam ser exageradas, nem justificariam, por si só, separar 

completamente as duas figuras. A depender do caso, se o fornecedor se obrigasse a transferir 

a posse e a propriedade da coisa, haveria compra e venda, mas se o dever fosse diverso, 

haveria outra figura contratual. Na hipótese específica de fornecimento de coisa incerta com 

prestações sucessivas, haveria um contrato de compra e venda de coisa incerta de 

mercadorias a ser prestada a prazo determinado ou com prazo a ser estabelecido em momento 

posterior.757 Por outras palavras, o contrato de fornecimento não constituiria propriamente 

um tipo contratual autônomo, mas deveria ser interpretado conforme as peculiaridades do 

caso concreto para estabelecer a qual tipo contratual ele mais se aproximaria, o que poderia 

                                                 
757 Tratado XXXIX, § 4324, n. 4, pp. 381 s. Ver também, embora não muito claro, Tratado XXV, § 3091, n. 8, 

p. 429. 
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ser tanto uma compra e venda quanto uma prestação de serviço ou qualquer outro tipo de 

contrato.758 

 A tendência geral da literatura era, no entanto, diversa. Por influência do Codice 

Civile de 1942, o qual passou a prever o contrato de fornecimento (contratto di 

somministrazione, arts. 1559-1570) como um tipo contratual autônomo, a maioria dos 

autores passou a recorrer diretamente à lei e à doutrina italiana como fonte de direito para 

delimitar as características desse contrato no direito brasileiro.759 Pioneiro nesse sentido, 

Leite entendia que o contrato de fornecimento teria três características fundamentais. 

Primeiro, ele teria necessariamente uma pluralidade de prestações, elemento que permitiria 

distingui-lo da compra e venda, cuja prestação sempre seria unitária, mesmo se parcelada no 

tempo. Segundo, as prestações seriam contínuas ou periódicas, havendo um dilatamento 

temporal da execução. Terceiro, a quantidade de coisa a ser entregue não teria de ser 

previamente determinada, mas poderia ser calculada segundo as necessidades do fornecido 

na falta de acordo expresso entre as partes. Quarto, haveria necessariamente a prestação de 

uma coisa, critério que permitiria diferenciar o fornecimento da empreitada e da prestação 

de serviço, os quais envolveriam uma obra ou uma atividade do devedor.760 Quanto ao 

contrato de fornecimento de energia elétrica em específico, ele propõe uma nova 

aproximação. A seu ver, seria artificial supor nesse caso a existência de um contrato de 

prestação de serviço entre os consumidores finais de energia elétrica e a companhia 

produtora, porquanto eles ignoram completamente tanto a organização desta quanto a 

própria origem da energia. Mais adequado seria distinguir, de um lado, a produção e 

transmissão (ou transporte) da energia, as quais envolveriam contratos de trabalho entre 

operários e engenheiros, e, de outro lado, a distribuição da energia elétrica produzida, que 

poderia ser “um contrato de venda, locação, fornecimento ou que melhor nome tenha”.761 

Esse segundo contrato seria de compra e venda, quando a transmissão de energia elétrica for 

                                                 
758 Sobre o contrato de fornecimento de cana-de-açúcar regulamentado no Decreto-lei n. 3.855, de 21 de 

novembro de 1941, cf. Pontes de Miranda, Questões forenses II, Parecer n. 84, pp. 332 ss., defendendo se 

tratar, em verdade, de um negócio jurídico parciário. 
759 Assim, Leite, RJRS 4, vol. 23 (1956), 24 (31: “A analogia e os princípios gerais do direito [...] clarearão a 

missão do jurista, que, na legislação comparada, maximé a italiana, onde o fornecimento já está definido e 

regulado como contrato típico, encontrará apoio para levar a melhor têrmo a sua tarefa”); Penalva Santos, RDR 

7 (1997), 29 (30: “Na Itália, o Codice Civile regula o contrato de fornecimento sob o nomen juris de contrato 

de somministrazione, nos arts. 1559 a 1570, repositório extraordinário como fonte de direito...”, último grifo 

nosso); Martin, Caracterização, passim (recorrendo ao longo de todo seu trabalho à legislação e à doutrina 

italianas). Está-se aqui diante de um exemplo paradigmático do denominado “ius commune atual” no direito 

brasileiro vigente. 
760 Leite, RJRS 4, vol. 23 (1956), 24 (31 s.). 
761 Leite, RJRS 4, vol. 23 (1956), 24 (39). 
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efetuada uma só vez, mas de fornecimento quando a energia fosse fornecida em prestações 

contínuas ou periódicas.762 

 Uma tentativa mais ousada de caracterizar o contrato de fornecimento no direito 

brasileiro foi empreendida por Martin. Propugnando uma “comercialização do direito civil” 

e partindo da necessidade de “jurisformizar” ou “jurisdicizar” operações econômicas,763 ele 

defende uma autonomia de tipo contratual de fornecimento. Com arrimo no regulamento do 

contrato de fornecimento do Codice Civile (art. 1559764), objeto desse contrato no direito 

brasileiro seria a prestação continuada e periódica de coisas, mediante o recebimento de um 

preço.765 Quatro seriam as diferenças frente ao contrato de compra e venda. Primeiro, o 

contrato de fornecimento não envolveria necessariamente a transferência de propriedade de 

uma coisa, enquanto a compra e venda estaria necessariamente vinculada a esse resultado.766 

Segundo, a compra e venda teria apenas uma única prestação, a qual poderia ser subdividida 

(compra e venda com entregas parceladas), ao passo que o contrato de fornecimento 

envolveria sempre uma série de prestações periódicas e autônomas.767 Terceiro, o contrato 

de fornecimento seria “quase sempre” pessoal, pois o fornecido celebraria o contrato com o 

fornecedor em vista da confiança por ele despertada, enquanto a compra e venda seria 

impessoal.768 Quarto, o contrato de compra e venda teria apenas uma função de escambo; já 

o contrato de fornecimento a extrapolaria, tendo também uma função de colaboração.769 

 A essas tentativas de sistematizar o contrato de fornecimento, as quais no resultado 

se limitaram a importar os dispositivos e a doutrina do Codice Civile, seguiu-se o primeiro 

tratamento claro e autônomo do tema na literatura nacional. Na visão de Tomasetti Jr., o 

contrato de fornecimento teria como causa a necessidade de satisfazer uma exigência 

econômica a qual não seria adequadamente considerada por meio da celebração de contratos 

distintos e singulares. A peculiaridade desse contrato residiria, portanto, na “pluralidade ou 

continuidade de prestações ligadas entre si” abrangidas por “um contrato unitário, dotado de 

causa funcional unitária e gerador de uma só relação obrigacional”.770 Essa reiteração ou 

                                                 
762 Leite, RJRS 4, vol. 23 (1956), 24 (43). 
763 Martin, Caracterização, pp. 9 ss. 
764 “Art. 1559. Nozione – La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso 

corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o contituative di cose”. 
765 Martin, Caracterização, p. 60. 
766 Martin, Caracterização, p. 37. 
767 Martin, Caracterização, p. 38. No mesmo sentido, Lotufo, Código Civil III.1, Com. art. 481, p. 157. 
768 Martin, Caracterização, p. 39. 
769 Martin, Caracterização, p. 40. Do mesmo autor, ver também RAASP 3, n. 9 (1982), 33 (36 s.). No mesmo 

sentido, Leães, in: Pareceres I, pp. 40 ss. 
770 Tomasetti Jr., RT 84, vol. 715 (1995), 87 (88, grifos nossos). 
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continuidade das prestações em um único contrato separaria o contrato de fornecimento da 

compra e venda, pois enquanto nesta haveria apenas uma única prestação, por vezes passível 

de execução em partes (compra e venda com entregas parceladas), naquele haveria diversas 

prestações presas a uma única relação contratual. Implicitamente, subentende-se que o real 

motivo dessa cisão residiria na própria estrutura da compra e venda, a qual seria, por sua 

própria natureza, destinada a se extinguir com o adimplemento de uma prestação do 

vendedor (entrega de toda a coisa, mesmo se de modo fracionário, por ex. venda de 100 

sacas de feijão, sendo 10 entregues a cada mês) e uma prestação do comprador (pagamento 

de todo o preço de uma prestação, mesmo se de modo fracionário, por ex. em prestações). 

Nas palavras do autor: “Não pode haver compra e venda a tempo indeterminado. Nalgum 

momento há de ser dada a íntegra da coisa vendida ou totalmente pago o preço da coisa 

comprada, encerrando-se os deveres de prestação que se localizam no cerne da categoria 

‘contrato de compra e venda’”.771 

 Na contramão de toda a doutrina do período, que se orientava pelo direito italiano, 

Couto e Silva abeberou-se na literatura alemã para sustentar uma posição diametralmente 

oposta. Pontes de Miranda diferenciava entre obrigação de prestação duradoura, a qual 

consistiria em prestação de duração prolongada, de atos seguidos, de contínua consequência 

do ato ou de não fazer, da obrigação de prestação reiterada, cuja prestação se repetiria ao 

longo do tempo, “como se fôsse em pulsações”. Sob essa perspectiva, o dever do locador de 

ceder o uso e o gozo da coisa permanentemente seria uma obrigação de prestação duradoura, 

enquanto o dever do locatário de pagar o preço seria uma obrigação de prestação 

periódica.772 Em consonância com a opinião dominante na Alemanha da década de 1960,773 

Couto e Silva negou a diferença entre prestações duradouras e reiteradas, por ser “meramente 

externa”. A seu ver, a obrigação duradoura se caracterizaria por ter um contrato unitário cuja 

execução se dilataria do tempo, abrangendo, no caso da locação, tanto o dever do locador de 

ceder o uso e o gozo da coisa, quanto o do locatário de pagar o preço. Já a obrigação reiterada, 

a qual corresponde à Wiederkehrschuldverhältnis do direito alemão, não seria propriamente 

uma obrigação duradoura,774 mas se explicaria, do ponto de vista dogmático, pela existência 

                                                 
771 Tomasetti Jr., RT 84, vol. 715 (1995), 87 (88, grifo nosso). No mesmo sentido, Marino, in: Direito dos 

contratos, p. 31. 
772 Tratado XXII, § 2689, n. 1, p. 62. 
773 Nt. 774 infra. 
774 Essa era e ainda é a opinião dominante na Alemanha. Ver, por ex., Staudinger/Olzen (2009) § 241 Rdnr. 

362 s.; Larenz, SchuldR I, § 2 VI, pp. 31 s., nt. 45; Esser/Schmidt, SchudR I.1, § 15 II 4, pp. 256 s. 

Aprofundadamente, Gernhuber, Das Schuldverhältnis, §§ 16 s., pp. 377 ss. Em nível monográfico, Oetker, 

Das Dauerschuldverhältnis, pp. 125 ss. 
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de um “contrato-base” por meio do qual os figurantes fixariam as diretrizes gerais da livre 

conclusão de novos contratos no futuro.775 Por outras palavras, as transações econômicas 

cuja prestação se renova ao longo do tempo não consistiriam, como entendia a doutrina 

brasileira da época, em apenas uma relação jurídica obrigacional cuja prestação se renovaria, 

mas em uma obrigação (o “contrato-base”) que possibilitaria a conclusão automática de 

outras, essas sim adimplidas em momento posterior. Um exemplo seria exatamente o 

fornecimento: um interessado que adquira mensalmente um objeto de uma “companhia 

fornecedora” não concluiria apenas uma obrigação duradoura, mas realizaria um “contrato-

base” de compra e venda e, em cada mês, um novo negócio jurídico (uma compra e venda) 

que deveria ser mensalmente adimplido.776 

 A literatura mais recente reflete em maior ou menor medida os debates da doutrina 

no século XX. No caso do fornecimento de energia elétrica, apesar de todos os esforços 

empreendidos pela doutrina e, acima de tudo, da qualidade dos argumentos apresentados na 

década de 1920, predomina hoje a tese do contrato de compra e venda. Nas palavras de Wald, 

“não há dúvida quanto à caracterização do contrato de fornecimento de mercadoria como 

autêntica compra e venda mercantil”.777 Nos demais casos de fornecimento, há certa 

variação. Alguns autores persistem na tese da “compra e venda complexa”.778 Coerente com 

essa posição, Martins chega mesmo a contestar a terminologia “contrato de fornecimento”, 

a qual seria, a seu ver, inexata, pois ele seria apenas uma das modalidades das “vendas 

complexas”.779 Outros autores ainda tratam do contrato de fornecimento junto com a compra 

e venda, mas defendem sua autonomia de tipo e desvinculam-no deste último contrato.780 

Isso porque, de um lado, a compra e venda envolveria, necessariamente, a transferência de 

propriedade, enquanto o contrato de fornecimento poderia ter por objeto apenas o uso de 

uma coisa, e, de outro lado, a inexecução de uma das entregas em uma compra e venda com 

entregas de parcelas permitiria a resolução de todo o contrato, ao passo que a inexecução de 

uma das prestações do contrato de fornecimento não implicaria, necessariamente, na 

possibilidade de resolver todo o contrato, mas apenas uma prestação. Entretanto, essas 

                                                 
775 Obrigação como processo, pp. 164 s. 
776 Obrigação como processo, p. 165. No mesmo sentido, embora sem adentrar propriamente na questão, Leães, 

in: Direito comercial, p. 107, afirmando que o contrato de fornecimento “nada mais é do que contrato de compra 

e venda de execução continuada, devendo o preço ser pago periodicamente, observada a regra do 

postnumerário”. Posteriormente, o autor adotou posição diversa em Pareceres I, pp. 40 ss. (ver nt. 769 supra). 
777 RDR 4 (1996), 17 (22). Ver, por ex., Martins, Contratos, n. 124, pp. 194 s. 
778 Mello Franco, Contratos, pp. 78 ss. No mesmo sentido, embora confundindo o contrato de fornecimento 

com o de distribuição, Real Amadeo, RDM 18, n. 33 (1979), 108 (110 ss.). 
779 Martins, Contratos, n. 124, p. 195.  
780 Bulgarelli, Contratos13, p. 253. No mesmo sentido, Justen Filho, ILC 4, n. 41 (1997), 503 ss. 
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diferenças não afastariam a necessidade de aplicar ao contrato de fornecimento o 

regulamento do tipo contratual mais próximo dele segundo o caso concreto, por ex. o da 

compra e venda quando a coisa for entregue para consumo e o da locação quando ela for 

dada para uso.781 Ao lado disso, houve ainda uma espécie de “popularização” do contrato de 

fornecimento, o qual acabou a ser utilizado para designar os mais variados tipos de 

fornecimento, como de combustíveis782, lanches e passagens (aéreas ou não)783. 

3. Posicionamento 

 Do ponto de vista histórico-evolutivo, uma das tentativas de dar uma veste jurídica 

para a transação de alienar coisas do mesmo gênero e quantidade consistiu em criar ao lado 

da compra e venda um novo tipo contratual que pudesse ser constituído e exigido antes da 

determinação concreta do objeto mediato do contrato. Dessa forma, surgiu o contrato de 

fornecimento, o qual, no entanto, se revelou uma duplicação desnecessária de mecanismo 

jurídico quando a compra e venda passou a admitir também a coisa incerta como seu objeto. 

O resultado foi sua incorporação na compra e venda, seja sem mencioná-lo expressamente, 

como ocorreu no direito alemão, seja como modalidade especial de compra e venda, como 

vivenciou o direito russo.784 O direito brasileiro percorreu um caminho ligeiramente diverso. 

Existente na prática desde o início do Império, Teixeira de Freitas tentou importar a 

experiência prussiana do contrato de fornecimento no Esboço.785 Até aqui o 

desenvolvimento do direito brasileiro andou lado a lado com o do alemão, paralelo esse que 

justificaria um abandono do contrato de fornecimento. Afinal, não há por que admitir dois 

tipos contratuais para regulamentar a alienação de coisa incerta. No entanto, a influência 

exercida pelo direito italiano antes e após a aprovação do Codice Civile em 1942 mudou o 

panorama. A partir de 1950, a doutrina brasileira inspirou-se nos dispositivos sobre contrato 

de fornecimento desse código e na respectiva literatura para sustentar a necessidade de 

tipificar esse contrato. Seu elemento característico não seria mais a possibilidade de alienar 

coisa incerta, mas a de se estender no tempo em prestações periódicas ou contínuas do 

fornecedor. No fundo, a doutrina majoritária sustentava que a estrutura da compra e venda 

seria incompatível com uma obrigação de prestações periódicas ou contínuas. 

                                                 
781 Bulgarelli, Contratos13, pp. 255 s. 
782 Real Amadeo, RDM 18, n. 33 (1979), 108 (110 ss.). 
783 Justen Filho, ILC 4, n. 41 (1997), 503 ss. Sobre a natureza do contrato de fornecimento de passagens aéreas 

em específico, Costa Machado, RTCU 35, n. 109 (2007), 90 ss. 
784 Cap. I, B.IV.2, supra. 
785 Cap. I, C.IV.1, supra. 
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 Esse entrechoque de influências recomenda um breve olhar no direito comparado. 

Na literatura estrangeira encontram-se basicamente duas tendências. De um lado, como já 

assinalado, alguns ordenamentos tendem a negar a autonomia ao contrato de fornecimento, 

ora eliminando-o completamente como um tipo específico de obrigação duradoura (como 

no direito alemão),786 ora compreendendo-o como um tipo específico de compra e venda 

(como no direito russo).787 De outro lado, outros reconhecem amplamente o contrato de 

fornecimento como um contrato típico previsto em lei (assim no direito italiano). Refletindo 

essas duas tendências, a doutrina nacional divide-se entre os seguidores do direito italiano 

(aqui se encontra a maior parte da doutrina) e os do direito alemão (em especial Couto e 

Silva). Ora, não há a priori nenhum motivo por que seguir o modelo adotado no direito 

italiano ou no alemão quando o legislador nacional não se manifestou expressamente. Ao 

que tudo indica, houve uma seletividade inconsciente pela maioria da doutrina nacional, que, 

sem acesso à literatura específica alemã ou por causa de dificuldades com idioma, tomaram 

os desenvolvimentos italianos como verdade emanada de uma “nação culta” e importaram – 

sem a devida reflexão – o regulamento do contrato de fornecimento desenvolvido nesse país. 

Não bastasse isso, incomoda ainda o fato de os seguidores do direito italiano omitirem que 

mesmo o código italiano não resolveu, por si só, a principal dificuldade dogmática do 

contrato de fornecimento, nomeadamente a de determinar sua natureza jurídica. Em 1990, 

quase cinquenta anos após a aprovação do Codice Civile, ainda se falava na doutrina italiana 

de uma “persistente presenza di una incertezza sulla natura del contratto di 

somministrazione”.788 Para o direito brasileiro, ficam a impressão de ter havido aqui um uso 

seletivo de parte do debate de uma literatura estrangeira (no caso, a italiana) e a confirmação 

dos perigos de utilizar argumentos de direito comparado de maneira pouco criteriosa. 

 A transação jurídica referida pelo contrato de fornecimento apresenta, no caso de 

alienação de coisa, as seguintes peculiaridades. As partes criam, por comum acordo, uma 

relação jurídica composta de diversas prestações variáveis no tempo. Daí uma parte da 

doutrina falar em uma “série de contratos de compra e venda conexos entre si”789: tomando 

cada uma dessas prestações como contratos separáveis, um terceiro observa uma sucessão 

de alienações ligadas entre si pelo objetivo do fornecedor de assegurar um mercado para sua 

produção e pelo objeto do fornecido (ou consumidor) de garantir o abastecimento de 

                                                 
786 Staudinger/Olzen (2009) § 241 Rdnr. 256 ss., especialmente 360; Looschelders, SchuldR AT, Rdnr. 794. 
787 Cap. I, B.IV.2, supra. 
788 Nuzzo, in: Enc. Dir. 42, p. 1273. Ver também as desarmonias apontadas em 1970 por Corrado, in: NNDI 

17, p. 883. 
789 Nt. 750 supra. 
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determinado bem (por ex., de carvão). O objetivo das partes impediria, porém, a equiparação 

do fornecimento com uma compra e venda “normal”: enquanto nesta as partes almejam 

apenas uma entrega (uma prestação) de uma coisa, naquele elas querem assegurar diversas 

entregas (diversas prestações) as quais, embora isoladamente sejam consideradas contratos 

de compra e venda “normais”, são associadas pelo contexto e pela conveniência de, por um 

lado, evitar o custo e o desgaste de discutir e celebrar diversos contratos semelhantes, e, de 

outro, conferir uma veste jurídica adequada para uma transação comercial a qual exige maior 

estabilidade. A principal consequência concerne ao meio para extinguir a relação jurídica e 

aos efeitos desse ato: por sua longa duração, o contrato de fornecimento exige resilição 

unilateral (“denúncia”) que opera efeitos ex nunc.790 

 A nosso ver, em se tratando de alienação de uma quantidade de coisas, a autonomia 

do contrato de fornecimento é contestável sob dois aspectos. Primeiro, um contrato somente 

pode justificar um novo tipo quando ele apresente uma causa única que o diferencie de todos 

os demais contratos em vista de sua função socioeconômica. Ora, no caso do contrato de 

fornecimento, a necessidade de estabelecer uma obrigação a qual vincule as partes por um 

longo período de tempo não é suficiente, por si só, para caracterizar um novo tipo contratual. 

Criar um novo tipo contratual apenas por seu prolongamento no tempo seria o mesmo que 

criar um “contrato de alternatividade” para os casos quando as partes celebrassem uma 

compra e venda alternativa. Esse equívoco se torna especialmente evidente quando se tem 

em vista que o regulamento desse contrato não é determinado a priori, mas seguirá, por ex., 

o da compra e venda ou da prestação de serviço, conforme a coisa for alienada ou apenas 

cedida para seu uso e gozo. Segundo, separar o contrato de compra e venda do de 

fornecimento, afirmando que o traço distintivo entre ambos seria a longa duração do 

segundo, apenas é admissível se for correto o pressuposto de que o contrato de compra e 

venda não admite dilação no tempo. Essa assunção é, no entanto, no mínimo duvidosa. 

Historicamente, a emptio venditio romana somente podia ter uma prestação, porque, como 

negócio de alienação, ela era necessariamente ligada a uma coisa concreta e determinada. 

Após o desaparecimento desse requisito, a compra e venda deixou de ser um negócio de 

alienação e qualquer impedimento à indeterminação inicial do dever do vendedor deixou de 

                                                 
790 Tomasetti Jr., RT 84, vol. 715 (1995), 87 (89). Por influência de Pontes de Miranda, muitos autores – como 

Tomasetti Jr., Comentários Lei 9.245/1991, Com. art. 6º, pp. 69 ss. e Assis/Andrade/Alves, Comentários V, 

Com. art. 473, pp. 561 ss. – denominam a forma de extinguir um contrato com relação jurídica por tempo 

indeterminado de “denúncia” e condenam a terminologia do art. 473 por ser equivocada. Optamos por seguir 

a escolha do legislador, porque nos parece se tratar mais de uma divergência de nomenclatura do que 

propriamente de substância. 
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existir.791 No direito brasileiro vigente, a compra e venda não exige uma coisa certa no 

momento de sua conclusão e, portanto, inexiste ao menos em via de regra qualquer motivo 

para restringi-la a uma obrigação com apenas uma prestação. 

 O argumento mais consistente encontrado na doutrina para cindir o contrato de 

compra e venda do de fornecimento seria o fato de a estrutura (“cerne”) daquele contrato ser 

incompatível com prestações duradouras. O exato elemento da compra e venda que 

impediria sua dilação no tempo não é, porém, expressamente mencionado. A nosso ver, o 

obstáculo poderia residir em três aspectos: no dever do comprador, no dever do vendedor ou 

nos efeitos irradiados pelo contrato. O dever do comprador de pagar o preço pode, sem 

dúvida, ser configurado como uma obrigação duradoura, afinal, o dever de entregar 

determinada quantia de dinheiro após certo período de tempo é igual ao dever do locatário 

de pagar o aluguel no início de cada mês, dever esse compreendido unanimemente792 como 

obrigação duradoura. Idêntico raciocínio pode ser transposto para o dever do vendedor de 

entregar a coisa, afinal, se o dever de entregar periodicamente uma quantia de dinheiro 

caracteriza uma obrigação duradoura, ela também existe quando o devedor entrega uma 

quantidade de uma coisa em vez de dinheiro. Quanto aos efeitos do contrato da compra e 

venda, também inexiste qualquer dificuldade: irradiando o contrato apenas efeitos 

obrigacionais até a entrega da coisa, tanto a prestação quanto a coisa podem ser 

indeterminadas, desde que tenham sido fixados critérios objetivos para sua determinação 

posterior. Ora, não constituindo nenhum desses aspectos um impedimento à compra e venda 

duradoura, cai por terra a tese da necessidade de uma tipificação do contrato de fornecimento 

pela impossibilidade estrutural de uma compra e venda duradoura. Em verdade, o contrato 

de compra e venda somente seria incompatível com a obrigação duradoura se ele irradiasse, 

ao menos em via de regra, efeitos reais no momento de sua conclusão, o que de fato vale 

para os direitos que adotam como modelo de transmissão da propriedade o princípio do 

consenso (por ex., o italiano), mas não para o direito brasileiro.793 

  Com isso, ficam claros os perigos dos argumentos da necessidade de reconhecer 

novos tipos contratuais para regulamentar transações jurídicas modernas que não poderiam 

                                                 
791 Cap. I, A e B, supra. 
792 Por ex., Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 164; Gomes/Brito, Contratos, n. 211, p. 333; Diniz, 

Curso II, p. 154; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 195, pp. 62 s.; Rodrigues, Direito Civil III, n. 

18, pp. 38 s. 
793 Essa percepção é confirmada em vista no direito alemão, em que as peculiaridades do fornecimento são 

tratadas na parte geral das obrigações junto com as obrigações duradouras (Dauerschuldverhältnisse) sob a 

palavra-chave “contrato de fornecimento sucessivo” (Sukzessivlieferungsvertrag). A respeito, cf. 

Medicus/Lorenz, SchuldR I, Rdnr. 12; Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 17, pp. 404 ss.; Larenz, SchuldR I, 

§ 3, pp. 39 ss. Em nível monográfico, Scheven, Der Sukzessivlieferungsvertrag, pp. 9 ss., especialmente 11 s. 
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ser previstas nos tipos tradicionais. Evidentemente, não se pode negar uma sensível diferença 

das formas e da velocidade com a qual transações econômicas são atualmente realizadas, 

mas disso não se pode concluir a priori pela necessidade de regulamentar um novo tipo 

contratual. Uma nova transação econômica somente pode justificar o reconhecimento de um 

novo tipo de contrato quando os esquemas tradicionais não forem suficientes para abarcá-la 

e esse tipo contratual revelar uma causa jurídica completamente nova e não acomodável nos 

tipos tradicionais. O motivo desse enquadramento das novas transações nos modelos já 

existentes não é um atavismo pelo direito romano ou pela tradição jurídica, mas antes de 

tudo o resultado da busca de maior unidade e coerência do ordenamento como um todo, 

busca essa resultado do mandamento de igualdade (art. 5º caput CF), afinal um ordenamento 

somente tratará igualmente os sujeitos de direito na medida em que for o mais sistemático 

possível.794 No caso do contrato de fornecimento, reconhecer um novo tipo contratual 

significaria criar, na prática, uma desnecessária duplicação de tipo, pois a obrigação 

duradoura pode ser, no direito brasileiro vigente, harmonizada sem maiores problemas com 

a estrutura da compra e venda. Sob o aspecto sistemático, seria incoerente criar um tipo 

contratual para regulamentar a alienação de coisas incertas cuja única peculiaridade seria 

aplicar regras sobre obrigações duradouras, regras essas – ressalte-se – que não são restritas 

a um contrato em espécie, mas estão previstas na parte geral das obrigações (assim os arts. 

473, sobre resilição unilateral,795 e 478, sobre onerosidade excessiva) e por isso mesmo 

devem ser, na medida do possível, aplicadas a todos os contratos em espécies previstos no 

CC, inclusive à compra e venda. 

 Na hipótese especial do contrato de fornecimento de energia elétrica, dois elementos 

dificultam a caracterização de um contrato de compra e venda. Primeiro, o objeto do 

fornecimento de energia elétrica – a corrente elétrica – não é passível de apreensão física e, 

portanto, não pode ser propriamente considerado uma coisa em sentido jurídico. Esse 

obstáculo é, porém, superado pelo legislador ao considerar energias de valor econômico bem 

móvel (art. 83 I).796 Segundo, e aqui se encontra o óbice intransponível, a compra e venda 

exige, para configuração de seu tipo, a existência de um dever do vendedor voltado para a 

transferência da propriedade de uma coisa ou de um direito para o patrimônio do comprador. 

O fornecedor de energia elétrica não se obriga nem transfere a propriedade de nada para o 

comprador, mas apenas se limita a disponibilizar a corrente elétrica necessária para o 

                                                 
794 Cf. Introdução, B, supra. 
795 Nt. 790 supra. 
796 A respeito, Arruda Alvim, RADP 3 (2007), 247 (249 ss., especialmente 251 ss.). 
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funcionamento dos mais diversos tipos de aparelhos e utensílios em geral. Tecnicamente, 

não pode haver, portanto, um contrato de compra e venda. No entanto, nada impede a 

aplicação do regulamento da compra e venda por analogia, afinal, assim como no contrato 

de compra e venda a coisa vendida pode ser medida, pesada ou contada, a corrente elétrica 

é passível de ser medida em volts, ampères etc. Em outras palavras, o consumo de corrente 

elétrica encontra paralelo no de coisas fungíveis para uso imediato, como, por ex., de 

gasolina. Consequentemente, a decisão do STF de 1942 era correta no resultado; apenas 

precisava de uma justificativa melhor. 

 Em vista desses argumentos, não há, como sustenta a doutrina brasileira majoritária, 

necessidade de distinguir contrato de compra e venda do de fornecimento. No direito 

brasileiro vigente, o contrato de fornecimento é, ao menos quando envolve a alienação de 

coisas,797 uma modalidade de compra e venda de coisa incerta duradoura. A criação de um 

novo tipo contratual somente se justificaria, caso o fornecimento desse origem a uma causa 

jurídica completamente diversa das já previstas no direito brasileiro e o mesmo resultado 

não pudesse ser acomodado nos tipos contratuais oferecidos pelo ordenamento jurídico. 

Aqui basta a remissão ao “contrato-base” como espécie de obrigação duradoura.798 Com esse 

instrumento evita-se a dificuldade de tentar estabelecer a causa jurídica do contrato de 

fornecimento, a qual sempre depende, no final, da causa do contrato cuja operação 

econômica ela equivaleria se o contrato fosse de execução instantânea. Ao mesmo tempo, o 

contrato de fornecimento surgiu historicamente para resolver uma situação concreta – o 

abastecimento de tropas em estado de guerra – e suprir uma deficiência da compra e venda 

do ius commune, nomeadamente a dificuldade de lhe dar eficácia antes da concretização. 

Ora, não sendo mais a compra e venda um negócio de alienação, não há motivo para manter 

um tipo contratual paralelo, especialmente quando se tem em vista que a experiência 

negativa do direito prussiano levou ao seu banimento no direito alemão. 

V. Resultado parcial e resumo 

 A delimitação da compra e venda de coisa incerta frente a contratos próximos teve 

três resultados. Compra e venda de coisa incerta e alternativa diferenciam-se, no caso 

                                                 
797 Deixa-se aqui de lado a pergunta se há necessidade de um novo tipo contratual quando o fornecimento 

envolve apenas a cessão de uso e gozo de uma coisa. Uma análise desse tipo iria além dos objetivos do presente 

trabalho. 
798 Salvo melhor juízo, ainda não existe na literatura nacional uma pesquisa aprofundada sobre as obrigações 

duradouras. A nosso ver, um estudo maduro e refletido do problema no direito brasileiro ajudaria em muito a 

afastar definitivamente a suposta incompatibilidade entre compra e venda e obrigação duradoura. Uma mera 

recepção dos direitos alemão, italiano etc. não seria de grande valia, mas somente contribuiria para ampliar a 

confusão sobre o tema. 
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concreto, pelo valor atribuído pelas partes a cada uma das prestações (critério subjetivo), ou 

seja, se na mente delas ambas as prestações tiverem o mesmo valor (prestações 

homogêneas), haverá uma compra e venda de coisa incerta, enquanto se para as partes elas 

tiverem valores diversos (prestações heterogêneas), a compra e venda será alternativa. A 

compra e venda à conta, a peso ou à medida poderia, em princípio, ser reconhecida no direito 

brasileiro vigente com fundamento no art. 492 § 1º. No entanto, como ela é, sob a perspectiva 

histórico-evolutiva, um resquício da transformação da emptio venditio romana na compra e 

venda moderna apta a ter por objeto também coisa incerta e seu reconhecimento provocaria 

uma duplicação de regulamentos sobre a alienação de coisas incertas, é mais adequado 

interpretar esse dispositivo como uma hipótese específica de concretização. Por fim, ao 

contrário da visão predominante na literatura nacional, o contrato de fornecimento, ao menos 

quando envolve a alienação de coisas, não constitui um tipo contratual autônomo, mas é uma 

compra e venda de coisa incerta duradora. Nenhum elemento da estrutura da compra e venda 

no direito brasileiro vigente impede seu uso como obrigação duradoura nem o fornecimento 

deu origem a uma função socioeconômica distinta que justificasse o reconhecimento de um 

novo tipo contratual. 

D. Considerações finais e resumo 

 A análise da compra e venda de coisa incerta no direito civil brasileiro revelou como 

as peculiaridades do direito nacional têm sido ignoradas ou esquecidas devido ao uso 

descomedido da literatura estrangeira. Essa aproximação teve consequências muito 

negativas para a compreensão e para o desenvolvimento do direito nacional. O exemplo mais 

marcante disso é a falta de uniformidade sobre um tema tão importante e fundamental como 

o sistema de transmissão da propriedade: a despeito de o Brasil ter um código civil desde 

1916 e, mais tarde, de ter ocorrido a unificação do direito das obrigações com o CC/2002, 

ainda predomina enorme divergência na doutrina. Especialmente incômodo aqui é como a 

discussão se deu ao arrepio da lei, levando alguns autores a admitir – contra expressa 

disposição do direito positivo – a vigência do princípio da abstração no Brasil. Ao mesmo 

tempo, pôde-se averiguar quão perigosa pode ser a utilização da literatura estrangeria para 

interpretar o próprio direito. No caso do contrato de fornecimento, a doutrina brasileira 

considera a previsão desse negócio no Codice Civile como um motivo incontestável para 

tipificá-lo também no direito brasileiro. Ao fazer isso, porém, ela não apenas ignora a 

existência de outros modelos no mundo (como a incorporação do fornecimento no contrato 

de compra e venda), como oculta seletivamente as incongruências e problemas dogmáticos 
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do direito italiano os quais poderiam ser indícios de um equívoco do legislador italiano. Daí 

a necessidade de adotar uma nova postura metodológica, qual seja, de estudar o direito 

brasileiro a partir da legislação brasileira sem desconsiderar os ensinamentos que se pode 

colher na experiência estrangeira e de evitar a transposição irrefletida de debates e 

argumentos surgidos no exterior. 

 Pressuposto do delineamento da compra e venda de coisa incerta é determinar os 

traços fundamentais da compra e venda. Para tanto, três subtemas tiveram de ser analisados 

em pormenores: (i) a transmissão de propriedade, (ii) a relação entre dever de prestação do 

vendedor, transferência de propriedade e vício de direito e (iii) a tricotomia obrigação de 

dar, fazer e não fazer. Ao menos no que tange à compra e venda, o direito brasileiro segue o 

princípio da tradição combinado com o da unidade, ou seja, não há uma separação entre 

negócio obrigacional e negócio de disposição, mas apenas um negócio jurídico. Em 

consequência, a compra e venda é um negócio jurídico obrigacional que também irradia 

efeitos reais quando da tradição ou registro. Quanto aos vícios de direito, o direito brasileiro 

segue o princípio da evicção (arts. 447 ss.), de modo que, assim como no direito romano, o 

vendedor tem o dever de transferir apenas a posse (e não a propriedade) e de garantir a 

aquisição da propriedade. A tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer surgiu no ius 

commune com a função de determinar no caso concreto quando o credor poderia compelir o 

devedor ao cumprimento in natura. Em regra, cabia execução específica nas obrigações de 

dar, sendo o credor de obrigação de fazer remetido para perdas e danos em caso de recusa 

do devedor. A compra e venda era uma obrigação de fazer a qual, no entanto, era considerada 

por Bartolus uma obrigação mista para fins de admitir execução específica. O direito 

brasileiro recepcionou essa discussão, modificando-a, porém, no caminho. Assim como no 

CC/1916, no CC/2002 obrigação de dar em sentido estrito abrange apenas o dever de 

transferir propriedade ou constituir direito real. Isso significa que, no direito vigente, o dever 

do vendedor de transmitir a posse não é obrigação de dar nem é regulamentado 

expressamente no CC. A saída é aplicar as regras da obrigação de dar (inclusive de coisa 

incerta) ao dever do vendedor por uma analogia. 

 Como consequência desse resultado, a compra e venda de coisa incerta é 

regulamentada pelos dispositivos gerais sobre obrigação de dar coisa incerta por analogia. 

No direito vigente, “gênero” nos arts. 243 s. deve ser compreendido no sentido jurídico e 

caracteriza-se por ser determinado pela vontade das partes (critério subjetivo) com limite nas 

concepções do tráfico jurídico e na natureza das coisas. Daí se dizer que “gênero” é um 

conceito relativo, elástico e sujeito à livre discricionariedade dos figurantes. No caso 
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concreto, ele existe quando há um complexo de coisas do mesmo tipo segundo a vontade das 

partes, essas coisas são intercambiáveis entre si e uma quantidade dessas coisas deve ser 

separada. Essa elasticidade do conceito de gênero faz com que o dever do vendedor de uma 

compra e venda de coisa incerta varie conforme a delimitação do gênero. Se ele for 

determinado somente por características de uma coisa (por ex., 100 garrafas do vinho “X”), 

o vendedor tem inclusive o dever de obter o produto no mercado, mas se o gênero for 

delimitado tendo como critério o estoque do vendedor, seu dever se restringirá a separar uma 

das coisas já pertencentes a seu patrimônio. Pelo mesmo motivo, ou seja, pela elasticidade e 

relatividade do conceito de “gênero”, não tem sentido, como faz a doutrina majoritária no 

Brasil, diferenciar entre “obrigação de dar coisa incerta de gênero irrestrito” da “de gênero 

restrito”. Em verdade, a obrigação de entregar uma quantidade de um estoque é uma 

obrigação de dar coisa incerta como qualquer outra, pois sua única peculiaridade é a maior 

delimitação do gênero segundo a vontade das partes. Por um “mal entendido produtivo”, o 

conceito “obrigação de dar coisa incerta de gênero restrito” não foi positivado no CC/2002, 

devendo ser agora abandonado também pela doutrina. 

 Por último, a comparação da compra e venda de coisa incerta frente a institutos 

similares revelou-se surpreendente. Embora ela em muito se aproxime da compra e venda 

alternativa, especialmente quando o número de coisas pertencentes ao gênero for muito 

restrito, elas não se confundem. O critério determinante encontra-se não no número de coisas 

que podem ser dadas em adimplemento, mas na vontade das partes, no sentido de que quando 

as coisas tiverem para elas o mesmo valor (homogeneidade), a compra e venda será de coisa 

incerta, mas se tiverem para elas valor diverso (heterogeneidade), ela será alternativa. A 

compra e venda à conta, a peso ou à medida não constitui, como no direito anterior à 

revogação do CCom, uma modalidade autônoma de compra e venda, mas deve ser 

interpretada como um caso específico na dogmática da concretização. Com isso, evita-se 

uma duplicação de regulamentos para a alienação de coisas incertas. Da mesma forma, 

também não há motivo para admitir o contrato de fornecimento como um tipo contratual 

autônomo. Ao contrário da doutrina dominante no Brasil, ao menos quando o fornecimento 

envolve alienação de coisas incertas, ele é compra e venda de coisa duradoura. A tendência 

da doutrina em autonomizar essa transação em um tipo contratual autônomo não se justifica, 

porque no direito brasileiro a compra e venda não é um negócio de alienação e a estrutura 

do contrato de compra e venda é perfeitamente compatível com a obrigação duradoura. 

Admitir o contrato de fornecimento significaria, nesse contexto, uma desnecessária 

duplicação de tipo para a alienação de coisa incerta.  
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Capítulo III – Concretização na compra e venda de coisa incerta 

 Os capítulos anteriores tiveram a função de delimitar as bases histórica e dogmática 

da compra e venda de coisa incerta no direito civil brasileiro. O primeiro serviu para 

reconstruir sua origem desde o direito romano, mostrando, acima de tudo, que esse tipo de 

compra e venda não era previsto nas fontes,1 mas foi posteriormente criado pelos juristas em 

torno dos fragmentos sobre emptio ad mensuram.2 Esse processo de nascimento e 

autonomização da compra e venda de coisa incerta teve início com Azo3 e perdurou no direito 

brasileiro até o advento do CC/2002, quando, enfim, a unificação do direito civil e do direito 

comercial quanto ao direito das obrigações permitiu tratar todos os negócios direcionados à 

transferência de propriedade de uma quantidade de coisas de um gênero sob a terminologia 

“obrigação de dar coisa incerta”.4 Em vista dessas mudanças, o capítulo segundo assentou 

os contornos dogmáticos da compra e venda de coisa incerta no direito brasileiro vigente, 

desfazendo diversos mal-entendidos e estabelecendo seu alcance. Sendo a compra e venda 

um contrato que irradia tanto efeitos obrigacionais quanto reais5 e uma obrigação de 

transmitir somente a posse (e não obrigação de dar no sentido dos arts. 233 ss.),6 foram 

estabelecidos os requisitos para se ter uma compra e venda de coisa incerta, especialmente 

o sentido e os elementos caracterizadores de “gênero” em sentido jurídico,7 o conteúdo do 

dever do vendedor de uma coisa incerta,8 a impossibilidade de haver compra e venda de 

imóvel incerto9 e, por último, a delimitação ante a compra e venda alternativa e o contrato 

de fornecimento.10 Até esse ponto, a compra e venda foi analisada quanto à sua constituição 

em uma perspectiva estática. 

 O presente capítulo tem a função de analisar a compra e venda de dar coisa incerta 

em sua fase de desenvolvimento, ou seja, a partir de um ponto de vista dinâmico. Como 

vimos en passant no capítulo anterior, o fato de o objeto mediato desse negócio não ser 

determinado (coisa certa), mas apenas determinável, impõe, em regra, a necessidade de um 

ato que direcione ou de alguma forma restrinja o objeto mediato da obrigação a apenas uma 

                                                 
1 Cap. I, A, supra. 
2 Cap. I, B, supra. 
3 Cap. I, B.II.1, supra. 
4 Cap. I, C.II, III e V, supra. 
5 Cap. II, A.II, supra. 
6 Cap. II, A.IV, supra. 
7 Cap. II, B.II.1 e 2, supra. 
8 Cap. II, B.III, supra. 
9 Cap. II, B.V, supra. 
10 Cap. II, C.II e IV, supra. 
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coisa e possibilite, assim, o cumprimento do dever obrigacional.11 Esse ato, denominado 

concretização, será a seguir minuciosamente destrinchado em suas mais diversas aparições 

no direito civil brasileiro vigente. Para tanto, o capítulo será dividido em três grandes tópicos. 

Em primeiro lugar, será analisado o perfil dogmático da concretização em vista dos 

dispositivos do CC, ou seja, como o vendedor pode, no direito positivo brasileiro, direcionar 

a obrigação a uma coisa certa quando a escolha lhe compete (A). Em seguida, adentrar-se-á 

na estrutura do ato de concretização em si e em outras causas diversas do ato das partes, isto 

é, indagar-se-á sobre sua natureza jurídica, sobre as especificidades da pluralidade de 

optantes e sobre outras vicissitudes que a podem influenciar, como a mora (B). Concluída a 

análise das formas de concretização, serão tratados os seus efeitos sobre o contrato (C). Com 

isso, almeja-se jogar uma luz nesse tema e, ao mesmo tempo, demonstrar as especificidades 

do direito brasileiro a respeito. 

 Antes de entrar propriamente no tema, cumpre fazer uma breve observação de cunho 

terminológico. A lei fala em “escolha” (arts. 244 e 245),12 que não é, porém, vinculante, 

pois, como veremos adiante, a mera separação de uma coisa não é, mesmo em uma 

interpretação literal da lei, suficiente para o direcionamento do contrato a uma coisa certa.13 

Na literatura nacional, encontram-se quatro posicionamentos: enquanto uns falam em 

“individualização”14, outros preferem “concretização”15, outros optam por “concentração”16 

e um quarto grupo utiliza as três terminologias como sinônimas17. No Esboço de Teixeira de 

Freitas, provável fonte de inspiração de quem fala de “individualização”, “coisa 

individualizada” é empregado como sinônimo de coisa certa e “individualizar” significa o 

processo de tornar a coisa incerta certa, ou seja, transformar a coisa incerta em certa.18 

“Individualização” seria o termo adequado para o direito vigente, se as regras do Esboço 

                                                 
11 Cap. II, B.II.1 e 2, supra. 
12 Seguindo a terminologia da lei, Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 244, p. 59; Requião, RBA 

1, vol. 3 (2016), 89 ss. 
13 Em detalhes, Cap. III, A.IV.1.(c), infra. 
14 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 874, p. 20, e Com. art. 875, p. 21; Carvalho Santos, Código Civil XI, 

Com. art. 876, pp. 73 ss.; Rodrigues, Direito Civil II, n. 12, p. 30; Franzen de Lima, Curso II.1, n. 35, p. 22. 
15 Pontes de Miranda, § 2698, n. 2, p. 102, n. 4, pp. 108 s., § 2701, n. 1, p. 124; Idem, Tratado II, § 172, n. 8, 

p. 312 (“concreção”); Lira, Obrigação alternativa, p. 18; Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 153 ss., 

158 s.; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 160; Miragem, Obrigações, p. 181. 
16 Espínola, Systema II.1, p. 170; Nonato, Curso I, p. 280; Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, p. 36; Diniz, Curso 

II, p. 99; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, p. 55; Barros Monteiro, Das modalidades, pp. 88 ss., 92; 

Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 101, p. 106; Chaves, Tratado II.1, p. 69; Wald/Cavalcanti/Paesani, 

Direito Civil II, p. 59; Lôbo, Obrigações, p. 123; Monteiro de Barros, Manual II, p. 44; Tartuce, Direito Civil 

II, p. 55; Birenbaum, in: Obrigações, pp. 131 s.; Gonçalves, Direito Civil II, p. 81. 
17 Lotufo, Código Civil II, Com. art. 244, p. 42. 
18 Esboço, arts. 912 n. 1º e 3º, 914 n. 1º e 3º, 915, 917, e comentário ao art. 912, p. 214 (“A – specie – é o que 

se chama – individualidade –, e que os escritores franceses chamam corpo certo –.”, grifos no original). 



 

268 

 

tivessem sido aprovadas e entrado em vigor, mas, diante da literalidade da lei e do 

regulamento do CC/2002 como um todo, ela não é aconselhável, pois, como veremos em 

pormenores,19 o direito brasileiro seguiu um caminho diverso. Por sua vez, Pontes de 

Miranda reserva “concretização” para as obrigações de dar coisa incerta, porque nessas a 

escolha seria “interna”, ou seja, uma coisa dentro de um único gênero, enquanto 

“concentração” seria a terminologia adequada para a escolha das obrigações alternativas, 

pois nelas a escolha seria “externa”, isto é, entre duas coisas diversas.20 A nosso ver, 

“concretização” (no sentido de tornar-se concreto ou palpável) é mais adequado para a 

obrigação de dar coisa incerta, porque ele descreve com maior precisão o processo de 

afunilamento do objeto mediato da obrigação de uma coisa incerta em princípio não 

visualizada individualmente pelas partes em apenas uma coisa certa. Já o termo 

“concentração” deve ser reservado para a obrigação alternativa, porque nela há duas ou mais 

prestações (eventualmente de gêneros diferentes), dentre as quais uma delas é escolhida e o 

objeto mediato da obrigação se converge ou se fixa.21 

A. Modelos de concretização 

I. Considerações gerais 

 No primeiro capítulo, foi delineado como a compra e venda de coisa incerta nasceu 

no ius commune já no início do século XI a partir de um “mal-entendido produtivo” e se 

desenvolveu nos séculos seguintes, mais precisamente até o século XVIII. Como vimos em 

detalhes, a compra e venda de coisa incerta foi confundida com a emptio ad mensuram das 

fontes romanas, levando os juristas da época a submeterem-na a esse regulamento, 

especialmente à exigência de determinação da coisa (nec emptio nec venditio sine re quae 

veneat) para ocorrência de sua perfeição (emptio perfecta) e a consequente transferência do 

risco.22 Nesse contexto, o ato de transformação da coisa incerta em coisa certa foi associado 

à mensura, surgindo, então, enorme controvérsia sobre sua natureza, ou seja, se a mensura 

era uma condição suspensiva, um requisito de transferência do risco ou apenas um requisito 

                                                 
19 Cap. III, A.IV, infra. 
20 Tratado XXII, § 2698, n. 2, p. 176, n. 4, pp. 181 s., § 2701, n. 1, p. 198. No mesmo sentido, Lira, Obrigação 

alternativa, p. 18; Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. art. 244, p. 511; Lacaz, 

Obrigações alternativas, pp. 92 s. 
21 Terminologia de Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2703, n. 2, p. 204 (“fixação”). Na literatura nacional, 

Tepedino/Schreiber empregam ainda o termo “especificação” para designar a concretização (cf. Código Civil 

IV, Com. art. 244, p. 59). A nosso ver, essa terminologia é inconveniente, porque ela não é de uso corrente, 

não tem correspondência na literalidade da lei e, acima de tudo, pode induzir o intérprete a confundir a 

concretização com a especificação dos direitos reais, que é uma forma de adquirir propriedade por trabalho em 

matéria-prima alheia em parte alheia (arts. 1269 ss.). 
22 Cap. I, B.II, supra. 
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de imperfeição do contrato quanto à coisa.23 Em todos esses casos, o debate restringia-se, 

em verdade, à configuração dogmática da compra e venda de coisa incerta antes de ela se 

transformar em compra e venda de coisa certa por meio da mensura. Até esse momento, os 

requisitos de tempo e forma de como essa concretização ocorreria não eram, porém, 

propriamente discutidos; predominava então o entendimento tácito de que a mensura 

ocorreria no momento da efetiva entrega da coisa.24 Apenas Carpzov se confrontou com o 

problema da transferência do risco na compra e venda de remessa no direito comercial25 e 

sustentou que o risco seria transmitido para o comprador no momento da entrega da coisa ao 

transportador, com base na artificial combinação de um contrato preliminar de compra e 

venda com um acordo de assunção do risco pelo comprador desde o momento do envio.26 

 Essa situação somente começou a se alterar em meados do século XIX, quando se 

questionou sobre a possibilidade de a compra e venda de coisa incerta se transformar em 

compra e venda de coisa certa antes da entrega e quais seriam os requisitos para tanto. Assim 

como em muitos temas de direito privado, a doutrina pioneira e que mais se debruçou sobre 

o assunto foi a alemã do século XIX, criando teorias as quais, por se desenvolverem no 

contexto do ius commune, tiveram enorme impacto não apenas no direito alemão posterior, 

mas também em outros ordenamentos ao redor do mundo. No Brasil, como verificaremos 

nas próximas páginas, essas teorias foram em parte recepcionadas entre o final do século 

XIX e início do XX, e utilizadas na interpretação do CC/1916. Objetivo do presente tópico 

é delimitar os contornos dogmáticos da concretização no direito brasileiro vigente (IV). Dada 

essa influência alemã, cumpre, porém, fazer uma breve incursão histórica no direito comum 

alemão do século XIX e do BGB (II), bem como avaliar seus resultados para a teoria da 

concretização (III). Ressalte-se desde já que o estudo do direito alemão não tem a finalidade 

de fazer uma paráfrase minuciosa de todos os detalhes e vicissitudes do debate, mas apenas 

destacar os argumentos principais que mais tarde servirão de importante subsídio para 

compreender a lei, os acertos e os equívocos do nosso direito. 

II. Breve incursão histórica no direito alemão 

 O debate sobre a concretização no direito alemão do XIX se desenvolveu em um 

contexto normativo diferente tanto do direito alemão do BGB quanto do direito brasileiro 

desde a entrada em vigor do CC/1916. Nesse período, o que explica a importância e o grande 

                                                 
23 Cap. I, B.III.2.(a) e (b), supra. 
24 Adam, Die Entwicklung, pp. 66 ss., falando em uma “teoria da tradição” (Traditionstheorie). 
25 Veith, Die Beschränkung, p. 32. 
26 Cap. I, B.IV.1, supra. 
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número de estudos sobre a concretização era o fato de a compra e venda de coisa incerta ser 

uma exceção à regra periculum est emptoris: até o direcionamento do objeto mediato da 

obrigação a uma coisa certa, o vendedor continuava obrigado a entregar uma quantidade de 

uma coisa pertencente a um gênero. Logo, se uma ou mais coisas do gênero fossem 

destruídas ou deterioradas por fato não imputável por nenhuma das partes, o prejuízo era 

suportado pelo vendedor. Em contrapartida, realizada a concretização, o quadro voltava ao 

normal: perfeita a obrigação, aplicava-se a regra periculum est emptoris e o risco da coisa 

passava a ser suportado pelo comprador, que deveria em regra pagar o preço, mesmo se não 

viesse mais tarde a receber a coisa por ter sido destruída por fato não imputável ao vendedor 

ou se a recebesse deteriorada. Esse regulamento não apresentava nenhuma dificuldade 

quando o comprador devesse buscar a coisa com o vendedor (obrigação quesível) ou o 

vendedor devesse levá-la até o comprador (obrigação portável): em ambos os casos, a 

concretização ocorria no momento da entrega.27 O problema surgia na compra e venda de 

remessa: embora existisse desde o ius commune um consenso de que o risco da coisa durante 

o transporte deveria ser suportado pelo comprador,28 os autores divergiam sobre como essa 

transferência do risco deveria ser justificada e configurada dogmaticamente.29 

 Para resolver essa dificuldade, surgiram diversas teorias. A exposição de toda a 

literatura e suas vicissitudes exigiria enorme espaço e não traria nenhum ganho para o estudo 

do direito brasileiro, seja do ponto de vista histórico, seja para compreender o direito 

vigente.30 Por esse motivo, serão tratadas, de maneira crítica, apenas as principais teorias – 

a de Thöl (1), Jhering (2), Bekker (3) e Regelsberger (4) – e os traços gerais da evolução do 

debate com o advento do BGB (5). O fato de essas teorias terem se desenvolvido, em maior 

ou menor medida, ao arrepio das fontes romanas31 (o que, aliás, era natural, pois, como 

vimos, o direito romano não conheceu uma compra e venda de coisa incerta32) dispensa uma 

menção a elas no texto e justifica dar atenção apenas aos argumentos centrais levantados por 

cada autor. 

                                                 
27 Griebl, Das Problem, pp. 18 ss.; Adam, Die Entwicklung, p. 70. 
28 HKK/Ernst §§ 446, 447 Rdnr. 10. 
29 Dernburg, Preußisches Privatrecht II, § 138, pp. 344 s. nt. 3; Hager, Die Gefahrübertragung, pp. 51, 53. 
30 Em detalhes sobre as teorias, Adam, Die Entwicklung, pp. 63 ss. 
31 Adam, Die Entwicklung, pp. 87 ss. 
32 Cap. I, A, supra. 
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1. Teoria de Thöl 

(a) Formulação teórica 

 O descobridor da pergunta sobre o risco na compra e venda de coisa incerta foi 

Heinrich Thöl.33 Partindo da discussão do ius commune, Thöl considerava imperfeita a 

compra e venda de coisa incerta enquanto uma coisa não tivesse sido separada 

(ausscheiden).34 Se todo o gênero perecesse antes disso, o risco seria suportado pelo 

vendedor com duas consequências: extinguir-se-iam tanto o dever do vendedor de entregar 

uma quantidade de uma coisa de certo gênero quanto o dever do comprador de pagar o preço. 

Se, porém, a coisa já tivesse sido separada (ausscheiden) e perecesse ou se deteriorasse antes 

da entrega, o risco do perecimento ou da deterioração seria suportado pelo comprador 

(periculum est emptoris).35 Estando a coisa em conformidade com o acordado, ou seja, 

conforme a prova (probemäßig) e livre de vícios, ela poderia ser adequadamente separada 

de três formas. Primeiro, quando a coisa separada fosse entregue ao comprador, pois a 

tradição vincularia ambas as partes e a separação seria vinculante.36 Segundo, quando uma 

coisa certa (espécie) fosse separada perante o comprador ou seu representante, por ex., com 

a medição, contagem ou pesagem da coisa. Terceiro, a separação também poderia ser 

realizada de maneira unilateral (einseitig) pelo vendedor, mas como isso teria a consequência 

de o comprador não ter como provar a ausência de efetiva escolha, ela deveria ser ao menos 

em princípio negada.37 Para contornar essa dificuldade – continua Thöl – seria mais 

adequado exigir uma separação bilateral (zweiseitige Auscheidung), de modo que ambas as 

partes estivessem de acordo (einig sein) sobre a coisa separada do gênero. Esse acordo não 

seria, porém, equivalente ao de uma compra e venda de coisa certa; a separação exigiria que 

o comprador pudesse direcionar seus pensamentos (Gedanken) à coisa separada. Para tanto, 

um mero anúncio genérico (allgemeine Anzeige) não bastaria; antes, o comprador deveria 

ser informado sobre a separação a ponto de a prova da identidade entre a coisa separada e a 

perecida ou deteriorada pudesse ser realizada.38 

 Essa formulação tornou-se conhecida na literatura como “teoria da separação” 

(Ausscheidungstheorie),39 “teoria da individualização” (Individualisierungstheorie)40 e, 

                                                 
33 Hofmann, Ueber das periculum, § 43, p. 120; Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (379 s.); Adam, Die Entwicklung, 

p. 66; Griebl, Das Problem, p. 18. 
34 Thöl, Handelsrecht I, § 73, pp. 308 s. 
35 Thöl, Handelsrecht I, § 73, pp. 309 s. 
36 Thöl, Handelsrecht I, § 74, p. 311. 
37 Thöl, Handelsrecht I, § 74, pp. 314 ss. 
38 Thöl, Handelsrecht I, § 74, pp. 316 s. 
39 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (380); Dietze, Die Beschränkung, pp. 32 s. 
40 Hofmann, Ueber das periculum, § 43, p. 120. 
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mais tarde, foi denominada pelo próprio Thöl de “teoria da aparição” (Apparitionstheorie).41  

Na base dela encontra-se a diferenciação entre vontade (Wille) necessária para a vinculação 

a um contrato e o conhecimento (Wissen) sobre a coisa a ser dada em adimplemento: como 

qualquer das coisas do gênero é apta para o adimplemento da obrigação, não seria necessário 

que a vontade (Wille) do comprador recaísse sobre o objeto específico; bastaria, pelo 

contrário, o conhecimento (Wissen) para que a compra e venda se tornasse perfeita e o risco 

fosse transferido para o comprador. Por outras palavras, o comprador suportaria o risco 

quando a obrigação adquirisse um objeto determinado assim que a vontade e o conhecimento 

do vendedor e (apenas) o conhecimento do comprador fossem dirigidos a uma coisa certa. 

Nesse sentido, não bastaria a mera separação unilateral do vendedor, mas também a efetiva 

entrega ou o reconhecimento (Anerkennung) da coisa pelo comprador não seriam exigidos. 

Essencial seria apenas o anúncio da coisa separada com elementos suficientes para 

comprovar mais tarde sua identidade. De fato, estando as partes vinculadas à compra e venda 

desde sua conclusão, seria equivocado exigir delas um novo acordo apenas para fixar o 

objeto mediato da obrigação, especialmente quando o comprador não pode negar o 

recebimento de uma coisa que esteja em conformidade com o estabelecido no contrato. Ao 

mesmo tempo, o conhecimento e a possibilidade de comprovação possibilitam ao comprador 

um mínimo de segurança contra eventuais abusos do vendedor.42 A exigência de 

bilateralidade não significa a necessidade de celebrar um novo negócio jurídico nem da 

participação ativa do comprador, mas apenas a possibilidade de identificação da coisa 

separada pelo comprador.43 

 No contexto histórico da evolução da compra e venda de coisa incerta, a teoria de 

Thöl significou a continuidade da tendência do ius commune de submeter a compra e venda 

de coisa incerta à emptio ad mensuram. Também para ele, a compra e venda somente se 

tornava perfeita quando seu objeto pudesse se manifestar concretamente (“appareat”), ou 

seja, quando estivesse determinado quanto à sua especificidade (quid), qualidade (quale) e 

quantidade (quantum). Daí o próprio Thöl ter denominado sua concepção como “teoria da 

aparição” (Apparitionstheorie): o objeto da compra e venda somente passava a ser uma coisa 

certa quando a coisa “aparecesse” concretamente para o comprador. Na prática, esse 

“aparecimento” seria assegurado pelo conhecimento do comprador por meio do aviso que 

                                                 
41 Handelsrecht I.25, § 262, p. 262. Alguns autores apenas se referem, assim como nós, apenas à “teoria de 

Thöl”. Assim, por ex., Adam, Die Entwicklung, pp. 70 ss. 
42 No mesmo sentido, Schermaier, in: Estudos Eckert, p. 762. 
43 Logo, a teoria de Thöl não deveria ser taxada de “bilateral” em sentido próprio, já que a participação do 

comprador é somente passiva – Cf. Adam, Die Entwicklung, p. 72, nt. 200. 
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deveria chegar (ou ao menos potencialmente chegar) ao comprador (ele seria uma declaração 

de vontade receptícia) e conter dados suficientes para permitir a identificação da coisa 

separada. Essa perspectiva, cuja inegável vantagem era estar o mais próximo possível das 

fontes vigentes à época de Thöl, tinha a consequência de retirar do vendedor a possibilidade 

de desfazer a concretização e de dispor da coisa: uma vez separada a coisa, o risco da perda 

ou deterioração transmitia-se ao comprador e a compra e venda passava a seguir todas as 

regras da compra e venda de coisa certa.44 

(b) Críticas 

 Apesar de ter sido recepcionada por diversos autores no período,45 a teoria de Thöl 

logo foi atacada na doutrina. As críticas se dirigiram basicamente em três direções, 

nomeadamente a exigência de bilateralidade, o momento da separação e a forma como ela é 

realizada. Contra a bilateralidade, foram levantados os seguintes argumentos. Sendo 

pressuposto da teoria de Thöl que o perigo da perda ou deterioração da coisa por fato não 

imputável a nenhuma das partes somente poderia ser transferido ao comprador, quando todos 

os requisitos da transmissão do risco em obrigação de dar coisa certa estivessem presentes, 

o conhecimento (Wissen) deveria ser tão importante quanto a vontade (Willen). Como, 

porém, a vontade do comprador já não é mais relevante, pois, segundo o próprio Thöl, ele já 

está vinculado à indicação genérica da coisa, também não há motivo algum para exigir seu 

conhecimento quanto à coisa exigida.46 Afinal, estando a coisa em conformidade com o 

contrato, o comprador não poderia rejeitá-la pelo simples fato de ele não ter sido informado 

de sua separação momentos antes. Ao mesmo tempo, a prova da identidade entre a coisa 

separada e a perdida ou deteriorada não dependeria de um aviso (Bericht) segundo o direito 

comum alemão.47 Do ponto de vista teleológico, pode-se acrescentar ainda o seguinte 

questionamento: se o motivo do aviso é possibilitar a prova da separação e, assim, proteger 

o comprador contra eventuais abusos do vendedor, exigir sempre um aviso significa, no 

resultado, tomar o meio pelo fim, pois, caso o vendedor consiga provar que a separação da 

coisa destruída ou deteriorada se deu antes do perecimento ou deterioração, não há por que 

exigir sempre o aviso. Por outras palavras, o aviso do comprador pelo vendedor poderia, 

                                                 
44 Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, pp. 68 s. 
45 Dentre outros, Friedrich Mommsen, Puchta e Arndts. Para essas e outras referências, cf. Adam, Die 

Entwicklung, pp. 73 s. 
46 Hofmann, Ueber das periculum, § 43, pp. 121 s.; Dietze, Die Beschränkung, pp. 54 s.; Adam, Die 

Entwicklung, pp. 78 s. 
47 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (383); Hofmann, Ueber das periculum, § 43, p. 122; Dietze, Die Beschränkung, 

p. 55. 
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nessa perspectiva, constituir um meio de prova (talvez o mais comum e o mais adequado 

para proteger o comprador), mas não poderia ser tido como o único admissível nem ser 

generalizado para todas as situações. 

 Além de o aviso ser questionável quanto à sua necessidade, ele também permitiria 

que o vendedor deslocasse o risco da perda ou deterioração da coisa para a esfera do 

comprador no momento mais oportuno para ele. Por outras palavras, a transferência do risco 

ficaria sujeita à enorme discricionariedade do vendedor. Em um contrato de compra e venda 

realizado em 1º de abril para ser adimplido em 1º de maio, o vendedor poderia separar uma 

coisa tanto em 1º de maio quanto em 1º de abril, ou mesmo em qualquer um dos dias entre 

esses termos. Como corretamente apontou Jhering, a depender do caso, uma separação 

poderia ser bastante favorável ao vendedor e desfavorável ao comprador, por ex., quando a 

cidade do vendedor estivesse prestes a ser invadida, ele poderia separar ou de alguma forma 

individualizar a coisa a ser entregue, enviar um aviso ao comprador, deixá-la ser confiscada 

pelos invasores e depois cobrar todo o preço do comprador. O mesmo procedimento poderia 

ser adotado pelo negociador de madeiras, quando houvesse ameaça de perder toda a sua 

mercadoria devido a uma enchente.48 Essa possibilidade de o vendedor decidir 

unilateralmente o momento da concretização implicava, sem dúvida, ao menos em casos 

excepcionais, um desbalanceamento do contrato, porquanto o comprador ficava subordinado 

à conveniência e às oportunidades do vendedor, mas era ao menos em parte 

contrabalanceado pelo dever de custódia (existente desde o direito romano49) do vendedor. 

 Por último, a separação nos termos defendidos por Thöl é igualmente questionável 

pela falta de critérios fixos sobre o modo como ela deve ser realizada: bastaria uma escolha 

na frente de testemunhas, ou seria suficiente o empacotamento, a aposição de uma marca 

diferenciadora ou a documentação escrita da escolha? No caso de compra e venda de 

remessa, a separação já teria ocorrido se a coisa se perdesse ou sofresse um dano no caminho 

para a transportadora ou no momento do carregamento?50 Novamente Jhering menciona dois 

casos para mostrar o problema dessa teoria. O estabelecimento comercial “N” vendeu 30.000 

quilos de coque (um tipo de carvão) para “A” na cidade “X” e 30.000 quilos do mesmo 

produto para “B” na cidade “Z”, encarregou “P” para efetuar o transporte e entregou-lhe 

60.000 quilos de coque sem que os 30.000 quilos de “A” e de “B” fossem separados. “P” 

embarcou, então, 40.000 quilos em um navio grande e 20.000 quilos em um navio pequeno. 

                                                 
48 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (385 s.); Dietze, Die Beschränkung, pp. 55 s. 
49 Cap. I, A.II.2.(b), supra. 
50 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (387 s.). 
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Na noite antes da partida, o carregamento do navio menor foi destruído por uma forte 

tempestade. “P” navegou, então, até a cidade “X”, entregou 30.000 quilos de coque a “A”, 

continuou até “Z” e entregou os 10.000 restantes a “B”. “N” exigiu de “B” o preço total de 

30.000 quilos, mas “B” se recusou a pagar mais do que o valor correspondente aos 10.000 

quilos recebidos. Segundo a teoria de Thöl, no momento da tempestade ainda não havia 

ocorrido a separação e, portanto, o risco do perecimento deveria ser suportado pelo 

vendedor, resultado que, na visão de Jhering, ofende o sentimento jurídico de justiça 

(Rechtsgefühl).51 O segundo caso envolve a venda de bebidas em um restaurante: um cliente 

pede uma garrafa de vinho. O garçom dirige-se ao depósito, separa uma garrafa e, na frente 

do cliente e antes de servi-la, ela cai no chão e quebra sem sua culpa. Fosse aqui aplicada a 

teoria de Thöl, o cliente teria de suportar o prejuízo, o que, no entanto, não é aceitável52 nem 

é seguido pela prática.53 

2. Teoria do fornecimento, de Jhering 

(a) Formulação teórica 

 Após ter criticado com bons argumentos a teoria de Thöl, Jhering desenvolveu uma 

solução própria denominada por ele mesmo de “teoria do fornecimento” 

(Lieferungstheorie),54 também chamada por outros de “teoria do cumprimento” 

(Erfüllungstheorie).55 Ponto de partida é a substituição do conceito de separação 

(Ausscheidung) pelo de fornecimento (Lieferung): o risco da coisa não se deslocaria com a 

efetiva escolha seguida de um anúncio ao credor, mas com o efetivo fornecimento ou com o 

fornecimento impedido pela mora do credor. O conceito de fornecimento na teoria de 

Jhering não é unitário, como o de separação acompanhada de um anúncio, mas varia 

conforme o conteúdo da obrigação a ser satisfeita. Quando o vendedor tiver de ir até o 

domicílio do comprador entregar a coisa, o fornecimento ocorreria quando ele se dirigisse 

ao domicílio deste e entregasse ou ao menos tentasse entregar a coisa. Quando o comprador 

for obrigado a buscar a coisa no domicílio do vendedor, o fornecimento ocorreria com a 

efetiva entrega da coisa ao comprador ou com a fixação de um tempo razoável em que o 

vendedor se poria à disposição do comprador para entregá-la. Quando, por último, o 

                                                 
51 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (388 c/c 367 s.). 
52 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (388 c/c 369 s.); Dietze, Die Beschränkung, p. 56. 
53 Na sociedade de nossos dias, basta pensar no exemplo do pão na padaria: se o atendente apanhar um pão 

com o pegador na frente do cliente e derrubá-lo antes de colocá-lo na embalagem, ele certamente pegará um 

outro e cobrará apenas o preço de um. 
54 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (372 et passim). 
55 Dernburg, Pandekten II5, § 96, pp. 266 s., nt. 10; Dietze, Die Beschränkung, p. 33. 



 

276 

 

vendedor tiver de enviar por correio (seja por navio, seja por terra) a coisa para o domicílio 

do comprador, o comprador assumiria o risco a partir do efetivo envio. Do ponto de vista 

prático, o fornecimento se realizaria de três formas muito diferentes entre si, mas que têm, 

juridicamente, um aspecto comum: em todas elas o perigo da perda ou deterioração da coisa 

se transfere ao comprador quando o vendedor tiver feito tudo a que ele deveria ser obrigado 

a fazer segundo a vontade estabelecida no contrato.56 

 Nessa proposta, o critério da separação da coisa é abandonado. Por um lado, ela não 

seria suficiente em nenhuma das possíveis configurações do fornecimento: se o comprador 

tiver de ir buscar a coisa no domicílio do vendedor, o perigo somente seria transferido ao 

comprador com a entrega ou com sua constituição em mora, mesmo se a coisa já tivesse sido 

separada antes; se o vendedor tiver de levar a coisa até o domicílio do comprador, o perigo 

apenas se transferiria com a entrega, de forma que se a coisa perecesse ou se deteriorasse no 

caminho, o prejuízo correria por conta do vendedor; se, por último, a coisa tiver de ser 

enviada ao domicílio do comprador, o risco até a entrega da coisa ao transportador seria 

suportado pelo vendedor. Por outro lado, ela também não seria necessária, porque em 

determinados casos o risco poderia ser transferido para a esfera do comprador mesmo antes 

da efetiva separação. O exemplo paradigmático mencionado por Jhering é o da venda de 

30.000 quilos de coque por “N” para “A” e “B”, sendo os 60.000 quilos transportados 

conjuntamente por “P”: aqui, embora a quantidade de coque a ser entrega a “A” e a “B” não 

tivesse sido separada no momento da perda de 20.000 quilos em uma tempestade, o risco 

teria sido transferido para os compradores, porque o vendedor teria feito tudo o que lhe era 

exigível segundo a intenção consubstanciada nos contratos e, portanto, haveria 

fornecimento.57 A consequência seria, portanto, dar provimento ao pedido de “N”, pois, 

tendo o risco sido deslocado para os compradores, ele poderia exigir todo o preço do coque, 

apesar de uma parte ter se perdido no caminho. Logo, o mero ato de separar a coisa não teria, 

por si só, nenhuma consequência na teoria de Jhering. 

 O conceito central da teoria de Jhering é, portanto, o de fornecimento. Enquanto ele 

não ocorresse, a obrigação seria de coisa incerta, ou seja, a metamorfose (Verwandlung) do 

objeto (mediato) da obrigação de coisa incerta em coisa certa ocorreria junto com e por meio 

do fornecimento. O genus continuaria a ser objeto (mediato) da obrigação (“Objekt des 

debere”) até o último momento; a species seria somente objeto do cumprimento (“Objekt 

                                                 
56 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (370 ss. et passim). 
57 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (372). 



 

277 

 

des solvere”). Todos os atos anteriores, como os de escolher, separar, marcar, pesar etc., não 

seriam nem vinculantes, nem teriam, por si só, qualquer consequência; juridicamente, 

haveria apenas uma preparação para o cumprimento do dever obrigacional.58 Para a vida da 

obrigação, a introdução desse novo conceito tem enorme significado: ao contrário das 

demais perspectivas, a compra e venda de coisa incerta não se diferenciaria mais da de coisa 

certa pelo fato de aquela ter uma fase anterior entre a conclusão do contrato e a 

concretização, mas esse conceito mesmo seria substituído pelo de fornecimento. No entender 

de Jhering, a teoria de Thöl teria como pressuposto a possibibilidade de ocorrer uma 

metamorfose (Verwandlung) do objeto (mediato) da obrigação de dar coisa incerta em coisa 

certa, mudança essa que permitiria acomodar a regra periculum est emptoris. Exatamente 

esse pressuposto não teria sido devidamente comprovado59 e, por isso, não haveria motivo 

para essa metamorfose ocorrer dessa forma. Para Jhering, ela se operaria com, através e no 

fornecimento, porque somente uma coisa certa (e não uma coisa qualquer) poderia ser 

fornecida ao comprador.60 Com isso, abandonava-se a ideia de uma obrigação de dar coisa 

incerta que se transformava em obrigação de dar coisa certa antes da prestação em prol do 

conceito de fornecimento, o qual faria possível a obrigação se manter com objeto incerto até 

o momento em que o vendedor realizasse todos os atos a que estivesse obrigado conforme o 

contrato. 

 Dessa forma, Jhering lograva resolver os três problemas da teoria de Thöl acima 

apontados. A necessidade de um aviso (a bilateralidade) não constituiria uma dificuldade, 

porque, não sendo a separação nem condição necessária nem suficiente para a transferência 

do risco, também não haveria motivo algum para exigir uma comunicação desse ato ao 

comprador. O momento da transferência do risco não poderia, como na teoria de Thöl, ser 

manipulado pelo vendedor conforme seu interesses, subjugando, assim, o comprador; ao 

contrário, na teoria de Jhering, esse momento seria fixado conforme o tipo de obrigação: se 

o comprador devesse buscar a coisa no domicílio do vendedor, o fornecimento ocorreria no 

momento da entrega ou da constituição em mora do comprador; se o vendedor devesse levá-

la ao domicílio do comprador, ele se daria com a efetiva entrega ou o oferecimento seguido 

da constituição em mora do comprador; ou se o vendedor devesse enviar a coisa ao domicílio 

do comprador, ele ocorreria com a entrega da coisa ao transportador.61 Por último, o modo 

                                                 
58 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (418). 
59 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (390). 
60 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (385). 
61 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (386 s.). 
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como o vendedor realiza o fornecimento não seria discricionário como a separação da teoria 

de Thöl. No sistema de Jhering, essa dificuldade nem mesmo se apresentaria, pois nele a 

separação não é, como visto, nem necessária nem suficiente para transferir o risco para o 

comprador. 

 No quadro da evolução histórica da compra e venda de coisa incerta, a teoria do 

fornecimento foi a primeira tentativa de romper com sua subordinação à compra e venda de 

coisa certa. Como afirmou expressamente Jhering, a compra e venda de coisa incerta 

permaneceria como tal desde seu nascimento até o fornecimento, ou seja, ela não teria mais 

de ser transformada em compra e venda de coisa certa para ocorrer a transferência do risco 

para o comprador. Pela primeira vez, a compra e venda de coisa incerta não foi considerada 

uma exceção diante da compra e venda de coisa certa, mas uma opção ao lado dela: enquanto 

o dever do vendedor de uma coisa certa residiria em entregá-la ao comprador e garantir a 

aquisição da propriedade (responsabilidade por evicção), o dever do vendedor de uma coisa 

incerta consistiria em realizar o fornecimento, cujo conteúdo variaria conforme o vendedor 

tivesse de levar a coisa ao comprador, o comprador tivesse de buscá-la ou o vendedor tivesse 

de enviá-la. A compra e venda de coisa incerta não deveria mais ter como modelo a emptio 

ad mensuram; após tantos séculos, a antiga afirmação de Accursius “sic fit venditio in 

quantitate, sive in genere: quod idem est”62 foi, enfim, reanalisada e negada. Indiretamente, 

Jhering colocou em dúvida se a mensura (concretização) seria realmente necessária para a 

compra e venda de coisa incerta, afinal, ao menos no caso da venda de coque, o vendedor 

teria feito tudo o que lhe era exigível e transferido o risco para os compradores, apesar de a 

prestação de cada um deles (30.000 quilos de coque) não ter sido separada antes da 

ocorrência da tempestade e da perda de uma parte da mercadoria.63 

(b) Consequências sistemáticas 

 A teoria desenvolvida por Jhering tem ao menos quatro consequências sistemáticas 

na compra e venda e na teoria geral das obrigações. Ao negar a necessidade de a compra e 

venda de coisa incerta ter de se transformar em compra e venda de coisa certa e, por 

conseguinte, ao negar a aplicação das regras daquela a esta, operam-se quatro mudanças na 

dinâmica da compra e venda de coisa incerta. Primeiro, é introduzido o conceito de 

fornecimento, o qual, sem se confundir nem com a separação fática da coisa nem com o 

cumprimento da obrigação em si, simplesmente servia para estabelecer o momento a partir 

                                                 
62 Cap. I, B.II.1, supra. 
63 Nesse sentido, Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, pp. 72 s. 
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do qual o vendedor havia feito tudo o que lhe era exigível e, portanto, o risco da perda e da 

deterioração seria deslocado para a esfera do comprador. Segundo, se a compra e venda de 

coisa incerta já não precisa se submeter à compra e venda de coisa certa, mas constitui um 

tipo contratual à parte, o conceito de perfeição não é mais necessário. Terceiro, junto com a 

perfeição também o conceito de separação se torna desnecessário, afinal, se a compra e venda 

de coisa incerta não precisa mais se tornar certa para transmitir o risco (pense-se, por ex., no 

caso no transporte conjunto de mercadorias para dois compradores), não há por que manter 

um ato intermediário entre eles. Quarto, e essa talvez seja a consequência mais importante, 

se o vendedor de uma coisa incerta somente transfere o risco para o comprador quando ele 

tiver feito todo o que fosse dele exigível conforme o conteúdo da obrigação, implicitamente 

se está abrindo mão da regra periculum est emptoris.64 Como o risco somente é transferido 

com o fornecimento, a transferência do risco já não depende apenas da conclusão do 

contrato, mas ocorre em momento posterior. Exatamente a amplitude dessas mudanças (em 

especial o abandono da regra periculum est emptoris) explica ao menos em parte – o outro 

motivo foi a falta de comprovação nas fontes romanas65 – por que a teoria de Jhering não 

foi seguida por seus contemporâneos nem teve grande impacto na prática.66 

Além da dogmática da compra e venda e, indiretamente, o regulamento das 

obrigações de dar coisa incerta, a teoria do fornecimento também deixou importante rastro 

na teoria geral das obrigações ao exigir uma nova classificação das obrigações quanto ao 

lugar. No sistema de Jhering, há três possíveis regras sobre o lugar do adimplemento: a 

obrigação é quesível, quando o credor deve buscar a coisa no domicílio do devedor; portável, 

quando o devedor deve levar a coisa ao domicílio do credor; ou de remessa, quando o 

devedor deve enviar a coisa por correio ao domicílio do credor. Para a aplicação do direito, 

cada uma dessas formas de adimplemento tem influência para determinar (i) qual o dever de 

prestação do devedor (e, por tabela, o que o credor pode exigir dele), (ii) se a obrigação foi 

cumprida de maneira oportuna e – o mais importante – (iii) quem suporta o risco da perda 

ou deterioração da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes antes de sua efetiva 

entrega ao credor. Essa tricotomia obrigação quesível, portável e de remessa é um dos 

característicos da teoria de Jhering; na teoria de Thöl, ao contrário, pouco importa o tipo de 

                                                 
64 Com razão, Schermaier, in: Estudos Eckert, p. 763. 
65 Schermaier, in: Estudos Eckert, p. 763. 
66 Mesmo após a teoria de Jhering ter sido formulada, a teoria de Thöl continuou a predominar, como comprova 

Adam, Die Entwicklung, pp. 100 ss. 
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obrigação, pois em todas elas o único elemento relevante é se o credor foi devidamente 

cientificado da separação da coisa por meio de um aviso.67 

(c) Críticas 

 A qualidade dos argumentos, a clareza dos exemplos e a aderência prática do artigo 

de Jhering dificultaram a crítica da época, a qual, sem atingir o cerne da teoria do 

fornecimento, se restringiu a aspectos marginais.68 Apesar disso e mesmo da omissão da 

literatura alemã posterior, que se limita a apresentar a proposta de Jhering como o state-of-

the-art sobre o tema,69 ela pode ser questionada sob pelo menos dois aspectos. Primeiro, o 

pressuposto de “libertar” a compra e venda de coisa incerta da de coisa certa no sentido de 

que aquela não precisaria mais se transformar nesta, mas constituiria uma espécie de 

obrigação à parte, não pode ser levado até suas últimas consequências. Na teoria de Jhering, 

há dois tipos de compra e venda: a de coisa certa, que seguiria a regra periculum est emptoris, 

e a de coisa incerta, que permaneceria assim até o momento do fornecimento, quando o risco 

da perda ou perecimento da coisa seria transferido para a esfera do comprador. Deve-se, 

porém, fazer a seguinte pergunta: como o vendedor poderia adimplir sua obrigação sem antes 

de alguma forma escolher ou separar uma coisa para realizar a prestação? Ou, dito de outra 

forma, como o risco da perda ou deterioração de uma coisa poderia ser transferido para a 

esfera do comprador sem que essa mesma coisa seja antes ao menos parcialmente 

determinada? Jhering respondeu a essas perguntas da seguinte forma: “... geschuldet wird 

stets nur ein genus, nie eine species, letztere erscheint erst, wenn das Schulden aufhört, mit 

der Leistung, oder kurz: Gegenstand der Obligation ist ein genus, der Solution die species”.70 

Mas, se uma “species” é objeto do cumprimento, não é necessária uma transformação ou ao 

menos concretização da dívida em uma única coisa? Aqui o próprio Jhering revela a 

fragilidade de sua teoria, pois, no fundo, ela não nega a necessidade da metamorfose de um 

“genus” em uma “species”, mas apenas a possibilidade dessa transformação ocorrer antes 

do cumprimento: “Warum muss das genus noch vor der Leistung sich in eine species 

verwandeln? Nach meiner Theorie erfolgt diese Verwandlung erst dann, wenn sie logisch 

                                                 
67 Exatamente por isso Thöl coloca em dúvida a pertinência da tritocomia obrigação quesível, portável e de 

remessa ao questionar a teoria do fornecimento – Cf. Handelsrecht I.25, § 262, pp. 262 s, nt. 4. 
68 Em detalhes, Adam, Die Entwicklung, pp. 89 s. 
69 Assim, por ex., Schermaier, in: Estudos Eckert, pp. 759 ss.; Dietze, Die Beschränkung, pp. 58 ss. et passim. 

Em sentido diverso, Ernst considera os argumentos essenciais de Jhering discutíveis (fragwürdig), mas 

infelizmente não entra em pormenores – Cf. Estudos Knobbe-Keuk, p. 72. 
70 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (384) (tradução: “... devido é apenas um genus, nunca uma specie, a última 

aparece somente quando a dívida (Schulden) desaparece com a prestação (Leistung), ou de maneira breve: 

objeto da obrigação é um genus, <objeto> do cumprimento (Solution) a species”). 
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nothwendig geboten ist, mit, durch und in der Leistung (denn geliefert werden kann nicht 

ein Stück, sondern nur das Stück)...”71 

 Segundo, se apenas uma coisa certa (“species” na linguagem de Jhering) pode ser 

objeto do adimplemento e se o risco da perda ou deterioração somente pode incidir sobre 

uma coisa determinada, não só a coisa incerta tem de deixar de ser em algum momento 

incerta, como é necessário um ato para eliminar essa indeterminação. Esse ato de transformar 

uma coisa incerta (“genus”) em uma coisa certa (“species”) denomina-se, no sistema de 

Jhering, “fornecimento”. Ora, se a função desse “fornecimento” é direcionar a obrigação 

para uma coisa certa em vista do cumprimento, ele não corresponde exatamente à separação 

com aviso da teoria de Thöl? Por outras palavras, o conceito de fornecimento realmente 

substitui a separação com aviso, como quer Jhering, ou apenas confere a ela um novo 

formato e lhe atribui consequências jurídicas diversas? Querendo ou não, o fato de somente 

uma coisa certa poder ser objeto do cumprimento da obrigação faz com que o direcionamento 

da obrigação de dar coisa incerta em certa seja um imperativo lógico (decorrente da própria 

natureza das coisas) o qual pode ocorrer tanto em momento anterior, como na teoria de Thöl, 

quanto ser reservado para um último momento, dando-se, então, em um “segundo jurídico”72 

antes do cumprimento propriamente dito.73 Em linguagem moderna, isso decorre de uma 

imposição de um dos princípios cardeais dos direitos reais, nomeadamente do princípio da 

especialidade, segundo o qual efeitos de direito real (a transferência do risco é um deles) têm 

necessariamente de ter por objeto uma coisa certa.74 

 O exemplo do carregamento mencionado por Jhering para comprovar sua teoria não 

desmente o fato de ainda assim ser necessária a determinação de uma coisa certa para o 

cumprimento por meio de um ato (seja ele denominado “concretização” ou “fornecimento”). 

No caso, o embarque dos 60.000 quilos de coque de fato não pode ser visto como uma 

separação no sentido de tornar a coisa certa, mas isso não implica que a dívida não tenha de 

alguma forma sido alterada. Na verdade, o ato de embarcar significa, sistematicamente, uma 

                                                 
71 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (385): (tradução: “Por que deve o genus ainda antes do cumprimento se 

metamorfosear em uma species? Segundo a minha teoria, essa metamorfose ocorre primeiramente se ela for 

logicamente necessária, com, através e na prestação (porque não uma coisa, mas apenas a coisa pode ser 

fornecida) ...”, grifos no original). 
72 Sobre essa expressão, ver Wieacker, in: Estudos Wolf, pp. 421 ss. 
73 Nesse sentido, Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (352 s.). 
74 O princípio (ou mandamento) da especialidade pode ter três significados: (i) somente há direitos reais em 

coisas individualizadas; (ii) um direito real e uma disposição de direito real sempre abarca toda a coisa, e não 

apenas partes dela; (iii) um direito real não pode ser dirigido a coisas incertas. Cf. Wieling, SachenR I, § 1 II 4 

a, p. 22. No caso, como a transferência do risco é um efeito de direito real, ele necessariamente tem de se referir 

a uma coisa individualizada. 
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concretização no sentido de restringir o gênero e assim possibilitar a incidência da regra 

sobre transferência do risco sobre um todo determinado. Antes do embarque, os contratos de 

compra e venda celebrados com “A” e “B” tinham por objeto qualquer coisa do gênero; após 

o embarque, o objeto de cada um desses contratos alterou-se para ser 30.000 quilos de coque 

dos 60.000 quilos embarcados, ou seja, o gênero deixou de ser qualquer coque existente no 

mundo para se restringir apenas aos 60.000 quilos de coque embarcados por “N” nos navios 

do transportador “P”. Nesse sentido, o fornecimento realizado por “N” significou uma 

concretização da dívida “em menor grau” ou “parcial”,75 comprovando, de um lado, a 

necessidade de um ato intermediário entre a celebração da compra e venda de coisa incerta 

e a transferência do risco e, de outro lado, a correspondência funcional entre “concretização” 

(separação combinada com aviso, na teoria de Thöl) e “fornecimento”. No fundo, a 

consequência da teoria de Jhering não consistiu em criar regras autônomas para a compra e 

venda de coisa incerta, porquanto também o fornecimento acaba, em última instância, 

levando a uma equiparação entre obrigação de dar coisa certa e incerta quanto à transferência 

do risco da perda ou deterioração. Antes, o verdadeiro resultado alcançado foi eliminar toda 

e qualquer discricionariedade do vendedor, o qual não poderia mais deslocar para o 

comprador o risco da perda ou deterioração da coisa quando lhe fosse mais conveniente, mas 

apenas quando, conforme a natureza da obrigação, ele tivesse realizado determinados atos. 

3. Teoria da individualização, de Bekker 

(a) Formulação teórica 

 Em uma terceira via entre as teorias de Thöl e a de Jhering, Bekker sustenta o que ele 

mesmo chamou de “teoria da individualização” (Individualisierungstheorie).76 Ponto de 

partida é a crítica à teoria do fornecimento à luz do seguinte caso que teria chegado a seu 

conhecimento: o proprietário de uma fazenda comprou, no mercado, 50 potros de 

determinado tamanho e idade por certo preço de um mercador de cavalos. Na mesma 

ocasião, ficou acordado que os potros seriam entregues no pátio do mercado e que somente 

os potros escolhidos por um amigo do comprador, “A”, poderiam ser entregues, devendo o 

                                                 
75 A concretização “em grau máximo” ocorreria mais tarde, no momento da entrega da quantidade pelo 

transportador a cada um dos compradores. Essa situação é tratada pela doutrina alemã mais recente sob a 

epígrafe “concretização em diversas fases” (merhstufige Konkretisierung) – Cf. Staudinger/Schiemann (2015) 

§ 243 Rdnr. 33; Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 III 6, pp. 242 ss. Ver também as considerações de 

Bekker, que critica, com razão, a possibilidade de “A” receber 30.000 quilos de coque e “B” apenas 10.000 

quilos (cf. JhgdR 5 (1962), 350 (376 s.)). Ora, se “N” se desonerou do risco com a entrega dos 60.000 quilos 

ao transportador “P” e no momento do perecimento de 20.000 quilos ainda não havia uma separação, o prejuízo 

deveria ser partilhado entre os dois compradores, “A” e “B”, e não apenas por “B”. 
76 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (380). 
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mercador dirigir-se à fazenda deste para ser realizada a escolha. Conforme o contrato, o 

vendedor enviou 80 potros para a fazenda de “A”, dos quais 50 foram selecionados e 

devidamente marcados. Em seguida, o vendedor retornou para o mercado, levando os 50 

potros escolhidos e negociando os demais na medida do possível. Neste caso, pergunta 

Bekker, se um ou mais dos 50 potros escolhidos fossem fulminados por um raio no caminho 

para o mercado, quem deveria arcar com o prejuízo? Para Bekker, o sentimento jurídico 

(Rechtsgefühl) diria ser o risco do comprador, mas, continua, seguindo-se a teoria de 

Jhering, o vendedor sofreria o prejuízo, pois ele não teria realizado tudo o que lhe seria 

exigível pelo contrato (o fornecimento) antes da efetiva entrega dos potros ao comprador.77 

De fato, não há motivo objetivo para tratar diferentemente uma compra e venda de 50 potros 

como coisa certa (por ex., se o vendedor somente tivesse 50 potros e o comprador comprasse 

todos) de uma compra e venda de coisa incerta após a devida escolha e separação dos animais 

conforme determinação do comprador (no ex., por seu representante): em ambos os casos, 

há 50 potros escolhidos que devem ser transportados pelo vendedor para o local do 

pagamento. 

 Para resolver esse caso, que revelaria uma imperfeição da teoria de Jhering, Bekker 

negou a necessidade do conceito de fornecimento e afirmou que toda obrigação de dar coisa 

incerta deveria se transformar em obrigação de dar coisa certa o mais tardar no momento do 

cumprimento (Erfüllung).78 Logo, no sistema de Bekker a concretização poderia ocorrer (i) 

antes da prestação (Leistung) em razão de ajuste das partes sobre a sua forma (por ex., se um 

terceiro deve realizar a escolha) ou por acordo das partes;79 ou (ii) junto com o cumprimento. 

Neste segundo caso, se a obrigação fosse quesível ou portável, a concretização ocorreria com 

a efetiva entrega da coisa e sua aceitação pelo comprador. Se, porém, ela fosse de remessa, 

ela se daria apenas com o recebimento da coisa pelo comprador, porque antes desse momento 

o vendedor ainda poderia entregar coisa diferente da enviada e, portanto, a obrigação ainda 

não teria sido definitivamente direcionada a uma coisa certa. No entanto, como o resultado 

dessa regra não corresponderia à vontade presumida das partes quanto à transferência do 

risco da perda ou deterioração, dever-se-ia presumir a concretização já no momento do envio 

da coisa para o comprador.80 No caso da venda de potros, a teoria de Bekker permitiria a 

transferência do risco da perda ou deterioração no momento da escolha pelo representante 

                                                 
77 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (377). 
78 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (352 s.). 
79 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (382). 
80 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (388). 
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do comprador. Já no caso sobre a venda de coque, Bekker chegaria a um resultado bastante 

distinto do de Jhering: enquanto para este ocorre a transferência do risco para os 

compradores “A” e “B” com a entrega da coisa ao transportador “P”, ou seja, com o 

fornecimento, para Bekker o risco não poderia ter sido transferido, porque a coisa ainda não 

havia sido separada.81 Em consequência, enquanto para Jhering o vendedor “N” poderia 

exigir o preço inteiro dos dois compradores “A” e “B”, para Bekker ele somente poderia 

exigir de “B” (que recebeu apenas 10.000 quilos de coque, em vez dos 30.000 quilos 

comprados) o valor correspondente à quantidade recebida. 

 Com isso, Bekker adotou uma posição conciliatória entre Thöl e Jhering.82 A 

separação efetiva da coisa seguida de um aviso do comprador (teoria da separação bilateral) 

não seria suficiente por dois motivos. Primeiro, o aviso não seria, em regra, vinculante, pois 

ele não seria nada mais que uma oferta para uma coisa certa tomar o lugar de uma coisa 

incerta, e, consequentemente, não poderia transferir o risco para o comprador. Segundo, se 

o vendedor poderia, de fato, escolher uma coisa dentre as pertencentes ao gênero e realizar 

a especialização, a possibilidade de transferir o risco da perda ou deterioração para a esfera 

do comprador não poderia ficar sujeita apenas à sua vontade. Esse aviso deveria, porém, ser 

suficiente, se ele fosse seguido da aprovação do comprador.83 Já a teoria do fornecimento é 

aceita quanto a seus resultados gerais para as obrigações quesíveis, portáveis e de remessa, 

mas questionada quanto a seu fundamento (a desnecessidade de a obrigação de dar coisa 

incerta se transformar em de coisa certa) e à possibilidade de a transferência do risco da 

perda ou deterioração ocorrer antes de o vendedor ter feito tudo que lhe era exigível segundo 

o conteúdo da obrigação (ou seja, antes do fornecimento). 

(b) Críticas 

 A teoria de Bekker tem, sem dúvida, ao menos dois méritos. De um lado, ela põe em 

evidência o fato de a teoria do fornecimento desconsiderar a necessidade de uma coisa ser 

individualizada antes da incidência do risco e de ela não ser aplicável em todos os casos, 

como pretendia Jhering. O exemplo da marcação de potros antes da entrega da coisa no local 

combinado pelas partes ilustra bem que o risco de perda ou deterioração pode ser transferido 

para o comprador antes de ele realizar todo o exigível conforme o conteúdo do contrato. Ao 

menos em alguns casos é necessário admitir a concretização do débito antes do 

                                                 
81 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (389 s.). 
82 Adam, Die Entwicklung, pp. 90 s. O próprio Bekker deixa isso transparecer em diversas passagens de seu 

artigo. Cf. JhgdR 5 (1862), 350 (380 et passim). 
83 Bekker, JhgdR 5 (1862), 350 (382 s.). 
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cumprimento, sob pena de tratar o vendedor de compra e venda de coisa certa melhor do que 

o de coisa incerta, embora ambas as situações sejam na substância equivalentes. De outro 

lado, Bekker não descarta completamente os resultados da teoria de Thöl, mas procura 

aperfeiçoá-la para eliminar a discricionariedade do vendedor ao exigir uma maior 

participação do comprador, que deve não apenas ser informado, mas também aceitar a 

separação. No entanto, exatamente aqui sua teoria torna-se questionável. Afinal, ao comparar 

a concretização com a oferta e a aceitação do processo de formação de um contrato, Bekker 

desconsidera a enorme diversidade entre os dois fenômenos. Ao concluir um contrato, as 

partes têm ampla liberdade para decidir sobre seu conteúdo dentro dos parâmetros fixados 

pela lei e pelo ordenamento jurídico como um todo, liberdade essa inexistente na 

concretização. O comprador de uma coisa incerta não pode escolher uma coisa ou outra a 

seu bel-prazer; pelo contrário, ele é obrigado a receber a coisa conforme o estabelecido no 

contrato, sob pena de incorrer em mora. Por outras palavras, ao exigir a aceitação do 

comprador, Bekker incide no mesmo equívoco de Thöl de exigir o conhecimento (Wissen) 

da separação para a dívida se transformar de coisa incerta em certa.84 

 No caso da compra e venda de remessa, Bekker está certo em exigir uma 

individualização da coisa como requisito de transferência do risco, mas parece ir longe 

demais ao exigir que o vendedor suporte todo o risco até a separação definitiva da coisa a 

ser dada para cada comprador. Isso porque essa exigência, além de não corresponder aos 

usos do tráfico por ser antieconômica ao aumentar os custos de transporte e eventualmente 

inviabilizar a operação como um todo,85 pode ser interpretada de maneira diversa. O exemplo 

de Jhering da venda de 30.000 quilos de coque para os compradores “A” e “B” ilustra esse 

ponto com bastante precisão. O mero fato de as prestações para “A” ou “B” não estarem 

separadas no momento do embarque não impede, sob o aspecto dogmático, uma redução do 

risco do vendedor. Como já dissemos acima ao criticar Jhering, essa dificuldade pode ser 

facilmente contornada com a admissibilidade de uma concretização “em menor grau”, ou 

seja, da possibilidade de o vendedor reduzir os objetos do gênero passíveis de adimplemento 

a um conjunto menor do que o inicialmente acordado.86 No exemplo da venda de coque, 

após o carregamento dos 60.000 quilos, sendo 30.000 quilos para a “A” e 30.000 quilos para 

“B”, o gênero dos contratos de “N” com “A” e “B” deixaria de ser todo o coque disponível 

                                                 
84 Cap. III, A.II.1, supra. 
85 Veith, Die Beschränkung, p. 34. Esse aspecto econômico já era corretamente destacado por Jhering – Cf. 

JherJb 4 (1861), 366 (368 s.). 
86 Cap. III, A.II.2.(c), supra. 
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no mundo para se transformar apenas nos 60.000 quilos de coque embarcados nos navios do 

transportador “P”. Os compradores passariam, com isso, a suportar conjuntamente o risco, 

o que ao menos como regra corresponde à vontade deles, porque elas têm um ganho com 

isso (os custos de frete são reduzidos).87 Dito de outra forma, é correto exigir uma 

determinabilidade mínima do objeto da prestação para possibilitar a incidência da regra de 

transferência do risco, mas não é necessária uma determinação completa. Ela também pode 

ser relativa no sentido de apenas reduzir o gênero, como inconscientemente sustentou 

Jhering. 

4. Teoria de Regelsberger 

(a) Formulação teórica 

 Embora convencido do valor prático e teórico da teoria de Jhering, Regelsberger 

considerava-a inadequada para o direito comum alemão então vigente, porque ela não 

encontraria correspondência nas fontes.88 Por esse motivo, ele propôs um novo sistema para 

satisfazer o direito naquela época vigente, mas que poderia – ou mesmo deveria – ser 

substituído por outro no caso de aprovação de um novo código civil. No sistema de 

Regelsberger para o direito vigente, o risco da perda ou deterioração da coisa por fato não 

imputável a nenhuma das partes ocorreria com a individualização (Individualizierung) 

juridicamente vinculante, a qual variaria, salvo disposição diversa das partes,89 conforme o 

titular do direito de escolha e a forma de seu exercício.90 Se a escolha coubesse ao 

comprador, a concretização ocorreria quando ele declarasse qual coisa certa (especificada) 

ele gostaria de receber, por ex., quando ele indicasse, no armazém do vendedor, quais sacas 

de café deveriam ser entregues.91 Se a escolha pertencesse ao vendedor, a concretização se 

daria (i) na presença do comprador ou de seu representante, como de regra se sucede com as 

obrigações quesíveis e portáveis,92 ou (ii) em sua ausência. Neste segundo caso, como sói 

acontecer na compra e venda de remessa, a concretização somente ocorreria com o exercício 

final (endgültige Ausübung) do direito de escolha pelo vendedor, o que se daria (ii.1) ou com 

                                                 
87 Sem razão, Dietze critica Bekker por permitir a transferência do risco sem a individualização (no sentido de 

separação), se, conforme o próprio Bekker, a individualização e a transferência do risco dependeriam da 

vontade das partes (cf. Die Beschränkung, p. 67). Na verdade, a vontade das partes somente adquire relevância 

para Bekker após a efetiva individualização da coisa. Daí ele não admitir a transferência do risco por vontade 

das partes antes dela. 
88 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (200 s., 217). 
89 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (212). 
90 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (205 s.). 
91 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (206). 
92 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (207). 
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o envio ao comprador de um aviso da separação, o qual teria efeito desde sua expedição (e 

não apenas com a efetiva possibilidade de conhecimento pelo comprador), (ii.2) ou com a 

efetiva entrega da coisa separada para o transportador.93 Como resultado da escolha 

vinculante, a compra e venda de coisa incerta se transformaria em compra e venda de coisa 

certa, ou, nas palavras, do autor, ocorria a “fixação” (Fixierung) do dever inicial de prestação 

em uma coisa certa (species).94 

 No resultado, a teoria de Regelsberger difere das anteriores em alguns pontos. Em 

relação a Thöl, porque para Regelsberger o aviso tem a função de determinar o momento do 

exercício final do direito de escolha, e não de comunicar o comprador a respeito. Em 

consequência, a concretização ocorre no momento do envio do aviso pelo correio (e não com 

a possibilidade de conhecimento pelo comprador com a chegada). Pelo mesmo motivo, o 

aviso na teoria de Regelsberger não exige uma descrição exata a ponto de possibilitar 

distinguir a coisa; pelo contrário, basta que ele seja suficiente para facilitar (erleichtern) a 

prova da identidade entre a coisa separada e a perdida ou deteriorada.95 Em relação a Jhering, 

a teoria de Regelsberger tem duas principais divergências. Primeiro, ela admite a 

concretização com a escolha do comprador ou de seu representante, enquanto no esquema 

da teoria do fornecimento a compra e venda continuaria a ser de coisa incerta até o momento 

da entrega (salvo se fosse de remessa).96 Segundo, ela não afirma uma autonomia da compra 

e venda de coisa incerta em face da de coisa certa, mas defende, na esteira do ius commune, 

uma conversão da primeira na segunda antes do cumprimento. Para Regelsberger, a compra 

e venda de coisa incerta transforma-se (verwandeln) em de coisa certa.97 Por último, ele se 

diferencia de Bekker por não exigir a efetiva aceitação da coisa como requisito para a 

concretização, mas o exercício final do direito de escolha, não precisando, por esse motivo, 

recorrer, na compra e venda de remessa, à vontade presumida das partes para transferir o 

risco com a entrega ao transportador. 

(b) Crítica 

 A teoria de Regelsberger não foi criada para solucionar o problema da transferência 

do risco da coisa para o comprador da maneira mais prática, coerente e justa possível. No 

contexto do desenvolvimento histórico, ela significou uma tentativa de formular um sistema 

                                                 
93 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (208 ss.). 
94 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (205, 208). 
95 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (210 s.). 
96 Regelsberger, AcP 49 (1866), 183 (206). 
97 Nt. 94, supra. 



 

288 

 

que estivesse de acordo com as fontes vigentes na Alemanha em meados no século XIX para, 

dessa forma, contribuir para a aplicação do direito. Isso não torna, porém, essa teoria mais 

correta nem isenta suas bases de questionamento para um eventual aproveitamento pelo 

legislador ao preparar uma lei, ou pela doutrina ao interpretá-la. Ao exigir como regra a 

presença das partes para o exercício final do direito de escolha pelo vendedor, Regelsberger 

aproxima-se de Thöl: tanto naquele quanto neste o essencial é o comprador ter conhecimento 

da separação da coisa, seja por meio da entrega, seja por separação diante do comprador ou 

seu representante, seja pela separação acompanhada de um aviso no caso de compra e venda 

de remessa. Ao mesmo tempo, as críticas à teoria de Thöl98 podem ser, em grande parte, 

repetidas aqui.99 Afinal, Regelsberger não esclarece por que seria necessário um aviso se o 

motivo do aviso é apenas facilitar a prova da separação, nem por que o vendedor poderia 

deslocar para o comprador a coisa no momento que lhe aprouvesse, nem como a separação 

deveria de fato ser feita. Em verdade, quanto à dificuldade do modo da separação, 

Regelsberger torna a situação geral ainda mais instável e pouco clara, afinal, não precisando 

o aviso identificar exatamente o objeto separado, nem chegar ao comprador para surtir 

qualquer efeito, a possibilidade de surgirem conflitos é ainda maior.100 

5. A concretização no BGB e suas consequências sistemáticas 

 Se o debate sobre a compra e venda de coisa incerta já era extremamente intrincado 

e complexo em vista do direito vigente na Alemanha no século XIX, ele se tornou ainda mais 

complicado no processo de feitura de um código civil. Em consonância com o elevado 

número de estudos da época, os trabalhos do BGB revelam um intenso debate sobre o 

assunto, mas podem ser aqui deixados de lado.101 No BGB hoje vigente, o problema é 

regulamentado em basicamente três normas: o § 243 II, segundo o qual a dívida se restringe 

                                                 
98 Cap. III, A.II.1.(b), supra. 
99 Adam, Die Entwicklung, p. 95. 
100 Alguns autores alemães criticam a Regelsberger afirmando ser impossível uma compra e venda de coisa 

incerta com escolha do credor, porquanto apenas o vendedor teria o dever de prestar. Haveria uma obrigação 

de dar coisa certa sob condição suspensiva ou com objeto mediato provisoriamente indeterminado (cf., por ex., 

Veith, Die Beschränkung, pp. 22 ss.; Dietze, Die Beschränkung, p. 68). A nosso ver, essa crítica é improcedente, 

pois a qualidade pode variar dentro de um mesmo gênero e o comprador (ou devedor em geral) pode ter 

interesse em escolher ele mesmo a coisa de qualidade média e assim ter maior controle sobre a transação. Basta 

pensar na compra de um livro, por ex., de um exemplar original do Esboço de Teixeira de Freitas: supondo 

que o vendedor tenha 5 exemplares em condições semelhantes e vendidos pelo mesmo preço, é natural que o 

comprador tenha a possibilidade de escolher dentre eles o que lhe pareça se encontrar em melhor estado. No 

mesmo sentido no direito alemão, Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 III 3, pp. 230 ss. Para um exemplo 

retirado da jurisprudência brasileira, ver Cap. III, A.IV.2.(c).(aa), infra. 
101 As mudanças dos dispositivos, bem com os argumentos trazidos em cada uma das fases da elaboração do 

projeto e, mais tarde, do processo parlamentar não precisam ser esmiuçados, porque não trariam um ganho 

para a compreensão do problema no direito brasileiro. Sobre as vicissitudes no processo de elaboração do BGB, 

Schermaier, in: Estudos Eckert, pp. 759 ss. 
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(beschränken) a uma coisa certa, quando o devedor tiver feito tudo o que lhe é exigível para 

a prestação (Leistung); o § 300 II, que determina a transferência do risco ao credor, caso ele 

seja constituído em mora pela recusa em aceitar a coisa oferecida; e o § 447, que, tratando 

de compra e venda de remessa, determina, como regra, a transferência do risco para o 

comprador tão logo a coisa é entregue (ausliefern) ao agente de transportes (Spediteur), ao 

realizador do frete (Fachtführer) ou à pessoa ou instituição designada para realizar o envio 

(Abs. I). A redação original no BGB previa ainda a regra de que, nas obrigações de dar coisa 

incerta, enquanto a prestação ainda fosse possível, o comprador seria responsável também 

pela impossibilidade subjetiva (Unvermögen), mesmo se ele não fosse culpado (§ 279 BGB 

a.R.). Esse último dispositivo foi tido por supérfluo pela doutrina majoritária do século XX 

e início do XXI,102 sendo eliminado na Schuldrechtsmodernisierung de 2002.103 

 A leitura preliminar dos dispositivos acima apontados deixa entender, à primeira 

vista, que a teoria de Jhering teria sido acolhida, como foi diversas vezes afirmado durante 

os trabalhos preparatórios.104 No entanto, já os manuais e comentários parecem contradizer 

essa impressão ao reconhecerem, unanimemente, o conceito de concretização e deixarem de 

lado o de fornecimento.105 Essa disparidade torna-se ainda mais preocupante quando se 

analisa a literatura específica. Uma parte da doutrina afirma ter o BGB seguido a teoria de 

Jhering,106 enquanto outra parte vê uma forma modificada da teoria do fornecimento,107 um 

terceiro grupo sustenta que a teoria atualmente dominante seria a da separação 

(Ausscheidungstheorie)108 e um quarto grupo entende ter sido criada uma forma autônoma 

de concretização109. A esse conflito de opiniões junta-se ainda a falta de unidade 

                                                 
102 Em detalhes, Xander, Die Auswirkung, pp. 7 ss., 21 ss., 306 s.; Ballerstead, in: Estudos Nipperdey, pp. 266 

ss.; Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit, pp. 1 ss., com indicação da literatura; Lemppenau, Gattungsschuld, 

passim. 
103 Para os motivos do legislador alemão, cf. Canaris, Schuldrechtsreform, pp. 357, nt. 4, e 666; 

Abschlußbericht der Kommission, pp. 126 s. Ver também § 276 I 1 BGB. 
104 Protokolle I, p. 286; Motive II, p. 12. Em detalhes, Schermaier, in: Estudos Eckert, pp. 759 ss., 

especialmente 781; Griebl, Das Problem, pp. 31 ss. 
105 Larenz, SchuldR I, § 11 I, pp. 152 s.; Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 III ss., pp. 225 ss.; 

Westermann/Bydlinski/Weber, SchuldR AT, Rdnr. 3/7 ss., pp. 50 ss.; Brox/Walker, SchuldR AT, § 8 Rdnr. 6, 

p. 85; Medicus/Lorenz, SchuldR I, § 19, Rdnr. 203 ss.; Looschelders, SchuldR AT, Rdnr. 290 ss.; 

MüKoBGB/Emmerich (2007) § 243, Rdnr. 23 ss.; Staudinger/Schiemann (2015) § 243, Rdnr. 27 ss. 
106 von Caemmerer, JZ 6 (1951), 740 (743 e nt. 21); Hager, Die Gefahrtragung, pp. 52 s.; Adam, Die 

Entwicklung, pp. 102, 142 ss.; Harke, Allgemeines SchuldR, § 9, Rdnr. 213, nt. 29. 
107 Dietze, Die Beschränkung, pp. 32 s.; Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, pp. 86 ss. (para quem o BGB não 

conheceria, em regra, o conceito de concentização, mas apenas em casos específicos). Crítico sobre a mistura 

de teorias, Griebl, Das Problem, pp. 37 ss. 
108 Schermaier, in: Estudos Eckert, p. 761. Ver também Staudinger/Schiemann (2015) § 243 Rdnr. 29 ss., 

especialmente 36 e 37. 
109 HKK/Dorn § 243, Rdnr. 43. No mesmo sentido, Heck, SchuldR, § 9, n. 6, p. 30, para quem o BGB teria 

seguido a “teoria da execução” (Erledigungstheorie). 
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terminológica, pois teoria da separação e da individualização são utilizadas, conforme o 

autor, para se referir a construções frequentemente díspares. Alguns autores chegam ao 

ponto de denominar “teoria da separação” (Ausscheidungstheorie) todas as sistematizações 

em que há uma transformação (Unwandlung) antes da prestação (Leistung), enquanto “teoria 

do fornecimento” (Lieferungstheorie) ou “teoria do cumprimento” (Erfüllungstheorie) 

seriam reservados para os casos de “conversão” (Unwandlung) no momento do 

cumprimento.110 Na substância, a ampla maioria admite o conceito de concretização e tenta 

harmonizá-lo, na medida do possível, com a teoria de Jhering.111 Confrontado com esse 

quadro, Schermaier chega mesmo a perguntar: “Mas eles não haviam lido Jhering?”112 Sob 

essa perspectiva, o direito alemão e sua doutrina revelam enorme divergência – e incoerência 

– sobre o assunto e exatamente por isso não deveriam ser, ao menos em princípio, tomados 

como referências. 

 A nosso ver, o motivo da divergência encontra-se na maior importância dada por 

cada autor a diferentes partes do § 243 II BGB a ser analisado: a primeira parte (“hat der 

Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache seinerseits Erforderliche getan...”; “tendo o 

devedor feito o necessário para a prestação...”) deixa entender que o BGB teria seguido a 

teoria do fornecimento de Jhering, mas essa opção é incompatível com a segunda parte do 

mesmo artigo (“... so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die Sache”; “... então a relação 

jurídica obrigacional se restringe à coisa [certa]”), pois a teoria do fornecimento vincula o 

conceito de fornecimento ao da transferência do risco e elimina, na forma pensada por 

Jhering, o conceito de concretização.113 Uma tentativa de solucionar esse problema seria 

explicar essa disparidade como uma consequência negativa de uma redação ruim, mas esse 

não parece ser o caminho mais adequado. Em verdade, o intérprete deveria se colocar diante 

da seguinte pergunta: a doutrina alemã do BGB de fato compreendeu errado a teoria de 

Jhering, ou ela simplesmente corrigiu suas falhas, conforme nossa crítica acima apontada? 

Dito de outra forma, o conceito de fornecimento não seria, na verdade, apenas um novo 

nomen iuris para a concretização? A nosso ver, ao utilizar o conceito de concretização em 

lugar do de fornecimento ou ao tentar harmonizá-los em um único sistema, os intérpretes do 

BGB acabaram corrigindo, inconscientemente, dois defeitos. Primeiro, não há uma 

incompatibilidade entre o conceito de concretização e de fornecimento; antes, eles guardam 

                                                 
110 Assim, Veith, Die Beschränkung, pp. 20 s. 
111 Por ex., Huber, in: Estudos Ballerstedt, pp. 327 ss., especialmente 335. 
112 In: Estudos Eckert, p. 781 (“Hatte man Jhering nicht gelesen?”). 
113 Essa contradição foi percebida, dentre outros, por Veith, Die Beschränkung, p. 38. 
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uma correspondência funcional. Segundo, o fornecimento, tal como pensado por Jhering, 

não é um instrumento suficiente para lidar com todas as situações, especialmente com a 

necessidade de se admitir, ao menos em alguns casos, a concretização antes de o vendedor 

ter feito todo o necessário para a prestação (pense-se no exemplo da compra e venda de 

potros, mencionado por Bekker).114 

 O aspecto mais relevante do debate sobre a concretização no BGB não se encontra, 

porém, na doutrina seguida pelo legislador, mas nas consequências decorrentes do uso desse 

conceito em um contexto jurídico diverso. Todo o debate acima relatado teve como pano de 

fundo o direito comum alemão. Nele, o contrato de compra e venda seguia a regra periculum 

est emptoris e a concretização tinha sistematicamente a finalidade de determinar o momento 

quando o risco do perecimento ou deterioração da coisa por fato não imputável a nenhuma 

das partes seria transferido para a esfera do comprador. Concretização e transferência do 

risco da coisa eram necessariamente correlatos.115 O BGB, por seu turno, optou por acoplar 

a transferência do risco ao momento de aquisição da posse pelo comprador (§ 446 1 BGB). 

Nesse novo contexto normativo, a concretização não desloca mais o risco da coisa para o 

comprador, porquanto o vendedor continua a suportá-lo até a efetiva entrega da coisa ao 

comprador.116 Surgia, assim, uma “lacuna” funcional da concretização que foi preenchida 

com um outro conceito, nomeadamente o de risco da prestação, que tem por objeto não a 

perda ou o perecimento da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes, mas a 

possibilidade de o vendedor alegar as regras de impossibilidade (§ 275 I BGB), caso a coisa 

pereça ou se deteriore antes da efetiva entrega ao comprador.117 Em termos claros, as regras 

de concretização no sistema do BGB regulamentam apenas o risco da prestação;118 a 

transferência do risco da coisa no contrato de compra e venda é regulamentada pelo § 446 

BGB, não tendo, ao menos em regra, nenhuma relação com o fato de a compra e venda ser 

de coisa incerta.119 

                                                 
114 Ver, por ex., Veith, Die Beschränkung, pp. 15 ss. 
115 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, p. 134. 
116 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, pp. 136 ss., especialmente 145. 
117 Preciso nesse ponto, Schermaier, in: Estudos Eckert, pp. 778 ss. Note-se, porquanto, que o conceito de 

“risco da prestação” não pode ser considerado novo, pois ele era tratado junto com a máxima genus nunquam 

perit. A inovação aqui consiste em ele ter passado a ser o objeto da concretização. 
118 Wilms, Bewirkt „Konzentration“ (§ 243 II BGB) Unwandlung?, p. 8; Looschelders, SchuldR AT, Rdnr. 

294; Bernhard, JuS 51 (2011), 9 (10 s.); Coester-Waltjen, Jura 28 (2006), 829 (831); Canaris, JuS 47 (2007), 

793 (793). 
119 No direito alemão vigente, essa distinção entre risco da coisa e risco da prestação é, porém, em grande parte 

mitigada, pois, se a concretização somente ocorre após o devedor ter feito todo o necessário para a prestação 

(§ 243 II BGB), o risco da coisa e o da prestação são, em regra, transferidos no mesmo momento. A respeito, 

Ernst, in: Estudos Knobbe-Keuk, p. 82. 
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 Sob essa perspectiva, não é correta a crítica de que a doutrina do BGB não teria 

compreendido a teoria de Jhering e substituído o conceito de concretização (mensura) pelo 

de fornecimento. É fora de dúvida que no sistema de Jhering o fornecimento é o momento 

relevante, mas o conceito de fornecimento foi desenvolvido para transferir o risco da coisa, 

e não para o risco da prestação. Por outras palavras, a teoria do fornecimento foi concebida 

para regulamentar um problema diverso – o risco da coisa na vigência da regra periculum 

est emptoris –, e não o risco da prestação em um sistema em que o risco da prestação está 

em jogo nas obrigações de dar coisa incerta e o risco da coisa é acoplado com a aquisição de 

posse pelo comprador. Há aqui uma divergência de contexto normativo que, na melhor das 

hipóteses, faz necessário repensar as regras sobre a obrigação de dar coisa incerta, porque 

elas assumiram, após o BGB, um papel sistemático completamente diverso do 

desempenhado durante o direito comum. Essa mudança de significado é especialmente clara 

na regra da transferência do risco ao comprador por causa de mora. No direito romano e no 

ius commune, ela tinha a função de reduzir a responsabilidade do vendedor, a qual passava 

a ser apenas por perda ou deterioração dolosa da coisa.120 O abandono da regra periculum 

est emptoris tem um impacto direto sobre ela: a mora não apenas reduz a responsabilidade 

do vendedor, mas ela passa a transferir para o comprador o risco da perda ou deterioração (§ 

300 II BGB), apesar de ele não ter ainda adquirido a posse (§ 446 3 BGB). No resultado, 

mudar a regra de transferência do risco implicou alterar o efeito da constituição do 

comprador em mora. 

 Além dessa mudança do papel sistemático desempenhado pela concretização e do 

nascimento do conceito de risco da prestação, o fato de a primeira parte do § 243 II mostrar 

uma proximidade com a teoria do fornecimento levou a doutrina a distinguir entre lugar da 

prestação (Leistungsort, ou lugar do cumprimento, Erfüllungsort) e lugar do resultado 

(Erfolgsort). Se, conforme o conteúdo da obrigação, o devedor pode ser obrigado a levar 

uma coisa ao credor, ou o credor pode ser obrigado a vir buscá-la com o devedor, ou ainda 

o devedor pode ter de enviá-la pelos correios ao credor para realizar o exigível para a 

prestação, é necessário determinar o local onde o devedor deve realizar seus atos e aquele 

em que a prestação produz seus efeitos. Lugar da prestação é o local onde o devedor realiza 

os atos para a prestação (Leistungshandlungen), por ex., onde ele separa uma coisa do 

armazém e prepara-a para entregá-la com comprador. Já lugar do resultado é o local onde 

os efeitos da prestação ocorrem, por ex., a entrega da coisa e a transferência de propriedade 

                                                 
120 Cap. I, A.II.2.(d), supra. 
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em um contrato de compra e venda.121 Quando o credor tiver de ir buscar a coisa no domicílio 

do devedor (obrigação quesível), o lugar da prestação e o lugar do resultado coincidem no 

domicílio do devedor. Quando o devedor tiver de levar a coisa ao domicílio do credor 

(obrigação portável), o lugar da prestação e o lugar do resultado coincidem no domicílio do 

credor. Quando, porém, o devedor tiver de enviar a coisa para o credor (obrigação de 

remessa), o lugar da prestação é o domicílio do devedor, enquanto o lugar do resultado é o 

domicílio do credor.122 Essa classificação em lugar da prestação e lugar do resultado é, como 

vimos,123 um resultado de seguir a teoria de Jhering. Na teoria de Thöl, por ex., ela não tem 

qualquer função sistemática, porquanto aqui o relevante é o envio do aviso da separação para 

o comprador, sendo irrelevante para a concretização o local onde a obrigação tem de ser 

cumprida ou onde ela surtirá seus efeitos. 

III. Resultados da evolução histórica alemã para a teoria da concretização 

 As disputas entre as diversas teorias, bem com a transformação do tema com a 

entrada em vigor do BGB e o consequente uso de regras concebidas no ius commune em um 

contexto normativo diverso, permitem retirar três conclusões sobre a concretização. 

Primeiro, sob o aspecto histórico-evolutivo, houve um entrechoque entre a tradição do ius 

commune de considerar a compra e venda de coisa certa como regra, equiparar a compra e 

venda de coisa incerta com a emptio ad mensuram e impor a transformação da compra e 

venda de coisa incerta em de coisa certa com a concretização (mensura), e a tentativa levada 

a cabo por Jhering de desvincular a compra e venda de coisa incerta da de coisa certa, criando 

uma regra de distribuição do risco independente. Apesar de o BGB seguir, ao menos em 

parte, a teoria do fornecimento, esse movimento não frutificou. A redação do § 243 II BGB 

e a interpretação da doutrina colocam em dúvida se essa autonomização da compra e venda 

de coisa incerta seria possível com a introdução do conceito de fornecimento e o abandono 

da concretização. No fundo, fornecimento e concretização desempenham a mesma função, 

o que explica a persistência deste último conceito após 1900. As incongruências da literatura 

alemã contemporânea apontam para a necessidade de se buscar uma terceira via, que 

provavelmente não reside em uma ruptura completa com as regras do direito comum, mas 

apenas em uma adaptação para regulamentar da melhor maneira as peculiaridades da compra 

e venda de coisa incerta. Embora as obrigações de dar coisa certa e de coisa incerta sejam 

                                                 
121 Bernhard, JuS 51 (2011), 9 (9); Looschelders, SchuldR AT, Rdnr. 269. 
122 Looschelders, SchuldR AT, Rdnr. 270. 
123 Cap. II, A.II.2.(b), supra. 
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diferentes, existe uma inegável semelhança entre elas, pois ambas se extinguem com a 

entrega de uma coisa individualizada. 

 Segundo, do ponto de vista dogmático, a experiência alemã permite visualizar melhor 

os diversos momentos do processo obrigacional nos quais pode ocorrer a concretização do 

objeto mediato da obrigação. Deixando-se de lado aqui os inconvenientes de cada uma das 

possibilidades, o legislador pode, de lege ferenda, deixar a questão para ser resolvida pela 

doutrina e jurisprudência ou escolher ao menos quatro momentos distintos: (i) a separação 

combinada com um aviso que deve ser recebido pelo credor (declaração de vontade 

receptícia); (ii) separação combinada com o aviso que não precisa ser efetivamente recebido 

para irradiar seus efeitos (declaração de vontade não receptícia); (iii) concretização no 

momento quando o devedor realiza todos os atos necessários para a prestação, o que varia 

conforme a obrigação seja quesível, portável ou de remessa; (iv) concretização somente 

junto com a efetiva entrega da coisa (como no direito comum antes de Thöl). Salvo Thöl e 

Jhering, que seguiram, respectivamente, as possibilidades (i) e (iii) de modo mais rígido, os 

demais autores e a prática jurídica tendem a combinar diversas regras, a fim de encontrar a 

solução mais justa diante da diversidade de situações concretas. Uma quinta possibilidade 

seria, ainda, permitir a concretização com a separação unilateral pelo devedor, o que, de fato, 

chegou a ser sugerido no século XIX na Alemanha,124 mas não teve ressonância e deve ser, 

em todo caso, rejeitada por demonstrar todos os inconvenientes da teoria de Thöl, 

conferindo, porém, ainda maior discricionariedade ao devedor, que poderia deslocar o risco 

da coisa para a esfera do credor quando melhor lhe apetecesse.125 

 Terceiro, a breve análise do direito alemão demonstrou a ligação intrínseca entre 

perfeição, concretização e transferência do risco. No direito comum alemão, a concretização 

somente assumiu um papel decisivo e ganhou enorme destaque, porque, devido à regra 

periculum est emptoris, ela determinava o momento da perfeição do contrato de compra e 

venda e, com isso, o momento da transferência do risco da coisa e do preço para o comprador. 

Mexer nessa dinâmica significava, necessariamente, alterar esse quadro geral e, por 

conseguinte, atribuir a velhos institutos jurídicos novas funções e retirar-lhes outras. Foi 

exatamente isso que aconteceu com a entrada em vigor do BGB: se no direito comum alemão 

a concretização tinha a função de transferir o risco da coisa para o comprador, com o novo 

código ela já não poderia irradiar esse efeito, porquanto os “pais do BGB” rechaçaram a 

                                                 
124 Os principais autores foram Heyer, ZCP 15 (1858), 1 (26 ss.) e Fick, AdWH 8 (1859), 21 (96 et passim). 
125 Nesse sentido, Adam, Die Entwicklung, pp. 77 s. 
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regra periculum est emptoris e acoplaram a transferência do risco à aquisição da posse pelo 

comprador. Essa mudança não foi imediatamente percebida, levando a doutrina a utilizar 

conceitos antigos em um contexto normativo novo, o que, por sua vez, desencadeou críticas 

e resultou no surgimento de novos conceitos (o de risco da prestação, lugar da prestação e 

lugar do resultado), desaparecimento de outros (não se fala mais hoje em dia de “perfeição” 

da compra e venda) e de novos problemas (como o da possibilidade de desconcretização). 

As teorias do século XIX tinham sim sua importância histórica, mas teriam de ser repensadas 

antes ou ao menos utilizadas com cautela para evitar consequências indesejadas. Sob essa 

perspectiva, a adaptação da teoria de Jhering pela doutrina alemã do século XX é normal, 

afinal, o conceito de fornecimento foi concebido para transferir ao comprador o risco da 

coisa, e não o risco da prestação. 

 A importância do contexto normativo para determinar a função da concretização 

torna-se ainda mais evidente quando observamos outros ordenamentos jurídicos. Em 

sistemas que seguem o princípio do consenso e vinculam a transferência do risco à 

transferência da propriedade (por ex., o francês, o italiano e o português), a discussão 

continua a ocorrer, em linhas gerais, na esteira no direito comum, porquanto a concretização 

ainda implica a transferência do risco da perda ou perecimento da coisa. Assim como no ius 

commune, aqui não há, ao menos como regra, por que distinguir risco da prestação do risco 

da coisa, afinal, ambos ocorrem simultaneamente.126 No entanto, esses sistemas se 

diferenciam do direito romano e do ius commune por acoplarem a transferência do risco à 

transmissão da propriedade, decisão de política legislativa cujo efeito é fazer a concretização 

perder importância frente à transferência de propriedade. Já nos ordenamentos que seguem 

o princípio da tradição e acoplam a transferência do risco à aquisição da posse ou da 

propriedade,127 as teorias desenvolvidas no ius commune até podem ser de alguma forma 

aproveitadas, mas adquirem neles um significado diferente, porque elas já não regulamentam 

o risco da perda ou perecimento da coisa, mas apenas o risco da prestação. O fato de tanto 

o direito alemão quanto o brasileiro seguirem o princípio da tradição explica a proximidade 

com a literatura alemã e, ao mesmo tempo, nosso distanciamento da produção científica 

portuguesa, francesa e italiana sobre o tema. Concretização no direito alemão e no brasileiro 

tem como objeto o risco da prestação (embora no primeiro esse risco esteja acoplado com o 

                                                 
126 Exceção pode ser vista nos contratos de compra e venda puramente obrigatórios. 
127 Nada impede o legislador de adotar como regra geral o princípio da tradição, acoplar como regra a 

transferência do risco à aquisição da posse ou propriedade, mas deixar, em alguns casos, o risco ser transferido 

antes dessa aquisição. Exemplos disso se encontravam no direito comercial brasileiro entre 1917 e 2002 (cf. 

especialmente o art. 207 CCom revogado). 
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da coisa, por conta do § 243 II), enquanto nos direitos francês, italiano e português seu objeto 

é principalmente o risco da coisa ou do perecimento. Essa diferença de situação 

regulamentada influi diretamente nos valores e interesses envolvidos em cada caso. 

IV. Código Civil de 2002 

 A análise empreendida nos tópicos anteriores revelou a importância do contexto 

normativo para o adequado entendimento do significado e alcance sistemáticos da 

concretização. Assim como o direito alemão abandonou a regra periculum est emptoris e, 

com isso, alterou o perfil dogmático da concretização com a entrada do BGB em vigência, 

o direito brasileiro também passou por uma ampla mudança com o advento do CC/2002. 

Como vimos, também nós adotávamos até 1916 a regra periculum est emptoris e 

abandonamo-la com a edição de um código civil, mas o caminho escolhido pelo legislador 

brasileiro foi bastante diverso. Enquanto o BGB acoplou a transferência do risco da coisa à 

aquisição da posse pelo comprador (§ 446 I BGB), o CC/1916 introduziu no direito nacional 

a máxima res perit domino combinada com os princípios da tradição e da unidade, o que 

significou acoplar a transferência do risco à transmissão da propriedade.128 Ou seja, não 

apenas o sistema de transmissão de propriedade brasileiro, mas também o de transferência 

do risco é bastante diverso do modelo do BGB. Em consequência, as regras e a literatura 

desenvolvidas por juristas alemães em face do direito deles são apenas de maneira restrita 

aplicáveis ao nosso e, se utilizadas discricionariamente, acabam por assumir um significado 

bastante diverso do que lhes é atribuído no direito de origem. Essa diferença de contexto 

normativo recomenda enorme cautela no uso da literatura alemã, a qual, embora seja de fato 

imprescindível para compreender alguns pontos do regulamento do CC/2002, não pode ser 

empregada indiferentemente, como se os dois ordenamentos fossem idênticos. 

 O direito brasileiro vigente regulamenta a concretização na compra e venda de coisa 

incerta combinando dispositivos da parte geral do direito das obrigações com regras 

específicas do próprio contrato. Há três grupos de dispositivos: (i) a concretização das 

obrigações em geral (arts. 245 e 246); (ii) a concretização de compra e venda de coisas que 

devem ser contadas, marcadas ou assinaladas (art. 492 § 1º); (iii) a concretização de compra 

e venda de remessa (art. 494). A seguir, cada um deles será analisado separadamente, seja 

em seu aspecto histórico, seja em sua interpretação no direito vigente (1, 2 e 3), para somente 

                                                 
128 Em detalhes, Cap. IV, III.1.(b), infra. 
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depois se delimitar a relação entre eles (4). O art. 492 § 2º, sobre o efeito da mora do 

comprador sobre os riscos, será analisado mais à frente.129 

1. Regra geral de concretização (arts. 245 e 246) 

(a) Incursão histórica: Direito luso-brasileiro, o Esboço de Teixeira de Freitas, os trabalhos 

preparatórios do CC/1916 e sua doutrina 

 O direito brasileiro do século XIX permaneceu, quanto à concretização, nas linhas 

do ius commune. Como vimos no primeiro capítulo, as Ordenações Filipinas equiparavam a 

compra e venda de coisa incerta à emptio ad mensuram e, por tabela, a concretização à 

mensura.130 Logo, nas coisas vendidas por peso, medida, prova ou contagem, o vendedor 

suportava o risco da coisa até a operação de pesar, medir, provar ou contar.131 Por essa 

norma, a concretização não estava, ao menos em regra, vinculada à efetiva entrega da coisa, 

dando a entender que o vendedor poderia separar a coisa quando lhe aprouvesse e, assim, 

deslocar o risco da perda ou deterioração da coisa separada para a esfera do comprador.132 

Um dos casos apontados por Lobão133 e depois repetido nos arts. 200 n. 2 c/c 207 n. 1 CCom 

era o de o comprador marcar ou assinalar a coisa, ocorrendo, então, uma tradição ficta.134 

Apesar dessas regras, os autores brasileiros não se manifestaram a respeito do tratamento da 

matéria no direito anterior à entrada em vigor do CC/1916.135 Em seu manual sobre o direito 

brasileiro das obrigações de 1910, Bevilaqua restringiu-se, nos comentários às obrigações 

de dar coisa incerta, a uma breve referência ao direito de escolha, dando a entender que para 

a concretização não seria necessário outro ato que a separação efetiva da coisa pelo credor 

ou pelo devedor, conforme o caso.136 Ao tratar da compra e venda em espécie, porém, ele 

equiparava a compra e venda de coisa incerta à emptio ad mensuram e afirmava que o risco 

da perda ou deterioração por fato não imputável a nenhuma das partes era suportado pelo 

vendedor enquanto o objeto não fosse “contado, pesado, medido ou gostado”.137 Nesse 

período, apenas Espínola procurou romper a tradição do ius commune. Tendo como base o 

                                                 
129 Cap. III, B.IV.2.(b), infra. 
130 Cap. I, C.II, supra. 
131 Ord. Filip. 4, 8, 5; Teixeira de Freitas, Consolidação, art. 547 § 5º, p. 353 e nt. 35; Carvalho, Nova 

Consolidação, art. 1061 n. 5, p. 339; Silva Ramos, Apontamentos, n. 929. 5º, p. 207. 
132 A literatura dos séculos anteriores também não tratava dos requisitos da concretização. Cf., por ex., 

Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, para Ord. Filip. 4, 8, 5, pp. 238 s. 
133 Cap. I, C.II, supra. 
134 Carvalho, Nova Consolidação, art. 1061 § 2, p. 339; Teixeira de Freitas, Consolidação, art. 538 § 6º, nt. 36, 

p. 354. 
135 Assim, por ex., Trigo de Loureiro, Instituições II, § 634, p. 211, § 688, pp. 253 s.; Lacerda de Almeida, 

Obrigações1, §§ 17º ss., pp. 90 ss.; M. I. Carvalho de Mendonça, Contractos I, n. 153, pp. 362 s. 
136 Obrigações, § 15, p. 79. 
137 Obrigações, § 136, p. 384. 
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§ 243 II BGB, ele afirmava que a concretização ocorria quando “praticados pelo devedor os 

actos necessarios para a prestação de uma coisa pertencente ao genero comtemplado”, mas 

não seguia esse preceito até suas últimas consequências, pois logo em seguida deixava 

entender que “praticar os atos necessários para a prestação” significava simplesmente “fazer 

a escolha”.138 

 O texto fundador do debate sobre os requisitos da concretização foi, como em 

diversos outros temas, o Esboço de Teixeira de Freitas. Nele não há regras específicas sobre 

concretização da compra e venda de coisa incerta, mas apenas o regulamento geral das 

obrigações de dar, e a emptio ad mensuram foi absorvida pela compra e venda de coisa 

incerta. A concretização poderia ocorrer de duas formas. Se a obrigação fosse de dar coisa 

incerta infungível, a coisa seria individualizada pela escolha do credor ou pela escolha do 

devedor “com ciência do credor” (art. 912 n. 1º). Já se a obrigação fosse de dar coisa (incerta) 

fungível, as quantidades somente seriam individualizadas após serem “contadas, pesadas, ou 

medidas, pelo credor, ou com a sua intervenção ou aprovação” (art. 922). Na primeira forma, 

Teixeira de Freitas exigia a presença do credor ou o envio de um aviso a ele, embora não 

esteja claro se o credor teria de efetivamente tomar conhecimento (declaração de vontade 

receptícia) ou se o mero envio em si seria suficiente (declaração de vontade não receptícia). 

Na segunda forma, o credor tinha ou de participar (“intervenção”) do ato de contar, pesar ou 

medir, ou de concordar (“aprovação”) com a contagem, pesagem ou medição realizada pelo 

devedor, ou seja, neste caso o credor devia ter pleno conhecimento da coisa individualizada. 

Mas a inovação não parou por aqui. Ainda nesse segundo grupo, ou seja, se o objeto da 

obrigação fosse de coisa (incerta) infungível, a concretização não teria o efeito de torná-la 

completamente de coisa certa. Mesmo se a coisa já tivesse sido contada, pesada ou medida 

pelo credor, ou com sua intervenção ou aprovação, caso ela viesse a se perder ou se deteriorar 

no todo ou em parte por culpa do devedor, o credor poderia exigir, na primeira hipótese, 

“outra igual quantidade da mesma espécie e qualidade” (art. 925 n. 1º) ou, na segunda 

hipótese, “a entrega da quantidade restante ou não deteriorada, e da correspondente ao que 

faltar ou estiver deteriorado” (art. 925 n. 3º), isso se ele não preferisse, em ambos os casos, 

resolver a obrigação. 

 Com esse regulamento da concretização de obrigação de dar coisa (incerta) fungível, 

Teixeira de Freitas foi, provavelmente, o primeiro Jurista do mundo a conceber a obrigação 

de dar coisa incerta concretizada. Embora não seja claro o significado de “aprovação” nem 

                                                 
138 Espínola, Systema II.1, p. 170 e nt. 54 e 55. 
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como o art. 922 se relaciona com o art. 912 n. 1º, o sistema de Teixeira de Freitas 

aproximava-se em linhas gerais da teoria de Thöl, mas sem cair nas contradições da teoria 

de Jhering. No sistema do Esboço, a concretização de fato poderia ocorrer em qualquer 

momento e sua forma não era fixa como na teoria de Jhering, mas daí não resultaria nenhum 

prejuízo para o credor, porquanto ele não passaria a suportar o risco da perda ou deterioração 

da coisa (no Esboço, adotou-se a regra res perit domino, arts. 2024 e 901), mas apenas de o 

devedor ser liberado do dever de obter outra quantidade da coisa do mesmo gênero. Por 

outras palavras, no projeto de Teixeira de Freitas a concretização regulamentava apenas o 

risco da prestação. Na pior das hipóteses, o máximo que poderia ocorrer ao credor era ele 

não poder exigir a dívida, mas, em compensação, ele também não seria obrigado a pagar o 

preço. Logo, as críticas à teoria de Thöl não se aplicam a ele. Ao contrário de Jhering, que, 

na tentativa de desvincular de vez a compra e venda de coisa incerta da de coisa certa, se viu 

obrigado a aceitar, ao menos por um último “segundo jurídico”, a metamorfose do objeto da 

compra e venda de coisa incerta em coisa certa, Teixeira de Freitas alcançou uma completa 

desvinculação entre elas por uma terceira via, nomeadamente pela coisa incerta determinada. 

Essa nova categoria de fato seguiria em grande parte as regras de coisa certa, mas dela se 

diferenciaria tanto por não se transformar em coisa certa antes ou no momento do 

adimplemento quanto pela possibilidade do credor de exigir outra coisa do mesmo gênero e 

quantidade em caso de perecimento ou deterioração por culpa do devedor. A autonomia da 

obrigação de dar coisa incerta não exige um rompimento completo com a obrigação de dar; 

uma adaptação já é o suficiente.139 

 Diante dessas inovações de Teixeira de Freitas, o esperado seria que Bevilaqua as 

tivesse seguido, aperfeiçoado ou pelo menos em grande parte aproveitado. Não foi isso, 

porém, o sucedido. Assim como nas obrigações de dar em geral, Bevilaqua tomou 

emprestado alguns dispositivos do Esboço e modificou-os em sua substância sem atentar à 

minúcia de seu regulamento. No Projeto Primitivo, a concretização era tratada em dois 

                                                 
139 Apesar da genialidade e do avanço dessa regra do Esboço, não se compreende por que ela deveria ser 

restringida à obrigação de dar coisa (incerta) fungível. Afinal, mesmo se as coisas contidas no gênero forem 

infungíveis, para as partes elas terão o mesmo valor e, portanto, são intercambiáveis entre si e poderiam ser 

substituídas sem prejuízo para o devedor, como evidencia o art. 896 do Esboço (“Se as coisas não fungíveis 

forem consideradas pelas partes como suscetíveis de substituição por outras, a obrigação de as entregar 

reputar-se-á como obrigação de dar coisas incertas (art. 359)”, grifos nossos). Essa contradição torna-se ainda 

mais clara diante do fato de mesmo no sistema do Esboço a característica principal da coisa fungível é ser 

substituível por outra de mesmo gênero (art. 357: “Quando as coisas forem suscetíveis de substituição por 

outras coisas da mesma espécie, da mesma qualidade e na mesma quantidade, terão o nome de coisas 

fungíveis...”, primeiro grifo nosso). No fundo, está-se aqui diante de um inconveniente do conceito de 

fungibilidade, o qual, como mencionamos brevemente acima (cf. Cap. II, B.II.3, supra), apenas serve para 

atrapalhar a aplicação do direito. 
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artigos com a seguinte redação: “Depois de individualisada a cousa pela escolha, observar-

se-á o disposto sobre as obrigações de dar cousa certa” (art. 1023) e “Antes da 

individualisação de que tracta o artigo antecedente, o devedor não póde allegar perda ou 

deterioração da cousa por força maior ou caso fortuito, para eximir-se do cumprimento da 

obrigação” (art. 1024).140 Em 26 de junho de 1900, a Comissão Revisora do Projeto 

Primitivo discutiu, em sua 30ª Reunião, o regulamento das obrigações de dar, constando da 

ata apenas “Art. 1.023. Sem alteração” e “Art. 1.024. Eliminando-se as palavras: – de que 

trata o artigo antecedente”.141 No entanto, esses mesmos dispositivos aparecem no Projeto 

Revisto com modificações mais amplas: “Feita a escolha, regerá o disposto na secção 

anterior” (art. 1024) e “Antes da escolha, não vale allegar perda ou deterioração da cousa 

por força maior ou caso fortuito” (art. 1025).142 Ora, segundo a redação original de 

Bevilaqua, a concretização tinha, em clara inspiração no Esboço, o nome de 

“individualização”, a qual seria alcançada por meio da escolha, enquanto na redação do 

projeto revisto o conceito de individualização foi simplesmente riscado. Apesar de essa 

mudança do regulamento ser relevante, não há vestígio de quem foi o responsável por ela. 

Quem terá sido o responsável por tal modificação? Aqui pode ter ocorrido tanto um lapso 

do secretário da Comissão, A. F. Copertino do Amaral, como o Projeto Primitivo pode ter 

sido informalmente alterado antes ou depois de ter sido encaminhado para a Comissão 

Revisora, ou ainda pode ter se tratado apenas de uma melhora de redação (afinal, se a 

individualização se daria pela escolha, talvez fosse melhor falar apenas de “escolha”).143 O 

silêncio de Bevilaqua a respeito faz o intérprete tender para a primeira possibilidade,144 mas 

não há provas nem em um nem em outro sentido.145 

                                                 
140 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109 [= Codigo Civil br. – Trabalhos I, 

p. 217 = Bevilaqua, Projecto, p. 146]. 
141 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 481 [= Bevilaqua, Actas, p. 213]. O mesmo aconteceu com a palavra 

“somente” presente no art. 1022 do Projeto Primitivo, a qual foi removida do art. 1023 do Projeto Revisto, 

embora não haja referência dessa alteração na ata. Do ponto de vista técnico, essa mudança é correta, porque 

“somente” provinha do art. 912 caput do Esboço e fazia sentido nesse projeto para diferenciar as obrigações 

de dar coisa incerta não fungível (determinada “somente” pelo seu gênero e quantidade) das obrigações de dar 

coisa (incerta) fungível. No sistema delineado por Bevilaqua, em que a classificação obrigação de coisa incerta 

não fungível e obrigação de dar coisa fungível foi abandonada, não faria sentido utilizar o termo “somente”. 

Nesse sentido, Torres Neto, Rev Jurispr 10 (1900), 18 (28). 
142 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 230 [= Codigo Civil br. – Trabalhos I, 

p. 792]. 
143 Na última hipótese, as alterações teriam sido feitas por Francisco de Paula Lacerda de Almeida, responsável 

pela redação final do projeto da Comissão Revisora – Cf. Codigo Civil br. – Trabalhos I, pp. 623, 647. 
144 Codigo Civil IV, Com. arts. 876 s, pp. 20 s. 
145 Outra hipótese possível é o Conselheiro Duarte de Azevedo, que não participou das reuniões da Comissão 

Revisora (cf. Pacheco, O Codigo Civil, p. 5), ter sugerido a alteração antes ou depois de a Comissão ter 

discutido os arts. 1023 e 1024. É pouco provável, porém, que isso tenha ocorrido, pois Duarte de Azevedo não 



 

301 

 

 No mesmo período quando a Comissão Revisora se reuniu para debater o Projeto 

Primitivo de Bevilaqua, surgiu na literatura da época apenas uma crítica ao regulamento 

sobre a concretização. Ela partiu, novamente, de Torres Neto. Profundo conhecedor das 

ideias de Teixeira de Freitas e especialmente do Esboço, ele criticou Bevilaqua por não ter 

seguido a distinção entre obrigação de dar coisa não fungível e obrigação de dar coisa 

fungível (identificada por ele com as res, quae pondere numero mensura consistunt), pois, 

no último caso, “ha entre os individuos (as cousas) nenhuma diferença; pelo que cada 

individuo póde ser subrogado por outro”. Essa separação seria, em conformidade com o 

Esboço, de grande relevância, pois “alli [nas coisas incertas infungíveis] ha individuação 

pela escolha; aqui [nas coisas (incertas) fungíveis] ou pelo peso, ou pela medida ou pela 

contagem. E se bem que se devão, dada [a] individuação, applicar desde que a incerteza 

cessa, as regras sobre obrigação de dar cousa certa, tal não se fará ad unguem: ha 

modificações que o Projecto devia ter apontado. Assim na obrigação de dar cousa certa, se 

esta se perde por culpa do devedor[,] este não pode ser responsavel senão pelo equivalente 

(e não por um equivalente como mal se escreve no projecto) e pela indemnização; emquanto 

na obrigação de dar cousa incerta fungivel individualisada o credor póde exigir outra igual 

quantidade[,] desde que seja da mesma especie e qualidade. Cada individuo, como disse, 

pode ser subrogado por outro”.146 Essa crítica tem o mérito de apontar a necessidade de 

reconhecer a coisa incerta concretizada e lhe dar um regulamento diverso da coisa certa, no 

caso de perda ou deterioração por culpa do devedor. Ela não deveria, porém, ser 

integralmente acolhida, porque – e este é um defeito do Esboço – se a característica das 

coisas incertas é exatamente sua substitutibilidade e igualdade de valor para as partes, a 

regra acima deveria ser estendida para todas as coisas incertas, e não apenas para as 

fungíveis.147 

 Essas considerações de Torres Neto não foram ouvidas e o CC/1916 foi aprovado 

com os seguintes dispositivos: “Feita a escolha, vigorará o disposto na seção anterior” (art. 

876) e “Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda 

que por força maior, ou caso fortuito” (art. 877). Uma interpretação literal aponta para uma 

concretização por mera escolha do devedor, ou seja, o devedor poderia, em regra, separar 

uma coisa e, sem avisar o credor (“feita a escolha...” e “antes da escolha...”), concretizar o 

                                                 
fez nenhuma referência aos arts. 1023 e 1024 do Projeto Primitivo em seu parecer (cf. Codigo Civil br. – 

Trabalhos II, pp. 126 ss.). 
146 Rev Jurispr 10 (1900), 18 (28). 
147 Nt. 139 supra. 
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objeto mediato da obrigação.148 Na doutrina do período encontram-se, porém, entendimentos 

diversos. Alguns autores mais antigos, dentre eles Bevilaqua, relativizavam o sentido de 

“escolha” para dizer que ela não se daria com a mera separação material da coisa, mas 

somente seria efetuada quando o devedor fizesse todo o necessário para a prestação, nos 

termos do § 243 II BGB.149 No mesmo sentido, alguns iam ainda ao ponto de identificar o § 

243 II BGB com a teoria do fornecimento de Jhering e de sustentar sua aplicação ao direito 

brasileiro, porque o CC/1916 silenciaria sobre o momento de consumação da escolha.150 Em 

posição mais aderente à literalidade da lei, mas pouco clara, Couto e Silva entendia que o 

legislador brasileiro teria optado pela “concretização com a escolha”, mas com algumas 

peculiaridades,151 pois “o efeito da concretização não se relaciona, em princípio (ou pode 

não se relacionar), com o tipo de dívida – quérable ou portable. [...] Em nosso direito, a 

concretização realiza-se na dimensão do desenvolvimento da dívida, como deveria suceder, 

logicamente, a todos os sistemas”.152 O significado de “dimensão do desenvolvimento da 

dívida” não é, porém, em parte alguma esclarecido. Por seu turno, Barros Monteiro exigia, 

ao lado da efetiva separação, o ato do devedor de colocar a coisa à disposição do credor.153 

Por último, alguns autores ou nada diziam a respeito,154 ou se restringiam a repetir a 

literalidade da lei.155 

 Esse panorama da doutrina do século XX sobre a concretização da obrigação de dar 

coisa incerta revela um quadro preocupante. Em uma atitude de clara revelia contra a 

literalidade da lei ou de abstenção, a doutrina não apenas não reconheceu o fato de a lei ter 

explicitamente seguido a separação unilateral da coisa pelo devedor, como ainda buscou 

apoio em ordenamentos estrangeiros sem compreendê-los corretamente. Como vimos acima 

ao tratarmos do direito alemão, a teoria do fornecimento de Jhering caracterizava-se, em sua 

formulação original, por negar a metamorfose da obrigação de dar coisa incerta em 

obrigação de dar coisa certa e pela substituição do conceito de concretização pelo de 

                                                 
148 Comparando com o regulamento do CC/2002, Farias/Rosenvald, Curso II, p. 162; Lôbo, Obrigações, p. 

123; Vianna, in: Obrigações, pp. 109 s.; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 245, pp. 60 s. 
149 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. arts. 876 s., pp. 20 s.; Fulgêncio, Programmas – 3º ano, p. 4. 
150 Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 101 ss., pp. 106 ss.; Nonato, Curso I, p. 279 (afirmando que 

“escolha” deveria ser interpretada no sentido da teoria do fornecimento); Carvalho Santos, Código Civil XI, 

Com. art. 876, pp. 73 ss. 
151 Obrigação como processo, pp. 154 s. 
152 Obrigação como processo, p. 156. No mesmo sentido, Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (279). 
153 Das modalidades, pp. 95 s. No mesmo sentido, Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (58). 
154 Assim, por ex., Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 4, pp. 181 ss. (ao tratar do art. 876 CC/1916, 

o autor se restringe a tratar das obrigações de remessa, as quais são, porém, objeto do art. 1128 CC/1916); 

Franzen de Lima, Curso II.1, n. 35, p. 22; Luiz Alves, Código Civil IV, Com. arts. 876 s., pp. 14 s. 
155 Rodrigues, Direito Civil II, n. 12, p. 30; Serpa Lopes, Curso II, n. 34, pp. 59 s., n. 39, pp. 63 s. 
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fornecimento. Diante disso, como a doutrina brasileira poderia defender, frente ao direito 

positivo do CC/1916, a teoria do fornecimento, sustentando, por um lado, a metamorfose da 

obrigação de dar coisa incerta em de dar coisa certa, e, por outro lado, a persistência do 

conceito de concretização, sem mencionar o de fornecimento? A pergunta de Schermaier 

pode ser transferida para o direito brasileiro: “Mas eles não haviam lido Jhering?”156 A 

doutrina brasileira não parecia ter consciência das divergências e mesmo contradições sobre 

o § 243 II BGB. Talvez o ponto máximo desse mal-entendido se encontre na tradução de 

“Lieferungstheorie” por “teoria da entrega”,157 enquanto a doutrina alemã tende a empregar 

esse termo (“Traditionstheorie”) para designar o direito vigente antes no ius commune antes 

da teoria de Thöl...158 O mais lúcido nesse contexto foi Espínola, que, após mencionar em 

linhas gerais as principais teorias surgidas na Alemanha, afirma que o BGB teria seguido a 

teoria de Jhering em uma versão modificada e, apesar de não entrar em detalhes, diferencia 

esse sistema do seguido pelo CC/1916.159 Também as implicações sistemáticas da teoria do 

fornecimento (a tricotomia obrigação portável, quesível e de remessa, e a divisão entre lugar 

da prestação e lugar do resultado) não foram consideradas. 

(b) A mudança do regulamento no CC/2002 e a intenção do legislador 

 O anteprojeto primitivo do CC/2002, apresentado em 1972, mantinha, ipsis litteris, a 

redação dos arts. 876 e 877 do CC/1916: “Feita a escolha, vigorará o disposto na Seção 

anterior” (art. 240) e “Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração 

da coisa, ainda que por força maior, ou caso fortuito” (art. 241).160 Um ano mais tarde, em 

1973, o anteprojeto revisto foi publicado com a seguinte alteração: “Cientificado o credor 

da escolha, vigorará o disposto na Seção anterior” (art. 239) e “Antes da escolha, não poderá 

o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior, ou caso fortuito, 

salvo se se tratar de dívida genérica restrita” (art. 240).161 Na exposição de motivos 

complementar, Agostinho Alvim afirmou que a emenda tinha “o fim de precisar que a escolha 

se consuma com a cientificação do credor”.162 Mas logo da mera leitura conjunta desses dois 

                                                 
156 Nt. 112 supra. 
157 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 4, p. 182; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 96. Essa 

tradução é especialmente criticável, quando se tem em vista a compra e venda de remessa, na qual há, segundo 

a teoria de Jhering, fornecimento e passagem do risco para o comprador, apesar de ainda não ter havido efetiva 

entrega da coisa (cf. Cap. III, A.II.2.(a), supra). 
158 Assim, por ex., Adam, Die Entwicklung, p. 66. 
159 Systema II.1, p. 170, nt. 54. 
160 Código Civil – Anteprojetos V.1, p. 80. 
161 Código Civil – Anteprojetos V.2, p. 145. 
162 In: Código Civil – Anteprojetos V.2, p. 37 (grifo no original). 
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dispositivos já salta aos olhos uma contradição: como poderia a mera escolha possibilitar a 

alegação de caso fortuito ou força maior pelo devedor de coisa incerta, mas as regras de 

obrigação de dar coisa certa somente se aplicarem após a cientificação do credor? Esse 

eloquente deslize do responsável pela parte do direito das obrigações, pelo coordenador do 

projeto e pelas Casas Legislativas foi apenas mais um de muitos outros erros de confecção 

do CC/2002. Não por outro motivo foi apresentado, logo após esse diploma ter sido 

aprovado, uma proposta de alteração do art. 246 para substituir “Antes da escolha...” por 

“Antes de cientificado da escolha o credor...” (PL n. 6.960) com a finalidade de harmonizar 

o art. 246 com o art. 245,163 mas ela foi rejeitada pelo Parecer Vicente Arruda sem nem 

mesmo tocar no assunto.164 

 Nesse processo de ausência de qualquer debate, não ficou claro por que o legislador 

decidiu alterar a regra sobre a concretização. Afinal, se olharmos o estado da doutrina no 

momento anterior, chama a atenção o fato de Agostinho Alvim ter adotado uma regra que 

não era sustentada na doutrina brasileira, nem era seguida na jurisprudência. Com a mudança 

do art. 239 do anteprojeto revisto (correspondente ao art. 245 CC/2002), o legislador não se 

restringiu a esclarecer o significado de “escolha” dos arts. 876 e 877 CC/1916. Antes, ele 

introduziu uma inovação no direito nacional, pois, a partir do CC/2002, a concretização 

passou a exigir, ao menos segundo a literalidade da lei, a escolha seguida da cientificação 

do credor. Não fica claro se essa mudança remonta a uma ideia do próprio Agostinho Alvim, 

ou se ele buscou inspiração em outros autores (uma hipótese seria Thöl), em ordenamentos 

estrangeiros ou, o que talvez seja o mais provável, em projetos brasileiros anteriores, 

especialmente no art. 912 n. 1º do Esboço, o qual, como vimos,165 exigia ao lado da escolha 

a ciência do credor. Quanto ao erro de confecção do art. 246, é de se esperar que o legislador 

venha a corrigi-lo no futuro, a fim de tornar o regulamento vigente o mais claro possível. 

Enquanto isso não ocorrer, basta recorrer à interpretação sistemática dos arts. 245 e 246 para 

compreender que na primeira parte do último dispositivo o legislador disse menos do que 

realmente pretendia, ou seja, onde ele exigiu somente a escolha (“Antes da escolha...”), deve-

se considerar abrangida também a necessidade de cientificar o credor, como se tivesse escrito 

“Antes de cientificado o credor da escolha...”.166 

                                                 
163 Fiuza, O novo Código Civil, p. 67. 
164 Parecer Vicente Arruda, p. 6. Como a emenda também pretendia reconhecer a “dívida genérica restrita”, a 

(correta) rejeição dessa mudança acabou sendo suficiente para impedir também a introdução do trecho “antes 

de cientificado o credor da escolha...”. 
165 Cap. III, A.IV.(a), supra. 
166 Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 246, p. 62; Vianna, in: Obrigações, p. 112. 
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(c) Reação da doutrina do CC/2002, análise crítica e posicionamento 

 A doutrina do CC/2002 reagiu de maneira comedida à mudança do art. 245. Em geral, 

podem ser identificadas quatro tendências fundamentais. Ignorando as mudanças da lei, 

alguns autores continuam a afirmar que o CC silenciaria sobre o momento da concretização 

(denominado por “escolha”) e, por isso, utilizam o § 243 II BGB e a teoria do fornecimento 

como critérios de interpretação.167 Outros adaptaram um entendimento do CC/1916 à 

literalidade do CC/2002: tanto no antigo quanto no novo diploma a concretização somente 

ocorreria quando o devedor pusesse a coisa à disposição do credor, tendo agora essa 

exigência fundamento no termo “cientificado” do art. 245.168 Mais comedida, a ampla 

maioria dos autores limita-se a reproduzir a literalidade do art. 245, afirmando a necessidade 

de a escolha ser agora acompanhada da cientificação.169 Como ela se daria não é, porém, 

explicado. Por último, apenas dois autores se preocupam em dar maior concretude ao nosso 

tema. Para Gonçalves, “cientificado” significaria a exigência de um ato por meio do qual a 

concretização se exteriorize e, assim, produza seus efeitos frente ao credor. Exemplos seriam 

a entrega da coisa separada, a consignação em pagamento, a constituição do credor em mora 

ou qualquer outro ato jurídico que alcançasse o mesmo objetivo.170 Já no entender de 

Requião, “cientificado” exigiria uma comunicação que, além de informar da escolha da 

coisa, fornecesse elementos suficientes para identificá-la.171 No todo, saltam aos olhos, por 

um lado, a tentativa de preservar a doutrina anterior ao CC/1916, apesar da mudança da 

literalidade da lei, e, por outro lado, a falta de posicionamentos claros a respeito. Apenas 

Gonçalves tentou dar um passo além, mas ainda assim sem explicitar exatamente como esse 

                                                 
167 Lotufo, Código Civil II, Com. art. 245, p. 44. 
168 Birenbaum, in: Obrigações, p. 131; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 162; Barros Monteiro Filho/Barros 

Monteiro/Barros Monteiro Filho, in: Estudos Reale, p. 203; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, pp. 59 

s. No mesmo sentido, Venosa, Direito Civil II, p. 82. 
169 Diniz, Curso II, p. 100; Monteiro de Barros, Manual II, p. 44; Tartuce, Direito Civil II, p. 56; Lôbo, 

Obrigações, p. 123; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, p. 55; Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, 

Código Civil I, Com. art. 245, p. 513; Carvalho Neto/Fugie, Novo Código Civil II, Com. art. 245, p. 25; 

Carvalho Neto, Curso II, p. 61; Vianna, in: Obrigações, pp. 110 s. O último autor defende o uso do termo 

“concentração” (rectius: concretização) como sinônimo de “escolha”, pois essa equivalência seria consagrada 

na doutrina brasileira e alterar seu significado para cientificação da escolha ao credor geraria confusões (pp. 

110 s.). À luz do desenvolvimento histórico do tema, esse entendimento não pode ser seguido, porque o 

significado de concretização é determinado pela teoria adotada pela lei e na vigência do CC/1916 a sinonímia 

desses termos praticamente não era sustentada na literatura da época (cf. Cap. III, A.IV.1.(a), supra). 
170 Gonçalves, Direito Civil II, p. 81. Incompreensível, Cambler reconhece ter o legislador do CC/2002 adotado 

solução diversa da do CC/1916 no sentido de exigir a cientificação do credor, mas logo depois menciona o 

direito português e deixa entender que também no direito brasileiro ela não seria suficiente para a concretização 

– Cf. Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, Com. art. 245, pp. 97 s. 
171 RBA 1, vol. 3 (2016), 89 (100 s.). 



 

306 

 

ato de exteriorizar a escolha poderia ocorrer antes do vencimento da obrigação, como o art. 

245 claramente admite.172 

 Dentre esses entendimentos, pode-se desde já rechaçar o de que o direito brasileiro 

teria seguido a teoria do fornecimento ou o § 243 II BGB, pois ele não encontra qualquer 

correspondência na literalidade da lei (os arts. 245 e 246 não se referem ao conceito de 

fornecimento) e o objetivo do legislador foi vincular a escolha à cientificação, no que se 

aproxima mais à teoria de Thöl, fortemente combatida por Jhering. Mais complicada de 

compreender é a tese de “cientificado” como sinônimo de “posto à disposição”. Seus 

defensores (o primeiro foi Barros Monteiro173) fundamentam sua opinião, de maneira 

implícita, com uma interpretação sistemática do art. 246 (correspondente ao art. 877 

CC/1916) com o 492 § 1º (correspondente ao art. 1127 § 1º CC/1916): assim como na 

compra e venda de coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou 

assinalando o risco se transfere para o comprador quando “já tiverem sido postas à [sua] 

disposição”, também a concretização ocorreria ou com a tradição, ou quando o vendedor 

pusesse a coisa à disposição do comprador. Essa interpretação é criticável sob ao menos três 

aspectos. Primeiro, ela ignora a literalidade do art. 245, pois “cientificado” significa “dar 

conhecimento, tornar ciente, informar”, e não necessariamente mostrar-se preparado para 

executar o contrato ou para entregar a coisa vendida. Nada impede o devedor de concentrar 

a dívida antes de pôr a coisa separada à disposição do credor. Segundo, o art. 492 § 1º 

regulamenta uma situação específica, nomeadamente a dos casos de coisas que em regra são 

contadas, pesadas, medidas ou assinaladas no momento de seu recebimento, e não uma 

situação geral. Por outras palavras, generalizar o requisito do pôr à disposição do art. 492 § 

1º para todas as obrigações de dar coisa incerta seria tornar uma norma excepcional uma 

regra. Terceiro, o art. 245 regulamenta apenas o risco da prestação, enquanto o art. 492 § 1º 

regulamenta, além do risco da prestação, outros tipos de risco, como veremos mais à 

frente.174 

 A nosso ver, a tese mais adequada e compatível com o direito positivo brasileiro é a 

que interpreta “cientificado” como a necessidade de exteriorização do ato de escolha. Esse 

requisito pode, sem dúvida, ocorrer com a entrega, consignação em pagamento ou 

constituição em mora, mas isso ainda é muito pouco para resolver os casos de concretização 

por mero aviso, ou seja, antes da entrega ou constituição em mora do credor. Para determinar 

                                                 
172 Silente sobre o tema, Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, pp. 35 s. Pouco claro, Miragem, Obrigações, p. 182. 
173 Nt. 153 supra. 
174 Cap. III, A.IV.2.(b), infra. 
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o regulamento do requisito da cientificação, três perguntas devem ser respondidas, 

nomeadamente: (i) se o aviso da escolha tem de chegar ao efetivo conhecimento do credor 

para produzir efeitos; (ii) como esse aviso deve ser enviado; (iii) qual o grau de descrição da 

coisa escolhida é exigido. Pela própria literalidade do dispositivo (“Cientificado o credor...”, 

estando o verbo no particípio passado), não há dúvida de que o credor tem de tomar efetivo 

conhecimento sobre a escolha da coisa ou pelo menos ter a possibilidade concreta de tomá-

lo. Em termos dogmáticos, o devedor tem de enviar um aviso ao credor informando-o da 

separação e este aviso tem de chegar ou ao menos poder chegar a seu conhecimento para 

produzir seus efeitos (declaração de vontade receptícia). Isso significa, em termos práticos, 

que se o devedor enviar o aviso da escolha para o endereço errado, ou se, por qualquer 

motivo não imputável a nenhuma das partes, ele não chegar ao credor, não ocorre a 

concretização e o risco da prestação continua a ser suportado pelo devedor. Em 

contrapartida, se o vendedor encaminhar o aviso da escolha ao credor e esse não tomar 

efetivo conhecimento por negligência própria (imagine-se, por ex., que ele não abra sua 

caixa de correio por uma semana ou mais), a concretização ocorre no momento a partir do 

qual ele poderia ter tomado conhecimento, segundo o exigível pelos usos do tráfico e a boa-

fé.175 

 Os arts. 245 e 246 nada dizem sobre a forma e o conteúdo do aviso. Na falta de 

disposição expressa em lei, ele pode ser realizado de qualquer maneira idônea e consoante 

os usos do tráfico e a boa-fé (por ex., e-mail, telefone, carta etc.), salvo se as partes houverem 

disposto em sentido contrário. Quanto ao conteúdo desse aviso, surge a dúvida de saber se 

basta uma indicação genérica sobre a escolha de uma das coisas (como sugeriu 

Regelsberger),176 ou se seria necessária uma descrição exata da coisa separada a ponto de o 

credor poder tê-la em mente (como exigia Thöl).177 Em nossa opinião, o grau de precisão do 

aviso exigido não pode ser determinado a priori para todos os casos, mas depende, em 

primeiro lugar, do acordo das partes e, em sua falta, da coisa envolvida (especialmente do 

valor), dos usos do tráfico, das circunstâncias do caso concreto e da boa-fé. Na venda de uma 

grande quantidade de açúcar a ser transportada a granel em navios (seja a obrigação quesível, 

portável ou de remessa), basta o carregamento com a indicação do local e da data. Se a 

mesma quantidade for, por sua vez, embalada em sacas e transportadas por caminhões, vale 

                                                 
175 Na jurisprudência, por ex., TRelMG, Cam. Civ., App. n. 6.538, rel. Oliveira Andrade, j. 26-10-1927, RF 50 

(1928), 95 ss. 
176 Cap. III, A.II.4.(a), supra. 
177 Cap. III, A.II.1.(a), supra. 
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o mesmo, pois numerar todas as sacas e indicar, em pormenores, os dados de cada caminhão 

e dos respectivos motoristas poderia aumentar em muito o custo de logística e, assim, 

impossibilitar a operação econômica. No entanto, se o valor de cada coisa for elevado (pense-

se, por ex., na compra de uma quantidade de automóveis), poderá ser mais conveniente 

indicar os dados específicos (no mesmo ex., os números dos chassis). 

(d) Jurisprudência: o caso do alagamento de balcão de café (TJSP) 

 Os contornos teóricos alcançados com a concretização podem ser ilustrados em vista 

de um caso ocorrido em 1893 na cidade de Santos e decidido pelo TJSP.178 Em 5 de março, 

Nossak & Comp. celebrou com Paula Lima, Mello & Comp. um contrato de compra e venda 

pelo qual esta se obrigou a entregar àquela 384 sacas de cafés por 24:627$870179, sendo 

10$550 por 10 quilos de café e 1$000 cada saco. O café foi posto à sua disposição 

imediatamente, ou seja, em 5 de março. Nos dias 9, 12, 14 e 15 desse mês, a compradora 

retirou 299 sacas, como foi devidamente comprovado em recibos, e, no dia 16, a vendedora 

tinha em seu armazém “85 saccas de café e outros tantos saccos”. Cinco dias mais tarde, em 

21 de março, o armazém da vendedora foi inundado. Das 85 sacas de café, 74 foram 

inutilizadas e a vendedora remeteu os 11 restantes à compradora, que aceitou 10 e devolveu 

1 por estar imprestável. Pouco depois, a vendedora cobrou da compradora a quantia de 

4:627$870, mas esta se recusou a pagar. Diante dessa resistência, a vendedora interpôs ação 

de cobrança em face da compradora, alegando que o risco da perda das 75 sacas de café pela 

inundação seria da compradora, porque ela não teria culpa da inundação e, conforme o art. 

206 CCom, o risco seria da compradora desde o momento quando as sacas foram postas à 

sua disposição no dia 5 de março. Em contestação, a compradora afirmou que a inundação 

era previsível (logo, haveria culpa); que o risco não lhe teria sido transferido, pois as sacas 

teriam de ser pesadas e contadas e, segundo o art. 207 n. 3 CCom, nesse caso ela somente 

assumiria o risco depois da pesagem ou contagem; e que a vendedora não teria provado a 

vistoria. Na tréplica, a vendedora ressaltou ser a inundação um fato extraordinário e 

imprevisto e afirmou ter “separado [as sacas vendidas] em lotes numerados, pezados e 

distinctos de outros existentes no armazem”.180 

                                                 
178 TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-10-1874, Gazeta Juridica SP 3, vol. 9 (1895), 143 ss., 

com decisão do juiz de primeiro grau, a apelação e os embargos no Tribunal. 
179 Aparentemente, houve um pequeno lapsus calami na decisão de primeiro grau, pois o juiz parece ter 

confundido o preço devido sem juros (4:627$870) com o preço devido com juros e custas (4:691$200). 
180 TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-10-1874, Gazeta Juridica SP 3, vol. 9 (1895), 143 (143 

ss.). 
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 Tendo em vista o direito então vigente, ou seja, as Ordenações Filipinas e o CCom, 

o juiz Luiz Porto Moretschon de Castro julgou a ação improcedente, porque a inundação 

seria previsível (portanto, não haveria força maior) e a vendedora não teria provado que 

dentre as sacas de café inutilizadas estavam as separadas para a compradora. Além disso, 

mesmo se houvesse prova dessa separação, ainda assim o risco seria da vendedora, pois, 

sendo o café vendido por amostras, não teria ocorrido a pesagem e a classificação em lotes 

numerados seria, por si só, insuficiente, já que ela “apenas indica que se tenha feito esse 

trabalho no armazem dos A. A. [vendedora] e não que os R. R. [compradora] tenham 

assistido”, como exigiria o art. 207 n. 3º CCom. Por outras palavras, o risco somente teria 

sido transferido à compradora se ela tivesse feito uma vistoria.181 Inconformada, a vendedora 

interpôs apelação ao TJSP, que conheceu o recurso e lhe deu provimento. No entender do 

Tribunal, a decisão impugnada teria contrariado a regra periculum est emptoris, prevista nas 

Ordenações (Ord. Filip. 4, 8 pr.) e no art. 206 CCom, e as sacas de café já teriam sido 

individualizadas em lotes numerados.182 O art. 207 n. 3º CCom não se aplicaria ao caso, 

“pois o café foi vendido por pezo feito e certo e o risco sobreveio depois da pezagem, embora 

sujeita a posterior verificação, [...] sendo certo que as vendas de café de comissario a 

exportador se fazem pelas amostras e por lotes, independente de contagem e pesagem ou 

medição”.183 Formulado de modo mais direto, embora o art. 207 n. 3º CCom de fato incidisse 

no presente caso e, portanto, a vistoria da compradora fosse em regra necessária, no caso de 

venda de café ela seria dispensada, porque segundo os usos do tráfico a contagem, pesagem 

ou medição não seria exigida para compra e venda de café de comissário para exportador. 

 Para o presente trabalho, que se restringe ao direito civil, dispensa-se a análise da 

correta aplicação dos dispositivos do direito comercial. À luz do direito hoje vigente, esse 

mesmo caso teria uma solução bastante diversa. Nele, a compradora tinha o dever de ir 

buscar as sacas no armazém da vendedora (obrigação quesível) e a compradora não incorreu 

em mora, pois, como se subentende do relatório das decisões, ela poderia apanhar pequenas 

                                                 
181 TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-10-1874, Gazeta Juridica SP 3, vol. 9 (1895), 143 (146 

s.). 
182 Na fundamentação, o Tribunal sustentou ainda a vigência da regra res perit domino no direito brasileiro, 

cuja consequência seria seguir o princípio do consenso. Trata-se de uma confusão do direito brasileiro com 

sistemas estrangeiros (provavelmente o francês e o português) que não merece maior atenção aqui, porque não 

alteraria o resultado da decisão. Cf. TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-10-1874, Gazeta Juridica 

SP 3, vol. 9 (1895), 143 (148: “O comprador, desde que a venda é perfeita, torna-se proprietário da cousa 

vendida, corre os riscos da cousa (res perit domino, isto é obrigado a pagar o seu preço inteiro, ainda quando 

por effeito de caso fortuito a cousa vendida venha a ser destruida na totalidade ou em parte a soffrer 

deterioração).”) 
183 TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-10-1874, Gazeta Juridica SP 3, vol. 9 (1895), 143 (148 

s., grifos no original). 
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quantidades de sacas em dias diversos, e não em apenas um dia. Tendo a vendedora colocado 

as sacas separadas à disposição da compradora já no dia 5 de março, surge a dúvida se, no 

contexto normativo do CC/2002, teria ocorrido a concretização. Para tanto, seriam 

necessários a efetiva separação da coisa e o envio de um aviso para a compradora. Seguindo-

se a decisão do Tribunal, houve separação, mas a compradora foi apenas avisada dela pela 

vendedora, que, porém, realizou a pesagem sozinha e não forneceu à compradora dados 

precisos dos números dos lotes separados. Pergunta-se, então, se a compradora foi 

devidamente “cientificada” da escolha, ou seja, se o mero aviso da vendedora da separação 

realizada por ela de maneira unilateral já seria suficiente, ou se ele deveria ter sido mais 

específico e indicado o número dos lotes das sacas de café separadas para serem levadas pela 

compradora. O critério decisivo aqui não deve ser a norma em abstrato, mas os usos do 

tráfico da transação econômica envolvida. Como as vendas de sacas de café entre 

comissários e exportadores normalmente não exigiam uma contagem, pesagem ou medição, 

ou seja, não exigiam uma vistoria presencial do comprador, a concretização teria ocorrido, 

segundo o direito vigente, no momento do aviso, ou seja, da conclusão do contrato. Em 

consequência, segundo o direito do CC/2002, a vendedora não teria o dever de obter outras 

sacas de café, seu dever se resolveria por impossibilidade (art. 234) e a compradora somente 

deveria pagar o preço correspondente às 309 sacas recebidas devido à regra res perit domino. 

 Esse caso é muito oportuno para demonstrar a inconveniência de utilizar a fórmula 

“pôr à disposição” como critério geral de concretização das obrigações de dar coisa incerta. 

Se a vendedora não tivesse as 384 sacas de café no momento da conclusão do contrato, dia 

5 de março, mas as obtivesse logo a seguir, no dia 7 de março, mandasse um telegrama à 

compradora informando-a de que poderia vir pegá-las a partir do dia 10 (pois estaria ausente 

durante esse período) e o armazém fosse inundado um dia antes desse prazo, no dia 9 de 

março, teria ocorrido a concretização? Se “pôr à disposição” significa “mostrar-se preparado 

para executar o contrato, ou melhor, para entregar imediatamente a coisa vendida”,184 a 

concretização somente ocorreria no dia 10, apesar de as sacas de café já estarem separadas 

desde o dia 7 e a compradora já estar ciente disso. A seguir-se essa interpretação, a vendedora 

teria de adquirir outras 384 sacas de café, se não quisesse inadimplir o contrato e ser obrigada 

a pagar perdas e danos. Essa solução atentaria, porém, contra a harmonia de valores do 

sistema jurídico brasileiro, pois qual seria a diferença entre comprar no dia 5 de março 384 

sacas de café do lote “X” já presente no armazém do vendedor (logo, como coisa certa) para 

                                                 
184 J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – Parte II, n. 711, pp. 113 s. 
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ser entregue no dia 10 e comprar 384 sacas de café no dia 5 de março para ser entregue no 

dia 10 com a separação do café no dia 7, seguida de aviso da compradora sobre o lote 

separado, tendo, em ambos os casos, todo o café sido destruído no dia 9? Adotar o critério 

de “pôr à disposição” significaria punir a vendedora de coisa incerta de maneira muito 

severa, pois um vendedor de coisa certa em condições semelhantes seria liberado com 

fundamento no art. 234, embora seu contrato só viesse a ser exigível em momento posterior. 

2. Regra especial do art. 492 § 1º 

(a) Origem do dispositivo e tratamento na doutrina desde o CC/1916 

 No primeiro capítulo, vimos como o art. 492 § 1º surgiu e depois entrou no CC/2002. 

Sua primeira aparição no direito brasileiro foi no art. 593 do projeto de Coelho Rodrigues, 

que não previu propriamente a compra e venda de coisa incerta, mas permaneceu, em linhas 

gerais, na tradição do ius commune de regulamentá-la junto com a emptio ad mensuram. O 

Projeto Primitivo de Bevilaqua tratava da compra e venda de coisa incerta na parte geral das 

obrigações junto com as obrigações de dar coisa incerta (arts. 1021-1024) e em um 

dispositivo sobre compra e venda de remessa (art. 1266). Pouco depois, a Comissão Revisora 

incorporou, em sua 34ª reunião, o art. 593 do projeto de Coelho Rodrigues ao projeto de 

Bevilaqua, sem, porém, indicar o motivo dessa mudança.185 Durante todo o processo 

legislativo, esse dispositivo (art. 1273 do Projeto Revisto) passou despercebido pelos juristas 

da época. Apenas Ruy Barbosa se ocupou com o § 1º desse artigo com as seguintes palavras: 

“‘Que commumente receberem.’ Inintelligivel. Para dar geito grammatical à phrase, seria 

mister inserir-lhe, pelo menos, um se: ‘que commumente se receberem’. E o sentido? Ainda 

assim não se penetrava”186 e “Ora (art. 1.129) queria a redação dizer: ‘as coisas que 

commumente se receberem’; e, sem tom nem som, lhe saiu a demarcada tolice de ‘coisas que 

commumente receberem’”.187 Uma análise dos textos dos projetos revela somente uma 

procedência em termos da observação quanto à falta de um “se” no texto do projeto, pois, 

salvo no texto utilizado por Ruy Barbosa e no texto final da Câmara dos Deputados (art. 

                                                 
185 Cap. I, C.IV.4, infra. 
186 Projecto I, p. 384. 
187 Projecto II, n. 290, p. 398. 
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1131 § 1º188), tanto do artigo original de Coelho Rodrigues (art. 593 § 1º189) quanto do 

Projeto Revisto (art. 1273 § 1º190) constam “commumente se recebem” (e não “commumente 

receberem”). Provavelmente houve um lapsus calami na versão do texto final publicada pela 

Câmara dos Deputados. 

 Seja como for, o art. 593 § 1º foi aprovado como o art. 1127 CC/1916 com uma 

redação muito semelhante à do Projeto de Coelho Rodrigues.191 Como já apontamos diversas 

vezes ao longo deste trabalho,192 Bevilaqua reputou esse dispositivo uma “inadvertencia da 

Commissão do Governo”, pois ele seria “uma simples reproducção das idéas já enunciadas, 

com maior amplitude nos arts. 865 a 868 [correspondentes aos arts. 234 a 237 CC/2002] e 

957 [correspondente ao art. 399 CC/2002]”, e não teceu nenhum comentário sobre ele.193 

Talvez influenciada por essa observação e pelo fato de haver uma sobreposição com o art. 

207 n. 3 CCom,194 a maioria dos autores do CC/1916 quase ignorou o art. 1127 § 1º. A 

tendência geral da doutrina era reproduzir a literalidade da lei, ora sem adicionar nenhum 

comentário,195 ora repetindo a regra geral de distribuição de risco das obrigações de dar coisa 

certa (arts. 865 ss. CC/1916) e de coisa incerta (arts. 876 s. CC/1916).196 Ainda assim, é 

possível identificar três entendimentos na doutrina do CC/1916. Alguns autores 

                                                 
188 “Todavia, os casos fortuitos, os quais occorrerem no acto de contar, marcar ou assignalar as cousas, que 

commumente receberem, contando, pesando, medindo ou assignalando, e que já tiverem sido postas á 

disposição do comprador, correrão por conta deste” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos 

Deputados VIII, p. 184. É interessante notar que essa redação não constava nem da redação parcial do texto na 

Câmara dos Deputados (“Todavia, os casos fortuitos, que ocorrerem no acto de contar, marcar ou assignalar as 

cousas, que commumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assignalando, e que já tiverem sido 

postas á disposição do comprador, correm por conta deste” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da 

Camara dos Deputados VI, p. 627), nem do art. 1170 § 1º do Projeto Revisto pela Câmara dos Deputados 

(“Todavia, os casos fortuitos, que occorrerem no acto de contar, marcar ou assignalar as cousas, que 

commumente recebem, contando, pesando, medindo ou assignalando, e que já tiverem sido postas á disposição 

do comprador, correm por conta deste” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados 

VII, p. 149). Também não encontramos nenhuma proposta de emenda da redação final desse dispositivo. 
189 “Todavia, os riscos fortuitos, que occorrerem no acto de contar, marcar ou assignalar as cousas, que 

commumente se recebem contando, pesando, medindo ou assignalando, e que já tiverem sido postas pelo 

vendedor á disposição do comprador, correm por conta deste” – Cf. Projecto, p. 76. 
190 “Todavia, os casos fortuitos, que concorrerem no acto de contar, marcar ou assignalar as cousas, que 

commumente se recebem contando, pesando, medindo ou assignalando, e que já tiverem sido postas á 

disposição do comprador, correm por conta deste” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos 

Deputados I, p. 242. 
191 Art. 1127 § 1º CC/1916: “Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar, ou assinalar 

coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas 

à disposição do comprador, correrão por conta deste”. 
192 Cap. I, C.IV.4 e Cap. II, C.III, supra. 
193 Codigo Civil IV, Com. Art. 1127, pp. 293 ss. 
194 Pontes de Miranda, Tratado XXXIX, § 4284, n. 2, p. 197; Cunha Gonçalves, Da compra e venda, n. 118, 

pp. 401 s.; Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 1127, p. 225. 
195 Alvim, Da compra e venda, n. 43, p. 52; De Souza, Compra e venda, n. 136, pp. 322 s.; Barros Monteiro, 

Curso de obrigações – 2ª parte, p. 85; Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 1127, p. 225; Fulgêncio, 

Programmas – 3º ano, p. 89; Fernandes, Contrato III, n. 1205, p. 204; Camara Leal, Manual III, n. 873, p. 43. 
196 Serpa Lopes, Curso III, n. 209, p. 338. 
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visualizavam no ato de pôr a coisa à disposição do comprador para ser contada, pesada, 

medida ou assinalada uma “tradição simbólica”, harmonizando, assim, a transferência do 

risco da perda ou perecimento com a regra res perit domino.197 Em sentido oposto, Carvalho 

Santos afirmava que a “individuação” do objeto (mediato) do contrato e a respectiva tradição 

somente ocorreriam com o término do ato de contar, marcar ou assinalar e criticava o 

legislador por ter criado uma regra “ilógica” “quando abrindo uma exceção à regra fêz 

transferir o risco para o comprador antes de ultimada a tradição”.198 Em uma terceira via, 

Couto e Silva também acreditava se tratar de uma exceção à regra de transferência do risco 

junto com a tradição,199 mas ia além e via no ato do vendedor de pôr a coisa à disposição do 

comprador uma “cessão da pretensão à entrega” e afirmava que a regra do art. 1127 § 1º 

abrangia tanto a “concretização de certas dívidas genéricas” quanto a tradição.200 

 O fato de o legislador do CC/2002 ter mantido ipsis litteris o art. 1127 § 1º no art. 

492 § 1º e derrogado o CCom, especialmente do art. 207 n. 3 CCom, não provocou uma 

mudança do cenário. Houve antes uma mera continuidade com ligeiras alterações. Uma parte 

considerável da doutrina continua a repetir a literalidade da lei,201 mas a maioria tende a 

reconhecer no ato de contar, marcar e assinalar uma tradição simbólica da coisa ao 

comprador.202 Também a tese de Couto e Silva sobreviveu ao advento do CC/2002, sendo a 

expressão “já tiverem sido postas à disposição do comprador” entendida “como se o 

vendedor as [= coisas] depositasse sobre o poder fático do credor ou as [= coisas] cedesse à 

pretensão de entrega”.203 A nosso ver, o motivo dessa falta de profundidade da doutrina 

desde o CC/1916 encontra-se na complexidade do suporte fático e na consequente 

                                                 
197 Rodrigues, Direito Civil III, n. 69, p. 148; Cunha Gonçalves, Da compra e venda, n. 17, p. 77. 
198 Código Civil XVI, Com. art. 1127, n. 4, p. 47. 
199 Obrigação como processo, p. 110. 
200 Obrigação como processo, p. 152. 
201 Lôbo, Contratos, pp. 224 s.; Idem, Comentários VI, Com. art. 492, pp. 66 s. (não se entende, porém, por que 

o autor restringe a aplicação do art. 492 § 1º às coisas fungíveis); Zenun, Da compra e venda, n. 63, p. 17; 

Tartuce, Direito Civil III, p. 296; Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 183, p. 281. 
202 Diniz, Curso III, p. 194; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 222, p. 168; Rodrigues Jr., Código 

Civil VI.1, Com. art. 492, p. 139; Assis/Andrade/Alves, Comentários V, Com. art. 492, p. 766; Monteiro de 

Barros, Manual II, p. 334; Venosa, Direito Civil III, p. 309; Gonçalves, Direito Civil III, p. 230 (embora o 

autor pareça afirmar que essa “tradição simbólica” somente se completaria com o término do ato de contar, 

marcar e assinalar); Azevedo Jr., Compra e venda, Com. art. 492, p. 49. Aparentemente nesse sentido, Lotufo, 

Código Civil III.1, Com. art. 492, p. 190. 
203 Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 492, p. 140. Confuso, Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. 

art. 492, n. 52, p. 175: “... entendo que o artigo sob comentário [art. 492 § 1º] só admitem (sic) a transmissão 

desses riscos, no ato de contar etc. e que as coisas já tenham sido postas à disposição do comprador, ou seja, 

quando já estiver consumada, concretizada a contagem etc. Na medida em que as coisas são entregues para 

serem contadas etc. são colocadas à disposição do comprador, sendo consideradas definitivamente entregues, 

quando contadas etc., estando de acordo com o contratado”. Não se entende se o ato de “pôr à disposição” pode 

ocorrer antes ou somente após a contagem, pesagem, medição ou assinalamento. 
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dificuldade de compreender a situação que o legislador quis regulamentar. Como já 

apontamos acima, o suporte fático do art. 492 § 1º abrange tanto a compra e venda de coisa 

certa com preço previamente determinado, quanto a compra e venda com determinação do 

preço ad mensuram e ainda a compra e venda de coisa incerta.204 Essa incidência não se dá, 

porém, em todos os casos, mas apenas ocorre quando as coisas perecem ou se deterioram 

durante os atos de contar, marcar ou assinalar realizados com o fim de entregar a coisa 

imediatamente. Por outras palavras, o art. 492 § 1º não regulamenta, como à primeira vista 

parece, um tipo de compra e venda, mas é um dispositivo sobre um caso específico de 

distribuição de risco com aplicação para todos os tipos de compra e venda. Daí a dificuldade 

de Ruy Barbosa – certamente partilhada pela doutrina – de compreender o sentido desse 

dispositivo. 

(b) Análise crítica e posicionamento 

 Os entendimentos surgidos na doutrina do CC/1916 e perpetuados no CC/2002 não 

resistem a uma crítica mais apurada. A teoria da tradição simbólica não explica como pode 

haver uma tradição no ato de pôr à disposição se, caso não houver caso fortuito e a coisa 

entregue não estiver em conformidade com o acordado (seja na qualidade, seja na 

quantidade), o comprador pode rejeitar a coisa (art. 313). Sob o aspecto dogmático, não se 

pode conceber uma tradição que apenas ocorra quando a coisa se perdesse ou deteriorasse 

por fato não imputável a nenhuma das partes. Esse entendimento equivocado se explica, do 

ponto de vista histórico, por um empréstimo dos conceitos desenvolvidos no direito 

comercial para explicar o art. 206 CCom, segundo o qual o risco era transferido para o 

comprador no momento em que o vendedor colocava a coisa à sua disposição. Para 

harmonizar essa regra com a máxima res perit domino, criou-se o instituto da “tradição 

simbólica” ou “consensual” como meio de acoplar a transferência da propriedade com a 

transmissão do risco da coisa para o comprador.205 Na verdade, como vimos acima ao 

delinear a evolução histórica da compra e venda de coisa incerta, o CCom surgiu quando 

vigia no Brasil a regra periculum est emptoris.206 O art. 206 adequava-se perfeitamente a 

esse contexto, pois naquele período propriedade e risco não andavam juntos. Com a entrada 

em vigor do CC/1916 e a introdução da regra res perit domino, surgiu uma contradição no 

sistema: se transferência da propriedade e transmissão do risco andam juntas, e o comprador 

                                                 
204 Cap. II, C.III, supra. 
205 Por ex., Bulgarelli, Contratos13, p. 189. 
206 Cap. I, C.III, supra. 
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somente adquire a propriedade com a efetiva entrega (tradição) da coisa ao comprador, como 

justificar a transmissão do risco para o comprador após o vendedor ter colocado a coisa à 

sua disposição, embora ainda não lhe a tenha entregue? A saída encontrada foi criar uma 

nova espécie de tradição, o que, como vimos,207 é equivocado, pois o art. 206 CCom apenas 

constituía uma exceção à regra geral.208 

 A tese de que o art. 492 § 1º regulamentaria a “cessão da pretensão à entrega” também 

não pode ser acolhida. Por esse entendimento, ao colocar as coisas à disposição do 

comprador, o vendedor transferiria a este sua pretensão de exigir a entrega. Se por “cessão” 

se compreende uma cessão de crédito no sentido dos arts. 286 ss., surge imediatamente a 

seguinte pergunta: quem é o cedente e quem é o cedido? No contrato de compra e venda, o 

vendedor tem direito a receber o preço, enquanto o comprador pode exigir a entrega da coisa. 

Como o comprador tem a pretensão de exigir essa entrega, pretensão essa adquirida no 

momento da celebração do contrato, e o ato de pôr as mercadorias à sua disposição 

significaria uma cessão desse direito, “cessão da pretensão à entrega” somente pode 

significar que o vendedor estaria transferindo a pretensão do comprador para ele mesmo ao 

cumprir seu próprio dever contratual, ou, visto de perspectiva diversa, que o comprador 

receberia do vendedor sua própria pretensão! Uma tentativa de salvar essa tese seria trocar 

as posições de cedente e cedido, e visualizar aqui uma cessão da pretensão à entrega do 

comprador ao vendedor, mas também essa leitura não é aceitável, pois essa cessão não 

significaria um deslocamento da pretensão do patrimônio do comprador para o vendedor, 

mas uma extinção do dever de entregar por meio confusão (art. 381). No fundo, haveria uma 

remissão (art. 385) do dever de entregar no momento da efetiva entrega. Essa leitura seria, 

porém, artificial e não corresponderia à vontade das partes, pois ao contar, pesar ou medir as 

coisas o vendedor almeja cumprir sua obrigação e o comprador a receber a coisa, e não 

extinguir a obrigação de modo indireto. 

 A nosso ver, o campo de aplicação do art. 492 § 1º não pode ser determinado a partir 

da análise de apenas um ou outro elemento de seu suporte fático, mas somente de todos eles 

em conjunto. Da simples leitura do dispositivo, identificam-se seis elementos: “casos 

fortuitos”, “ocorrentes no ato”, “contar, marcar e assinalar”, “comumente”, “se recebem” e 

“tiverem sido postas à disposição do comprador”. “Casos fortuitos” deve ser entendido em 

                                                 
207 Cap. I, C.V, supra. 
208 No fundo, o motivo dessa construção artificial foi o desconhecimento de que a regra res perit domino não é 

perfeita nem nunca foi tão universal, como acreditavam os juristas da época (e ainda hoje muitos acreditam). 

A respeito, cf. Cap. IV, A.III.1.(a).(dd), infra. 
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sentido amplo como todo fato cuja consequência é a impossibilidade da prestação do 

vendedor não imputável a nenhuma das partes.209 “Ocorrentes no ato” restringe 

temporalmente a incidência do art. 492 § 1º, pois somente os fatos inimputáveis a nenhuma 

das partes os quais ocorrem durante o ato de contar, marcar ou assinalar estão abrangidos 

por essa norma. Do ponto de vista sistemático, ele separa a aplicação da regra geral (arts. 

245 e 246) da regra especial do art. 492 § 1º. Se a coisa estiver separada, o comprador tiver 

sido avisado da escolha e a coisa tiver se perdido por ato não imputável a nenhuma das partes 

antes do momento de efetivo recebimento, ou seja, antes do início do ato de contar, marcar 

ou assinalar, aplicam-se os arts. 245 e 246 e o vendedor terá se liberado do risco da prestação, 

mas não do risco da coisa. Aplicar-se-á então, em regra, o art. 234 e o vendedor arcará com 

o prejuízo e não poderá exigir o preço do comprador. Se, estando presentes todos os demais 

requisitos do art. 492 § 1º, o fato inimputável a nenhuma das partes ocorrer depois do término 

do ato de contar, marcar ou assinalar, o comprador já terá adquirido a propriedade por 

tradição e, portanto, ele sofre os prejuízos na condição de proprietário. 

 “Contar, marcar ou assinalar” designam os tipos de atos relevantes para os fins do 

art. 492 § 1º: “contar” abrange tanto o ato de simplesmente determinar a quantidade de coisas 

(por ex., 10 computadores ou 1.000 litros de álcool) quanto de determinar se o peso da coisa 

entregue corresponde ao acordado (por ex., 1.000 quilos de açúcar); “marcar” e “assinalar” 

são sinônimos e significam simplesmente apor algum tipo de sinal (por ex., o comprador de 

gado marca cada animal com seu brasão). “Comumente” faz referência aos usos do tráfico,210 

ou seja, o art. 492 § 1º não incide em todos as compras e vendas nas quais o comprador 

conta, marca ou assinala as coisas recebidas, mas apenas e tão somente naquelas em que 

esses atos são de praxe. “Se recebem” restringe a finalidade dos atos de contar, marcar ou 

assinalar: o art. 492 § 1º somente se aplica quando esses atos forem efetuados para a entrega 

definitiva da coisa, ou seja, para a transferência da propriedade. Caso esse ato seja realizado 

apenas para separar uma quantidade de coisas sem objetivo de entrega (isso pode ocorrer, 

por ex., quando o direito de escolher compete ao comprador e esse faz-lhe uso por meio de 

seu representante ou quando o ato de escolha couber a um terceiro), a contagem, pesagem, 

medição ou assinalamento terá apenas o efeito de concretizar a obrigação e, portanto, 

transferir o risco da prestação para o comprador. Aplica-se, então, a regra geral dos arts. 245 

e 246. Por último, “já tiverem sido postas à disposição do comprador” delimita um segundo 

                                                 
209 Sobre impossibilidade e sua relação com caso fortuito no CC/2002, cf. Cap. IV, A.II.3, infra. 
210 Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 492, pp. 139 s. 
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limite temporal de incidência do art. 492 § 1º: como “pôr à disposição” significa “mostrar-

se preparado [...] para entregar imediatamente a coisa vendida”, a regra do art. 492 § 1º 

somente se aplica a partir do momento em que o vendedor se mostra preparado para entregar 

a coisa imediatamente. Esse elemento é importante por determinar a imediatidade entre o 

ato de contar, marcar e assinalar e a efetiva entrega da coisa, mas não pode ser considerado 

isoladamente. Isso porque se o vendedor já tiver colocado as coisas à disposição do 

comprador, mas elas forem destruídas ou se deteriorarem por fato não imputável a nenhuma 

das partes antes do início do ato de contar, marcar ou assinalar, a regra do art. 492 § 1º não 

incide. 

 Em vista dessa análise dos elementos do suporte fático do art. 492 § 1º, fica claro que 

ele tem por objeto a incidência da distribuição do risco, e isso em qualquer tipo de compra e 

venda, seja ela de coisa certa com determinação prévia do preço, de coisa certa com 

determinação do preço ad mensuram ou de coisa incerta. Neste último caso, o único que 

interessa no presente trabalho, há dois cenários possíveis. Primeiro, se o vendedor não tiver 

separado uma quantidade da coisa e informado o comprador nos termos dos arts. 245 e 246, 

e, portanto, deixar para separar as coisas diante do comprador, o art. 492 § 1º transfere o 

risco da prestação e da coisa para o comprador antes da concretização, pois essa somente 

ocorre ao final do ato de contagem. Imagine-se, por ex., a entrega de 50 sacas de açúcar de 

um armazém com 1.000 sacas. Sendo a obrigação quesível, o comprador desloca-se até o 

armazém do vendedor e, no momento em que eles efetivavam a separação das 50 sacas para 

o comprador, ou seja, quando as 50 sacas são retiradas do armazém e colocadas no veículo 

de transporte do comprador por empregados do comprador ou do vendedor, a construção 

pega fogo e todas as mercadoras do armazém são destruídas. Nesse caso, o risco é suportado 

pelo comprador, que tem de pagar todo o preço, apesar de receber apenas uma parte da 

mercadoria. Naturalmente, se o comprador já houver retirado 30 sacas, houver um incêndio 

e apenas 500 sacas se perderem, o vendedor ainda tem o dever de entregar do mesmo 

armazém outras 20 sacas, pois, não tendo ele previamente realizado a concretização e tendo 

ele posto à disposição do comprador todas as sacas do armazém, ele assumiu o risco da perda 

ou deterioração de uma parte das mercadorias. 

 Segundo, caso o vendedor tenha separado e informado o comprador, houve 

concretização no sentido dos arts. 245 e 246, e o art. 492 § 1º aplica-se se, no ato de conferir 

(especialmente de pesar e contar a quantidade da coisa), a coisa separada se perder ou 

deteriorar por fato não imputável a nenhuma das partes. Como aqui o risco da prestação já 

foi transferido para o comprador antes do ato de contar, marcar ou assinalar no momento da 



 

318 

 

concretização, o efeito do art. 492 § 1º se restringe a transferir para o comprador os riscos 

da coisa, da quantidade e da qualidade da coisa. Assim, se forem vendidas 50 sacas de café 

e o vendedor tiver de levá-las ao domicílio do comprador (obrigação portável), caso a 

mercadoria trazida pelo vendedor seja destruída ou deteriorada durante o ato de contagem, 

o risco da quantidade e da qualidade será suportado pelo comprador. Imagine-se, por ex., 

que o vendedor tenha trazido apenas 49 sacas e, antes do fim do ato de contar as sacas postas 

à disposição do comprador, todas as mercadorias forem destruídas por uma inundação 

repentina. Nessa hipótese, o vendedor goza da presunção relativa de que ele havia posto à 

disposição do comprador 50 sacas de café na qualidade combinada e pode, por conseguinte, 

exigir o preço. Se, porém, o comprador conseguir provar de qualquer outro modo a 

insuficiência das coisas colocadas à sua disposição, seja quanto à quantidade, seja quanto à 

qualidade, o art. 492 § 1º deve ser afastado. No nosso exemplo, o comprador poderia obter 

essa prova comprovando que a fonte apontada pelo vendedor não tinha o café da qualidade 

combinada ou ainda mostrando documento do qual conste o envio de uma quantidade menor 

(a nota fiscal pode, por ex., indicar um peso total que revele ter sido transportada uma 

quantidade menor de sacas). 

 Diante da dogmática da compra e venda de coisa incerta e, em especial, da 

concretização, o art. 492 § 1º apresenta-se como um elemento complicador do regulamento. 

Por um lado, ele não se restringe apenas à compra e venda de coisa incerta, mas se aplica a 

todos os tipos de compra e venda em que exista o uso de receber as coisas contando, pesando, 

medindo ou assinalando. Por outro lado, e restringindo-se agora à compra e venda de coisa 

incerta, o art. 492 § 1º não constitui, como parece à primeira vista, um caso especial de 

concretização, mas uma exceção a ela. Isso porque a concretização e a norma do art. 492 § 

1º têm em comum o fato de ambas regulamentarem o risco do contrato, mas diferenciam-se, 

porque, enquanto aquela tem por objeto apenas o risco da prestação, este regulamenta, 

dependendo do caso, tanto o risco da prestação, da coisa, da quantidade e da qualidade 

(quando não tiver havido concretização antes do ato de contar, marcar ou assinalar para a 

entrega), quanto apenas o risco da coisa, da quantidade e da qualidade (quando já tiver 

havido prévia concretização). Na primeira hipótese, há transferência do risco da prestação, 

da coisa, da quantidade e da qualidade sem concretização no sentido dos arts. 245 e 246,211 

                                                 
211 Poder-se-ia ver no ato de pôr à disposição uma “concretização em menor grau” no sentido utilizado acima 

ao tratar da teoria de fornecimento, de Jhering, mas surgem aqui duas dificuldades. Primeiro, a escolha e o 

respectivo aviso ocorrem paulatinamente junto com o ato de contar, marcar ou assinalar. Segundo, o vendedor 

não tem a intenção de restringir sua dívida a uma certa quantidade, como o tem o vendedor no caso de Jhering 

sobre o envio de coque em dois navios. Além disso, esse raciocínio não estaria em consonância com o direito 
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enquanto na segunda hipótese há apenas transferência do risco da coisa, da quantidade e de 

qualidade, porque o risco da prestação foi anteriormente transferido com a concretização. 

Apesar de o art. 492 § 1º ser, sob essa perspectiva, extremamente criticável, ele parece justo, 

quando considerado em termos de política legislativa. A nosso ver, trata-se de uma 

orientação pelo menos aceitável, pois, sendo o ato de contar, marcar ou assinalar realizado 

na frente do comprador (ou de seu representante) em seu benefício, nada mais natural do que 

lhe imputar os riscos já durante sua realização. 

(c) Análise da jurisprudência 

(aa) Caso dos gados marcados (TJMS) 

 Na parca doutrina sobre o art. 492 § 1º, o julgado mais citado212 para ilustrar sua 

aplicação foi decidido em 1989 pelo TJMS.213 Os fatos eram os seguintes: Ahmed Mustafá 

El Zogbi celebrou um 2 de agosto de 1987 um contrato compra e venda com Maria Antônia 

Alves de Souza pelo qual ele se obrigava a entregar em 8 dias (10 de agosto de 1987) 44 

reses pelo preço Cz$ 326.000,00, sendo 2 touros e 42 bois com mais de dois anos. No mesmo 

dia da conclusão do contrato (2 de agosto de 1987), a compradora colocou, com auxílio de 

seus empregados, marcas nos gados escolhidos com o objetivo de distingui-los dos demais, 

estando presentes o vendedor e alguns de seus empregados. Chegado o dia da entrega (10 de 

agosto de 1987), a compradora enviou empregados à fazenda do vendedor para apanhar o 

gado, mas os empregados deste somente conseguiram arrebanhar os 2 touros e 34 bois, tendo 

os outros 8 desaparecido. Pouco mais tarde, o vendedor conseguiu encontrar apenas 1 dos 

bois fugitivos, o qual foi imediatamente entregue à compradora. Descontente com a situação, 

a compradora interpelou o vendedor. Este lhe informou que algumas das reses haviam sido 

furtadas e colocou-se à disposição para descontar o valor dos bois roubados ou a entregar 

outras cabeças de gado em lugar das perdidas.214 Ainda insatisfeita com a resposta do 

vendedor, a compradora interpôs contra o vendedor uma “ação ordinária cumulada com 

declaratória de nulidade parcial de nota fiscal”,215 pedindo um abatimento do preço 

                                                 
brasileiro vigente, pois o CC não segue, no art. 492 § 1º, a teoria de Jhering, nem se pode ver neste ato uma 

concretização no sentido dos arts. 245 e 246. 
212 Diniz, Curso III, p. 194; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 492, p. 140; Villaça Azevedo, 

Comentários VII, Com. art. 492, pp. 175 s.; Assis/Andrade/Alves, Comentários V, Com. art. 492, p. 766 e nt. 

31. 
213 TJMS, 1ª T. Cív., Ap. n. 1.416/89, rel. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 21-2-1989, RT 78, vol. 640 

(1989), 179 ss. 
214 TJMS, 1ª T. Cív., Ap. n. 1.416/89, rel. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 21-2-1989, RT 78, vol. 640 

(1989), 179 (180). 
215 TJMS, 1ª T. Cív., Ap. n. 1.416/89, rel. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 21-2-1989, RT 78, vol. 640 

(1989), 179 (179). 
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inicialmente acordado para corresponder ao valor das reses efetivamente recebidas, ou seja, 

para pagar somente o preço de 37 reses (2 touros e 35 bois). 

 O magistrado de 1º grau, João Emílio Tiepo, julgou a ação improcedente. A seu ver, 

a compradora teria adquirido a propriedade dos gados quando eles foram marcados, ou seja, 

no dia 2 de agosto de 1987, sendo que desde este ato até o dia da entrega (10 de agosto de 

1987) o vendedor cuidaria das 44 reses da compradora na qualidade de depositário. Por 

outras palavras, no dia 2/8/1987 Ahmed Mustafá El Zogbi e Maria Antônia Alves de Souza 

teriam celebrado um contrato de compra e venda, a coisa vendida teria sido entregue à 

compradora no momento da aposição da marca nas reses e, logo em seguida, as partes teriam 

celebrado um contrato de depósito, porquanto a compradora não poderia (ou não queria) 

levar naquele mesmo dia as reses para a sua fazenda. Logo, o caso deveria ser decidido 

conforme as regras do contrato de depósito.216 Tendo o vendedor provado a ocorrência do 

furto e tomado todas as providências necessárias para responsabilizar os autores do ilícito 

penal, teria ficado provado se tratar de um caso de força maior e, consequentemente, se 

aplicaria o art. 1277 CC/1916 (correspondente ao art. 642 CC/2002), pelo qual o depositário 

não seria responsável pelos casos fortuitos.217 Inconformada com essa decisão, a compradora 

interpôs recurso de apelação no TJMS, alegando que a tradição não teria ocorrido com o ato 

de marcar as reses, as quais teriam permanecido “sob custódia e em posse” do vendedor.218 

O Tribunal conheceu o recurso, mas lhe negou provimento, restringindo-se a repetir a 

decisão do juiz de primeiro grau. Apenas acrescentou que a compradora “recebeu o gado 

antes de o retirar da fazenda, no momento em que o apartou e marcou”, deixando o vendedor 

                                                 
216 Citando Pontes de Miranda, o juiz afirma que esse contrato de depósito não seria “típico”, mas apenas uma 

relação de gentileza ou ato de favor – Cf. TJMS, 1ª T. Cív., Ap. n. 1.416/89, rel. Claudionor Miguel Abss 

Duarte, j. 21-2-1989, RT 78, vol. 640 (1989), 179 (181). No trecho citado, Pontes de Miranda não se reporta, 

porém, a uma transação comercial, mas à situação jurídica existente no caso de alguém deixar uma coisa sua 

aos cuidados de um amigo, situação na qual não haveria um contrato de depósito, mas uma “relação de 

gentileza” (cf. Tratado XLII, § 4658, n. 7, pp. 410 s.). Essa diferenciação feita por Pontes de Miranda remonta 

às Gefälligkeitsverhältnisse do direito alemão, as quais são empregadas para tratar de casos em que não há uma 

relação contratual entre as partes. Ora, no caso aqui analisado, não pode haver uma “relação de gentileza” pelo 

simples fato de ter sido entabulada uma compra e venda. No contexto da decisão, esse argumento representa 

apenas um plus desnecessário e tem o efeito de negar a própria a aplicação do art. 1277 CC/1916 levada a cabo 

um pouco antes pelo próprio juiz. A respeito dos “atos de favor” ou “relações de cortesia”, ver Junqueira de 

Azevedo, Negócio jurídico e declaração negocial, pp. 43 s.; Assis/Andrade/Alves, Comentários V, Com. art. 

421, pp. 13 s. Sobre as Gefälligkeitsverhältnisse no direito alemão, cf., por ex., Medicus/Petersen, AT BGB, § 

18, Rdnr. 185 ss. 
217 TJMS, 1ª T. Cív., Ap. n. 1.416/89, rel. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 21-2-1989, RT 78, vol. 640 

(1989), 179 (181). 
218 TJMS, 1ª T. Cív., Ap. n. 1.416/89, rel. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 21-2-1989, RT 78, vol. 640 

(1989), 179 (179). 
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“deste instante para a frente [...] de ser responsável por eventuais riscos” devido à máxima 

res perit domino prevista no art. 1127 caput (correspondente ao art. 492 caput CC/2002).219 

 À primeira vista, chama a atenção nesse acórdão a falta de clareza sobre os conceitos, 

os dispositivos legais aplicados e especialmente sobre os contratos envolvidos. No contexto 

normativo da época, interpretar no ato de marcar o gado uma tradição seria correto, caso se 

tratasse de uma relação de direito comercial, pois o art. 200 n. 2 CCom previa como hipótese 

de “tradição simbólica” o “fato de pôr o comprador a sua marca nas mercadorias compradas, 

em presença do vendedor ou com o seu consentimento”. Nesse caso, o vendedor somente 

poderia continuar a possuir a coisa vendida na qualidade de depositário e, consequentemente, 

se aplicariam as regras do contrato de depósito para os casos fortuitos ocorridos durante sua 

vigência. Mas tanto o juiz de 1º grau quanto o Tribunal restringiram-se a buscar fundamento 

no CC/1916, deixando entender que a relação jurídica sob análise não deveria ser 

regulamentada pelo direito comercial, mas apenas pelas regras subsidiárias do direito civil. 

Mesmo assim, não fica claro quais regras do CC/1916 deveriam ser aplicadas aqui. Em 

nenhuma das instâncias é esclarecido se a compra e venda seria de coisa certa ou de coisa 

incerta, nem qual dispositivo do CC/1916 poderia justificar uma tradição após a compradora 

ter aposto sua marca nos gados separados, nem muito menos por que teria sido celebrado 

um contrato de depósito. A menção do art. 1127 caput CC/1916 (correspondente ao art. 492 

caput CC/2002) apenas repetia a máxima res perit domino já assentada nos arts. 865 ss. 

CC/1916 (correspondentes aos arts. 234 ss. CC/2002), sem nada estabelecer sobre as formas 

de tradição. 

 Diante dos argumentos trazidos pelo juiz de 1º grau e pelo Tribunal, surpreende que 

esse julgado seja citado na doutrina como exemplo de aplicação do art. 492 § 1º CC. Ela se 

baseia, implicitamente, no fato de ocorrer um caso fortuito (furto de algumas reses) e de ter 

havido um ato de marcar os animais efetuado pela própria compradora com auxílio de seus 

empregados. Ora, como acabamos de analisar em pormenores, esses não são, porém, os 

únicos elementos do suporte fático desse dispositivo. Em verdade, o art. 492 § 1º exige seis 

elementos para sua incidência: além do caso fortuito (impossibilidade inimputável) e do ato 

de contar, marcar e assinalar, esse caso fortuito tem de ocorrer durante o lapso temporal em 

que esse ato é realizado, esse ato deve ser exigido segundo os usos do tráfico, o ato de contar, 

marcar ou assinalar deve ser realizado tendo em vista a efetiva entrega da coisa e essa entrega 

                                                 
219 TJMS, 1ª T. Cív., Ap. n. 1.416/89, rel. Claudionor Miguel Abss Duarte, j. 21-2-1989, RT 78, vol. 640 

(1989), 179 (180). 
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deve ocorrer imediatamente após a ultimação desse ato. No presente caso, as reses foram 

marcadas, houve, antes da entrega, um fato inimputável a nenhuma das partes (o furto), 

existe o uso do tráfico de marcar os animais a serem entregues e a separação foi realizada 

para possibilitar a entrega, mas os demais requisitos estão ausentes. O caso fortuito somente 

daria ensejo à aplicação do art. 492 § 1º se ele tivesse ocorrido no ato de marcar (“ocorrentes 

no ato”) e se a coisa tivesse sido posta à disposição do comprador, ou seja, se o vendedor 

entregasse a coisa vendida imediatamente após o ato de marcar. No entanto, os bois foram 

furtados entre o fim do ato de marcar e o dia do vencimento (dia da entrega dos bois), ou 

seja, o caso fortuito ocorreu depois do fim da realização do ato de marcar. Além disso, não 

houve ato de imediatidade entre o ato de marcar e a entrega da coisa, porque, por vontade 

das partes, ela somente deveria ocorrer 8 dias depois, em 10 de agosto de 1987. 

 O ato de marcar as reses e a ocorrência de um caso fortuito têm relevância para 

incidência do regulamento geral das obrigações. Ao celebrarem uma compra e venda de 2 

touros e 42 bois com mais de dois anos, e acordarem em marcar os animais logo depois da 

conclusão do contrato, as partes criaram uma obrigação de dar coisa incerta em que a escolha 

compete ao credor (compradora). A efetiva marcação das reses escolhidas pela compradora 

na presença do vendedor e de seus funcionários teve o efeito de concentrar a dívida nas 

coisas separadas no sentido dos arts. 245 e 246. A partir desse momento (2 de agosto de 

1987), o risco da prestação foi transferido para a compradora, mas o risco da coisa 

permaneceu com o vendedor até o momento da efetiva tradição, a qual somente deveria 

ocorrer 8 dias mais tarde (10 de agosto de 1987). Isso significa que, caso as reses separadas 

se perdessem ou sofressem algum dano por fato não imputável a nenhuma das partes, o 

vendedor poderia alegar as regras de impossibilidade da prestação (arts. 234 ss.), mas 

suportaria o prejuízo. A compradora, por sua vez, não poderia exigir animais em perfeitas 

condições, mas também somente seria obrigada a pagar o preço pelo valor dos bois 

efetivamente recebidos. Logo, à luz do direito hoje vigente, a solução correta para o presente 

caso não seria admitir, como fez o juiz de 1º grau e o Tribunal, uma tradição simbólica das 

reses no momento do ato de marcar e deslocar o risco da coisa para a compradora. Pelo 

contrário, com esse ato a compradora assumiu apenas o risco da prestação, enquanto o 

vendedor continuou a suportar o risco da perda ou deterioração da coisa. O Tribunal deveria, 

portanto, ter julgado a ação procedente, reduzindo o preço ao valor correspondente às 37 

reses (2 touros e 35 bois) efetivamente entregues. 
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 (bb) Caso do roubo de dinheiro no momento da contagem (TJSP) 

 Um interessante caso para fins do art. 492 § 1º foi decidido pelo TJSP em 2011.220 O 

corretor de imobiliária Ianchel Cusnir (representado nos autos por seu espólio) celebrou com 

Jorge Maeda um compromisso de compra e venda de um imóvel com pagamento em 

parcelas. O negócio desenvolvia seu curso normal até o cumprimento da última parcela, 

quando ocorreu um infortúnio. O comprador dirigiu-se à imobiliária na posse de R$ 

150.000,00, entrou no estabelecimento, entregou a quantia ao corretor, mas quando este a 

estava conferindo, apareceram ladrões e roubaram o numerário apresentado. Passada a 

situação inusitada, o corretor exigiu do promissário-comprador novo pagamento do preço 

correspondente, mas este se recusou, afirmando que já havia quitado sua dívida, e exigiu, 

em contrapartida, a imediata outorga da escritura. Não sendo possível resolver a controvérsia 

de maneira pacífica, o corretor ajuizou em face do comprador uma ação monitória exigindo 

o pagamento de R$ 150.000,00, com correção monetária e juros moratórios, enquanto o 

comprador interpôs uma ação ordinária em face do corretor para compeli-lo a outorgar a 

escritura definitiva de compra e venda, obter a declaração de quitação da dívida e ainda a 

quantia correspondente ao pagamento de alugueres pelo tempo de atraso na entrega do 

imóvel.221 

 Em primeiro grau a ação monitória foi julgada procedente e a ação ordinária 

improcedente. Inconformado, o comprador interpôs recurso de apelação alegando que o 

corretor já havia recebido o dinheiro no momento do assalto, pois o dinheiro já se encontrava 

em suas mãos, e, sendo a obrigação de entregar dinheiro de dar coisa certa, o corretor não 

poderia alegar a ausência de concretização da dívida. Reiterou ainda os pedidos de outorga 

da escritura pública, de entrega da quitação e de pagamento dos alugueres correspondentes 

ao tempo de atraso na entrega do imóvel adquirido.222 O Tribunal conheceu o recurso, mas 

julgou-o improcedente. A seu ver, o ponto controverso seria determinar “se a tradição do 

dinheiro se efetivou ou não, extinguindo-se a obrigação para o devedor”, pois, se tivesse 

ocorrido a tradição, o pleito do comprador deveria ser acolhido, do contrário teria razão o 

corretor. No entender do Tribunal, o caso envolveria uma obrigação pecuniária, à qual 

deveria ser aplicado, conforme consenso na doutrina, o regulamento das obrigações de dar 

                                                 
220 TJSP, Ap. Civ. n. 9103446-85.2008.8.26.0000, rel. Paulo Alcides Amaral Salles, j. 15-12-2011, in: 

http://www.tjsp.jus.br/ [8-2-2017]. 
221 TJSP, Ap. Civ. n. 9103446-85.2008.8.26.0000, rel. Paulo Alcides Amaral Salles, j. 15-12-2011, in: 

http://www.tjsp.jus.br/ [8-2-2017], pp. 1 s. 
222 TJSP, Ap. Civ. n. 9103446-85.2008.8.26.0000, rel. Paulo Alcides Amaral Salles, j. 15-12-2011, in: 

http://www.tjsp.jus.br/ [8-2-2017], p. 2. 

http://www.tjsp.jus.br/
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coisa incerta quanto à distribuição dos riscos, especialmente da máxima “genus non perit”.223 

E completou: “É certo, é claro, que o problema não se deu no momento da ‘escolha’, mas 

sim quando os autores [= corretor] [,] já de posse do dinheiro, efetivavam sua contagem. 

Porém, até que esta tivesse sido concluída, impossível se aquilatar se todo o valor devido 

estava ou não realmente ali à disponibilidade dos credores [corretor], donde se segue que a 

tradição definitiva ainda não havia se operado, de modo que ainda respondia o devedor 

[promitente-comprador] pelo pagamento naquele momento. Nessa ordem de idéias, o ato de 

contagem do dinheiro integra a própria tradição, que, no caso, ainda não havia sido 

concluída, pois só é possível dar quitação daquilo que efetivamente se recebeu”.224 

 À primeira vista convincente, a linha de raciocínio delineada pelo Tribunal é 

criticável em seu aspecto central. Ao aplicar, por analogia, a regra de distribuição de risco 

da obrigação de dar coisa incerta (genus nunquam perit) à obrigação pecuniária para 

justificar a atribuição do prejuízo ao comprador, há uma confusão entre o risco da prestação 

(regulamentado, segundo a doutrina majoritária, pela máxima genus nunquam perit225) e o 

risco da coisa (que obedece a máxima res perit domino), afinal o único efeito da 

concretização no direito brasileiro vigente é deslocar para o credor (aqui o corretor) o risco 

da prestação. Essa incoerência do Tribunal acaba induzindo-o a uma outra: se o critério 

determinante para a transferência do risco da perda do dinheiro por caso fortuito é a tradição, 

e não a concretização (designada, de maneira imprecisa, por “escolha”), qual é o motivo de 

aplicar às obrigações pecuniárias a máxima genus nunquam perit? Por outras palavras, nas 

obrigações pecuniárias essa máxima valeria não apenas para o risco da prestação, como nas 

obrigações de dar coisa incerta, mas também para o risco da coisa (no caso, do dinheiro)? E 

assim se descortina a maior contradição desse voto: embora o Tribunal afirme aplicar a regra 

de distribuição dos riscos das obrigações de dar coisa incerta às obrigações pecuniárias, logo 

depois ele nega a própria aplicação. Tivesse o Tribunal sido coerente, ele deveria ter chegado 

à conclusão de que, tendo a obrigação se concretizado no dinheiro entregue ao corretor, o 

comprador teria se desonerado do risco da prestação e poderia, a partir daquele momento, 

alegar as regras de impossibilidade, especialmente o art. 234. A aplicação desse dispositivo 

levaria, porém, a uma consequência inusitada: como o risco da coisa (do dinheiro) ainda 

                                                 
223 TJSP, Ap. Civ. n. 9103446-85.2008.8.26.0000, rel. Paulo Alcides Amaral Salles, j. 15-12-2011, in: 

http://www.tjsp.jus.br/ [8-2-2017], pp 3 s. 
224 TJSP, Ap. Civ. n. 9103446-85.2008.8.26.0000, rel. Paulo Alcides Amaral Salles, j. 15-12-2011, in: 

http://www.tjsp.jus.br/ [8-2-2017], p. 5. 
225 Utilizamos aqui essa máxima apenas para facilitar a nossa argumentação. Ver, porém, Cap. IV, B.III.1, 

infra. 

http://www.tjsp.jus.br/
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seria do comprador, a impossibilidade da obrigação levaria não apenas à extinção do dever 

do comprador de pagar a última parcela, mas da obrigação como um todo. Na verdade, ao 

atribuir ao comprador o risco da perda do dinheiro até a conclusão da tradição, o Tribunal 

criou uma regra especial de distribuição de risco para as obrigações pecuniárias, 

nomeadamente que o devedor somente se desonera do risco da prestação após a tradição. 

 Aqui não cumpre analisar se a obrigação pecuniária se distingue da de dar coisa 

incerta, em que medida elas se diferenciam e ainda se elas se aproximam.226 Para os fins do 

presente trabalho, basta anotar que o caso ocorreu com dinheiro, mas poderia ter ocorrido 

com outras mercadorias, como eletrodomésticos, e a solução seria a mesma. Ao entrar na 

imobiliária com o pacote de dinheiro em mãos, entregá-lo ao corretor, o comprador colocou 

a quantia à sua disposição. Dinheiro é um bem que, segundo os usos do tráfico, deve ser 

contado, e esse ato de contagem realizado pelo corretor estava sendo feito com o objetivo de 

quitar a última parcela da prestação do imóvel, quando, de repente, ocorreu um roubo. Logo, 

todos os requisitos do suporte fático do art. 492 § 1º estavam copiosamente presentes. A 

consequência jurídica seria, portanto, que a partir do início da contagem do dinheiro pelo 

corretor, o risco da quantidade, ou seja, de o pacote conter R$ 150.000,00 ou menos, passou 

a ser suportado pelo próprio corretor. Houve aqui uma transferência do risco da perda do 

dinheiro para o corretor antes da tradição. Tanto a regra geral de distribuição de risco das 

obrigações de dar coisa incerta (genus nunquam perit até a concretização) quanto a regra 

criada pelo Tribunal para as obrigações pecuniárias (genus nunquam perit até a tradição) 

cedem lugar à norma especial do art. 492 § 1º. Por conseguinte, o Tribunal deveria ter 

decidido em sentido contrário, ou seja, ele deveria ter julgado a ação monitória do corretor 

improcedente e a ação ordinária do comprador procedente, concedendo adjudicação 

compulsória para obtenção da escritura de compra e venda e condenando o corretor a pagar 

o valor de alugueres correspondentes ao atraso na entrega do imóvel. O mero fato de, no 

caso específico do acórdão, tratar-se de dinheiro e, portanto, o credor não ser comprador, 

mas promitente-vendedor, não impede a aplicação da regra do art. 492 § 1º, pois a 

semelhança de situações e a igualdade de valores envolvidos obrigam uma analogia. 

                                                 
226 Ver, porém, Cap. IV, nt. 356 infra. 
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3. Regra especial do art. 494: a compra e venda de remessa 

(a) Contextualização, breve incursão histórica e doutrina desde o CC/1916 

 Até aqui tratamos de duas normas sobre a concretização e a passagem do risco: em 

regra, o objeto da compra e venda de coisa incerta é direcionado a uma coisa certa quando o 

vendedor separa a coisa e informa o vendedor (arts. 245 e 246), mas, quando se tratar de 

coisas que normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e o caso 

fortuito ocorrer durante a realização do ato de contar, marcar ou assinalar, os riscos são 

suportados pelo comprador (art. 492 § 1º), tendo ou não havido concretização no sentido dos 

arts. 245 e 246. Mas ainda há uma terceira norma a respeito. Como pudemos averiguar acima 

no estudo do ius commune, do direito comum alemão e depois brevemente do BGB,227 há 

desde esse período um consenso universal na doutrina de que, no caso de compra e venda de 

remessa, ou seja, quando o vendedor tem de enviar a coisa vendida ao comprador por meio 

de um transportador, os riscos são assumidos pelo comprador desde o momento de sua 

entrega a quem deve efetivar o transporte, e não com a entrega ao comprador, como estatuía 

a regra geral.228 Em um contexto normativo de vigência da regra periculum est emptoris no 

qual o risco se transferia com a perfeição da coisa,229 esse resultado somente poderia ser 

alcançado se a concretização ocorresse antes da efetiva entrega da coisa ao comprador.230 O 

problema residia exatamente em como justificar dogmaticamente essa divergência. Thöl 

exigia a efetiva separação e o envio de um aviso ao comprador.231 Jhering dividia entre 

obrigação portável, quesível e de remessa, e afirmava que, neste último caso, o vendedor 

teria feito tudo o que lhe era exigível, quando entregasse a coisa ao transportador.232 Bekker 

estabelecia como regra a tradição como momento de transferência do risco, mas admitia uma 

concretização antecipada, porque ela corresponderia à vontade presumida das partes.233 Por 

último, Regelsberger admitia a concretização com o exercício final do direito de escolha, o 

que poderia ocorrer com o envio de um aviso ao comprador ou com a entrega da coisa 

separada ao transportador.234 

                                                 
227 Cap. III, A.II, supra. 
228 HKK/Ernst §§ 446, 447 Rdnr. 10 s. 
229 Note-se, pois, que, no caso de compra e venda de coisa certa, o problema não se colocava, pois o comprador 

assumia o risco no momento da conclusão do contrato, ou seja, antes mesmo da entrega da coisa ao 

transportador. 
230 HKK/Ernst §§ 446, 447 Rdnr. 10. 
231 Cap. III, A.II.1.(a), supra. 
232 Cap. III, A.II.2.(a), supra. 
233 Cap. III, A.II.3.(a), supra. 
234 Cap. III, A.II.4.(a), supra. 
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 O direito brasileiro anterior ao CC/1916 movimentava-se também nesse ponto nos 

quadrantes do ius commune. A compra e venda de remessa não era prevista nas Ordenações 

Filipinas e na Consolidação das Leis Civis Teixeira de Freitas se referia apenas a formas de 

“tradição simbólica” advindas do costume e reconhecidas no direito comercial.235 No CCom, 

o assunto era tratado em diversos dispositivos (especialmente nos arts. 199 e 200), não 

poucas vezes de maneira confusa.236 Em vez de separar o problema da transferência da 

propriedade do da transmissão do risco e, assim, obter maior clareza do regulamento, 

alcançava-se o efeito de transferir os riscos para o comprador pela admissibilidade de 

“tradição simbólica” ou “virtual”, por ex., com a remessa do conhecimento de frete ao 

comprador.237 Talvez por considerar a compra e venda de remessa matéria típica do direito 

comercial, o Esboço de Teixeira de Freitas não previa qualquer dispositivo a respeito. 

Somente no Projeto Primitivo de Bevilaqua ela foi tratada pela primeira vez no direito civil, 

e com a seguinte redação: “Quando, por ordem do comprador, o vendedor expede a cousa 

vendida para um logar diverso do da execução da obrigação, os riscos correm por conta do 

comprador, desde que a cousa é entregue a quem deve transportal-a. Si, porém, o vendedor 

se afasta das instrucções dadas pelo comprador, assume a responsabilidade dos prejuizos que 

sobrevierem” (art. 1266).238 Esse dispositivo, que era uma clara tradução do § 447 BGB 

a.R.,239 foi ligeiramente modificado pela Comissão Revisora na 34ª Reunião, realizada em 5 

de julho de 1900, para melhorar a redação,240 resultando nos seguintes termos: “Si, porém, 

por ordem do comprador fôr expedida a cousa para logar diverso, os riscos correm por sua 

conta, uma vez entregue a quem deva transportal-a, salvo si o vendedor se afastar das 

                                                 
235 Consolidação, art. 909, nt. 33, p. 538. 
236 Ver, por ex., considerações críticas de J. X. Carvalho de Mendonça sobre o art. 200 n. 3 e 4 em Tratado VI 

– 2ª parte, n. 660, pp. 72 ss. No n. 657, p. 70, o autor chega mesmo a notar que “... as diversas formas de 

tradição, expressas no Cód. Comercial, não se alistam em antítese uma das outras. A linguagem do Código é 

lamentável; acha-se a tradição real nos casos da simbólica, e a simbólica onde êle parece ver a real...”. Essa 

crítica encontrou ressonância na doutrina até a revogação do CCom, por ex., em Bulgarelli, Contratos13, pp. 

186 ss. 
237 J. X. Carvalho de Mendonça, Tratado VI – 2ª parte, n. 655, pp. 68 s. 
238 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, pp. 121 s. 
239 § 447 BGB a.R.: “(1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem 

anderen Orte als dem Erfüllungsorte, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache 

dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 

Anstalt ausgeliefert hat. (2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung erteilt und 

weicht der Verkäufer ohne dringenden Grund von der Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käufer für den 

daraus entstehenden Schaden verantwortlich.” 
240 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 502. 
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instrucções do comprador” (art. 1274).241 Mais tarde, esse mesmo dispositivo tornou-se, com 

algumas melhoras de redação, o art. 1128 CC/1916.242 

 Sendo esse artigo uma versão ligeiramente modificada do § 447 BGB a.R., o 

esperado seria a doutrina ter se alinhado com a literatura alemã sobre o assunto. Não foi isso, 

porém, o que se sucedeu. Para Bevilaqua, o art. 1128 CC/1916 não constituiria uma exceção 

à máxima res perit domino, mas estaria de acordo com ela, pois a “expedição por ordem do 

comprador[,] entregue a coisa a quem haja de transportal-a, é tradição”. Do ponto de vista 

dogmático, o vendedor atuaria como mandatário do comprador e, nessa condição, seria 

responsável pelos prejuízos, caso se afastasse das instruções do dono do negócio 

(comprador).243 A concretização ocorreria, portanto, no ato de entrega ao transportador.244 

Esse entendimento tornou-se dominante tanto na doutrina245 quanto na jurisprudência246, 

mas não foi o único. De modo semelhante a Bevilaqua, Pontes de Miranda, que negava a 

vigência da máxima res perit domino no direito brasileiro,247 considerava (nessa passagem 

do tratado) a transferência da posse (e não da propriedade) como elemento determinante da 

transferência do risco248 e por isso sustentava que com a entrega da coisa ao transportador o 

comprador adquiriria a posse e, em consequência, suportaria o risco da perda ou deterioração 

da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes.249 Em sentido diverso, alguns autores 

visualizavam nesse dispositivo uma exceção à máxima res perit domino, ou seja, de que o 

risco da perda ou deterioração da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes deveria 

ser suportado pelo vendedor, pois não seria razoável atribuir-lhe o prejuízos, quando ele 

seguisse as instruções do comprador.250 

                                                 
241 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 242. 
242 “Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma 

vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor”. 
243 Codigo Civil IV, Com. art. 1128, pp. 295 s. 
244 Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 102, p. 108. 
245 Carvalho Santos, Código Civil XVI, Com. art. 1128, pp. 49 s.; Rodrigues, Direito Civil III, n. 69, p. 148; 

Barros Monteiro, Curso de obrigações – 2ª parte, p. 86; Franzen de Lima, Curso II.2, n. 382, p. 409; Alvim, Da 

compra e venda, Com. art. 1128, n. 47 e s., pp. 54 s.; Souza, Da compra e venda, n. 136, p. 323. Restrito a uma 

mera repetição do art. 1128, Fernandes, Contrato III, n. 1205, p. 204. 
246 Por ex., TJAM, Ap. s/n., rel. Paulo Herban Maciel Jacob, j. 13-4-1965, RF 62, vol. 216 (1966), 235 (236); 

TJSP, 3ª Cam. Cív., Ap. n. 18.720, rel. Sílvio Cerqueira, j. 21-3-1961, RF 60, vol. 202 (1963), 218; TJSP, Emb. 

n. 11.667, rel. F. Whitaker, j. 23-2-1923, RT 12, vol. 46 (1923), 89; TJSP, Ap. Cív. n. 11.667, rel. Soriano de 

Souza, j. 25-7-1922, RT 11, vol. 44 (1922), 47 (48). 
247 Em detalhes, Cap. IV, A.III.1.(b).(bb).(ccc), infra. 
248 Tratado XXXIX, § 4322, n. 1, p. 356 et passim. 
249 Tratado XXXIX, § 4322, n. 8, p. 363 s. e § 3424, n. 7, pp. 383 ss. 
250 Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 1128, p. 226; Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (281 s.). 

Aparentemente nesse sentido, TACSP, 1ª TAC, 3ª Cam., Ap. n. 349.864, rel. Araújo Contra, j. 11-12-1985, 

JTACSP 20, vol. 99 (1986), 83 s. 



 

329 

 

 Nos trabalhos preparatórios do novo código, o art. 1128 CC/1916 foi simplesmente 

copiado em todos os projetos e, não sendo questionado nem alterado em nenhum debate ou 

mais tarde no processo legislativo, subsistiu no direito nacional no art. 494 CC/2002.251 

Assim como na interpretação do art. 492 § 1º, não houve uma mudança nem aprofundamento 

do estudo do art. 494. As três posições surgidas no CC/1916 se perpetuaram no CC/2002.252 

A maior parte dos autores continuou a visualizar no ato do vendedor de entregar a coisa ao 

transportador uma tradição simbólica cujo efeito seria transferir, ao mesmo tempo, a 

propriedade e os riscos da coisa. O motivo dessa postura parmaneceu o mesmo do CC/1916, 

nomeadamente manter o máximo possível a máxima res perit domino no ordenamento 

jurídico. Para explicar essa tradição do ponto de vista dogmático, seguiu-se Bevilaqua e 

continuou-se a compreender que, ao celebrar o contrato de transporte e entregar a coisa ao 

transportador, o vendedor agiria como mandatário do comprador e responderia na qualidade 

de “mandatário infiel”, caso desobedecesse suas ordens.253 Na linha de Pontes de Miranda, 

Lôbo nega a vigência da regra res perit domino e acopla a transferência do risco à aquisição 

da posse (e não da propriedade) pelo comprador, o que ocorreria no momento da entrega da 

coisa ao transportador.254 Por último, ao menos Lotufo entende, embora de modo não muito 

claro, que o art. 494 constitui uma exceção à regra de transferência do risco junto com a 

propriedade.255 Houve, portanto, uma inquestionável solução de continuidade. 

 Antes de proceder a uma análise crítica da doutrina, é necessário tecer uma breve 

observação sobre o uso da literatura alemã para interpretar o art. 494 CC. O simples fato de 

Bevilaqua ter se inspirado no § 447 a.R. BGB não significa nem a obrigatoriedade nem a 

possibilidade do uso do direito alemão para interpretar o direito brasileiro. Apesar de 

proximidade desses dispositivos quando analisados isoladamente, não se pode negar que eles 

assumem, necessariamente, um significado diverso conforme o contexto normativo no qual 

                                                 
251 Apenas a Emenda n. 332 do Senado Federal tentou aperfeiçoar a redação com a mudança de posição do 

trecho “... por ordem do comprador...”, mas não teve sucesso – Cf. Memória legislativa CC I, p. 136. 
252 Restringindo-se a uma mera repetição do dispositivo, Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 

183, p. 281. 
253 Diniz, Curso III, pp. 194 s. (“mandatário infiel”); Monteiro de Barros, Manual II, p. 335; Villaça Azevedo, 

Comentários VII, Com. art. 494, pp. 187 ss.; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 222, p. 169; Venosa, 

Direito Civil III, p. 309; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 494, pp. 149 s.; Gonçalves, Direito Civil 

III, pp. 230 s.; Assis/Andrade/Alves, Comentários V, Com. art. 494, pp. 768 s.; Azevedo Jr., Compra e venda, 

Com. art. 494, pp. 51 s. No mesmo sentido, embora não muito claro, Tartuce, Direito Civil III, p. 296. Na 

jurisprudência, cf. TJDFT, 5ª T. Cív., Ap. Cív. n. 50.160/98, rel. Vera Andrighi, j. 12-4-1999, in: 

http://www.tjdft.jus.br/ [1-2-2017]. 
254 Comentários VI, Com. art. 494, p. 75 e, de maneira implícita, Contratos, p. 224 (se, como entende o autor, 

o risco é do vendedor, se ocorrer penhora, arresto ou sequestro da coisa antes de sua chegada ao comprador, a 

propriedade somente pode ser adquirida pelo último quando o transportador lhe entrega a coisa). 
255 Código Civil, Com. art. 494, p. 193. 
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se encontram. Por um lado, como já vimos acima, o direito brasileiro vigente adota, como 

regra geral de concretização, a escolha combinada com o aviso como critérios de 

concretização,256 enquanto o § 243 II BGB parece seguir, de uma maneira não muito clara, 

uma forma atenuada da teoria do fornecimento delineada por Jhering.257 Por outro lado, o 

objeto dos arts. 494 e § 447 são, sem dúvida, a transferência do risco da perda ou deterioração 

da coisa por fato não imputável a nenhuma das partes entre a conclusão do contrato e a 

transferência da propriedade, mas o direito alemão e o brasileiro seguem, neste ponto, regras 

diferentes. Enquanto o § 446 1 BGB acopla a transferência do risco à transmissão da posse, 

o direito brasileiro adota, como veremos em pormenores mais à frente,258 a máxima res perit 

domino, ou seja, via de regra o risco da perda ou deterioração se transmite ao comprador 

quando este adquire a propriedade. Em consequência, enquanto o § 447 BGB representa uma 

exceção à regra de transferência do risco por transmissão da posse, o art. 494 CC é uma 

exceção à regra de transferência do risco por transmissão da propriedade. Essas diferenças 

de significado sistemático recomendam cautela ao utilizar a literatura alemã. 

(b) Análise crítica e posicionamento 

 A interpretação da doutrina dominante pode ser criticada sob ao menos três aspectos. 

Primeiro, ela não corresponde à literalidade da lei, pois o art. 494 não faz do vendedor 

mandatário do comprador, nem contém qualquer remissão ao contrato de mandato ou mesmo 

à entrega.259 Segundo, ela destitui o art. 494 de qualquer significado, pois, se o comprador 

adquirisse a propriedade por meio do vendedor atuando como seu mandatário, não seria 

necessária uma norma para transferir os riscos para o comprador, mas bastaria aplicar as 

regras gerais (arts. 234 ss.). Terceiro, se de fato o vendedor atuasse como mandatário do 

comprador e realizasse a tradição no momento da entrega da coisa ao transportador, ele 

deveria, ao mesmo tempo, verificar se a coisa não continha defeitos de fácil percepção e, 

caso houvesse um defeito e ele não se manifestasse, o comprador não poderia enjeitar a coisa 

ao recebê-la (art. 313), nem, mais tarde, desfazer o contrato por vício redibitório quando o 

defeito fosse evidente (arts. 441 ss.).260 Ora, o mero fato de o comprador poder enjeitar a 

coisa no momento do recebimento da coisa em seu domicílio ou onde ele houver 

                                                 
256 Cap. III, A.IV.1.(c), supra. 
257 Cap. III, A.II.5, supra. 
258 Cap. IV, A.III.1, infra. 
259 É diferente, por ex., do art. 529, que claramente substitui a tradição pela entrega de documentos no caso de 

venda sobre documentos. 
260 Sobre os requisitos no vício redibitório, cf. Salgado, in: Vertragsgestaltung, pp. 29 ss. 
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determinado o envio demonstra não poder ter havido tradição antes deste momento.261 Em 

verdade, esse resultado apenas demonstra que os autores brasileiros – em especial Bevilaqua 

– não tinham nem uma noção clara do significado sistemático do § 447 BGB no direito 

alemão, nem do impacto que ele poderia adquirir no contexto do direito positivo brasileiro. 

No direito alemão, o § 447 apenas transfere o risco, não guardando qualquer relação com a 

transmissão da propriedade, e não significa uma tradição, mas é compreendido com o sentido 

exatamente oposto, ou seja, como uma exceção à regra de que o risco somente se transmite 

com a efetiva entrega (§ 446 I BGB).262 Ao mesmo tempo, o § 447 é parte de um sistema 

maior, que está em íntima consonância com a concretização nas obrigações de dar coisa 

incerta. 

 Por motivos semelhantes, também não é possível visualizar na entrega da coisa uma 

tradição, seja como forma de transmitir a propriedade (doutrina dominante), seja como modo 

de transferir somente a posse (assim Pontes de Miranda). Além de não estar em 

conformidade com a literalidade da lei, pois o art. 494 não imputa ao comprador a entrega 

da coisa ao transportador, essa interpretação vai contra o art. 11 caput da Lei 6538/1978263 

e, pior, destituiria aquele dispositivo de qualquer significado normativo. Afinal, se a tradição 

já ocorresse com a entrega da coisa ao transportador, não haveria por que prever uma regra 

especial de transferência do risco. Bem observado, essa tese se explica por uma interpretação 

do CC/1916 e atualmente do CC/2002 a partir dos conceitos criados pela doutrina do CCom 

(especialmente dos arts. 199 e 200), o qual previa diversos tipos de tradição simbólica, dentre 

elas quando a coisa fosse enviada por conta do comprador para outro local (art. 200 n. 3 e 

4). Quanto ao entendimento de Pontes de Miranda em especial, ele de fato tem as vantagens 

de não forçar a transferência da propriedade antes do recebimento da coisa pelo comprador 

e de não recorrer ao contrato de mandato para explicar a responsabilização do vendedor, mas 

ainda assim não conseguiu se livrar da necessidade de visualizar aqui uma ficção de um ato 

para transmitir os riscos. No fundo, o ponto de divergência entre Pontes de Miranda e a 

doutrina dominante não se encontra na interpretação do art. 494, mas sim na regra de 

                                                 
261 Além disso, pode-se questionar o âmbito de aplicação do regulamento do contrato de mandato, afinal, até o 

momento da entrega o vendedor age como vendedor, e não como mandatário, e, após a entrega da coisa ao 

transportador, seu mandato já teria se extinto. Se ele, por ex., desobedecer às ordens do comprador, ele 

responde, por força do art. 494 (“... salvo se das instruções dele [comprador] se afastar o vendedor”), como 

vendedor assumindo todos os riscos, e não como mandatário (arts. 667 ss.). Sob essa perspectiva, não pode 

haver mandato, porque não há momento algum para se aplicar as regras desse contrato. 
262 Em detalhes, Staudinger/Beckmann (2014) § 447 Rdnr. 2 et passim. 
263 Art. 11, Lei 6.538/1978: “Os objetos postais pertencem ao remetente até a sua entrega a quem de direito”. 

Por “objeto postal” entende-se “qualquer objeto de correspondência, valor ou encomenda encaminhado por via 

postal” (art. 47). 
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transferência do risco, pois, enquanto a doutrina dominante acopla a transmissão dos riscos 

à transferência da propriedade (máxima res perit domino) e, por isso, desloca a aquisição da 

propriedade pelo comprador para o momento da entrega da coisa ao transportador para que 

o risco possa ser transmitido para o comprador, Pontes de Miranda exige apenas a 

transferência da posse pelo comprador, porque, a seu ver, esse é o critério determinante para 

a transferência do risco.264 Há apenas uma divergência de fundo (ou seja, de pressuposto), e 

não quanto à forma de interpretar o art. 494. 

 Em verdade, o art. 494 somente pode ser adequadamente compreendido a partir de 

seu significado sistemático. No sistema do BGB, o § 447 regulamenta (assim como o § 447 

a.R. regulamentava) o risco da coisa, ou seja, ele determina o momento a partir do qual o 

comprador tem o dever de pagar o preço completo, embora ele ou não receba a coisa por ela 

ter se perdido, ou receba a coisa deteriorada no caminho por fato não imputável a nenhuma 

das partes. Ao mesmo tempo, a concretização da obrigação de dar coisa incerta ocorre não 

por força do próprio § 447, mas por causa do § 243 II BGB. Ou seja, quando o vendedor 

entrega a coisa à pessoa encarregada do transporte, ele se liberta, no direito alemão, do risco 

da prestação por força do § 243 II e do risco da coisa em razão do § 447. Diante disso, qual 

seria o significado do art. 494 CC no contexto normativo do direito brasileiro vigente? Sem 

dúvida, pela própria literalidade do dispositivo, também no direito brasileiro esse dispositivo 

somente pode se referir aos riscos, e não a um tipo especial de tradição. A razão está, 

portanto, com a doutrina minoritária. Mas com isso ainda não foram resolvidos todos os 

problemas. Afinal, não tendo o direito brasileiro adotado o § 243 II BGB, o art. 494 CC 

significa que haveria transferência do risco da coisa para o comprador a partir do momento 

da entrega da coisa ao responsável pelo transporte, mesmo se não houver concretização no 

sentido dos arts. 245 e 246? Seguir essa interpretação significaria admitir no direito brasileiro 

uma transferência do risco sem concretização, o que levaria à situação contraditória de se 

admitir o deslocamento do risco da coisa para o comprador, embora o vendedor ainda 

suportasse o risco da prestação e, portanto, não pudesse alegar impossibilidade da prestação 

para se livrar de seu dever de entregar uma coisa do mesmo gênero e quantidade. Ao mesmo 

tempo, não é possível harmonizar o regulamento da concretização no sentido dos arts. 245 e 

246, pois enquanto estes exigem a ciência do comprador, o art. 494 admite a transferência 

do risco independentemente desse aviso. 

                                                 
264 Em detalhes, Cap. IV, A.III.1.(b).(bb), infra. 
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 A nosso ver, a única saída para conferir sentido e tornar o art. 494 aplicável é 

reconhecer que ele somente faz sentido em um contexto normativo o qual segue ao menos 

parcialmente a teoria do fornecimento (como o sistema do BGB) e admitir nele, de maneira 

implícita, uma concretização no sentido propugnado por Jhering.265 Por outras palavras, o 

vendedor em uma compra e venda de coisa incerta de remessa transfere o risco da prestação 

para o comprador, quando ele tiver feito tudo o que lhe é exigível segundo o conteúdo do 

contrato, ou seja, quando houver fornecimento. Ao contrário da concretização no sentido dos 

arts. 245 e 246, a qual exige o envio de um aviso ao comprador para informar-lhe da 

separação, ou da transferência do risco sem concretização, quando a coisa não tiver sido 

separada antes do ato de contar, marcar ou assinalar as coisas que em regra se recebem 

contando, pensando, medindo ou assinalando (art. 492 § 1º), a transferência do risco do art. 

494 exige uma concretização, mas essa tem como requisito apenas o ato de entregar a coisa 

separada ao transportador em conformidade com as instruções do comprador. Se o famoso 

caso da venda de coque proposto por Jhering tiver de ser decidido a partir do direito positivo 

brasileiro, deverá ser aplicada a teoria do fornecimento para liberar o vendedor dos riscos 

com a mera entrega das coisas vendidas aos compradores “A” e “B” ao transportador “P”.266 

Mas isso não significa uma incorporação absoluta da teoria do fornecimento para a compra 

e venda de remessa. No direito brasileiro vigente, a concretização somente ocorre com a 

entrega, se as partes não decidirem utilizar antes do regulamento geral. Nada impede, por 

ex., que o vendedor separe a coisa e avise o comprador antes de entregar a coisa separada ao 

transportador. Nesse caso, há concretização antes da entrega e o art. 494 aplica-se, em regra, 

da mesma forma como à compra e venda de remessa de coisa certa. 

 A incidência do art. 494 é condicionada à existência de cinco requisitos de seu 

suporte fático: “expedida”, “lugar diverso”, “por ordem do comprador”, “uma vez entregue” 

e “a quem haja de transportá-la”. “Expedida” significa despachar, enviar uma coisa (por ex., 

um livro) ou uma quantidade dela (por ex., 1.000 litros de álcool). “Lugar diverso” é mais 

aberto à interpretação. Do § 447 a.R. BGB constava “nach einem anderen Ort als dem 

Erfüllungsorte”, que foi traduzido literalmente por Bevilaqua como “para um logar diverso 

do da execução da obrigação”. A Comissão Revisora eliminou a última parte (“als dem 

Erfüllungsorte”), mantendo apenas “para logar diverso”. A nosso ver, essa alteração não 

mudou o sentido da frase, devendo-se subentender que a coisa deve ser enviada para um 

                                                 
265 Cap. III, A.II.2 e 5, supra. 
266 Em detalhes, Cap. IV, B.III.3.(a), infra. 
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lugar diferente de onde ocorreria o cumprimento da obrigação pelo vendedor, ou seja, para 

qualquer lugar diverso de onde a coisa se encontra no momento do contrato (art. 493),267 

inclusive o domicílio do comprador.268 “Lugar diverso” no sentido do art. 494 deve ser 

compreendido de maneira ampla como qualquer lugar diferente de onde a coisa se encontra 

(por ex., uma casa ou um armazém), seja ele em cidades diferentes, seja na mesma cidade 

ou ainda no mesmo bairro. Pressuposto desse requisito é, portanto, haver uma obrigação de 

remessa. “Por ordem do comprador” refere-se ao mero pedido aceito pelo vendedor, ou seja, 

o comprador deve requerer ao vendedor o envio da coisa a um lugar diverso de onde ela se 

encontra no momento da conclusão do contrato (art. 493). Em regra, essa “ordem” é implícita 

no próprio contrato, por ex., na venda de livros a uma pessoa de uma cidade ou de um estado 

diverso. “Uma vez entregue” estabelece que a regra do art. 494 somente incide após o 

vendedor ter efetivamente dado a coisa ao transportador, por ex., quando ele, no balcão dos 

correios, entrega o pacote ao funcionário. Da mera literalidade do dispositivo já se deduz, a 

contrario sensu, que o vendedor não é obrigado a informar o comprador.269 “A quem haja de 

transportá-la” refere-se à necessidade de haver um transportador, que será normalmente um 

terceiro, no mais das vezes uma empresa transportadora, mas pode ser o próprio vendedor, 

quando o transporte constituir seu serviço normal.270 

 A consequência do art. 494 é a transferência dos riscos para o comprador, ou seja, a 

partir da entrega da coisa ao transportador eventuais prejuízos passam a ser suportados pelo 

comprador. Cumpre perguntar, porém, qual é exatamente o significado de “riscos” nesse 

dispositivo. Na literatura brasileira, há enorme imprecisão neste ponto. Enquanto a maioria 

dos autores não se preocupa em delimitar a abrangência de riscos no sentido do art. 494,271 

Pontes de Miranda afirmava que o “art. 1.128 [CC/1916, correspondente ao art. 494 

CC/2002] [...] não se refere[ria] ao perigo do bem, mas ao risco, para o vendedor, de perder 

a pretensão ao preço”.272 Essa concepção somente pode ser compreendida em vista do 

entendimento de Pontes de Miranda de que, com a entrega da coisa ao transportador, o 

                                                 
267 No fundo, o art. 494 constitui-se uma exceção da exceção, pois o art. 493 já é uma exceção da regra geral 

do art. 327 (presunção de obrigação quesível). 
268 Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 494, pp. 149 s. Sem razão, Lôbo, Comentários VI, Com. art. 

494, p. 74, afirmando que o domicílio do comprador não seria lugar diverso. 
269 Sem razão, por desconsiderar a literalidade da lei, Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 156 (“... 

mesmo em nosso direito, se aquele que deveria individualizar o bem o houver enviado ao adquirente sem a 

cautela de transmitir o aviso, considerar-se-á concretizada a prestação desde o momento em que este último o 

receber”); Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (279). 
270 Lôbo, Comentários VI, Com. art. 494, p. 75. 
271 Isso também vale para a doutrina para o art. 1128 CC/1916, por ex., Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 

1128, pp. 295 s. 
272 Tratado XXXIX, § 4324, n. 7, p. 384. No mesmo sentido, Lôbo, Comentários VI, Com. art. 494, pp. 75 s. 
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comprador adquirira a posse e, por esse motivo, passaria a suportar o risco da coisa. Sob esse 

pano de fundo, o art. 1128 CC/1916 somente poderia significar o dever do comprador de 

pagar o preço, caso a coisa se perdesse ou deteriorasse no caminho. No entanto, como vimos, 

o art. 494 refere-se apenas à transferência do risco, não sendo possível visualizar aqui uma 

tradição ao comprador, a qual somente ocorrerá com a efetiva entrega da coisa a ele pelo 

transportador. Logo, a nosso ver, “riscos” tem aqui um significado diverso e abrange todos 

os riscos provenientes do transporte, seja da prestação, seja de perda ou de deterioração da 

coisa, inclusive as causadas de forma culposa por terceiros (por ex., um outro cliente dos 

correios envia uma carga explosiva que destrói a coisa enviada). O dever do comprador de 

pagar o preço é atingido de maneira reflexa, pois, não podendo ele alegar impossibilidade 

para resolver o contrato (arts. 234 ss.) após a sua entrega ao transportador, ele é 

necessariamente compelido a adimplir seu dever.273 

 Uma análise pormenorizada de todas as vicissitudes da compra e venda de remessa 

extrapolaria os objetivos do presente trabalho. Problemas típicos dessa transação, como a 

liquidação dos danos causados por terceiros durante o transporte,274 exigiriam enorme 

espaço e constituem por si só temas para outra tese. Aqui nos bastam pequenos comentários 

de ordem sistemática. No direito brasileiro vigente, que adota o princípio da tradição 

combinado com o da unidade e a regra res perit domino, o art. 494 não se aplica apenas à 

compra e venda de coisa incerta, mas também à de coisa certa. Embora essa regra tenha 

surgido ainda na época do ius commune como uma forma especial de concretização e nesse 

período se referisse apenas à compra e venda de coisa incerta, porque na compra e venda de 

coisa certa o risco se transferia para o comprador por força da regra periculum est emptoris 

no momento da conclusão do contrato, no direito brasileiro vigente ela também representa 

uma exceção para a compra e venda de coisa certa. Mesmo assim, a diferença entre os tipos 

de compra e venda se reflete nos efeitos do art. 494: enquanto na compra e venda de coisa 

incerta a entrega da coisa ao transportador transfere os riscos da prestação e do transporte 

para o comprador, na compra e venda de coisa certa ela transfere somente o risco do 

transporte. Por outras palavras, em se tratando de compra e venda de coisa incerta, a entrega 

                                                 
273 Sem dúvida, Pontes de Miranda se referia ao que os alemães denominam “risco do preço”, mas optamos 

por evitar essa terminologia, porque ela mais atrapalha do que ajuda a compreensão do problema e tem no art. 

492 caput um significado completamente diverso. A respeito, Cap. IV, A.III.3.(a), infra. 
274 A dificuldade consiste aqui no fato de o vendedor ter a pretensão contra quem causou o dano ou contra o 

segurador, embora ele mesmo não sofra nenhum prejuízo, pois ele receberá todo o preço. Salvo melhor juízo, 

inexiste qualquer comentário ou contribuição sobre esse problema no direito brasileiro. 
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da coisa separada ao transportador importa a concretização sempre que o comprador não 

tiver sido anteriormente avisado da separação nos termos dos arts. 245 e 246. 

(c) Análise de caso: o saque de mercadoria enviada por trem durante a Revolução Paulista 

de 1924 

 Um caso interessante para os fins do art. 494 foi objeto de um parecer de Jair Lins, 

emitido em outubro de 1924.275 O negociante Primus, de Belo Horizonte, celebrou com 

Secundos, de São Paulo, um contrato de compra e venda pelo qual este se obrigou a entregar 

àquele 2.000 dúzias de garrafas de Guaraná espumante, doce e selado, mediante o preço de 

5$500 a dúzia, perfazendo o total de 11:000$000. A mercadoria deveria ser enviada por trem. 

Em 2 de julho de 1924, o vendedor Secundos despachou, conforme conhecimento enviado 

ao comprador Primus, “500 saccos agua gazoza nacional (empalhada), marca S/M, com 

20.500 kilos” pela Estrada de Ferro Central do Brasil, Estação do Norte. Dois dias mais 

tarde, em 4 de julho de 1924, eclodiu uma revolução em São Paulo (mais tarde conhecida 

como Revolução Paulista de 1924) e o vagão em que se encontrava a mercadoria foi 

saqueado, tornando-a inutilizável. Diante do ocorrido, surgiu a dúvida sobre quem sofreu o 

prejuízo pelo perecimento da mercadoria.276 Lins interpretou esse negócio como uma compra 

e venda de coisas que se devem contar, medir e provar, e, aplicando o art. 207 n. 3 CCom 

então vigente, afirmou ser o risco do vendedor, pois, não tendo sido a contagem, medição e 

prova devidamente comprovadas, a compra e venda não teria se tornado perfeita e o risco 

seria do vendedor.277 O conhecimento não seria suficiente para provar a separação da 

mercadoria, porque o vendedor, atuando na qualidade de mandatário, não teria especificado 

a mercadoria o suficiente. Nas palavras de Lins, “... só declarando, no conhecimento, que 

embarcavam 2.000 duzias de garrafas de Guaraná espumante, doce, sellado, em sacos 

empalhados, é que o mandatario-vendedor provaria a entrega da mercadoria vendida á 

empreza de transporte e só assim provaria haver effectuado a operação tendente a medir, 

contar e provar a mercadoria encommendada”.278 

 Da simples leitura desse parecer salta aos olhos a dualidade de regulamentos 

provocada pela disparidade entre o CCom e o CC/1916: embora se tratasse, sem dúvida 

alguma, de uma compra e venda de coisa incerta, o intérprete era forçado, por imposição do 

art. 207 n. 3 CCom, a recorrer à compra e venda ad mensuram. Confirma-se aqui o 

                                                 
275 Lins, RF 44 (1925), 31 ss. 
276 Lins, RF 44 (1925), 31 (31). 
277 Lins, RF 44 (1925), 31 (31 s.). 
278 Lins, RF 44 (1925), 31 (32 s.). 
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inconveniente da falta de harmonia no ordenamento jurídico como um todo, a qual, como 

afirmamos acima, somente seria superada com o advento do CC/2002.279 Esse caso também 

permite visualizar com maior clareza a artificialidade do argumento de que o vendedor 

atuaria como mandatário ao efetivar a separação e o envio da coisa para o comprador. Afinal, 

qual é a vantagem, ou dito de forma mais precisa, qual é a utilidade de fazer referência ao 

contrato de mandato se, no final das contas, o vendedor responde na qualidade de 

mandatário? Fossem aplicáveis aqui as regras de mandato, não se discutiria o problema da 

distribuição do risco por caso fortuito, mas o fato de o vendedor não ter atentado aos seus 

deveres de mandatário. Por outras palavras, o comprador não interporia uma ação contra o 

vendedor para exigir uma nova remessa da mercadoria, ou, pensando da perspectiva da outra 

parte, o vendedor não interporia uma ação exigindo o preço da mercadoria, apesar de o 

comprador não as ter recebido. Pelo contrário, a medição, contagem e prova seriam 

consideradas como realizadas e o comprador teria, na qualidade de mandante, uma pretensão 

contra o vendedor para exigir o ressarcimento dos prejuízos causados por não ter agido com 

a devida diligência ao descrever a mercadoria no conhecimento. O mero fato de nem mesmo 

Lins levar essa solução a suas últimas consequências já demonstra de maneira indubitável o 

quão desnecessária ela é... Não há, na compra e venda de remessa, espaço para aplicar o 

regulamento do contrato de mandato; o vendedor entrega a coisa ao transportador na 

qualidade de vendedor com o objetivo de liberar-se de seu dever de prestação. 

 Feitas essas observações preliminares, cabe indagar qual seria o resultado do caso 

apresentado no parecer de Lins em vista do direito brasileiro vigente. A pergunta sobre quem 

suportaria o risco pode ser respondida facilmente a partir do seguinte pensamento. Em 

princípio, aplica-se a máxima res perit domino (arts. 234 ss.), de forma que, tendo a coisa se 

perdido por caso fortuito antes da aquisição da propriedade pelo comprador, o contrato se 

resolve (art. 234) e o vendedor suportaria o prejuízo. Essa regra somente seria alterada caso 

incidissem os arts. 492 § 1º ou 494. O art. 492 § 1º não pode ser utilizado aqui, porque o 

saque (caso fortuito ou força maior)280 ocorreu antes do momento do recebimento pelo 

comprador. Resta saber se o art. 494 seria pertinente. No caso, a mercadoria teria de ser 

enviada de São Paulo para Belo Horizonte a pedido do comprador, ela foi expedida para o 

comprador com a entrega à empresa de transporte ferroviário em 2 de julho e dois dias mais 

                                                 
279 Cap. I, C.III e V, supra. 
280 STF, App. Cív. n. 5.491, j. 2-12-1932, rel. Laudo de Camargo, RJB 22 (1934), 162 (164 ss.); CApSP, 3ª 

Cam. Agr. de Pet. n. 117, rel. Armando Fairbanks, j. 5-3-1937, RT 26, vol. 108 (1937), 605 s.; TApDF, Ap. n. 

2.049, rel. Raul Camargo, j. 25-5-1943, RF 40, vol. 96 (1943), 651 (referindo-se a estado de guerra). 
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tarde ela foi inutilizada por um saque. Estando todos os requisitos de incidência do art. 494 

presentes, os riscos do transporte foram transferidos para o comprador antes de sua aquisição 

da propriedade e, portanto, ele deveria pagar o preço, apesar de não ter recebido a 

mercadoria. À luz do direito vigente, houve a concretização do objeto mediato do contrato 

de compra e venda no momento da entrega da coisa à empresa transportadora. O mero fato 

de o conhecimento não descrever minuciosamente a mercadoria entregue ao transportador 

é, no presente caso, irrelevante, porque o art. 494, em conformidade com a teoria do 

fornecimento, exige somente a entrega.281 

(d) Exceção: desobediência da ordem do comprador 

 Tendo sido desenvolvida a hipótese normal de transferência do risco do transporte 

para o comprador no momento da entrega da coisa separada ao transportador (art. 494, 1ª 

parte), resta ainda esclarecer um último aspecto. Se o comprador tiver escolhido o meio de 

transporte aéreo, mas o vendedor despachar por transporte terrestre e a coisa se perder por 

furto,282 ou ainda, se o vendedor não efetua o contrato de seguro como requerido pelo 

comprador e a coisa se deteriora durante o transporte,283 em resumo, se o vendedor 

desobedecer às instruções do comprador, surge a dúvida se houve concretização no sentido 

do art. 494, quando o vendedor entregou a coisa ao transportador. À luz dos conceitos acima 

desenvolvidos, a resposta deve ser negativa, porque o vendedor não realizou tudo o que lhe 

era exigido conforme o conteúdo da obrigação e, portanto, não pode se desonerar de nenhum 

dos riscos, inclusive o da prestação. Pelo contrato, ele tinha não apenas o dever de expedir a 

coisa para o lugar indicado pelo comprador entregando a coisa ao transportador; ao contrário, 

também lhe era exigível seguir as instruções do comprador em todos os seus detalhes. Logo, 

se a coisa se perder ou se deteriorar no caminho, ele não apenas terá de arcar com o prejuízo 

da perda ou deterioração da coisa enviada em desacordo com o contrato, como será obrigado 

a expedir outra coisa do mesmo gênero e quantidade, se o comprador assim o desejar. Caso, 

porém, apesar de ele ter desobedecido as instruções do comprador, a coisa chegue intacta ao 

destino, a concretização ocorrerá junto com a entrega da coisa ao comprador pelo 

                                                 
281 O conhecimento somente seria relevante se a concretização ocorresse antes da entrega ao transportador nos 

termos dos arts. 245 e 246. Nessa hipótese, a suficiência da descrição seria determinada pelos usos do tráfico, 

os quais nesse caso parecem tolerar uma descrição menos precisa. 
282 Esse é o exemplo mais citado na doutrina. Dentre outros, Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 494, 

pp. 150 s. 
283 TJRS, Cam. Cív. Esp., Ap. n. 17.600, rel. Antônio Augusto Uflacker, j. 9-2-1960, RF 59, vol. 200 (1962), 

178 s.; TJSP, 3ª Grupo de Cam. Civ. Conj., Emb. Infr. n. 42.438, rel. Clovis de Moraes Barros, j. 30-9-1949, 

RT 39, vol. 183 (1950), 182 ss., cuja apelação se encontra em TJSP, 6ª Cam. Cív., Ap. n. 42.438, rel. Juarez 

Bezerra, j. 6-5-1949, RF 46, vol. 125 (1949), 210 s. 
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transportador. Diferentemente da primeira parte do art. 494, que é direito dispositivo, a 

segunda parte dessa norma é direito cogente, pois, mesmo se as partes estipularem um 

momento da transferência do risco, elas não podem eximir o vendedor se ele não seguir as 

indicações do comprador.284 

 Esse entendimento é fundamentado na interpretação do art. 494, 2ª parte. A Comissão 

Revisora do Projeto Primitivo de Bevilaqua alterou substancialmente o trecho “Si, porém, o 

vendedor se afasta das instrucções dadas pelo comprador, assume a responsabilidade pelos 

prejuizos que sobrevierem” (art. 1266 Projeto Primitivo), substituindo-o por “... salvo si o 

vendedor se afastar das instrucções do comprador” (art. 1274 Projeto Revisto). Essa última 

redação pode ser compreendida de duas formas no direito civil brasileiro: ou o legislador 

apenas procurou melhorar a dicção do artigo, sem alterar seu conteúdo, podendo-se entender 

que houve a concretização e o vendedor responde pelas perdas e danos, ou ele quis mudar o 

conteúdo da regra, estabelecendo a permanência dos riscos do transporte na esfera do 

vendedor, apesar do envio. A nosso ver, o segundo entendimento é mais adequado, porque 

ele é mais consentâneo com a literalidade da lei. “Salvo se” estabelece uma clara exceção à 

regra anterior de transferência dos riscos para o comprador. Essa solução também parece ser 

justa, pois, não havendo transferência dos riscos, também não ocorre a concretização e, 

portanto, o vendedor continua obrigado a conseguir outra coisa do mesmo gênero e 

quantidade, e a enviá-la novamente conforme o acordado, salvo se o comprador não tiver 

mais interesse no negócio, caso em que ele poderá resolver no negócio (art. 475). Dessa 

forma, o interesse do comprador é mais bem tutelado do que se ele tivesse apenas a 

possibilidade de exigir perdas e danos. 

 A única exceção a essa regra é existir um motivo urgente para divergir das instruções 

do comprador: quando a obediência às ordens dele colocar a coisa em grande perigo ou 

prejudicar o negócio como um todo (imagine-se, por ex., uma greve nos aeroportos) e não 

houver tempo para o vendedor consultar o comprador, o vendedor pode se afastar das 

instruções e ainda assim os riscos do transporte serão transferidos para o comprador com a 

entrega da coisa ao transportador.285 O motivo urgente deve ser imprevisível, pois, se o 

comprador souber das possíveis dificuldades e perigos de um determinado meio de 

transporte e mesmo assim insistir nele, por ex., por causa dos menores custos, o vendedor 

não pode se afastar de suas instruções. O fundamento dessa exceção encontra-se no princípio 

                                                 
284 Uma cláusula que isentasse qualquer das partes dos danos causados dolosamente ofenderia, em última 

instância, a cláusula geral dos bons constumes e seria, por conseguinte, nula (art. 166 VII). 
285 Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 494, p. 151. 
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da boa-fé objetiva na execução dos contratos (art. 422), pois, ao agir no interesse do 

comprador, o vendedor não pode ser censurado nem punido pelo ordenamento jurídico.286 

Nesse contexto, a boa-fé não cria um dever de agir, mas tem apenas o efeito de impedir a 

incidência da transferência dos riscos do transporte. Por último, note-se que, ao se desviar 

das instruções do comprador para melhor atender a seus interesses, o vendedor atua na 

condição de vendedor, e não na de mandatário ou de gestor de negócios.287 Isso porque, caso 

mais tarde fique provada a ausência de um motivo urgente ou a possibilidade de ele ter se 

comunicado com o comprador, a consequência será que os riscos do transporte serão 

suportados pelo próprio vendedor, e não sua responsabilização nos termos dos arts. 667 ss. 

e 861 ss. 

4. Relação entre os regulamentos: a inconveniente mistura de teorias 

 O estudo da concretização da compra e venda no sistema do CC revelou a existência 

de três regulamentos, um situado na parte geral das obrigações e dois na parte especial. A 

regra geral é que a concretização ocorre quando o vendedor separa uma quantidade de coisas 

do gênero e envia um aviso ao devedor (arts. 245 e 246), cujo conteúdo varia conforme os 

usos do tráfico, o princípio da boa-fé e as relações anteriores entre as partes. A ela são feitas 

duas exceções. Primeiro, quando ocorrer um caso fortuito durante a realização do ato de 

contar, marcar e assinalar coisas que normalmente se recebem contando, pesando, medindo 

ou assinalado, o risco da prestação pode ser transferido para o comprador mesmo sem 

concretização, quando ela não tiver sido realizada em momento anterior (art. 492 § 1º). Se, 

porém, a concretização já tiver ocorrido, essa regra apenas terá o efeito de transferir os riscos 

da coisa, especialmente o da quantidade. Segundo, se a compra e venda de coisa incerta for 

de remessa, ou seja, se o vendedor tiver de enviar a coisa para um lugar diverso do local 

onde ele tem de executar seus deveres de prestação (lugar do cumprimento), o risco passa a 

ser suportado pelo comprador a partir do momento em que a coisa é entregue ao 

transportador (art. 494). Nesse caso, a concretização ocorre, independentemente do aviso, 

quando o vendedor faz tudo o que lhe é exigível segundo o conteúdo da obrigação. 

 O mero resumo das regras de concretização já revela o maior problema do 

regulamento no CC: a falta de coerência sistemática devido à mistura de diferentes conceitos. 

Enquanto na parte geral das obrigações a lei segue a separação combinada com o aviso – e 

                                                 
286 Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 494, p. 151. 
287 Em sentido diverso, entendendo haver aqui uma gestão de negócios, Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. 

art. 494, p. 151. 
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isso independentemente de a obrigação ser quesível, portável ou de remessa –, no 

regulamento específico do contrato de compra e venda de remessa a lei segue a teoria de 

fornecimento, a qual pressupõe a tricotomia obrigação quesível, portável e de remessa. No 

conjunto do CC, isso significa que o intérprete precisa ter em mente não um, mas dois 

conceitos de concretização e, indo além, ele tem ainda de identificar, no caso concreto, qual 

deles deve ser aplicado. Em uma compra e venda quesível ou portável, há duas 

possibilidades. Primeiro, a concretização pode ocorrer antes da entrega, quando o vendedor 

separa a coisa e avisa o comprador. Segundo, ela pode se dar no momento da entrega, se o 

vendedor não tiver separado uma quantidade da coisa ou, tendo-o feito, não avisou o 

comprador. Já na compra e venda de remessa, o vendedor pode efetuar a concretização antes 

de expedir a coisa, caso em que se aplicam os arts. 245 e 246 e, portanto, é exigido um aviso 

ao comprador, ou no momento do ato de entregar a coisa ao transportador, e isso 

independentemente do envio de um aviso ao comprador. Esse quadro ainda é complicado 

pela incidência do art. 492 § 1º: nas obrigações quesíveis e portáveis, se as coisas se 

perderem ou deteriorarem no ato de contar, marcar ou assinalar, o risco da prestação pode 

ser deslocado para o comprador mesmo sem a concretização, quando ela não tiver sido 

realizada anteriormente nos termos dos arts. 245 e 246. Em resumo, a concretização pode 

ocorrer antes da tradição, no momento da tradição ou, no caso do art. 492 § 1º, ela pode ser 

mesmo desnecessária para transferir o risco da prestação para o comprador. 

 Essa falta de coerência tem ao menos duas consequências sistemáticas. Por um lado, 

ela dificulta a compreensão do direito e, consequentemente, torna mais difícil aplicá-lo. Sob 

essa perspectiva, o fato de nenhum manual brasileiro ter identificado essa dualidade de 

regulamentos e, mais do que isso, se restringir a parcas considerações sobre a concretização, 

é compreensível, afinal, o caráter fragmentário do sistema dificulta a percepção do todo. Por 

outro lado, ela tem graves consequências para a teoria geral das obrigações. Se o direito 

brasileiro adotou nos arts. 245 e 246 a teoria da separação com aviso e no art. 494 a teoria 

do fornecimento, ele segue ou não a tricotomia obrigação quesível, portável ou de remessa? 

A resposta é tudo menos agradável: depende da situação fática envolvida. Mesmo se se tratar 

de uma obrigação de remessa, não se pode aplicar sempre a teoria do fornecimento, porque 

nada impede que o vendedor tenha interesse de concretizar o objeto mediato da obrigação 

em momento anterior lançando mão da regra dos arts. 245 e 246. Isso também explica por 

que a maioria dos autores não diferencia entre lugar do cumprimento e lugar do resultado: 

embora essa distinção seja necessária para aplicar o art. 494, porque ela é pressuposto da 
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teoria de fornecimento,288 ela é irrelevante nas obrigações quesíveis e portáveis e, mesmo na 

de remessa, ela pode ser irrelevante, se o vendedor concretizar a obrigação em momento 

anterior à entrega da coisa ao transportador. 

 Toda essa confusão explica-se pela forma como o projeto do CC/1916 foi concebido 

e, posteriormente, modificado até chegarmos ao CC/2002. Em vez de o legislador buscar 

construir um sistema próprio, autônomo, coerente e lógico – como fez Teixeira de Freitas 

com assombroso brilhantismo em seu Esboço –, ele optou por copiar dispositivos de 

diferentes projetos e códigos, modificando-os ligeiramente aqui e ali, sem pensar, por um 

minuto sequer, no contexto em que foram concebidos. O germe já se encontrava no Projeto 

Primitivo do CC/1916, quando Bevilaqua baseou os arts. 1023 e 1024 no Esboço, 

modificando-os quanto à exigência de um aviso, e traduzindo o § 447 a.R. BGB, mas o 

problema foi agravado pela atuação da Comissão Revisora do Projeto Primitivo, a qual 

introduziu o art. 593 § 1º do projeto de Coelho Rodrigues sem atentar que neste projeto a 

compra e venda de coisa incerta se confundia com a emptio ad mensuram. O resultado não 

poderia ser outro que um inconveniente sincretismo de teorias e regras, o qual, como já 

ressaltado, causa uma falta de sistematicidade e coerência do sistema, e, por conseguinte, 

dificulta em muito a aplicação do direito. Essa crítica vale talvez com ainda maior razão para 

o legislador do CC/2002, pois ele não apenas ignorou os defeitos do sistema do CC/1916, 

como em certa medida ainda os agravou ao cometer erros banais, como mudança da primeira 

parte do art. 245 sem a correspondente adaptação do início do art. 246.289 Naturalmente, essa 

culpa do legislador é em grande parte atenuada pela falta de estudos críticos que refletissem 

sobre o assunto, apontassem os defeitos do regulamento então vigente e apresentassem 

alternativas. 

 Apesar dessas críticas de ordem sistemática, o CC/2002 tem ao menos dois méritos 

no que tange à concretização. Novamente, não se pode questionar o benefício da unificação 

do regulamento em um único diploma legal: enquanto até a vigência do CC/1916 o CCom 

tratava do assunto em diversos dispositivos muitas vezes pouco claros e muito criticados na 

doutrina, o CC/2002 simplificou ao regulamentar o assunto em apenas quatro artigos (arts. 

245, 246, 492 § 1º e 494). Ainda pode ser observado um resquício da emptio ad mensuram 

no art. 492 § 1º, mas o impacto dele é muito menor do que o do art. 207 n. 3 CCom. Ao lado 

disso, é preciso reconhecer que o regulamento como um todo, se aplicado corretamente, é 

                                                 
288 Cap. III, A.II.2.(b) e A.II.5, supra. 
289 Cap. III, A.IV.1.(b), supra. 
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capaz de dar uma solução justa para todos os casos. Se ele de fato se aproxima, em diversos 

aspectos, da teoria de Thöl, as críticas lá apresentadas não se aplicam aqui, porque a 

concretização tem, no direito brasileiro vigente, apenas o efeito de deslocar o risco da 

prestação, e não o risco da coisa (como no ius commune e no direito brasileiro anterior ao 

CC/1916). Ao mesmo tempo, o CC segue a teoria do fornecimento exatamente no ponto em 

que ela apresentava maior vantagem em relação às demais teorias, nomeadamente na compra 

e venda de remessa. Já o art. 492 § 1º estabelece uma regra em si justa, pois, como 

destacamos acima,290 se o ato de contar, marcar e assinalar é realizado em benefício do 

comprador, nada mais justo do que ele suportar os riscos durante sua realização. Criticável 

é apenas a falta de sistematicidade e de clareza do regulamento. 

V. Resultado parcial 

 A reconstrução histórica da concretização no direito alemão e no brasileiro e a análise 

dos dispositivos correspondentes no CC revelaram a confluência entre um desenvolvimento 

autóctone e a influência de direitos estrangeiros. Os dispositivos das obrigações de dar coisa 

incerta foram inspirados no regulamento inovador do Esboço de Teixeira de Freitas, que, 

em consonância ou mesmo à frente dos juristas de seu tempo, era coerente e adequado para 

um direito que seguisse o princípio da tradição e a regra res perit domino. No entanto, o 

resultado não foi tão bom como seria de esperar. Ao mexer na literalidade dos dispositivos, 

Bevilaqua criou no CC/1916 um regulamento diverso segundo o qual bastava a escolha de 

uma coisa pelo devedor para que houvesse concretização. Como isso causaria, porém, uma 

enorme insegurança e injustiça, a doutrina interpretou a lei de modo amplo, ora exigindo 

uma concretização o sentido do § 243 II BGB, ora um ato de “pôr à disposição” pelo devedor. 

Mais tarde, o CC/2002 viria adicionar no art. 245 o requisito do aviso ao lado da escolha. 

Também o art. 492 § 1º foi uma criação brasileira (no caso, de Coelho Rodrigues em seu 

projeto) incorporada primeiro no CC/1916 (art. 1127 § 1º) e depois no CC/2002 (art. 492 § 

1º). Já a influência estrangeira se revelou tanto na lei com a importação do § 447 a.R. BGB 

nos arts. 1128 CC/1916 e 494 CC/2002, quanto no momento da interpretação das regras 

gerais (apesar da literalidade da lei, boa parte da doutrina do CC/1916 reportava-se ou ao § 

243 II BGB ou à teoria do fornecimento de Jhering para esclarecer os arts. 876 e 877). 

 Essa combinação de ideias próprias com a experiência estrangeira não produziu um 

resultado totalmente positivo. Ao juntar em uma mesma lei dispositivos concebidos para 

                                                 
290 Cap. III, A.IV.2.(b), supra. 
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sistemas diversos, o legislador acabou criando um regulamento cuja adequada aplicação 

exige dois conceitos de concretização. Enquanto os arts. 245 e 246 exigem a escolha 

combinada com o envio de um aviso para o credor, o art. 494 exige apenas que o vendedor 

entregue a coisa ao transportador, ou seja, ele precisa apenas fazer tudo o que lhe é exigível 

segundo o conteúdo da obrigação (teoria do fornecimento). Ao mesmo tempo, o art. 492 § 

1º rompe com as duas regras anteriores ao prever a possibilidade de ocorrer a transferência 

do risco da prestação para o credor sem a concretização. Essa mistura de regras produziu um 

sistema fragmentário e de difícil compreensão que, de certa forma, explica a ausência de 

comentários aprofundados sobre o assunto e a incoerência sistemática do direito brasileiro. 

O maior exemplo é a relevância da tricotomia obrigação quesível, portável e de remessa: 

enquanto ela não desempenha importância alguma para a regra dos arts. 245 e 246, pois aqui 

o elemento relevante é o envio de um aviso ao credor informando-lhe da escolha, na compra 

e venda de remessa (art. 494) ela é importante não em todos os casos, mas apenas quando o 

vendedor não tiver efetuado a concretização antes da entrega da coisa ao transportador. No 

entanto, deve-se reconhecer que, apesar dessas dificuldades, o regulamento da concretização 

no direito brasileiro vigente permite chegar a resultados satisfatórios, quando devidamente 

aplicado. 

B. O ato de concretizar e outras formas de concretização 

I. Considerações gerais 

 O item anterior teve por objeto revelar os modelos de concretização adotados pelo 

legislador no CC. Com isso, determinou-se como ela se realiza no direito brasileiro quando 

as partes não dispõem de maneira diversa, mas faltou analisar suas características jurídicas, 

quem deve efetuá-la e se existem outros meios de ela ocorrer. Esses elementos são 

importantes, porque determinam os requisitos necessários para realizar a concretização (em 

especial, a capacidade jurídica), suas peculiaridades conforme ela competir ao vendedor, ao 

comprador ou a terceiro, bem como as consequências de alguns atos ou de fatos jurídicos 

(por ex., a extinção de parte do gênero) para o contrato como um todo. A seguir, serão 

analisados em pormenores da natureza jurídica do ato de concretizar (II), o sujeito da 

concretização (III) e, por último, outras possíveis formas de concretizar (IV) no direito 

brasileiro vigente. Diferentemente de outras partes deste trabalho, nesta ou não houve 

influência estrangeira direta sobre a literatura nacional (por ex., sobre a natureza jurídica do 

ato de concretizar), ou ela não foi relevante o suficiente (assim, no caso do efeito de perda 

do gênero sobre o contrato), ou ainda o direito positivo brasileiro é tão diferente que qualquer 
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paralelo é impossível ou improdutivo (como no impacto da mora sobre a concretização). Em 

todos esses casos, dispensa-se uma referência mais alongada a direitos alienígenas, pois, 

além de não trazer nenhum ganho para interpretar o direito brasileiro, ela ainda poderia ser 

prejudicial ao levantar argumentos e discussões sem qualquer referência na lei nacional. 

II. Estrutura do ato de concretizar 

1. Natureza jurídica 

(a) Doutrina 

 A doutrina brasileira desde o CC/1916 discute a natureza jurídica da concretização 

quando ela é efetuada por uma parte (devedor ou credor) ou por terceiro. Há basicamente 

três vertentes.291 A maioria dos autores vê na concretização um ato jurídico unilateral,292 mas 

não esclarece o que se deve entender por isso, ou seja, se esse ato é um negócio jurídico ou 

um ato jurídico em sentido estrito. Como as partes não podem determinar livremente os 

efeitos da concretização, mas apenas escolherem livremente quando ela ocorrerá, pode-se 

concluir que os representantes dessa vertente entendem se tratar de um ato jurídico em 

sentido estrito unilateral, ou seja, um ato realizado somente por uma parte (no caso, pelo 

titular do direito de concretizar) sem o consentimento da outra. Em visão diversa, Couto e 

Silva afirmava que o ato de concretizar seria um ato-fato, porque ele entraria no mundo 

jurídico como fato, mesmo se realizado por atividade ou volição. A concretização não seria, 

como nas obrigações alternativas, o resultado do exercício do direito formativo modificativo, 

mas apenas direcionaria o objeto mediato da obrigação a uma coisa certa. Não haveria uma 

mudança da relação jurídica em si.293 Por último, Noronha enquadra a concretização como 

um “ato quase negocial” (também denominado “quase negócio jurídico” ou “ato jurídico 

lícito”, art. 185), ou seja, como uma declaração ou manifestação de vontade dirigida a certas 

pessoas para produção de determinados efeitos normalmente conhecidos pelo agente. Para 

esse ato, a vontade do agente seria relevante e, por isso, exigir-se-ia capacidade jurídica 

                                                 
291 Nada dizem a respeito: Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, pp. 174 ss.; Lotufo, Código Civil II, Com. 

arts. 245 e 246, pp. 44 ss.; Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. arts. 876 e 877, pp. 20 s.; 

Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, pp. 59 s.; Monteiro de Barros, Manual II, pp. 44 s.; Birenbaum, in: 

Obrigações, pp. 129 ss.; Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, pp. 35 s.; Venosa, Direito Civil II, pp. 79 ss.; Silva 

Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, pp. 54 ss.; Lôbo, Obrigações, pp. 122 ss.; Rodrigues, Direito Civil II, n. 

12, pp. 29 ss.; Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. arts. 876 e 877, pp. 73 ss.; Fulgêncio/Aguiar Dias, 

Obrigações, Com. arts. 875, 876 e 877, pp. 105 ss.; Luiz Alves, Código Civil IV, Com. arts. 875 e 976, pp. 14 

s. 
292 Barros Monteiro, Das modalidades, p. 92; Diniz, Curso II, p. 99; Tartuce, Direito Civil II, p. 55; Gonçalves, 

Direito Civil II, p. 81; Barros Monteiro Filho/Barros Monteiro/Barros Monteiro Filho, in: Estudos Reale, p. 

201. 
293 Obrigação como processo, pp. 154, 159. No mesmo sentido, Farias/Rosenvald, Curso II, p. 160. 



 

346 

 

negocial. No caso da concretização em específico, embora ela fosse um ato quase negocial, 

as disposições relativas a negócios jurídicos não se aplicariam, porque ela não implicaria ato 

de disposição nem celebração de contrato.294 

(b) Posicionamento 

 No presente estudo, não se pretende adentrar na complicada teoria dos fatos 

jurídicos,295 mas uma breve incursão é necessária para aclarar o problema. Parte-se aqui da 

classificação já tradicional em nosso direito entre fato jurídico em sentido estrito, ato-fato 

jurídico, ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico, na terminologia cunhada por 

Pontes de Miranda e acolhida em maior ou menor medida na literatura nacional. A natureza 

do fato jurídico não é, como pode parecer a muitos, mero produto da ciência jurídica do 

século XIX sem consequências para a aplicação do direito. Ao contrário, ela fornece uma 

base para determinar (i) quem pode exercer certo direito, (ii) qual a extensão desse exercício 

e (iii) quais são as consequências (efeitos jurídicos) desse exercício. O primeiro elemento 

refere-se à capacidade jurídica de fato, que é exigida sempre que a vontade negocial do 

indivíduo é considerada relevante para o direito, em especial nos negócios jurídicos (por 

excelência, nos contratos) e nos denominados atos jurídicos em sentido estrito (por ex., na 

notificação). O segundo e o terceiro elementos dizem respeito à possibilidade de o declarante 

determinar o conteúdo do ato jurídico (em sentido lato), ou seja, de escolher quais efeitos 

jurídicos ele deseja produzir com o fato jurídico (em sentido lato) criado. Onde essa 

liberdade contratual predomina com maior intensidade, as partes podem escolher os efeitos 

que mais estiverem de acordo com seus interesses, o que se dá nos negócios jurídicos; 

quando, porém, elas podem escolher realizar determinado ato, mas seus efeitos são 

predeterminados pelo ordenamento jurídico, está-se diante de um ato jurídico em sentido 

estrito. Comum a ambos é, portanto, o requisito de capacidade de fato.296 

 Mais controvertido é o conceito de ato-fato jurídico e sua delimitação frente ao ato 

jurídico em sentido estrito e ao fato jurídico em sentido estrito. Segundo a perspectiva mais 

difundida entre nós, ato-fato seria toda conduta humana recebida pelo ordenamento jurídico 

como avolitiva, ou seja, o direito desconsideraria eventual vontade do agente e recepcionaria 

                                                 
294 Obrigações, pp. 406 ss., especialmente 408. 
295 A literatura brasileira conhece diversas sistematizações muitas vezes semelhantes apenas na superfície, por 

ex., Pontes de Miranda, Tratado II, §§ 159 ss., pp. 253 ss.; Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico e declaração 

negocial, pp. 31 ss.; Bernardes de Mello, Teoria – Existência, §§ 27 ss., pp. 166 ss.; Noronha, Obrigações, pp. 

368 ss.; Villela, in: Estudos Barros Monteiro, pp. 255 ss. 
296 Sobre os atos jurídicos em sentido estrito e sua diferença frente aos negócios jurídicos, Mattia, RUCSP 32, 

n. 61-62 (1967), 29 (76 et passim); Soriano Neto, RAFDR 58 (1951-1956), 7 (10 ss., infelizmente se 

restringindo a parafrasear os juristas alemães); Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 73. 
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essa conduta como fato jurídico. Exemplos seriam a aquisição da propriedade de quadro 

pintado por louco (arts. 1269 s.) e o descobrimento de tesouro por absolutamente incapaz 

(art. 1264).297 Essa doutrina dominante é criticada com o seguinte argumento: os fatos 

jurídicos se classificam em voluntários e involuntários, sendo os primeiros denominados 

“atos” por serem exclusivamente humanos. Se o ato é praticado por homem, mas sem o 

concurso da vontade, não haveria vantagem em distinguir entre fato humano e fato da 

natureza e, por isso, o fato humano avolitivo deveria ser assimilado pelos fatos 

involuntários.298 A nosso ver, os dois entendimentos merecem um reparo. De fato, não faz 

sentido distinguir entre ato-fato e fato jurídico em sentido estrito se naquele a vontade é 

irrelevante para o ordenamento jurídico, mas essa crítica somente é procedente se o conceito 

de ato-fato acima formulado estiver correto. Exatamente aqui reside o equívoco. Ato-fato 

constitui uma categoria jurídica autônoma não porque a vontade humana é irrelevante, mas 

porque a vontade negocial – e não toda e qualquer vontade – não é requerida para a sua 

prática. Por outras palavras, embora o ato-fato não exija vontade negocial (para a qual são 

exigidos os requisitos do art. 104), ele requer a vontade naturalística, ou seja, a vontade do 

indivíduo de praticar um ato, e isso independentemente da capacidade de fato. A aquisição 

de posse, por ex., é um ato-fato que exige a vontade do agente de exercer de fato um dos 

poderes inerentes à propriedade (art. 1196), mas não a vontade negocial. Por isso, um 

absolutamente incapaz pode adquiri-la. O fato jurídico em sentido estrito, em contrapartida, 

ocorre quando também a vontade naturalística é irrelevante, mesmo que haja a participação 

de uma pessoa (por ex., o nascimento).299 

                                                 
297 Pontes de Miranda, Tratado II, §§ 209 ss., pp. 457 ss.; Bernardes de Mello, Teoria – Existência, §§ 34 s., 

pp. 188 ss.; Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico e declaração negocial, pp. 31 s.; Couto e Silva, Obrigação 

como processo, pp. 74 s. 
298 Villela, in: Estudos Barros Monteiro, p. 257. No mesmo sentido, criticando Pontes de Miranda e Bernardes 

de Mello, Noronha, Obrigações, p. 376. 
299 A nosso ver, provavelmente ocorreu aqui um equívoco no momento de recepção dos atos jurídicos em 

sentido estrito do direito alemão. Responsável por tanto parece ter sido Pontes de Miranda, pois, ao equiparar 

os atos-fatos jurídicos aos Realakte do direito alemão, ele não percebeu que o elemento subjetivo é, segundo a 

concepção alemã, relevante para os Realakte. A respeito, cf. comentário crítico de Schmidt, 

Zivilrechtskodifikation, pp. 348 s., nt. 344. Sobre os Realakte na literatura alemã mais recente, cf., em detalhes, 

Wolf/Neuner, AT BGB, § 12, Rdnr. 1 ss. e § 28, Rdnr. 13 ss. (diferenciando entre “natürliche Willensfähigkeit” 

e “Geschäftsfähigkeit”, exigindo apenas a primeira para os Realakte); Medicus/Petersen, AT BGB, § 18, Rdnr. 

196; Bork, AT BGB, § 12, Rdnr. 407 ss., especialmente 409. O mal-entendido no processo de recepção se 

explica pelo fato de os autores alemães nem sempre distinguirem claramente a “natürliche Willensfähigkeit”. 

Note-se, por último, que o problema do conceito de ato-fato de Pontes de Miranda não reside em ele ter 

transformado os Realakte do direito alemão (em tese, isso seria inclusive louvável), mas sim em não ter 

percebido que, ao eliminar dele toda e qualquer vontade, inutilizava o conceito (como bem anotaram Villela e 

Noronha, nt. 298 supra). Pela concepção de Pontes de Miranda, seria possível, por ex., adquirir posse por ato 

reflexo durante o sono, o que não é aceitável. 
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 Tendo como critério distintivo entre ato jurídico em sentido estrito e ato-fato jurídico 

a vontade negocial para os primeiros e a vontade naturalística para os segundos, e entre ato-

fato jurídico e o fato jurídico em sentido estrito a vontade naturalística para aquele e a 

irrelevância de qualquer vontade para este, torna-se mais fácil esclarecer a natureza jurídica 

da concretização. Tanto no caso dos arts. 245 e 246 (concretização pela entrega 

acompanhada de um aviso), quando no dos arts. 492 § 1º e 494 não parece correto admitir 

que um absolutamente incapaz (como um menor de 16 anos) possa dispor de patrimônio 

próprio (por ex., cumprir espontaneamente um contrato) ou de patrimônio alheio 

concretizando uma coisa e entregando-a ou enviando-a ao comprador. Isso porque seria 

contraditório o ordenamento proibir o absolutamente incapaz de contrair uma obrigação em 

seu nome (arts. 3º c/c 104 I e 166 I) ou em nome de terceiro (art. 666), mas permitir-lhe 

dispor sobre seu patrimônio ou sobre patrimônio alheio. Se o filho menor de idade do dono 

ou do funcionário de um estabelecimento separar uma coisa e entregá-la a um comprador, 

este não adquirirá a propriedade, nem terá ocorrido a concretização. Logo, por exigir 

capacidade negocial, a concretização somente pode ser um ato jurídico em sentido estrito. 

A ela se aplicam analogamente as disposições dos negócios jurídicos, porque, embora a 

concretização não implique um ato de disposição em sentido próprio (por ex., a transferência 

da propriedade), nem a celebração de um outro contrato, ela influencia diretamente no 

desenrolar da compra e venda de dar coisa incerta ao deslocar para o comprador o risco da 

prestação e, nesse sentido, configura uma “disposição” no negócio jurídico obrigacional.300 

A única exceção se dá, como veremos mais à frente,301 quando ela ocorrer por fato diverso 

da conduta de uma das partes, por ex., por sorteio, caso em que ela será um fato jurídico em 

sentido estrito. 

2. Excurso: vícios do negócio jurídico nas obrigações de dar coisa incerta 

 A consequência de a concretização ser um ato jurídico em sentido estrito é a 

relevância da vontade negocial quando ela é realizada. Na compra e venda de coisa incerta, 

esse aspecto adquire ainda maior importância pelo seguinte motivo: como as partes celebram 

um contrato tendo em vista não uma coisa certa, mas uma quantidade de uma coisa 

determinada apenas pelo gênero, elas não têm, via de regra, uma visão concreta da coisa a 

                                                 
300 Destaque-se, portanto, que negócios jurídicos de disposição envolvem efeitos reais, mas não constituem a 

única forma de deslocamento patrimonial, o qual também pode ser efetivado por negócio puramente 

obrigacional. No caso em análise, a concretização influi no patrimônio do vendedor em seu aspecto puramente 

obrigacional. Para uma breve sistematização das formas de deslocamento patrimonial no direito alemão, cf. 

Stadler, Gestaltungsfreiheit, pp. 7 ss., com mais indicações bibliográficas. 
301 Cap. III, B.IV.4, infra. 
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ser adquirida. Em outras palavras, não podendo elas pensarem em uma coisa específica, a 

única referência para o acordo de vontades é o próprio contrato, ou seja, a descrição das 

características do gênero e a quantidade apontadas no contrato. Isso acaba tendo um impacto 

direto sobre os vícios da vontade: como o acordo é restrito à descrição abstrata do objeto 

mediato da obrigação, o comprador não pode, por ex., errar sobre o objeto principal da 

declaração (art. 139 I), nem o vendedor pode ocultar ardilosamente uma característica do 

objeto vendido (arts. 145 ss.),302 salvo se ela for comum a todos os objetos do gênero.303 Se 

as partes, por ex., divergirem sobre alguns aspectos da coisa vendida, mas não discutidos 

abertamente, haverá, na melhor das hipóteses, um caso de dissenso oculto, que não impedirá 

a formação do contrato, porque para esta basta um consenso normativo. A divergência entre 

as partes se resolverá, portanto, não por meio da anulação do negócio jurídico, mas de sua 

interpretação tendo em vista a boa-fé objetiva, os usos do tráfico e as relações anteriores 

entre as partes.304 Em contrapartida, os demais vícios do negócio jurídico (coação, estado de 

perigo, lesão, fraude contra credores, reserva mental e simulação) podem ocorrer 

normalmente no momento de conclusão do contrato.305 

 Essa peculiaridade da compra e venda de coisa incerta de restringir a possibilidade 

de erro ou dolo no momento da celebração do contrato desloca o problema para um segundo 

momento, nomeadamente o da concretização. Pode ocorrer, por ex., que o vendedor separe, 

consciente (dolo) ou inconscientemente (erro), uma coisa defeituosa e a entregue ao 

comprador. Nesse caso, não se aplicam as regras de erro nem de dolo. Se o comprador se 

recusar a receber a coisa por ela não estar de acordo com o contrato (art. 313), não há 

concretização, porque a coisa não corresponde às especificadas no gênero. Se o comprador 

não perceber o defeito por ele ser oculto ou, ainda, se houver um vício de direito (porque o 

vendedor não detinha poder de disposição, por ex., se a coisa fosse de propriedade de 

terceiro), haverá concretização e o comprador terá de se valer das regras correspondentes no 

CC, ou seja, dos regulamentos dos vícios redibitórios (arts. 441 ss.) e da evicção (arts. 447 

ss.). Logo, se o vendedor escolheu de propósito o vício ou defeito da coisa escolhida (dolo), 

ele restituirá o equivalente e perdas e danos e, se não sabia (erro), apenas restituirá o valor 

                                                 
302 Para o direito alemão, mas neste ponto também válido para o direito brasileiro, Huber, in: Estudos 

Ballerstedt, p. 331 e especialmente Schlomka, ATPrAlldeutHandelsR 5 (1865), 183 (188 s.). 
303 Isso pode ocorrer quando o gênero é designado concretamente, por ex., na compra de 10 litros de vinho de 

um barril de 100 litros. 
304 Sobre o dissenso e o consenso normativo, cf. breves considerações em Medina, RDPriv 16, vol. 62 (2015), 

59 (70 ss.). 
305 No direito brasileiro, o negócio jurídico não sério constitui, quando não percebido, uma hipótese normal de 

erro do negócio jurídico e, por isso, não precisa ser analisado separadamente. 
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recebido e as despesas (art. 443).306 Sob essa perspectiva, Noronha tem razão em restringir 

o uso das normas sobre negócio jurídico na concretização,307 embora não o devesse fazer de 

maneira absoluta. 

 Os outros defeitos do ato jurídico ou não podem ocorrer ou dificilmente ocorrem na 

concretização. A coação (arts. 151 ss.), que existe quando uma das partes compele a outra a 

efetuar a prestação imediatamente, incutindo-lhe temor de dano iminente e considerável à 

sua pessoa, à sua família ou aos seus bens, é teoricamente possível, mas dificilmente terá 

lugar na obrigação de dar coisa incerta, porque já há uma relação jurídica anterior entre as 

partes. O estado de perigo (art. 156) e a lesão (art. 157) estão excluídos a priori, pois ambos 

exigem um certo desbalanceamento da obrigação (excessivamente onerosa, no primeiro 

caso, e desproporção entre valores das prestações, no segundo), o que não pode ocorrer 

apenas no momento na concretização, pois todas as coisas contidas no gênero têm, para as 

partes, o mesmo valor. A fraude contra credores (art. 158) não é possível apenas na 

concretização, porquanto o critério para determinar a insolvência do devedor deve ser aferido 

apenas com base no contrato de compra e venda. Se houver reserva mental de quem realizou 

a concretização, ela será, conforme a regra geral (art. 110), irrelevante, salvo se conhecida 

da outra parte, caso em que ela será nula e impedirá a transferência do risco da prestação. 

Por último, a simulação (art. 167) é eventualmente concebível, por ex., se as partes quiserem 

criar a aparência de um contrato de compra e venda ter sido cumprido anteriormente para 

retirar uma quantidade de coisas do patrimônio do vendedor com o fim de excluí-lo de 

falência, recuperação judicial ou de eventual processo de divórcio.308 

III. Sujeito do ato 

 Tendo sido determinada a natureza jurídica do ato de concretizar em suas diversas 

hipóteses, cumpre agora esclarecer as peculiaridades do processo de concretização quanto 

ao sujeito que o realiza. Aqui vige a primazia da vontade das partes, ou seja, elas podem 

estabelecer livremente como a concretização ocorrerá, respeitados os limites estabelecidos 

pela lei, pelos bons constumes e pela boa-fé. Quando elas nada acordarem, vislumbram-se 

três hipóteses: a concretização do vendedor (devedor) (1), do comprador (credor) (2) e de 

terceiro (3). Cada uma delas ganha uma conotação diversa, quando uma das partes ou o 

terceiro é constituído de mais de um sujeito, ou seja, no caso das partes, quando em cada 

                                                 
306 Em detalhes sobre os vícios da coisa e de direito, cf. Cap. IV, C.IV e V, infra. 
307 Nt. 294 supra. 
308 Para um panorama sobre a simulação no CC/2002, com indicação bibliográfica, cf. Medina, DBJV-Mitt. 

31, 1 (2013), 16 ss. 



 

351 

 

polo da relação jurídica obrigacional há mais de um figurante. Por fim, pode acontecer que 

o vendedor, o comprador ou o terceiro não possa, demore ou se recuse a realizar a 

concretização (4). 

1. Concretização do vendedor 

(a) Regra geral (art. 244, 1ª parte) 

 A regra geral estabelecida no art. 244, 1ª parte é que a concretização compete ao 

vendedor (devedor), caso não tenha sido estabelecido de maneira diversa no contrato. Assim 

como no art. 246, que fala apenas de “antes da escolha...” em lugar de “antes de cientificado 

o credor da escolha”,309 também aqui o texto deve ser corrigido para “a escolha e a respectiva 

cientificação...” em vez de apenas “escolha”. Essa norma baseia-se na ideia de que, tendo o 

devedor (vendedor) o dever de entregar a coisa, o conjunto de coisas pertencentes ao gênero 

estará em seu poder (por ex., em seu estoque) ou será mais acessível a ele (assim, se ele for 

um comerciante experiente, poderá obter a coisa de terceiro com maior facilidade), e, 

portanto, será mais natural que ele mesmo efetue a escolha. Sob o aspecto econômico, essa 

regra corresponde à vontade presumível das partes, pois a escolha do devedor (vendedor) 

reduz os custos da transação, já que a escolha do credor (comprador) normalmente envolverá 

despesas de deslocamento ou do próprio credor ou de uma quantidade de coisas, seja do 

credor a um local determinado pelo devedor (por ex., ao seu armazém), seja do devedor a 

um lugar escolhido pelo credor (assim, no caso relatado por Bekker, em que o vendedor teve 

de deslocar uma grande quantidade de potros até a fazenda de um amigo do comprador para 

ele efetuar a escolha310).311 Não por outro motivo essa regra se espalhou por praticamente 

todos os ordenamentos jurídicos estrangeiros.312 

(b) Pluralidade de figurantes 

 O art. 244 trata somente do caso da concretização efetuada por apenas um devedor 

(vendedor), mas não estabelece regras para o caso de a parte passiva da obrigação ser 

constituída não de apenas um, mas de dois ou mais figurantes. Aqui surgem basicamente 

                                                 
309 Cap. III, A.IV.1.(b), supra. 
310 Cap. III, A.II.3.(a), supra. 
311 Em sentido diverso, parte da doutrina vislumbra na omissão do credor (comprador) de se manifestar a 

respeito o motivo de a concretização caber ao devedor (vendedor) – Cf. Birenbaum, in: Obrigações, p. 130; 

Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 100, p. 106; Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 875, n. 2, pp. 

69 s. A nosso ver, esse modo de ver é incorreto, pois da simples omissão de uma parte não se pode concluir 

contra ela, salvo em casos excepcionais, normalmente previstos em lei (por ex., na aceitação de doação, art. 

539). 
312 Por ex., art. 539 CCPort. O BGB não contém uma regra expressa, mas assim entende a doutrina, como 

Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 III 3, p. 230. 
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duas ordens de problemas. Primeiro, é necessário saber se a concretização exige uma 

unanimidade entre os figurantes, ou se maioria simples ou qualificada seria suficiente. 

Segundo, em caso de empate (o que pode ocorrer quando o número de figurantes for par), se 

a concretização permanecerá possível e, em caso positivo, como se resolverá o impasse. 

Dada a ausência de uma norma explícita sobre o assunto (há, portanto, uma lacuna) e a 

semelhança entre a concretização das obrigações de dar coisa incerta e a concentração das 

obrigações alternativas,313 essa dificuldade pode ser resolvida com uma analogia do art. 252 

§ 3º. Logo, havendo pluralidade de figurantes, a concretização somente ocorrerá por decisão 

unânime de todos e, caso haja qualquer divergência (por ex., se um dos dez figurantes 

discordar), ela será efetuada por um juiz. Dada a necessidade de o credor (comprador) ser 

informado da escolha, a concretização somente produz seus efeitos a partir do momento em 

que ele é informado da escolha de todos os figurantes, e não apenas de alguns deles. Se 

houver mais de um figurante também no polo ativo da obrigação, a concretização somente 

passa a irradiar seus efeitos, quando todos os credores forem informados da escolha. Como 

já enfatizamos acima,314 em nenhum desses casos basta o mero envio; ao contrário, por se 

tratar de declaração de vontade receptícia, é preciso que o credor ou seja efetivamente 

avisado, ou ele não tome ciência por negligência própria (por ex., por não verificar a caixa 

de entrada de seu e-mail por um período além do razoável). 

 Essa solução decorre da interpretação sistemático-valorativa do CC e não pode, de 

lege lata, ser afastada. Ela tem o mérito de dar parâmetros mínimos para orientar o aplicador 

do direito e representa, nesse sentido, um avanço em face do CC/1916, que não fornecia 

nenhum critério ao intérprete.315 No entanto, sob o aspecto de política legislativa, ela é 

criticável sob diversos aspectos. Por um lado, ela revela uma intervenção excessiva do 

Estado sob a autonomia privada dos indivíduos, pois, ao exigir unanimidade, ela acaba 

limitando a atuação dos particulares além do necessário. Se na obrigação alternativa a 

divergência entre as prestações ainda pode ser de certa forma relevante, afinal cada uma 

delas tem para as partes um valor diferente, nas obrigações de dar coisa incerta essa 

divergência tende a ser muito menor e recair, na maior parte dos casos, em aspectos quase 

insignificantes. Por outro lado, a regra do art. 252 § 3º revela uma incoerência sistemática, 

pois, se em condomínio (ou seja, envolvendo direito real de propriedade) a maioria absoluta 

é suficiente para deliberações (art. 1325 § 1º), devendo o juiz intervir somente quando ela 

                                                 
313 Essa semelhança já foi destacada acima no Cap. II, C.II.2.(b), supra. 
314 Cap. III, A.IV.1.(c), supra. 
315 O art. 884 CC/1916 não previa o § 3º do art. 252 CC/2002. 
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não puder ser alcançada (art. 1325 § 2º), o mais correto seria aplicar a mesma regra para o 

caso de divergência entre os figurantes de uma relação jurídica meramente obrigacional. Por 

último, a regra do art. 252 § 3º ainda tem a desvantagem processual de judicializar meros 

desentendimentos que poderiam ser facilmente evitados de modo muito mais razoável se a 

mera maioria (simples ou absoluta) fosse adotada como critério. Por todos esses motivos, é 

de se esperar no futuro uma mudança legislativa desse regulamento. 

2. Concretização pelo comprador 

(a) Especificidades do caso 

 A regra geral do CC é a concretização ser realizada pelo devedor, salvo “se o 

contrário não resultar do título da obrigação”, caso em que ela pode pertencer ao credor 

(comprador). Nesse contexto, o termo “título da obrigação” deve ser interpretado de maneira 

ampla para abranger tanto a hipótese de as partes atribuírem expressamente a concretização 

ao credor (comprador), quanto aquela em que, pela circunstância ou pela natureza da 

obrigação envolvida, se deva admitir uma concretização do credor (comprador). O art. 245 

prevê somente a concretização realizada pelo devedor (“Cientificado da escolha o 

credor...”). Surge, então, a lacuna sobre como deve ser efetivada a concretização, quando 

ela couber ao credor (comprador). A nosso ver, dada a semelhança entre a concretização 

efetuada pelo devedor e a pelo credor, as regras gerais desenvolvidas no tópico anterior 

devem ser, quando necessário, aplicadas por analogia. Em regra, a concretização ocorre 

quando o credor (comprador) cientifica o devedor (vendedor) de sua escolha (arts. 245 e 

246, por analogia). Assim como no caso de concretização pelo devedor,316 também a 

realizada pelo credor somente surge efeito quando a outra parte for efetivamente informada 

da escolha (declaração de vontade receptícia).317 Quando se tratar de coisas que normalmente 

se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, e acontecer um fato não imputável 

a nenhuma das partes durante o ato de contar, marcar ou assinalar, ocorre transferência do 

risco da prestação e da coisa para o comprador quando o vendedor coloca as coisas à 

disposição do comprador. Como aqui há transferência do risco independentemente da 

concretização, o art. 492 § 1º aplica-se diretamente. Por último, a compra e venda de remessa 

nos termos do art. 494 jamais se concretizará por escolha do credor, pois a transferência do 

                                                 
316 Cap. III, A.IV.(c) e B.III.1, supra. 
317 Lotufo, Código Civil II, Com. art. 245, p. 44. 
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risco com a entrega da coisa ao transportador tem como pressuposto necessário o exercício 

da concretização pelo vendedor (devedor). 

(b) Pluralidade de figurantes 

 Em havendo pluralidades de figurantes na parte do comprador, surge uma lacuna na 

lei, pois ela não estabelece uma regra expressa. Dada a semelhança entre a pluralidade de 

figurantes da obrigação alternativa e da obrigação de dar coisa incerta, também aqui se aplica 

o art. 252 § 3º por analogia: a concretização exige unanimidade de todos os compradores e, 

para surtir efeito, o devedor deve ser informado da escolha de todos eles. Caso ocorra 

divergência, a escolha será efetuada pelo juiz. As críticas ao art. 252 § 3º acima formuladas318 

aplicam-se mutatis mutandis também aqui. 

3. Concretização por terceiro 

(a) Apenas um terceiro 

 Além de admitir a concretização pelo credor, o art. 244, 1ª parte (“... se o contrário 

não resultar do título da obrigação...”) também permite às partes atribuí-la a terceiro. 

“Terceiro” deve ser interpretado de maneira estrita e designa pessoa escolhida pelas duas 

partes para realizar a concretização no interesse de ambas. Se o vendedor ou o comprador 

escolher uma pessoa para atuar em seu exclusivo interesse, já não haverá concretização 

realizada por um terceiro propriamente dito, mas por um representante. Tendo sido acordada 

uma concretização por terceiro, os arts. 245 e 246 devem ser interpretados extensivamente 

para exigir não apenas a cientificação do credor (comprador), mas também do devedor 

(vendedor).319 No caso de ocorrer um fato inimputável no ato de contar, marcar ou assinalar 

coisas que normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, o art. 492 

§ 1º aplica-se diretamente e os riscos da prestação e da coisa são transferidos para o 

comprador mesmo antes da escolha. Também aqui não é possível ocorrer concretização no 

sentido do art. 494, pois ela tem como pressuposto necessário a escolha do vendedor. 

(b) Pluralidade de terceiros 

 Se as partes atribuírem o direito de concretizar a dois ou mais terceiros (por ex., os 

filhos devem escolher o apartamento a ser comprado pelo pai para a mãe320) ou mesmo a 

                                                 
318 Cap. III, B.III.1.(b), supra. 
319 No mesmo sentido, Lotufo, Código Civil II, Com. art. 245, p. 44. 
320 Assim, por ex., em TJRJ, 2ª Cam. Cív., Agr. Instr. n. 140/91, rel. Maria Stella Rodrigues, j. 26-6-1991, in: 

http://www4.tjrj.jus.br/ [22-2-2017], em que ficou estabelecido em acordo judicial entre ex-cônjuges que o ex-

marido teria de adquirir para a ex-mulher “um apartamento, estilo ‘dois quartos e sala’, na Zona Sul desta 

cidade, à escolha, do comum acordo, dos [dois] filhos...”. Nos autos, discutiu-se, se “... do comum acordo...” 
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uma combinação entre uma ou ambas partes e um ou mais terceiros (no exemplo anterior, se 

a mãe tiver de escolher um apartamento conjuntamente com os filhos), a falta de regulamento 

expresso para as obrigações de dar coisa incerta e a semelhança com a concentração das 

obrigações alternativas obrigam, novamente, a uma analogia com o art. 252 § 3º. Logo, a 

concretização exige, nesse caso, unanimidade de todos os envolvidos e, na sua ausência, ela 

será efetuada por um juiz. Também aqui cabem as críticas acerca da excessiva ingerência do 

Estado sobre a autonomia privada (uma mera maioria simples ou absoluta já seria suficiente) 

e a incoerência sistemática causada por essa regra.321 

4. Impossibilidade, demora ou recusa de realizar a concretização 

(a) Impossibilidade e mora do vendedor ou do comprador 

 Caso o vendedor (devedor) ou o comprador (credor) esteja impossibilitado de efetivar 

a concretização (por ex., por motivo de doença terminal), ela deverá ser realizada por seu 

representante legal (arts. 1728 ss.). Se o vendedor for regularmente constituído em mora 

(arts. 394 e 396), surge uma lacuna legal que deve ser, pela semelhança de situações, 

preenchida com uma analogia com o art. 800 caput e § 1º CPC, sobre obrigações alternativas: 

não tendo estabelecido prazo diverso nem as partes acordado sobre a transferência do direito 

potestativo de concretizar a dívida em caso de mora, o vendedor (devedor) deverá ser citado 

para concretizar a obrigação no prazo de 10 dias, no fim do qual o direito de concretizar será 

transferido para o comprador (credor). Na hipótese contrária, ou seja, de mora do comprador 

(credor) em efetivar a escolha (art. 394), aplicam-se os arts. 342 CC c/c 543 CPC, 

diretamente: sendo o objeto da obrigação de dar coisa incerta (e, portanto, a compra e venda 

de coisa incerta) uma espécie de obrigação de coisa indeterminada,322 o vendedor (devedor) 

deverá requerer a citação judicial do comprador (credor) para que este exerça seu direito de 

escolha em 5 dias ou aceite seu exercício pelo vendedor (devedor). Caso ele não faça uso da 

escolha ou não renuncie a seu direito de escolha, o vendedor (devedor) poderá escolher no 

lugar, dia e hora fixados pelo juiz e, se o comprador (credor) não comparecer para receber a 

                                                 
significava acordo apenas dos terceiros (filhos) ou escolha apenas credora (mãe), tendo o Tribunal decidido 

pela segunda opção. A nosso ver, houve um equívoco na interpretação dessa cláusula, pois outorgar a 

concretização apenas à credora significou, por um lado, desconsiderar a literalidade do contrato (“... à escolha 

[...] dos filhos...” aponta, sem dúvida, para a necessidade de consentimento deles) e, por outro lado, ignorar a 

vontade presumível das partes, afinal, havendo uma briga de casal e não podendo os cônjuges chegar a um 

acordo sobre qual imóvel deveria ser dado à ex-mulher, nada mais natural do que conferir a pessoas neutras na 

família, qual seja, os filhos. Logo, tinha razão o voto vencido, do Desembargador Nelson Pecegueiro do 

Amaral. 
321 Cap. III, B.III.1.(b), supra. 
322 Cap. II, B.IV.2.(d), supra. 



 

356 

 

coisa, ele (vendedor) poderá depositá-la. Em havendo pluralidade de figurantes, essas regras 

apenas se aplicam se a demora da escolha decorrer do fato de um ou mais se recusar a 

efetivar a escolha; se o motivo do atraso for uma discordância entre eles, ou seja, se houver 

simples dificuldade de alcançar unanimidade, aplicam-se as regras acima indicadas.323 

(b) Impossibilidade ou recusa do terceiro 

 Na hipótese de as partes escolherem um terceiro para realizar a concretização no 

interesse comum (do contrário, há mera representação), não pode haver mora (somente as 

partes podem incorrer em mora, nunca terceiros), mas apenas impossibilidade ou recusa. Em 

ambos os casos, há, novamente, uma lacuna na lei que pode ser preenchida com uma analogia 

com os arts. 252 § 4º324 ou 1930, pois ambos levam ao mesmo resultado: se o terceiro não 

puder ou não quiser efetuar a concretização, o juiz deverá realizá-la. Se a concretização 

competir a uma pluralidade de terceiros, essa norma apenas se aplica, caso haja 

impossibilidade ou recusa de um ou mais deles; se todos quiserem efetivar a concretização, 

mas ela não for possível por dificuldade em chegar a uma unanimidade, ela também deverá 

ser feita pelo juiz, mas com fundamento na regra acima exposta.325 

IV. Outras formas de concretizar 

 Delimitados a natureza jurídica da concretização, quando ela é realizada por uma das 

partes ou por terceiro, e o regulamento específico para todas as vicissitudes quanto aos 

possíveis sujeitos desse ato (devedor, credor ou terceiro), resta analisar a possibilidade de 

ocorrer concretização por motivo diverso da atuação direta dos sujeitos do contrato. À luz 

do direito brasileiro vigente e da sua literatura, há quatro constelações relevantes: acordo 

entre as partes (1), mora do comprador (2), extinção de parte do gênero com ou sem culpa 

de qualquer das partes (3) e outras formas residuais (4). A mora do vendedor não tem, por si 

só, nenhum impacto sobre a concretização, mas apenas para a impossibilidade e distribuição 

de riscos, motivo pelo qual ela será tratada no próximo capítulo.326 

1. Acordo das partes 

 O art. 252 § 4º, aplicado por analogia à compra e venda de coisa incerta quando a 

concretização competir a terceiro e ele não quiser ou não puder exercê-la,327 deixa entender 

                                                 
323 Cap. III, B.III.1.(b) e 2.(b), supra. 
324 Farias/Rosenvald, Curso II, p. 161. 
325 Cap. III, B.III.3.(b), supra. 
326 Cap. IV, B.IV, infra. 
327 Cap. III, B.III.4.(b), supra. 
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no trecho “... se não houver acordo entre as partes” que é possível uma concentração por 

mero consenso entre as partes, ou seja, apesar de um terceiro ter o direito de escolher uma 

das prestações, um novo acordo entre as partes teria o mesmo efeito do exercício do direito 

por quem o devesse exercer. Surge então a pergunta se o mesmo seria também possível na 

compra e venda de coisa incerta, ou seja, se as partes poderiam concretizar o contrato por 

novo acordo. Na literatura brasileira encontram-se dois entendimentos.328 De um lado, Couto 

e Silva sustentava que não ocorreria concretização, mas as partes celebrariam um “novo 

negócio jurídico”.329 Por outras palavras, haveria, a seu ver, uma novação (arts. 360 ss.). De 

outro lado, em trecho pouco claro, Pontes de Miranda admitia a concretização por “comum 

acôrdo do devedor e do credor”, mas em seguida assinalava que, caso a escolha competisse 

ao devedor, haveria uma “mudança no conteúdo do negócio jurídico” ou a manifestação de 

vontade do credor seria “apenas recebimento satisfativo da prestação”.330 Em termos 

comparativos, tanto Couto e Silva quanto Pontes de Miranda vislumbravam no acordo das 

partes a possibilidade de uma novação, mas diferenciavam-se porque, segundo Couto e Silva, 

todo o acordo seria uma novação, enquanto Pontes de Miranda adotava um entendimento 

mais restritivo, somente admitindo um novo negócio jurídico, quando a concretização 

coubesse ao devedor. Nos demais casos, a concordância do credor significaria apenas ele 

estar de acordo com a coisa recebida (ou seja, ele teria confirmado que a coisa está, ao menos 

à primeira vista, conforme o contrato) ou a concretização propriamente dita, embora Pontes 

de Miranda não esclareça exatamente em quais condições essa última hipótese ocorreria. 

 A nosso ver, o valor do acordo das partes tem de ser analisado tendo em vista as 

circunstâncias específicas do caso. Duas situações são possíveis. Primeiro, se as partes 

atribuírem expressamente a concretização a uma delas ou se, na falta de qualquer disposição, 

ela competir ao devedor (art. 244, 1ª parte), o acordo significará uma novação do contrato 

(arts. 360 ss.), pois o novo consenso das partes significa uma mudança do conteúdo da 

obrigação. Há aqui a substituição de seu objeto mediato (art. 360 I), nomeadamente de uma 

coisa incerta por uma coisa certa. Segundo, se as partes estabelecerem que a concretização 

deverá ser efetuada por ambas conjuntamente, haverá uma situação sui generis, pois ela 

                                                 
328 A maioria dos autores é omissa a respeito, por ex., Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, pp. 59 ss.; 

Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 160 ss.; Diniz, Curso II, pp. 99 ss.; Tartuce, Direito Civil II, pp. 55 ss.; 

Monteiro de Barros, Manual II, pp. 45 ss.; Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, pp. 35 s.; Gonçalves, Direito Civil 

II, pp. 81 s.; Birenbaum, in: Obrigações, pp. 129 ss.; Lotufo, Código Civil II, Com. arts. 245 s., pp. 43 ss.; Lôbo, 

Obrigações, pp. 122 ss.; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, pp. 54 ss.; Venosa, Direito Civil II, pp. 79 

ss.; Rodrigues, Direito Civil II, n. 12, pp. 29 ss.; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 99 ss., pp. 105 ss.; 

Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 875 ss., pp. 69 ss. 
329 Obrigação como processo, p. 154. 
330 Tratado XXII, § 2698, n. 4, p. 182. 
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deverá ser realizada não no interesse de uma das partes, mas de ambas com a concorrência 

das duas. Aqui sim há uma verdadeira concretização por acordo entre as partes. Essa hipótese 

se aproxima do caso em que a concretização compete a uma pluralidade de terceiros: assim 

como os terceiros têm de efetuar a escolha tanto no interesse do devedor quanto no do credor, 

também aqui ela deve considerar o interesse das duas partes. A única diferença encontra-se 

no fato de o credor e o devedor optarem por eles mesmos tutelarem diretamente seus 

interesses. Essa semelhança de situações e a ausência de uma norma expressa no CC obriga 

a aplicação do art. 252 § 3º por analogia: em princípio, o acordo das partes é o meio adequado 

para efetivar a concretização, sendo exigida unanimidade. No entanto, se elas não 

conseguirem chegar a um consenso, o juiz deverá assinar um período de tempo e, decorrido 

o prazo, o juiz realizará a concretização. 

2. Mora do comprador 

 Um segundo ponto da concretização na compra e venda de coisa incerta é determinar 

qual é a sua relação com mora do comprador. Na literatura nacional, apenas Pontes de 

Miranda manifesta-se brevemente sobre o assunto, afirmando que, “... em qualquer caso, a 

concretização tem de dar-se, ao mais tardar, com a mora accipiendi, isto é, imediatamente 

antes de produzir a mora”.331 Um breve olhar no CC revela existirem dois regulamentos 

sobre a mora do vendedor na compra e venda, um da parte geral (arts. 394 ss.) e outro na 

parte especial (art. 492 § 2º). Pela regra geral aplicável a todas as obrigações, o comprador 

incorre em mora quando ele não quiser receber o pagamento no tempo, lugar e forma 

estabelecidos em lei ou na convenção (art. 394), enquanto, segundo o art. 492 § 2º, ele é 

constituído em mora de receber as “referidas coisas”, quando o vendedor as puser à sua 

disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados. Embora Bevilaqua tenha considerado 

esse dispositivo – retirado, como vimos,332 do projeto de Coelho Rodrigues – uma 

“inadvertencia da Comissão do Governo” por repetir a regra geral333 e seja seguido nisso 

explícita ou implicitamente pela maior parte da doutrina desde o CC/1916,334 a mera leitura 

                                                 
331 Tratado XXII, § 2698, n. 5, p. 184; Idem, Tratado XXIII, § 2815, n. 3, pp. 313 s. Ver também 

Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, Com. art. 875, n. 102, p. 108, referindo-se, porém, ao atraso no exercício 

do direito de escolha (cf. Cap. III, B.III, supra), e não propriamente à mora da obrigação em si. 
332 Cap. I, C.IV.4, Cap. II, C.III, e Cap. III, A.IV.2, supra. 
333 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 1128, n. 1, p. 294. 
334 Dentre outros, Lotufo, Código Civil III.1, Com. art. 492, p. 191; Lôbo, Comentários VI, Com. art. 492, pp. 

67 s.; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 492, p. 141; Carvalho Santos, Código Civil XVI, Com. art. 

1127, n. 6, p. 48; Alvim, Da compra e venda, Com. art. 1128, n. 44, p. 53 (“O § 2.º [do art. 1128], rigorosamente, 

não seria necessário”); Souza, Da compra e venda, n. 136, p. 323; Barros Monteiro, Curso de obrigações, 2ª 

parte, p. 86; Azevedo Jr., Compra e venda, Com. art. 492, p. 49; Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 

(278, 281). 
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deles já demonstra uma diferença de requisitos de suporte fático.335 O principal deles é 

“referidas coisas”, o qual, pela literalidade do art. 492, somente pode significar uma forma 

especial de constituição em mora na hipótese do art. 492 § 1º, ou seja, quando houver venda 

de coisas que normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, e não 

todos os tipos de compra e venda. Isso significa a existência de um duplo regulamento para 

a mora do comprador: de um lado, as compras e vendas do art. 492 § 1º, as quais devem ser 

a minoria (2), e, de outro lado, todas as demais compras e vendas, cuja constituição em mora 

é regulamentada pelos arts. 394 ss. (1). 

(a) Regra geral de constituição em mora na compra e venda (arts. 394 ss.) 

 Ponto de partida para o estudo do efeito da mora sobre a concretização é o seguinte 

caso: não tendo realizado a concretização nos termos dos arts. 245 e 246, o vendedor dirige-

se ao comprador, mas esse ou não é encontrado, ou se recusa a receber o pagamento. Nesse 

cenário, o vendedor pode tomar duas atitudes: (aa) ou ele separa uma coisa, oferece-a ao 

comprador e logo em seguida ela é destruída ou deteriorada por um fato não imputável a 

nenhuma das partes ou por simples culpa do vendedor, (bb) ou o vendedor tenta adimplir a 

obrigação, o comprador não a recebe e, apesar de o comprador ter sido constituído em mora, 

o vendedor não direciona o contrato a uma única coisa e, dias depois, todas as coisas de seu 

armazém ou depósito vêm a se perder ou deteriorar por fato não imputável a nenhuma das 

partes ou por simples culpa do vendedor. Cada um desses casos deve ser tratado de maneira 

diversa frente ao direito brasileiro vigente. Pressuposto do debate a seguir é o vendedor não 

ter efetuado a consignação em pagamento (arts. 334 ss.), seja porque não teve tempo 

suficiente para tanto (imagine-se, por ex., um incêndio de seu depósito no dia seguinte ao 

vencimento da obrigação), seja porque acreditava na mudança de atitude do comprador e 

preferiu tentar resolver o problema pela via extrajudicial, seja ainda simplesmente porque 

não quis se dar o trabalho de ir atrás e considerou qualquer prejuízo (perda ou deterioração) 

a partir da constituição em mora do comprador como responsabilidade deste. Caso a 

consignação seja efetuada adequadamente no lugar do pagamento, há concretização o mais 

tardar com esse ato de depósito e todos os riscos (da prestação e da coisa) correm por conta 

do comprador (art. 337). 

                                                 
335 No mesmo sentido, embora sem se aprofundar no assunto, Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 2812, n. 6, 

p. 307. 
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(aa) Com separação de uma quantidade de coisas 

 Tendo o vendedor separado uma coisa um pouco antes ou no momento de oferecer 

ao comprador, o objeto mediato do contrato é direcionado a ela e ocorre a concretização com 

a negativa injustificada do comprador em receber a coisa (obrigação portável) ou o não 

comparecimento do comprador após o fim de um prazo razoável para ele buscar a coisa 

(obrigação quesível). A partir desse momento, aplicam-se as regras gerais dos efeitos da 

mora do credor, quais sejam: o vendedor passa a responder somente pelos danos causados à 

coisa quando tiver agido com dolo; o comprador é obrigado a ressarcir as despesas de 

conservação da coisa; o comprador é sujeito a receber a coisa pela estimação mais favorável 

ao vendedor (art. 400);336 e o vendedor é liberado da cláusula penal em caso de 

inadimplemento e do dever de pagar juros de mora.337 Nesse caso, o vendedor não precisa 

remeter um aviso ao comprador sobre a escolha, pois o mero oferecimento de uma coisa 

separada já cumpre esse papel. Mais tarde, se o comprador contestar que a coisa destruída 

ou perecida havia sido separada e oferecida pelo vendedor, ele arcará com o respectivo ônus 

da prova (art. 375 CPC). 

(bb) Sem separação de uma quantidade de coisas 

 Caso o vendedor dirija-se ao lugar indicado pelo comprador (obrigação portável), ou 

notifique o comprador de que ele já pode ir buscar a coisa (obrigação quesível), e, após a 

negativa do comprador de aceitar, no primeiro caso, ou o não comparecimento do 

comprador, no segundo, o vendedor não separe a coisa, apesar de o comprador incorrer em 

mora, o objeto do contrato não é direcionado a uma coisa certa e, portanto, não ocorre 

concretização no sentido dos arts. 245 e 246. Aqui há duas situações possíveis. Primeiro, 

embora o vendedor não tenha concretizado o objeto mediato do contrato, ele direciona, por 

meio de um aviso (por ex., uma carta ou e-mail), a obrigação às coisas de seu armazém ou 

estoque, hipótese em que haverá uma concretização “em menor grau” (ou concretização 

“relativa”). Logo, se todo o armazém ou estoque do vendedor for destruído ou deteriorado, 

por ex., por um incêndio, o comprador terá de pagar o preço, apesar de nada receber. Se, 

porém, houver quantidade de coisas intactas suficiente para o adimplemento, o vendedor terá 

de entregar as coisas em perfeito estado e arcará com o prejuízo em relação às demais. Em 

                                                 
336 Em detalhes, cf. Alvim, Da inexecução, n. 80 ss., pp. 103 ss.; Lacerda de Almeida, Dos effeitos, Com. art. 

958, pp. 164 ss. A doutrina é pouquíssimo clara quanto ao significado da última parte do art. 400. A respeito, 

ver Cap. IV, B.IV.1, infra. 
337 Martins-Costa, Comentários V.II, Com. art. 400, p. 400; Carvalho Santos, Código Civil XIII, Com. art. 

958, pp. 334 s. Quanto aos juros, Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 958, n. 3, p. 113. 
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termos dogmáticos, isso significa que a concretização, seja em grau máximo, seja em menor 

grau, constitui-se em um ônus (também denominado por alguns de “incumbência”338) do 

vendedor. Segundo, o vendedor pode não efetuar nenhum direcionamento do objeto mediato 

do contrato após a constituição do comprador em mora. Neste caso, seu dever de prestação 

permanecerá intacto e ele deverá obter no mercado nova quantidade de coisa do mesmo 

gênero para cumprir a obrigação. Eventuais prejuízos (por ex., por aumento do preço) 

poderão ser evitados pelo vendedor, valendo-se da possibilidade de entregar a estimação 

mais favorável entre a constituição em mora e o efetivo pagamento (art. 400).339 Logo, ao 

contrário do que sustenta Pontes de Miranda, a concretização não é requisito para o devedor 

constituir o credor em mora.340 

(b) Regra especial do art. 492 § 2º 

 A breve exposição do tópico anterior (a) revelou a regra geral: a concretização ocorre 

junto com a constituição em mora do comprador, quando o vendedor lhe oferece a coisa 

separada e ele se nega a recebê-la (aa). Se ele, porém, não separar uma coisa, ele poderá 

ainda ou efetivar uma concretização “em menor grau” ou simplesmente não concretizar a 

obrigação, arcando, em cada um dos casos, com as consequências legais acima apontadas 

(bb). Esse quadro, por si só já bastante complexo, torna-se mais complicado com a regra 

especial do art. 492 § 2º: em se tratando de coisas que normalmente se recebem contando, 

pesando, medindo ou assinalando (art. 492 § 1º), o vendedor pode constituir o comprador 

em mora e, com isso, deslocar “os riscos das referidas coisas”, pondo-as “à sua disposição 

no tempo, lugar e pelo modo ajustados”. A principal diferença encontra-se na conduta do 

comprador necessária para ele incorrer em mora: enquanto segundo a regra geral do art. 394 

ele precisa não querer (no sentido de não cooperar)341 receber o pagamento no tempo, lugar 

e forma adequados, nos termos do art. 492 § 2º sua participação é simplesmente irrelevante. 

Nessa segunda hipótese, independentemente de o comprador poder ou não cooperar com o 

pagamento, ele incorre em mora imediatamente após o vendedor colocar a coisa à sua 

disposição, ou seja, após ele se mostrar preparado para entregar imediatamente a coisa 

vendida, seja oferecendo a coisa no tempo, modo e local indicados pelo comprador 

                                                 
338 Assim, por ex., Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 92. 
339 Sobre a última parte do art. 400, ver Cap. IV, B.IV.1, infra. 
340 Ver também Cap. IV, B.IV, infra. 
341 Gazalle, O conceito de mora, p. 56; Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 2811, n. 2, p. 288, § 2812, n. 5, 

pp. 301 ss. 
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(obrigação portável), seja deixando-a pronta para o comprador apanhá-la (obrigação 

quesível). 

 Se o comprador não se oferecer para contar, marcar ou assinalar a coisa posta à sua 

disposição, há, novamente, duas situações possíveis. Primeiro, o vendedor separa uma 

quantidade da coisa para o comprador e, depois da constituição deste em mora, ela se perde 

por fato não imputável a nenhuma das partes ou por simples culpa do vendedor. Aqui a 

concretização ocorre após o término de um prazo razoável342 para o comprador ir buscar a 

coisa (obrigação quesível) ou após o vendedor oferecer a coisa no local determinado pelo 

comprador (obrigação portável). A mera afirmação do vendedor de que ele teria separado a 

coisa basta em sede processual; caso o vendedor conteste essa afirmação, ele terá o dever de 

prová-la (art. 375 CPC). Segundo, o vendedor, apesar de colocar uma grande quantidade de 

coisas à disposição do comprador, não efetua a efetiva separação de uma quantidade de 

coisas para o cumprimento da compra e venda com o vendedor. Surge aqui a pergunta se a 

transferência dos riscos no sentido do art. 492 § 2º exige a efetiva separação da coisa. Pense-

se, por ex., no caso de todo o estoque do armazém do vendedor se perder por um incêndio 

acidental após ele ter colocado a coisa à disposição do comprador. A nosso ver, como a 

transferência do risco exige, necessariamente, o direcionamento da obrigação a uma coisa 

certa (é uma decorrência do princípio da especialidade), o ato de pôr à disposição tem, nesse 

caso, o efeito de restringir o gênero às coisas contidas no armazém. Assim, se uma parte das 

coisas se perder ou deteriorar, o vendedor continuará obrigado a entregar uma quantidade de 

coisa enquanto houver coisas na quantidade e qualidade acordadas em seu armazém, mas, 

se elas forem total ou parcialmente destruídas ou deterioradas, o prejuízo será suportado pelo 

comprador. Há, por outras palavras, uma concretização “em menor grau”. 

 A consequência jurídica da constituição do comprador em mora nos termos do art. 

492 § 2º é deslocar para a esfera do comprador “os riscos das referidas coisas”. O termo 

“riscos” deve ser interpretado com certa cautela. De um lado, por se tratar de mora do 

comprador (credor), seu atraso não pode se restringir à perda ou deterioração por fato não 

imputável a nenhuma das partes. Pelo contrário, a interpretação sistemática-valorativa impõe 

que “riscos” no sentido do art. 492 § 2º abranja não apenas fatos não imputáveis ao 

comprador e ao vendedor, mas também inclua o perecimento ou deterioração decorrente de 

simples culpa do vendedor, nos termos do art. 400. De outro lado, e aqui se encontra a 

principal utilidade do dispositivo, “riscos” se refere especialmente ao risco da quantidade, 

                                                 
342 Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 492, p. 176. 
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ou seja, se o vendedor colocar determinada número de coisas à disposição do comprador, 

este não a receber contando, pesando, medindo ou assinalando no tempo, lugar e pelo modo 

ajustados e, logo depois, as coisas separadas vierem a se perder por fato não imputável a 

nenhuma das partes ou por culpa do vendedor, o comprador arcará com o prejuízo. Na 

prática, isso significa que, caso o vendedor coloque coisas que normalmente se recebem 

contando, pesando, medindo ou assinalando à disposição do comprador e este não efetue o 

ato de contar, marcar ou assinalar em um prazo razoável, e, mais tarde, as coisas se perderem, 

deteriorarem ou, no ato de contar, marcar ou assinalar, houver um número menor de coisas, 

o comprador arcará com o prejuízo, salvo se conseguir provar que a diminuição do número 

de coisas foi resultado de conduta dolosa do vendedor. Por último, se o vendedor tiver 

despesas na conservação das coisas, o comprador terá de ressarci-las. 

 Em uma avaliação crítica desse regulamento, chama a atenção sua complexidade: à 

primeira vista, o art. 492 § 2º parece simplesmente repetir a norma geral do art. 400, mas 

uma análise mais apurada revelou diferenças tanto no suporte fático quanto nas 

consequências jurídicas. Enquanto o art. 492 § 2º restringe-se a coisas que normalmente se 

recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, a constituição em mora ocorre pelo 

ato de pôr à disposição e seu principal efeito é deslocar o risco da quantidade para o 

comprador, o art. 400 aplica-se a todas as demais compras e vendas e exige uma falta de 

cooperação do comprador. Essas especificidades dificultam em muito a aplicação do direito 

e explica, ao menos em parte, por que a doutrina brasileira desde o CC/1916 tem atribuído 

quase nenhuma importância para o art. 492 § 2º. No entanto, assim como o art. 492 § 1º,343 

também o art. 492 § 2º contém uma norma bastante razoável sob o aspecto de política 

legislativa: em se tratando de coisas que normalmente se recebem contando, pesando, 

medindo ou assinalando, faz sentido atribuir ao comprador o risco de as coisas oferecidas 

pelo vendedor estarem em quantidade menor da ajustada no contrato, se o comprador 

incorreu em mora. Corretamente aplicado, o regulamento de mora do comprador leva, sem 

dúvidas, a resultados justos. A nosso ver, criticável é apenas o fato de o legislador não ter 

unificado essas normas em um único dispositivo, por ex., adicionando ao próprio art. 400 

um parágrafo único do qual constasse a regra de que, em se tratando de coisas que 

normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, o risco da quantidade 

é atribuído ao credor após o devedor ter colocado as coisas à sua disposição e ter decorrido 

um prazo razoável para ele efetivar o ato de contar, marcar ou assinalar. Essa medida de 

                                                 
343 Cap. III, A.IV.2.(b) e A.IV.4, supra. 
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política legislativa é ainda mais aconselhável em vista do fato de as consequências jurídicas 

são, com exceção do risco da quantidade do art. 492 § 2º, idênticas. 

3. Extinção de parte do gênero até o mínimo necessário para o cumprimento 

 A literatura brasileira é em grande parte omissa sobre as consequências jurídicas da 

extinção de parte do gênero até o mínimo necessário para o adimplemento tendo em vista a 

concretização.344 Apenas uma minoria, provavelmente influenciada por parte da doutrina 

alemã do início do século XX, sustenta haver concretização quando “só resta uma coisa do 

gênero”.345 Por detrás desse entendimento encontra-se o seguinte raciocínio: se o vendedor 

deve entregar ao comprador determinada quantidade de uma coisa pertencente ao gênero e, 

a partir de determinado momento, resta apenas o suficiente para o adimplemento da 

obrigação, não seria mais necessário um ato para separar, pois todos as coisas remanescentes 

do gênero estariam necessariamente direcionadas para o cumprimento do contrato. Em 

consequência, haveria, pela própria natureza das coisas, uma concretização automática. 

Apesar da lógica dessa ideia, ela pode ser questionada sob diversos aspectos. Primeiro, não 

fica claro exatamente qual é o significado de “só restar uma coisa do gênero”. O exemplo 

mais citado é o da destruição de uma parte das coisas pertencentes ao gênero por um fato 

não imputável a nenhuma das partes, como uma inundação ou um incêndio. Esses casos são 

de impossibilidade objetiva parcial sem culpa do vendedor (art. 234 ss.), mas valeria o 

mesmo se o vendedor tiver alienado a coisa a terceiros e, depois de ter entregue parte da 

mercadoria, ele ter apenas o suficiente para adimplir a obrigação do último comprador? 

Segundo, como seria o caso de uma pessoa vender todas as coisas do gênero em porções 

diferentes a diversos compradores e, antes de adimplir qualquer dos contratos, uma parte do 

gênero vier a se perder ou se deteriorar, restando o suficiente para cumprir somente uma 

parte deles? 

                                                 
344 Por ex., Diniz, Curso II, pp. 98 ss.; Birenbaum, in: Obrigações, pp. 129 ss.; Wald/Cavalcanti/Paesani, 

Direito Civil II, pp. 60 s.; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 161 ss.; Lôbo, Obrigações, pp. 124 s.; Gonçalves, 

Direito Civil II, pp. 81 ss.; Tartuce, Direito Civil II, pp. 54 ss.; Monteiro de Barros, Manual II, pp. 44 s.; 

Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, pp. 35 s.; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, pp. 54 ss.; Venosa, 

Direito Civil II, pp. 79 ss.; Lotufo, Código Civil II, Com. arts. 245 s., pp. 43 ss.; Couto e Silva, Obrigação como 

processo, pp. 153 ss.; Barros Monteiro, Das modalidades, pp. 94 ss.; Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. 

arts. 876 s., pp. 73 ss.; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, Com. arts. 876 s., n. 106 ss., pp. 111 ss.; Rodrigues, 

Direito Civil II, n. 12, pp. 29 ss. 
345 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 5, p. 183; Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (279). 

Muitos autores brasileiros chegam, porém, ao mesmo resultado, pois eles sustentam que a diminuição do 

gênero a um número muito pequeno implica a conversão da obrigação de coisa incerta em alternativa. Assim, 

por ex., Diniz, Curso II, p. 102; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 95. 
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 Esses questionamentos podem ser mais bem explicados à luz do seguinte caso. “V” 

tem um barril de 100 litros de um vinho especial de determinado ano. Precisando de dinheiro, 

ele decide colocá-lo à venda no mercado. No dia 1º de março de 2017 ele vende 50 litros 

para “A” e, dois dias depois, em 3 de março de 2017, ele vende os 50 litros restantes para 

“B”. Ambos os compradores deverão buscar o vinho no dia 10 de março de 2017, quando a 

parte de cada um será separada. No dia 5 de março de 2017 ocorre, porém, um infortúnio: 

um ladrão invade o armazém do “V” durante a noite e rouba exatamente 50 litros de vinho. 

Nesse cenário, surge a seguinte pergunta: houve concretização? A resposta depende da 

seguinte consideração: se a concretização ocorresse automaticamente pelo simples fato de 

uma parte do gênero ter se perdido e restar apenas o necessário para cumprir a obrigação, no 

presente caso tanto o contrato de compra e venda celebrado com “A” quanto o celebrado 

com “B” teriam se concretizado no momento do furto, com a consequência de que “V” seria 

obrigado a entregar os 50 litros remanescentes para “A” e para “B”, sob pena de responder 

por inadimplemento e ser obrigado a pagar perdas e danos (art. 475). Mas como poderia “V” 

ser responsabilizado pelas duas dívidas, se no momento da celebração dos dois contratos ele 

de fato se encontrava em condições de adimpli-los, mas, posteriormente, por fato que não 

lhe é imputável, ele não o pode mais? Ou, colocando o problema de outra forma, porque “V” 

seria punido aqui por um fato a ele não imputável (caso fortuito), se ele teria sido liberado 

do dever de prestar, caso a obrigação fosse de coisa certa (art. 234) ou se todo o gênero 

tivesse sido alienado a apenas uma pessoa e este se perdesse? Admitir aqui a concretização 

automática equivaleria a tratar “V” como um vendedor de coisa certa que, após vender uma 

coisa a um certo comprador, revende-a um terceiro para obter maior lucro. 

 Como seria contraditório punir da mesma forma o vendedor que agiu de boa-fé e 

aquele que agiu com fins reprováveis, a única solução viável é não admitir uma 

concretização automática, mesmo quando restar somente o suficiente para o adimplemento 

da obrigação. A isso se juntam ainda as seguintes considerações: em determinados casos, 

pode acontecer que, apesar de em certo momento somente existir o número exato de coisas 

suficiente para o adimplemento, logo depois surgirem mais coisas antes do vencimento da 

obrigação. No exemplo mencionado, nada impediria que os 50 litros roubados fossem, 

alguns dias depois (como em 9 de março de 2017), recuperados pela polícia. Haveria, então, 

uma desconcretização automática? Essa não parece ser o caminho mais aconselhável. Em 
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outros casos, o gênero pode ser ampliado posteriormente.346 Assim, se um pintor “P” tiver 

20 quadros, alienar 10 como coisa incerta a “A”, em seguida 10 deles forem destruídos por 

um incêndio e ele resolver, por causa disso, pintar outros 10 quadros para recompor os 

destruídos, o gênero “quadros do pintor ‘P’” voltará a se expandir, o que pode ocorrer antes 

do vencimento do contrato com “A”. Em vista dessas considerações, é mais adequado negar 

a possibilidade de uma concretização automática e estabelecer que, mesmo quando houver 

a perda ou deterioração de uma parte do gênero, de modo a restar apenas o suficiente para o 

cumprimento de uma obrigação, ainda assim a concretização depende de um ato do devedor 

e deve ser efetuada em uma das formas legais (arts. 245 e 246, 492 § 1º ou 494) ou conforme 

a maneira acordada pelas partes. 

4. Demais formas 

 Além das formas até aqui desenvolvidas, o art. 244, 1ª parte ainda permite no trecho 

“... se o contrário não resultar do título da obrigação...” que as partes determinem no contrato 

um modo de concretização diverso da escolha de uma delas ou de terceiros. Isso pode 

ocorrer, por ex., quando, nos termos do contrato, a coisa a ser entregue seja determinada por 

sorteio (assim, dentre outros, em consórcio de automóveis347) ou resulte de uma 

circunstância indeterminada no momento da conclusão do contrato, como entregar o 

segundo filhote do rebanho.348 Em hipóteses como essas, a concretização será um fato 

jurídico em sentido estrito, pois ela não resulta de um ato humano, mas de um mero fato da 

natureza ou de ato humano recebido como fato.349 

V. Resultado parcial 

 O presente tópico teve a finalidade de esclarecer as vicissitudes e características do 

ato de concretizar. Em regra, ele é um ato jurídico em sentido estrito, pois exige vontade 

negocial (e, portanto, capacidade de fato) para ser realizado, mas eventualmente a 

concretização pode resultar de um fato jurídico em sentido estrito (por ex., quando ela for 

                                                 
346 Assim, em vista do direito alemão, mas válido também para o brasileiro, Windscheid/Kipp, Pandektenrecht 

II, § 255, p. 41; Dietze, Die Beschränkung, pp. 30 s. Em sentido diverso, sem razão, Veith, Die Beschränkung, 

pp. 15 s. e Aenstoots, Die Bedeutung, pp. 51 ss., argumentando com base do § 279 a.R. BGB, ab-rogado em 

2002. 
347 Ex. de TJRJ, 18ª Cam. Cív., Agr. de Instr. n. 0018255-21.2011.8.19.0000, rel. Célia Maria Vidal Meliga 

Pessoa, j. 24-7-2012, in: http://www4.tjrj.jus.br/ [22-2-2017], p. 5. Ver também TJRJ, 7ª Cam. Cív., Ap. Cív. 

n. 1.721/88, rel. Rabello de Mendonça, j. 11-4-1989, in: http://www4.tjrj.jus.br/ [22-2-2017]. 
348 O segundo exemplo pode ser encontrado em Birenbaum, in: Obrigações, p. 130 e Gomes/Brito, Obrigações, 

n. 31, p. 36. 
349 Para a diferença entre negócio jurídico, ato jurídico em sentido estrito, ato-fato jurídico e fato jurídico em 

sentido escrito, cf. breves considerações em Cap. III, B.II.(b), supra, e literatura ali indicada. 
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realizada por sorteio). Não se trata, portanto, de um ato-fato jurídico (como sustenta Couto 

e Silva) e são possíveis os vícios de coação, reserva mental e simulação; o erro e o dolo estão 

pré-excluídos, pois o problema envolvido é tratado pelo regulamento dos vícios redibitórios, 

e estado de perigo, lesão e fraude contra credores são excluídos a priori. Na falta de acordo 

das partes, o ato de concretizar compete ao vendedor, mas ele também pode ser realizado 

pelo comprador ou por terceiro, sendo possível, em cada uma dessas hipóteses, uma 

pluralidade de optantes, caso em que é sempre exigida unanimidade, sob pena de o juiz 

decidir. Além disso, a concretização pode ainda resultar de acordo entre as partes (quando 

ela tiver de ser efetuada pelo consentimento entre elas) e da mora do comprador nos termos 

dos arts. 394 e 400 (regra geral) e 492 § 2º (regra especial). Esse duplo regulamento da mora 

da compra e venda de coisas incertas é criticável pela falta de sistematicidade, mas leva, se 

corretamente aplicado, a resultados justos. A extinção parcial do gênero a ponto de sobrar 

somente a quantidade suficiente para adimplir o contrato não implica uma concretização 

automática, pois, em determinadas hipóteses, isso poderia levar a um tratamento do vendedor 

como se ele tivesse realizado uma compra e venda de uma mesma coisa a duas ou mais 

pessoas e ainda desconsideraria o fato de uma parte do gênero poder ser recuperada (por ex., 

se ocorrer um furto) ou de o gênero ser ampliado posteriormente (assim, se um pintor fizer 

outras obras). 

C. Efeitos da concretização 

I. Considerações gerais 

 Delineados os modelos de concretização seguidos pelo CC, a natureza do ato de 

concretizar, suas peculiaridades quanto ao sujeito e as formas de concretização, resta analisar 

seus possíveis efeitos sobre a relação jurídica e os direitos das partes no direito brasileiro 

vigente, tendo em vista a evolução da compra e venda de coisa incerta. Os problemas aqui 

envolvidos podem ser resumidos em quatro perguntas: (i) qual é o efeito da concretização 

da obrigação de dar coisa incerta quanto ao risco? (ii) qual é o significado de “perfeição” da 

compra e venda no direito vigente? (iii) a compra e venda de coisa incerta transforma-se em 

de coisa certa após a concretização? (iv) uma vez realizada a concretização, ela é definitiva 

ou o vendedor pode desfazê-la? A resposta da primeira pergunta já foi indicada em termos 

gerais nos tópicos anteriores: a concretização transfere o risco da prestação – e não o risco 

da coisa – para o comprador. Dada a complexidade, as vicissitudes desse risco e o fato de o 

tema do risco constituir um aspecto central dos distúrbios da relação jurídica, ele será 

abordado em pormenores no próximo capítulo. O presente tópico destina-se a responder as 
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perguntas sobre perfeição (II), a consequência da concretização sobre o conteúdo da compra 

e venda de coisa incerta (III) e a possibilidade de desconcretizar (IV).350 

II. O significado de “perfeição” da compra e venda 

 No CC/2002 o termo “perfeito” aparece em dois dispositivos relacionados à compra 

e venda. Pelo art. 482 “a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, 

desde que as partes acordarem no objeto e no preço”. Sergio Niemayer criticou a redação 

desse dispositivo por uma incorreção gramatical, pois, além de o trecho “... desde que as 

partes acordarem...” soar estranho, o verbo “acordarem” está no futuro do subjuntivo, 

enquanto o correto seria o presente do subjuntivo (“acordem”). Em consequência, o PL n. 

6.960/2002 propôs um novo texto para o art. 482: “A compra e venda, quando pura, 

considerar-se-á obrigatória e perfeita, a partir do momento em que as partes contratantes se 

tenham acordado no objeto e no preço”.351 Essa mudança foi aprovada por Vicente Arruda 

em seu parecer do PL,352 mas acabou não se transformando em lei. Pelo art. 509, “a venda 

feita a contendo do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a 

                                                 
350 Um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aponta como um quinto efeito da concretização da 

obrigação de dar coisa incerta o início do prazo prescricional – Cf. TJRJ, 9ª Cam. Cív., Agr. na Ap. Cív. n. 

0013595-49.2009.8.19.0001, rel. Carlos Santos de Oliveira, j. 17-7-2012, in: http://www4.tjrj.jus.br/ [22-2-

2017]. O caso era o seguinte: “A” confessou uma dívida de R$ 217.107,00 a “B” e prometeu-lhe entregar em 

dação em pagamento oito unidades de determinado empreendimento imobiliário. Pouco depois, as partes 

celebraram um novo acordo pelo qual “A” se obrigou a entregar a “B” apenas quatro unidades imobiliárias e 

o restante do valor (R$ 108.508,00) em dinheiro. Passados mais de cinco anos da celebração desse acordo, “B” 

interpôs ação contra “A” exigindo a entrega das quatro unidades imobiliárias. Em primeiro grau, o juiz 

reconheceu a prescrição com fundamento no art. 206 § 5º. Inconformado, “A” interpôs recursos até que, em 

agravo interno do recurso de apelação, o Tribunal deu procedência ao pedido de “A” e negou ter ocorrido 

prescrição com os seguintes argumentos: “... como o aditamento ao acordo não especificou quais os imóveis, 

o termo a quo da fluência do prazo prescricional seria o momento da individualização do[s] imóveis a serem 

dados em pagamento. E como não houve escolha nem pela autora, nem pelo réu, na forma prevista pela 

legislação civilista, não se pode entender iniciado o prazo prescricional”. Faltaria, na interpretação do Tribunal, 

a chamada “actio nata”, a qual nasceria “... quando surge para o credor a exigibilidade do cumprimento da 

obrigação do devedor” (p. 4). A decisão do Tribunal foi correta no resultado, mas equivocada na 

fundamentação. Se pela teoria da “actio nata” (o mais correto seria “pretensão nata”, porque é a pretensão – e 

não a ação – que prescreve) a pretensão de obrigação contratual começa, em regra, ou com o término da data 

de vencimento ou, quando não tiver sido estabelecido um prazo na obrigação, com a interpelação judicial ou 

extrajudicial (art. 397 § único) (a respeito, por ex., Simão, Prescrição, pp. 211 s.), pouco importa o fato de o 

objeto da obrigação ser determinado (obrigação de dar coisa certa) ou apenas determinável (obrigação de dar 

coisa incerta ou alternativa) para seu início. No presente caso, os elementos determinantes para o prazo 

prescricional não ter começado a fluir foram, primeiro, a ausência de um prazo de vencimento para a obrigação 

no acordo e, segundo, o fato de “B” não ter interpelado “A” em momento posterior, mas somente com a 

interposição de processo judicial. Em contrapartida, se houvesse um prazo de vencimento e, passados cinco 

anos, nenhuma das partes tivesse realizado a concretização, ainda assim teria ocorrido a prescrição e “B” não 

poderia mais exigir a entrega das unidades imobiliárias. O mais tardar, a prescrição se daria dez anos após a 

conclusão do acordo por força do art. 205. Logo, ao contrário do que deixa entender essa decisão do TJRJ, a 

concretização não tem o efeito de iniciar a fluência do prazo prescricional. O critério determinante para tanto 

é apenas a violação do direito com o surgimento da respectiva pretensão (art. 189). 
351 Fiuza, O novo Código Civil, p. 86 (grifo nosso). 
352 Parecer Vicente Arruda, p. 11. 
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coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não 

manifestar o seu agrado”. Problemas de redação à parte, em ambos os dispositivos “perfeita” 

parece indicar à primeira vista a subsistência do conceito de “perfeição” do contrato de 

compra e venda. No entanto, em vista do desenvolvimento e das enormes transformações da 

emptio venditio até a compra e venda moderna e da experiência alemã, a qual abandonou o 

conceito de “perfeição”,353 deve-se questionar se não houve uma perda ou mudança de 

significado no direito brasileiro. Objetivo do presente tópico é analisar o significado e o 

alcance de “perfeição” no direito vigente e sua relação com a compra e venda de coisa 

incerta. Para tanto, será feita uma breve recapitulação do desenvolvimento histórico do 

instituto no direito romano e uma análise mais aprofundada no direito brasileiro desde o 

século XIX (1), para somente depois adentrar no direito do CC/2002 (2). 

1. Recapitulação e desenvolvimento histórico no direito brasileiro até o CC/1916 

 Ao reconstruir o surgimento e desenvolvimento histórico da compra e venda de coisa 

incerta, analisamos o papel da perfeição na emptio venditio do direito romano clássico. Em 

regra, esse contrato irradiava todos os seus efeitos típicos de negócio de alienação com a 

conclusão do contrato, ou seja, desde esse momento ela alocava a coisa e o respectivo risco 

(periculum est emptoris) ao patrimônio do comprador.354 No entanto, em algumas hipóteses, 

a emptio venditio não podia irradiar imediatamente todos os seus efeitos, levando os juristas 

romanos a diferenciar entre conclusão (emptio contracta) e perfeição (emptio perfeita).355 O 

significado de perfeição variava, porém, segundo o contexto em que ela fosse empregada. 

Em se tratando de emptio venditio sob condição suspensiva, ela significava o implemento 

da condição;356 na emptio ad mensuram, ela apontava o momento de determinação do objeto 

mediato do contrato;357 na emptio venditio com determinação do preço ad mensuram, ela se 

identificava com o instante de determinação do preço (risco da quantidade);358 e na compra 

e venda com degustação de vinho, ela apontava o momento em que o comprador averiguava 

se a coisa vendida tinha a qualidade desejada (risco da qualidade).359 Por outras palavras, no 

direito romano clássico, “perfeição” era um termo polissêmico que desempenhava um papel 

diverso conforme o contexto em que fosse empregado. Mais tarde, a equiparação entre 

                                                 
353 Cap. III, A.III, supra. 
354 Cap. I, A.II, supra. 
355 Cap. I, A.II.3, supra. 
356 Cap. I, A.II.3.(a), supra. 
357 Cap. I, A.II.3.(b), supra. 
358 Cap. I, A.II.3.(c), supra. 
359 Cap. I, A.II.3.(d), supra. 
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emptio ad mensuram e compra e venda de coisa incerta levou os juristas medievais a 

associarem a mensura e, consequentemente, a perfeição com a concretização. Como, porém, 

“perfeição” tinha diversos significados nas fontes, designando ora o momento do 

implemento de condição suspensiva, ora o de transferência do risco da quantidade, ora de 

transferência do risco da qualidade, surgiram três teorias sobre a mensura.360 Uns 

consideravam-na uma condição suspensiva,361 outros diferenciavam entre perfectio quantum 

ad periculum e perfectio quantum ad obligationem (teoria da duplex perfectio),362 enquanto 

um terceiro grupo afirmava que a compra e venda de coisa incerta seria, no momento de sua 

conclusão, perfeita quanto ao gênero, mas imperfeita quanto à coisa.363 

 Como vimos no primeiro capítulo, o direito lusitano reconheceu a teoria da duplex 

perfectio do ius commune (assim, por ex., Pegas), mas Gonçalves da Sylva foi além e criou 

a teoria da quadruplex perfectio. Nesse sistema, a compra e venda seria perfeita em quatro 

momentos: primeiro, quanto à conclusão, importante porque as partes não poderiam livrar-

se do contrato depois dela; segundo, quanto à obrigação, relevante no caso de haver uma 

condição suspensiva; terceiro, quanto ao perigo, decisiva na compra e venda ad mensuram; 

e, quarto, quanto ao cumprimento.364 Embora essa “escada da perfeição” tenha encontrado 

certa ressonância na doutrina posterior (assim, por ex., em Lobão),365 ela não era observada 

por Mello Freire, que se limitava a utilizar o conceito de perfeição para designar a 

possibilidade de as partes não mais se arrependerem após concluírem o contrato (seria a 

perfeição quanto à conclusão),366 e foi ignorada por Coelho da Rocha, que nem mesmo a 

mencionava.367 No direito brasileiro do século XIX, a perfeição foi elaborada de maneira 

mais ampla no art. 511 da Consolidação das Leis Civis: “Quando a venda é pura, o contracto 

fica perfeito para as obrigações que delle nascem, logo que o compradôr e o vendedôr prestão 

seu consentimento reciproco sobre a cousa, e sobre o prêço”. Com esse dispositivo, Teixeira 

de Freitas quis realçar dois aspectos da compra e venda. Primeiro, no direito brasileiro do 

período ela irradiava apenas efeitos obrigacionais, ou seja, ela não transferia, por si só, a 

propriedade, mas apenas conferia um título justo para sua aquisição.368 Em termos modernos, 

o direito brasileiro seguia o princípio da tradição. Segundo, o contrato de compra e venda se 

                                                 
360 Cap. I, B.III.2.(a). 
361 Cap. I, B.III.2.(b).(aa), supra. 
362 Cap. I, B.III.2.(b).(bb), supra. 
363 Cap. I, B.III.2.(b).(cc), supra. 
364 Cap. I, C.II, supra. 
365 Cap. I, C.II, supra, em especial nt. 421. 
366 Institutiones – Liber IV, Tit. III, § XIV, p. 29. 
367 Instituições II, §§ 804 ss., pp. 450 ss., nota KK ao § 818, pp. 539 ss. 
368 Consolidação, Com. art. 511, nt. 2, p. 343. 
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formava pelo mero consenso das partes, isto é, ele era um contrato consensual, e não um 

contrato real.369 

 O sentido de perfeição da Consolidação não se restringia, porém, ao art. 511. 

Segundo o art. 512, “na venda condicional o contrato não é perfeito senão depois de 

cumprida a condição”, ou seja, em se tratando de condição suspensiva, o contrato somente 

se tornava perfeito após o implemento da condição. No caso de condição resolutiva, nem a 

perfeição, nem os efeitos do contrato seriam suspensos; ao contrário, o contrato se 

consumaria e poderia, com o implemento da condição, ser resolvido (resolvitur sub 

conditione).370 Pelo art. 513, o contrato também não era perfeito quando a escritura pública 

fosse da substância do contrato por vontade expressa ou presumida das partes (art. 367 § 6º 

da Consolidação). Por último, o art. 514 complementava o art. 511: “Dêsde que a venda é 

perfeita, nenhuma das partes se-póde arrependêr sem consentimento da outra”. Aqui 

“perfeita” deveria ser compreendido no sentido da perfeição apenas quanto à conclusão, ou 

seja, nas palavras de Teixeira de Freitas, citando Gonçalves da Sylva, “supposto [que] a 

venda condicional não seja perfeita emquanto pende a condição, é todavia perfeita para o 

fim de não poderem as partes arrepender-se. Quanto á este effeito a venda se diz perfeita, 

logo depois do consentimento das partes, quer seja pura, quer seja condicional”.371 A leitura 

conjunta desses dispositivos revela dois aspectos fundamentais. Por um lado, houve certa 

influência da teoria da quadruplex perfectio de Gonçalves da Sylva sobre o direito brasileiro, 

atestando a continuidade do direito lusitano no Brasil. Por outro lado, salta aos olhos o 

inconveniente de o termo “perfeição” ter uma pluralidade de sentidos conforme o contexto 

em que fosse empregado: na Consolidação, ela poderia significar tanto apenas a conclusão 

do contrato (arts. 511 e 514), quanto também o implemento do evento incerto em caso de 

condição suspensiva (art. 512), ou ainda – no que se diferenciava do direito lusitano anterior 

– a necessidade de concluir uma escritura pública, quando ela fosse da substância do contrato 

(art. 513). Divergindo do sistema de Gonçalves da Sylva, “perfeição” não é utilizado como 

requisito autônomo da transferência do risco, ou seja, embora Teixeira de Freitas 

diferenciasse entre perfeição quanto à conclusão e quanto à obrigação (caso da condição 

                                                 
369 Consolidação, Com. art. 511, nt. 3, p. 343. 
370 Consolidação, Com. art. 512, nt. 4, pp. 343 s. 
371 Consolidação, Com. art. 514, nt. 6, p. 344. 
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suspensiva), a perfeição quanto ao perigo foi eliminada, porque a compra e venda ad 

mensuram era subsumida como um contrato condicional.372 

No Esboço de Código Civil, Teixeira de Freitas eliminou o conceito de “perfeição” 

do contrato de compra e venda. Embora ele não tenha revelado expressamente os motivos 

dessa escolha, eles podem ser extraídos de uma análise do tratamento dos problemas 

envolvendo a perfeição quanto à conclusão, quanto à obrigação e quanto ao perigo em cada 

uma das partes do projeto. Como a perfeição quanto à conclusão e a quanto à obrigação do 

direito lusitano somente eram utilizadas em vista do contrato de compra e venda e o projeto 

visava uma maior sistematização dos conceitos, o esperado seria ampliar o máximo o 

instituto da conclusão e da condição suspensiva para todos os negócios jurídicos, inclusive 

para a compra e venda. Foi exatamente o que fez Teixeira de Freitas. No Esboço, tendo o 

contrato sido concluído, as partes não poderiam se arrepender, salvo se houvesse 

expressamente estipulado uma cláusula de arrependimento (art. 1917 ss.), a qual se presumia 

ser uma condição resolutiva no contrato de compra e venda (art. 2070). Se esse contrato 

fosse submetido a uma condição suspensiva, nenhuma das partes poderia, em regra, 

arrepender-se e, embora o comprador ainda não tivesse adquirido o direito de exigir a entrega 

da coisa, ele poderia exigir medidas conservatórias (art. 2066 n. 1º). Trocando em miúdos, a 

perfeição quanto à conclusão foi absorvida pelo regulamento geral sobre conclusão do 

contrato e a perfeição quanto à obrigação pelo regulamento sobre condição suspensiva. Já a 

perfeição quanto ao perigo perdeu qualquer sentido diante da mudança da regra de 

transferência do risco: como o Esboço substituiu a regra periculum est emptoris pela res perit 

domino,373 não havia mais função alguma para essa perfeição. Nada mais coerente, portanto, 

do que eliminá-la do projeto. A hipótese específica de promessa de fazer escritura foi 

integrada nessa dogmática, pois o contrato a ser celebrado por instrumento público não seria 

concluído enquanto ele não fosse assinado (art. 1930), e caso as partes estabelecessem que 

nada valesse sem escritura pública, presumia-se uma cláusula de arrependimento (art. 1933). 

Também aqui o conceito de perfeição foi simplesmente expurgado. 

Em sintonia com as vacilações de Teixeira de Freitas na Consolidação das Leis Civis 

e no Esboço, o significado atribuído ao conceito de “perfeição” variou na doutrina e na 

prática do final do século XIX e início do século XX. Mais próximo às Ordenações Filipinas 

                                                 
372 Consolidação, Com. art. 538 § 5º, nt. 35, p. 353. Está-se aqui diante de um bom exemplo da inventividade 

de Teixeira de Freitas ao compilar o direito brasileiro vigente da época, como corretamente aponta Fonseca, 

RIHGB 172, n. 452 (2011), 341 (350 ss.). 
373 Esboço, art. 903 n. 1º e respectivo comentário, pp. 211 s. 
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e à tradição portuguesa, mas apresentando a mesma tendência da Consolidação de Teixeira 

de Freitas, a doutrina não atribuía grande importância ao termo “perfeição” e, quando o 

mencionava, utilizava-o no sentido de “concluir o contrato” de compra e venda.374 Assim 

como na Consolidação de Teixeira de Freitas, “perfeição” era cada vez menos utilizado para 

designar o momento de a transferência do risco conforme a regra periculum est emptoris.375 

Na prática jurídica, porém, apesar de a doutrina predominante da época exigir a tradição para 

transferir a propriedade,376 a influência da literatura estrangeria levou tanto tribunais377 

quanto juristas da época378 a interpretar “perfeição” no sentido do Code civil então vigente, 

ou seja, a perfeição da compra e venda implicava ao mesmo tempo a transferência do risco 

e da propriedade para o comprador. Refletindo essa tendência da época, o projeto de Felício 

dos Santos estabelecia que a propriedade e os riscos da coisa seriam transmitidos para o 

comprador no momento da conclusão do contrato (art. 1877). Quando isso não fosse 

possível, por ex., na compra e venda ad mensuram (art. 2028), o contrato não seria perfeito 

e o vendedor continuaria a ser proprietário e a suportar os riscos da coisa.379 Fazendo frente 

a essa tendência, Almeida Nogueira negava a possibilidade de interpretar a perfeição do 

contrato como elemento para a transferência da propriedade antes e independentemente da 

entrega da coisa. Isso porque “perfeito e acabado” não tinha, nas Ord. Filip. 4, 2, pr., o 

sentido de transferir a propriedade, sendo “escusado [...] recorrermos a fontes remotas”, no 

caso, especialmente a francesa.380 “Perfeito e acabado” significava ali apenas a conclusão do 

                                                 
374 Por ex., Trigo de Loureiro, Instituições II, § 685, p. 250, e § 688, p. 253. 
375 Lacerda de Almeida, Obrigações1, § 36, pp. 169 ss.; Bevilaqua, Obrigações, § 136, pp. 382 ss., utilizando 

“perfeição” apenas para as promessas de fazer escritura pública (p. 385). Ao tratar da teoria dos riscos, Espínola 

somente utiliza “perfeição” quando se refere à compra e venda – Cf. Systema II.1, pp. 380, 385, nt. 90. Em 

sentido diverso, cf. M. I. Carvalho de Mendonça, Contractos I, n. 153, pp. 359 ss., utilizando perfeição tanto 

para designar a conclusão do contrato (p. 360) quanto a não transferência dos riscos (p. 362). 
376 Cap. I, C.III, supra. 
377 Por ex., TJSP, App. Com. n. 258, rel. Ferreira Alves, j. 19-10-1984, Gazeta Juridica SP 3, vol. 9 (1895), 

143 (148); RelRJ, Rev. Merc. n. 11.075, rel. Faria Lemos, j. 27-6-1890, O Direito (Br.) 18, vol. 53 (1890), 31 

(32). 
378 Rodrigues, Consultas juridicas I, pp. 263 ss., com pareceres de Francisco Antonio de Araujo (pp. 264 s.), 

Manoel Joaquim Alexandrino de Andrade (pp. 265 ss.), Americo de Souza Gomes (pp. 267 s.), M. Correia 

Garcia (p. 268, alegando uma traditio longa manu com a perfeição do contrato), Salustiano José Pedrosa (pp. 

269 s.), Antonio da Rocha Vianna (pp. 271 ss., especialmente 273 ss.), A. Pereira de Albuquerque (p. 277) e 

Sebastião Pinto de Carvalho (pp. 278 ss.) implícita- ou explicitamente a favor do princípio do consenso no 

direito brasileiro. 
379 Felício dos Santos, Projecto IV, Com. art. 2028, p. 165. Ver ainda Com. arts. 2030 ss., pp. 166 ss. Sob essa 

perspectiva, é equivocado afirmar que Felício dos Santos pretendia inovar o direito pátrio com a introdução do 

princípio do consenso (sem razão, Nacata Jr., RDCC 2, vol. 5 (2015), 35 (56)). Em verdade, ele apenas tentou 

codificar uma tendência já bastante forte tanto entre os juristas quanto na jurisprudência da época, como pode 

ser observado em Monteiro, O Direito (Br.) 20, vol. 58 (1892), 357 (358 ss.). 
380 Gazeta Juridica RJ 1, vol. 1 (1873), 262 (267 s.). 
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contrato, ou seja, tinha por efeito a vinculação entre comprador e vendedor; a propriedade 

era transferida depois, em consequência do cumprimento da obrigação.381 

Ao redigir o projeto de Código Civil no final do século XIX, Bevilaqua parece não 

ter percebido nem essa pequena, mas relevante divergência entre a Consolidação e o Esboço 

de Teixeira de Freitas, nem o embate sobre o significado de perfeição no direito da época. 

Assim como em outras partes do seu projeto, em vez de seguir uma diretriz geral e 

desenvolver a partir delas um sistema coerente, Bevilaqua optou por reunir dispositivos de 

diferentes projetos nacionais e códigos estrangeiros. No caso da perfeição no contrato de 

compra e venda, Bevilaqua tomou emprestado o art. 591 do projeto de Coelho Rodrigues382 

e deu-lhe a seguinte redação: “A compra e venda considera-se perfeita e obrigatoria entre as 

partes desde que estas concordam sobre o objecto do contracto e o preço” (art. 1265).383  

Esse dispositivo foi duramente criticado por Torres Neto como uma “copia sem critica” e 

“mal colocada”, pois ele seria um “... arremedo da regra, que se lê na Consolidação, art. 511; 

e que ainda que houvesse sido bem formulada, seria superflua desde que o Projecto, na sua 

meia lingua, declarou, ao tratar dos contractos em geral, que havendo annuencia entre os 

pontos essenciaes o contracto está concluido (art. 1.215384)”.385 Dito de outra forma, para 

Torres Neto esse dispositivo seria desnecessário, pois compra e venda “perfeita” significaria 

apenas compra e venda concluída e, portanto, seria dispensável frente aos dispositivos gerais 

do projeto sobre formação dos contratos. Sem atentar a essa crítica, a Comissão Revisora 

alterou esse dispositivo em sua 34ª Reunião, de 5 de julho de 1900, com a seguinte redação: 

“A compra e venda, quando pura, considera-se perfeita e obrigatoria para os contratantes 

desde que accordarem no objecto e no preço”.386 No Projeto Revisto, essa norma ainda foi 

ligeiramente mudada, provavelmente por Lacerda de Almeida:387 “A compra e venda, 

quando pura, considera-se obrigatoria e perfeita, desde que as partes accordarem no objecto 

                                                 
381 Gazeta Juridica RJ 1, vol. 1 (1873), 262 (270 s., 273). 
382 Art. 591 Projeto de Coelho Rodrigues: “A venda se considera perfeita entre as partes e obrigatoria para 

ambas, desde que ellas se acordam sobre o objecto do contrato e o preço, ainda que um dos dous ou ambos não 

sejam entregues no mesmo acto”. 
383 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 121 [= Codigo Civil br. – Trabalhos I, 

p. 242]. 
384 Art. 1215 Projeto Primitivo: “Havendo annuencia sobre os pontos essenciaes, presume-se que o contracto 

está concluido, ainda que tenha sido adiado o accordo sobre alguns pontos secundarios. Si o accordo sobre 

esses pontos secundarios não se tiver dado, o juiz poderá regulal-os, tendo em attenção a natureza do negocio” 

– Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 119. 
385 Torres Neto, Rev Jur 10 (1900), 321 (323). 
386 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 502. 
387 Cf. nt. 143, supra. Aqui houve apenas uma melhora de redação, o que pode ser atribuído, sem grande esforço, 

ao redator do Projeto Revisto. 
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e no preço” (art. 1272).388 Nas fases seguintes de elaboração do CC/1916, esse dispositivo 

não voltou a ser discutido,389 tornou-se o art. 1126 CC/1916 e, quase um século mais tarde, 

o art. 482 CC/2002. 

2. “Perfeição” no CC/2002 

(a) Doutrina desde o CC/1916 

 Como o art. 1126 CC/1916 é uma simples cópia do art. 482 CC/2002, é conveniente 

tratar a literatura sobre esses dispositivos conjuntamente. No direito brasileiro anterior ao 

CC/2002, surgiram basicamente quatro linhas de entendimento sobre o conceito de 

“perfeição”.390 Assim como já fazia ao tratar do direito brasileiro do final do século XIX,391 

Bevilaqua continuou após o advento do CC/1916 a não utilizar o termo “perfeição”, salvo 

quando a forma (instrumento público) fosse da substância do contrato, caso em que a compra 

e venda “... não se considera perfeita antes de lavrada a escriptura publica”.392 A maioria da 

doutrina tendia, porém, a atribuir a “perfeição” um sentido mais amplo. Muitos autores 

consideravam o contrato de compra e venda perfeito desde o momento do acordo das partes 

sobre a coisa e o preço, “ainda que outros detalhes do contrato, como, por exemplo, a época, 

o lugar, a forma de pagamento, ou o modo de pesar e medir, não tenham ficado ajustados”.393 

A compra e venda seria, por outras palavras, um contrato consensual.394 Em sentido 

semelhante, Agostinho Alvim entendia que a compra e venda era pura quando as partes 

acordassem sobre a coisa e o preço, e imperfeita, quando estivesse submetida a uma condição 

suspensiva.395 Logo em seguida, porém, ele refinava seu argumento: embora compra e venda 

sob condição suspensiva fosse imperfeita, pois “o ato jurídico só produz efeitos a partir da 

realização do evento”, o negócio jurídico, “desde que celebrado, dá direito à espera”, o qual 

“se considera perfeito, desde a celebração do ato jurídico”. Essa perfeição quanto ao direito 

à espera (direito expectativo) seria relevante para evitar o arrependimento de uma das 

                                                 
388 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 242 [= Codigo Civil br. – Trabalhos I, 

p. 818]. 
389 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados VII, p. 184. 
390 Sem fazer qualquer referência à perfeição, Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 109 ss., 149 ss. 
391 Nt. 375 supra. 
392 Codigo Civil IV, Com. art. 1126, n. 5, p. 293. No mesmo sentido, Zenun, Da compra e venda, Com. art. 

1126, n. 56, p. 15. 
393 Carvalho Santos, Código Civil XVI, Com. art. 1126, n. 2, pp. 38 s. Do original consta “pensar”, o que 

certamente é um lapsus calami. No mesmo sentido, Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 1126, p. 224; 

Guimarães, A compra e venda, n. 17, p. 31. 
394 Souza, Da compra e venda, n. 6, p. 24; Rodrigues, Direito Civil III, n. 67, p. 143. 
395 Alvim, Da compra e venda, n. 33, p. 46, n. 35, pp. 47 s., esclarecendo, ainda, que a compra e venda com 

encargo, a termo ou sob condição resolutiva é pura. No mesmo sentido, Franzen de Lima, Curso II.2, n. 378, 

pp. 393 s. 
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partes,396 ou seja, a compra e venda sob condição suspensiva seria, na linguagem de 

Gonçalves da Sylva, perfeita quanto à conclusão, mas imperfeita quanto à obrigação. 

 Em uma terceira via, Barros Monteiro associava o conceito de perfeição com a 

transferência do risco da coisa e, ao interpretar o art. 1127 § 1º CC/1916 (correspondente ao 

art. 492 § 1º CC/2002), afirmava que, no caso de compra e venda de coisas que normalmente 

se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, o contrato não seria perfeito antes 

do ato de contar, marcar ou assinalar e os riscos incumbiriam ao vendedor, pois “antes de tal 

operação não se pode considerar certa a coisa vendida”.397 Dessa forma, retornava-se à 

emptio ad mensuram do ius commune e ocultava-se o fato de o art. 1127 § 1º não exigir 

necessariamente uma compra e venda de coisa incerta. Como vimos acima, essa norma 

também incide quando houver compra e venda de coisa certa ou compra e venda com 

determinação do preço ad mensuram.398 Em uma quarta via, tentando integrar o conceito de 

perfeição na teoria dos planos do negócio jurídico, Pontes de Miranda compreendia-a como 

um requisito de eficácia, ou seja, dizer que a compra e venda é “perfeita” seria apenas uma 

forma de designar sua aptidão de irradiar eficácia plena, o que não ocorreria, por ex., quando 

ela estivesse submetida a uma condição suspensiva.399 Por último, esse quadro se tornava 

ainda mais complexo, porque alguns autores (especialmente Cunha Gonçalves e Darcy 

Bessone) defendiam no direito comercial a transferência da propriedade com a perfeição do 

contrato de compra e venda, tendo como modelo o direito francês da época, no qual a 

perfeição era o marco tanto para a transferência do risco quanto da propriedade. Com o 

tempo, porém, a corrente contrária acabou se impondo no sentido de “perfeição” referir-se 

apenas à transferência do risco para o comprador.400 

 O advento do CC/2002 e a respectiva derrogação do CCom unificou o uso do termo 

“perfeição” a um único diploma legal e foi, nesse sentido, positiva para o tema da perfeição 

no direito brasileiro. No entanto, esse ganho não implicou um maior refinamento do debate; 

pelo contrário, houve uma simples perpetuação do debate anterior, agravada por uma perda 

de interesse sobre o assunto. Talvez influenciada pela exposição de motivos,401 a doutrina 

majoritária restringe-se a afirmar que a compra e venda é perfeita, quando as partes acordam 

                                                 
396 Alvim, Da compra e venda, n. 36, pp. 48 s. 
397 Curso de obrigações – 2ª parte, p. 85. 
398 Cap. III, A.IV.2.(b), supra. 
399 Tratado XXXIX, § 4265, n. 1, p. 59, § 4284, n. 7, pp. 200 ss. 
400 Em detalhes, Cap. I, C.V, supra. 
401 Alvim, in: Código Civil – Anteprojeto – Obrigações, n. 25, p. 230 (“Os contratos, em sua maioria, 

aperfeiçoam-se no instante em que as partes assumem a obrigação (ex. gr. A compra e venda, Código Civil [de 

1916], in verbis ‘se obriga’)”, grifo em itálico nosso) e n. 42, p. 236 (“A conclusão refere-se ao aperfeiçoamento 

do contrato...”, grifo em itálico nosso). 
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sobre a coisa e o preço, não podendo mais se arrepender.402 Em termos dogmáticos, isso 

significou reduzir a perfeição do contrato de compra e venda ao momento de sua conclusão; 

as perfeições quanto à obrigação, ao perigo e ao cumprimento são eliminadas. Apenas 

Rodrigues Jr. destoa desse quadro. Na mesma toada da doutrina dominante, ele afirma que, 

no direito brasileiro vigente, o “consentimento marca a perfeição do negócio, o que significa 

sua conclusão”,403 mas logo em seguida utiliza “perfeição” em um segundo sentido, 

nomeadamente de requisito de eficácia (condição suspensiva) e exigibilidade (termo), pois 

“... o consensus implica estar o negócio acabado, concluído e imediatamente eficaz”.404 Dito 

de outro modo, “perfeição” marca, para Rodrigues Jr., tanto o momento da conclusão do 

negócio, quanto o momento a partir do qual ele irradia todas os seus efeitos ou é exigível. 

Diferentemente do direito francês, no direito brasileiro ela não transfere a propriedade 

independentemente da entrega da coisa.405 Com isso, ele manteve vivos os entendimentos 

de Alvim e de Pontes de Miranda, e reforçou a correção dos excessos da doutrina que 

confundia o direito brasileiro com o francês. 

(b) Análise crítica e posicionamento 

 A incursão histórica na dogmática da perfeição revelou um traço comum ao longo 

dos séculos, nomeadamente sua pluralidade de significados conforme o contexto em que é 

empregada. No direito romano, ela era utilizada tanto para designar o momento de 

implemento da condição suspensiva, de determinação do objeto mediato do contrato (na 

emptio ad mensuram), da determinação do preço (na emptio venditio com determinação do 

preço ad mensuram) e ainda o momento em que o comprador averiguava se o vinho tinha a 

qualidade acordada (na compra e venda com degustação do vinho). Os juristas medievais 

confundiram compra e venda de coisa incerta com a emptio ad mensuram e passaram a 

empregar o conceito de perfeição para indicar o momento da concretização, sendo ora 

equiparada com uma condição, ora elevada a um requisito de transferência do risco (teoria 

da duplex perfectio), ora a um requisito de determinação do objeto mediato da obrigação. 

No entanto, somente no direito lusitano essa tendência de generalização alcançou seu ponto 

mais alto, quando Gonçalves da Sylva diferenciou entre perfeição quanto à conclusão do 

                                                 
402 Diniz, Curso III, p. 177; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil III, pp. 31 s.; Silva Pereira/Mulholland, 

Instituições III, n. 217, p. 152; Monteiro de Barros, Manual II, p. 303; Venosa, Direito Civil III, p. 277; Villaça 

Azevedo, Comentários VII, Com. art. 482, pp. 109 s.; Lôbo, Contratos, p. 207. No mesmo sentido, embora sem 

empregar o termo “perfeição”, Assis/Andrade/Alves, Comentários V, Com. art. 482, pp. 743 ss. 
403 Código Civil VI.1, Com. art. 482, p. 59. 
404 Código Civil VI.1, Com. art. 482, p. 63 (grifo nosso). 
405 Código Civil VI.1, Com. art. 482, pp. 63 s. 
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contrato, quanto à obrigação, quanto ao perigo e quanto ao cumprimento. Antes empregada 

nas hipóteses de implemento de condição e transferência do risco, a perfeição passou a estar 

presente em todos os tipos de compra e venda. O direito brasileiro recebeu esse influxo de 

maneira diferenciada tanto na Consolidação das Leis Civis quanto na doutrina e 

jurisprudência do século XIX, mas desde o Esboço de Teixeira de Freitas essa tendência 

perdeu força. Na esteira do CC/1916, o CC/2002 reconhece a perfeição do contrato de 

compra e venda no art. 482, mas a doutrina dominante lhe atribui um pequeno significado, 

restringindo-a em regra à conclusão do contrato. 

 Assim como no caso da tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer, o ponto fulcral 

aqui está no fato de o legislador ter copiado um artigo de um outro projeto sem refletir 

profundamente sobre seu significado sistemático ou sua pertinência em sua obra. Enquanto 

no direito romano a perfeição marcava o momento de transferência do risco da coisa (compra 

e venda sob condição suspensiva, emptio ad mensuram e emptio com determinação do preço 

ad mensuram), da quantidade (compra e venda per aversionem) ou da qualidade (emtpio ad 

degustationem), no direito medieval ela determinava, na compra e venda de coisa incerta, o 

momento de transferência do risco da coisa para o comprador. Na teoria da quadruplex 

perfectio, ela tinha a função de delimitar a impossibilidade de resolver o contrato (perfeição 

quanto à conclusão), o estado de pendência do contrato condicionado (perfeição quanto à 

obrigação), a transferência do risco (perfeição quanto ao perigo) e a consumação do contrato 

(perfeição quanto ao cumprimento). Em vista desse desenvolvimento histórico, o legislador 

deveria ter se perguntado: qual papel a perfeição poderia assumir em um direito como o 

brasileiro, em que a concretização apenas transfere o risco da prestação e o risco da coisa é 

transmitido, em regra, junto com a propriedade? Se ela significasse apenas a transferência 

do risco da prestação, qual seria sua utilidade ao lado do conceito de concretização? E como 

explicar a transferência do risco sem concretização no caso do art. 492 § 1º? Haveria, então, 

uma transferência do risco da prestação e da coisa sem perfeição? Indo além sob outra 

perspectiva, qual seria a característica comum que uniria situações tão diversas como o 

implemento de uma condição suspensiva, transferência do risco da prestação e da coisa em 

um único conceito denominado “perfeição”? Em um direito que adote a regra periculum est 

emptoris ou o princípio do consenso, a perfeição ainda pode ter o efeito de transferir o risco 

(no segundo caso, junto com a propriedade), mas em qualquer outro sistema esse conceito 

ou perde todo o sentido, ou adquire um significado completamente diverso. Por aí já se vê 

que Teixeira de Freitas tomou a decisão correta ao eliminar esse conceito do seu Esboço. 
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 No CC/2002, o conceito de perfeição é empregado em sentido técnico em três 

dispositivos com dois significados. De um lado, no art. 434 caput (“Os contratos entre 

ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida...”) “perfeição” indica o 

momento de conclusão do contrato,406 ou seja, tendo a aceitação sido expedida, o contrato 

entre ausentes é concluído, salvo se uma retratação do aceitante chegar antes dela ou com 

ela (arts. 434 I c/c 433), o proponente tiver se comprometido a esperar a resposta (art. 434 

II) ou a aceitação não chegar no prazo convencionado (art. 434 III). De outro lado, nos arts. 

482 e 509 “perfeição” aparece como requisito de eficácia plena do contrato. Pelo art. 482, o 

mero acordo das partes sobre o objeto e o preço não é suficiente para a compra e venda ser 

“obrigatória e perfeita”; ela também precisa ser “pura”, ou seja, não ter sido concluída sob 

condição suspensiva ou conditio iuris suspensiva. A contrario sensu, se ela não for pura, ela 

não é “obrigatória e perfeita”, mas “não obrigatória e imperfeita”. Daqui se extrai que 

“obrigatória e perfeita” significa que o contrato é definitivamente vinculante e produz todos 

os seus efeitos. O mesmo sentido é extraído do art. 509, segundo o qual a compra e venda a 

contento é concluída, mas permanece imperfeita enquanto não ocorrer implemento da 

condição suspensiva pela manifestação de agrado do comprador. Logo, o direito positivo 

conhece apenas a perfeição quanto à conclusão (“tornar-se perfeito” equivale a “ser 

concluído”, art. 434 caput) e a quanto à obrigação (“perfeito” significa “tendo a condição 

sido implementada”, arts. 482 e 509). Em ambos os sentido ela é desnecessária, pois, como 

já havia percebido Teixeira de Freitas em seu Esboço, há uma sobreposição, 

respectivamente, com os regulamentos sobre conclusão do contrato e implemento de 

condição suspensiva. 

 A perfeição quanto ao perigo perdeu o papel de diretriz geral por um motivo 

sistemático. Como o direito brasileiro adotou os princípios da unidade combinado com o da 

tradição para a transferência da propriedade e a máxima res perit domino para a transmissão 

do risco, a perfeição somente transferiria o risco da coisa, se ela ocorresse junto com a efetiva 

entrega da coisa. Fosse isso admitido, haveria, no entanto, uma desnecessária sobreposição 

de normas. Em havendo compra e venda de coisa certa, “perfeição” significaria o momento 

de transferência da propriedade e se identificaria, na prática, com a máxima res perit domino. 

No caso de compra e venda de coisa incerta, se a perfeição fosse admitida como critério para 

transferir o risco da prestação, ela teria exatamente o mesmo conteúdo da concretização e, 

                                                 
406 A doutrina admite isso implicitamente, por ex., Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 1086, p. 244 e 

Carvalho Santos, Código Civil XV, Com. art. 1086, n. 2, pp. 116 s. 
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se fosse empregada para designar a transmissão do risco da coisa, ela se sobreporia à máxima 

res perit domino. Qual seria, porém, a utilidade de designar uma mesma norma com dois 

nomes diferentes (perfeição e concretização para o risco da prestação, e perfeição e res perit 

domino para o risco da coisa)? A nosso ver, introduzir um conceito sem um significo 

autônomo somente causaria mais confusão e favoreceria desentendimentos. Seja no caso de 

compra e venda de coisa certa, seja de coisa incerta, a perfeição não traz ganho algum para 

a aplicação do direito. Como último recurso, ainda se poderia pensar em denominar de 

“perfeição” o momento em que o vendedor coloca à disposição do comprador coisas que 

normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando (art. 492 § 1º), pois, 

como vimos, aqui há transferência do risco da quantidade.407 Mas também nessa hipótese 

perfeição não nos figura adequada, pois, além de não ter fundamento na lei e de destoar com 

o significado dos arts. 434 caput, 482 e 509, ela criaria uma situação inusitada, se, após o 

vendedor ter colocado a coisa à disposição do comprador, verificar-se, por ex., que a 

quantidade oferecida era menor do que a acordada. Haveria, então, um “desfazimento da 

perfeição” ou uma “perfeição aparente”? A incongruência dessas consequências 

desaconselha seu uso. 

 Apesar de a perfeição quanto ao perigo ter perdido o status de regra geral, ela ainda 

subsiste de modo implícito no sistema do CC como um resquício do direito romano. Como 

vimos no primeiro capítulo ao analisar o fragmento Paul. 33 ad ed., D. 18, 6, 8 pr., o risco 

da coisa somente poderia ser transmitido para o comprador se, no momento da perfeição, a 

coisa existisse, mesmo se deteriorada, devido à regra nec emptio nec venditio sine re quae 

veneat.408 No direito brasileiro vigente, o art. 234 estabelece que, no caso de obrigação de 

dar coisa certa, se “... a coisa se perder, sem culpa do devedor, [...] pendente condição 

suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes”.409 Por essa norma, embora o 

implemento da condição suspensiva não tenha o efeito de deslocar, por si só, o risco da coisa 

para o comprador, sua ausência impede a transferência do risco (requisito negativo), caso o 

fato não imputável a nenhuma das partes ocorra antes do implemento da condição, mesmo 

se a coisa já estiver em posse do credor. Por outras palavras, assim como no direito romano, 

a existência da coisa no momento do implemento da condição (nec emptio...) é fundamental 

                                                 
407 Cap. III, A.IV.2.(b), supra. 
408 Cap. I, A.II.3.(a), supra. 
409 O trecho “... ou pendente condição suspensiva...” não constava nem do Projeto Primitivo de Bevilaqua (art. 

1010, cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109), nem do Projeto Revisto 

(art. 1013, cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 229), mas foi adicionado 

posteriormente na Câmara dos Deputados (cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados 

VI, p. 614). 
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para a eficácia (em sentido amplo) do contrato, independentemente de ela ter efeitos 

retroativos ou não. Essa exigência fazia sentido no direito romano clássico, porque a emptio 

venditio era um negócio de alienação, mas deveria ser eliminada do direito brasileiro vigente, 

pois nele o mesmo resultado é alcançado com a regra res perit domino combinada com o 

modelo de transferência de propriedade dos princípios da unidade e da tradição.410 

III. Transformação da compra e venda de coisa incerta em de coisa certa? 

 Desde o nascimento da compra e venda de coisa incerta no ius commune e, depois, 

durante seu desenvolvimento e recepção pelo direito brasileiro por meio do direito lusitano, 

a concretização sempre teve o efeito de transformar a compra e venda de coisa incerta em 

de coisa certa.411 Essa norma parecia uma consequência natural da evolução histórica, pois 

a compra e venda de coisa incerta se confundiu com a emptio ad mensuram,412 que era nas 

fontes uma obrigação de dar coisa certa.413 No entanto, tal entendimento torna-se duvidoso 

quando confrontado com os desenvolvimentos experimentados pelos modelos de 

concretização durante o século XIX e o sistema adotado pelo CC. Afinal, se desde a teoria 

do fornecimento se admite uma transferência do risco sem a efetiva separação de uma coisa 

a ser entregue (pense-se no exemplo da embarcação de compra e venda de remessa de 

coque)414 e o próprio CC/2002 prevê no art. 492 § 1º um caso de transferência do risco da 

prestação e da coisa sem a concretização no sentido dos arts. 245 e 246,415 será a 

transformação da compra e venda de coisa incerta em de coisa certa uma necessidade 

apriorística e inafastável? O presente tópico tem o objetivo responder a essa pergunta em 

vista do direito brasileiro vigente (2). Antes de adentrar no direito nacional, é produtivo fazer 

uma breve incursão no direito alemão (1), cujo desenvolvimento influenciou o debate 

brasileiro e pode em muito ajudar a compreender a problema. Dada a falta de dispositivos 

específicos sobre o assunto no capítulo sobre compra e venda (arts. 481 ss.), o debate sobre 

compra e venda de coisa incerta sobrepor-se-á com o da obrigação de dar coisa incerta. 

                                                 
410 Além dessa diferença de estrutura da compra e venda do direito brasileiro, outro motivo para se eliminar o 

trecho “... ou pendente condição suspensiva...” é a contradição interna entre a concepção de condição 

suspensiva subjacente aos arts. 121 ss. e ao art. 234: enquanto naqueles (e na doutrina brasileira atual) a 

condição atinge os efeitos nos atos jurídicos (note-se: os efeitos são condicionados), neste ela concerne a sua 

própria formação (“existência”), tal como concebiam os juristas romanos do período clássico (cf. Cap. I, 

A.II.3.(a), supra). A respeito, ver também considerações de Espínola, Systema II.1, p. 396, nt. 111. 
411 Cap. I, B.III.2.(c) e C.II, supra. 
412 Cap. I, B.II.1, supra. 
413 Cap. I, A.II.3.(b), supra. 
414 Cap. III, A.II.1.(b) e A.II.2, supra. 
415 Cap. III.A.IV.2.(b), supra. 
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1. Formulações teóricas da doutrina alemã 

 Durante a vigência do direito comum alemão, não havia um debate propriamente dito 

sobre a obrigação se transformar de coisa incerta em de coisa certa, mas apenas sobre as 

teorias da concretização e suas consequências. Como nesse período predominou a tendência 

de reconduzir a compra e venda de coisa incerta à compra e venda de coisa certa e vigia a 

regra periculum est emptoris, uma vez efetivada a concretização, a compra e venda de coisa 

incerta se transformava em compra e venda de coisa certa e o risco transmitia-se para o 

comprador.416 Isso era especialmente válido para a teoria de Thöl. Já a teoria de Jhering 

amenizava em grande parte esse problema, pois o vendedor somente transferia para o 

comprador o risco da coisa quando tivesse feito tudo o que lhe fosse exigível conforme o 

conteúdo da obrigação, o que ocorria, no mais das vezes, junto com o cumprimento (ou seja, 

com a efetiva entrega da coisa). Embora já existisse certa divergência na literatura do século 

XIX,417 o debate a respeito do efeito da concretização sobre o objeto mediato do compra e 

venda apareceu durante os trabalhos preparatórios do BGB e somente ganhou força mais 

tarde após sua entrada em vigência. A despeito de a maioria dos envolvidos na discussão 

sobre o BGB ter se posicionado no sentido de que a obrigação de dar coisa incerta se 

transformaria em obrigação de dar coisa certa com a concretização,418 surgiram, com base 

na parte final do § 243 II BGB (“Hat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sachen 

seinerseits Erforderliche getan, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die Sache”419), 

duas linhas de pensamento, nomeadamente a teoria da transmudação (a) e a teoria da 

obrigação de dar coisa incerta concretizada (b). 

(a) Teoria da transmudação 

 Em consonância com os debates preparatórios do BGB, a doutrina dominante no 

início do século XX420 adotava o que se convencionou chamar de “teoria da transmudação” 

(Umwandlungstheorie). Por ela, a concretização definiria o momento de transformação do 

conteúdo e, ao mesmo tempo, do fim da obrigação da obrigação de dar coisa incerta: uma 

vez realizada a concretização, o objeto mediato da compra e venda de coisa incerta 

transmudar-se-ia (umwandeln) em de coisa certa. Essa regra encontraria fundamento na 

                                                 
416 No mesmo sentido, Wilms, Bewirkt „Konzentration“ (§ 243 II BGB) Unwandlung?, pp. 9 s. 
417 Ver, por ex., Goldschmidt, ZHR 19 (1874), 98 (112). 
418 Protokolle I, pp. 287 s.; Griebl, Das Problem, p. 12. Não houve um debate aprofundado sobre o assunto, 

mas um posicionamento en passant, como pode ser observado em Cap. III, C.IV.1.(b), infra. 
419 Tradução: “Tendo o devedor feito o necessário para a prestação, então a relação jurídica obrigacional se 

restringe à coisa”. 
420 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, p. 114; Wilms, Bewirkt „Konzentration“ (§ 243 II BGB) Unwandlung?, 

pp. 1, 9 ss., com ampla indicação bibliográfica. 
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literalidade do § 243 II BGB (“... so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die Sache”421 

significaria transformar em obrigação de dar coisa certa) e, acima de tudo, na necessidade 

de a relação jurídica indeterminada da obrigação de dar coisa incerta se tornar determinada, 

além de corresponder à justiça (Billigkeit).422 Dito de outra forma, a necessidade de a 

obrigação ser cumprida com a entrega de uma coisa determinada faria com que a obrigação 

de dar coisa incerta exigisse, por uma necessidade lógica e pela sua própria essência, uma 

transformação em obrigação de dar coisa certa.423 Do ponto de vista histórico-evolutivo, essa 

teoria representa uma continuidade da tendência dominante no ius commune de reconduzir, 

o máximo possível, a obrigação de dar coisa incerta à estrutura da obrigação de dar coisa 

certa. Por essa teoria, a concretização é equiparada à mensura para todos os efeitos. 

(b) Teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada 

 O primeiro autor a se levantar de maneira aprofundada contra a teoria da 

transmudação no direito alemão foi James Breit, em 1908.424 Seu ponto de partida foi a 

análise do objeto mediato da obrigação: enquanto a obrigação de dar coisa certa teria por 

objeto uma coisa determinada, o objeto da obrigação de dar coisa incerta seria o próprio 

gênero; a coisa efetivamente entregue seria apenas objeto do cumprimento 

(Erfüllungsobjekt). Esse fato seria comprovado especialmente pela possibilidade de 

cumprimento indireto da obrigação de dar coisa incerta por meio da compensação: embora 

não haja aqui uma concretização em uma única coisa, ela ainda assim se extinguiria. A 

obrigação seria cumprida e se extinguiria como coisa incerta.425 No que tange ao BGB em 

específico, Breit formulou três argumentos. Primeiro, se o BGB conferia ao comprador de 

uma coisa incerta no § 480 a.R.426 – como ainda o faz no § 439 – o direito de pedir uma coisa 

livre de qualquer defeito, quando a coisa recebida tivesse um vício oculto, a obrigação de 

dar coisa incerta não poderia se converter em de dar coisa certa, pois então ele somente 

poderia desfazer o negócio (Wandelung) ou reduzir o preço (Minderung).427 Segundo, a 

literalidade da segunda parte do § 243 II não significaria, como queria a doutrina majoritária, 

                                                 
421 Tradução: “... então a relação jurídica obrigacional se restringe à coisa”. 
422 Fischer, JherJb 51 (1907), 159 (202 s.). 
423 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, p. 117. 
424 Wilms, Bewirkt „Konzentration“ (§ 243 II BGB) Unwandlung?, p. 1. Outros autores já haviam se 

posicionado antes nesse sentido, mas de maneira modesta, por ex. Haver, Die Gattungsschuld, p. 38, nt. 4. 
425 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, pp. 114 s. 
426 “Der Käufer einer nur der Gattung nach bestimmten Sache kann statt der Wandelung oder Minderung 

verlangen, dass ihm an Stelle der mangelhaften Sache eine mangelfreie geliefert wird” (tradução: “O 

comprador de uma coisa incerta pode exigir que lhe seja entregue uma coisa livre de defeitos em lugar de uma 

defeituosa, em vez de desfazer o negócio ou pedir uma redução do preço”). 
427 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, pp. 119 s., 122 ss. 
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uma transformação da obrigação de dar coisa incerta em dar coisa certa por meio do ato de 

concretizar. Ao contrário, o trecho “... so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die 

Sache”428 militaria contra essa interpretação, pois “beschränkt sich”429 não significaria 

necessariamente “se transformar” e, se o legislador realmente quisesse seguir a teoria da 

transmudação, ele deveria tê-lo feito de maneira clara e inequívoca.430 Terceiro, a 

possibilidade de um desfazimento da concretização, que fora prevista pelos “pais do 

BGB”431 e era admitida na prática, também comprovaria que a obrigação de dar coisa incerta 

manteria seu caráter mesmo após a concretização.432 No fundo, a teoria da transmudação 

seria inconveniente, porque confundiria a forma jurídica elástica da obrigação de dar coisa 

incerta com a forma rígida e inflexível da obrigação de dar coisa certa e, por isso, levaria a 

resultados injustos e afastados da prática.433 

 Comprovadas a impertinência e a falta de fundamento legal da teoria da 

transmudação no BGB, Breit propôs uma nova interpretação que, além de estar de acordo 

com a literalidade do § 243 II BGB, conduziria na prática a resultados mais justos. A seu 

ver, o trecho “... so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die Sache”434 significaria apenas 

uma restrição, ou seja, uma limitação da relação jurídica, que, embora modificada no sentido 

de ser direcionada a uma única coisa, permaneceria sendo uma obrigação de dar coisa 

incerta. A concretização seria apenas um ato preparatório da prestação e, nesse sentido, teria 

o efeito antecipatório do cumprimento (“antizipierte Erfüllungswirkung”), ou seja, a 

concretização teria a consequência jurídica necessária de deslocar para um momento anterior 

a restrição da obrigação de dar coisa incerta em uma coisa para o cumprimento. Essa 

restrição estaria diretamente ligada e seria exigida pelo próprio conceito de cumprimento da 

obrigação de dar coisa incerta.435 À diferença da teoria da transmudação, isso não significaria 

que o devedor somente poderia adimplir seu dever com a coisa escolhida; pelo contrário, 

como a concretização apenas restringe a responsabilidade à coisa separada, a sua 

consequência seria apenas o devedor não poder mais ser compelido a cumprir a obrigação 

com uma coisa diversa da escolhida. A partir da concretização, o credor somente poderia 

exigir a entrega da coisa escolhida.436 Essa peculiaridade de a obrigação se restingir a uma 

                                                 
428 Tradução: “... então a relação jurídica obrigacional se restringe à coisa”. 
429 Tradução: “se restringe”. 
430 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, pp. 148 s. 
431 Protokolle I, p. 288. 
432 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, pp. 127 ss. 
433 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, p. 151. 
434 Nt. 428 supra. 
435 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, p. 149. 
436 Breit, Das Vinkulationsgeschäft, pp. 149 s., 153 s. 
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coisa certa, mas permanecer como conteúdo de dar coisa incerta justifica a denominação de 

“teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada”. 

 No contexto histórico, essa teoria representa uma ruptura com a tendência do ius 

commune de reconduzir a obrigação de dar coisa incerta a de dar coisa certa. Para Breit, 

ambas deveriam ser tratadas lado a lado. Na literatura posterior, essa teoria foi em maior ou 

menor medida continuada e aperfeiçoada.437 Ainda na primeira metade do século XX, Heck 

negava a teoria da transmudação, porque ela não seria óbvia, como pareceria a muitos de sua 

época. O mero fato de a coisa concretizada poder se perder como a coisa certa não 

significaria uma transformação da obrigação de dar coisa incerta em obrigação de dar coisa 

certa. Em verdade, o motivo da transferência do risco da prestação ao credor residiria apenas 

no interesse do devedor que, ao realizar a concretização, já teria feito o suficiente para seu 

dever de se sacrificar para obter uma coisa para adimplir sua obrigação.438 Na mesma toada, 

Gernhuber entendia que do mero fato de a obrigação de dar coisa incerta ser cumprida com 

a entrega de uma coisa determinada (certa) não se poderia extrair a conclusão de que ela se 

transformaria em obrigação de dar coisa certa. Houvesse essa transmudação, como se 

explicaria a possibilidade de o devedor, em alguns casos, desfazer a concretização, reassumir 

o risco da prestação e depois atribuí-lo novamente ao credor? A literalidade do § 243 II BGB 

não imporia uma interpretação em favor da teoria da transmudação. No desenvolvimento da 

obrigação de dar coisa incerta, a concretização significaria apenas o processo por meio do 

qual a obrigação de dar coisa incerta passaria de uma fase de indeterminação para uma de 

determinação, mas seu conteúdo permaneceria sempre de obrigação de dar coisa incerta.439 

Mesmo assim, alguns autores alemães continuaram – sem indicar o motivo – a seguir a teoria 

da transmudação.440 

2. Código Civil de 2002 

(a) Desenvolvimento histórico até o CC/1916 

 No primeiro capítulo, vimos que o direito brasileiro anterior ao CC/1916 permaneceu 

na tradição do ius commune de equiparar a compra e venda de coisa incerta e a emptio ad 

mensuram. Em conformidade com isso, a concretização era compreendida como sinônimo 

                                                 
437 Em nível monográfico, Wilms, Bewirkt „Konzentration“ (§ 243 II BGB) Unwandlung?, pp. 26 ss. et passim. 
438 SchuldR, § 9, n. 6, pp. 30 s. 
439 Das Schuldverhältnis, § 10 III, 1, pp. 225 s. No mesmo sentido, Medicus, JuS 6 (1966), 297 (299) e 

Westermann/Bydlinski/Weber, SchuldR AT, Rdnr. 3/7. Ver também Griebl, Das Problem, pp. 47 ss. 
440 Assim, por ex., MüKoBGB/Emmerich (2007) § 243, Rdnr. 24; Larenz, SchuldR I, § 11 I, p. 152; 

Esser/Schmidt, SchuldR I.1, § 13 I, p. 226; Brox/Walker, AT BGB, § 8 Rdnr. 6; Medicus/Lorenz, SchuldR AT, 

Rdnr. 203. 
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de medição (mensura) e determinava o momento de transferência do risco da coisa 

(periculum est emptoris). Como não houve um debate sobre a compra e venda de coisa 

incerta durante todo o século XIX no Brasil, era natural que os efeitos da concretização para 

o conteúdo da obrigação de dar coisa incerta também não fossem abordados.441 Os poucos 

autores a se manifestar sobre a concretização já na virada do século tendiam para a teoria da 

transmudação.442 Nesse cenário, apenas Teixeira de Freitas sobressaiu-se em seu Esboço. 

Ao tratar das obrigações de dar quantidades (obrigação de dar coisa (incerta) fungível), ele 

propôs a regra de que, uma vez concretizada (em sua terminologia, “individualizada”) a coisa 

a ser entregue, aplicar-se-ia o regulamento da obrigação de dar coisa certa (art. 924). No 

entanto, se a quantidade concretizada se perdesse ou deteriorasse no todo ou em parte por 

culpa do devedor, o credor ainda assim poderia exigir igual quantidade do mesmo gênero e 

qualidade (art. 925 n. 1º e 3º). Ou seja, embora se aplicasse à obrigação de dar quantidades 

o disposto sobre obrigação de dar coisa certa após a concretização, ainda assim ela mantinha 

seu conteúdo de obrigação de dar coisa incerta, pois o credor continuava a poder exigir a 

entrega de coisas do gênero sempre que o devedor fosse culpado pelo prejuízo. Em termos 

dogmáticos, Teixeira de Freitas antecipou a teoria da obrigação de dar coisa incerta 

concretizada. No Esboço, obrigação de dar coisa incerta não se transformava em obrigação 

de dar coisa certa após a concretização. 

 Ao conceber o regulamento da obrigação de dar coisa incerta do Projeto Primitivo 

do CC/1916, Bevilaqua inspirou-se no Esboço de Teixeira de Freitas, mas acabou 

modificando-o em pontos centrais. No geral, houve uma perda de riqueza e precisão, o que 

também ocorreu quanto ao efeito da concretização sobre a obrigação de dar coisa incerta. 

Apesar da feroz crítica de Torres Neto,443 a regra do art. 925 n. 1º e 3º não foi aproveitada 

como poderia. Aprovado o CC/1916, a literatura passou a abordar o tema tratar do art. 876 

CC/1916, que tinha a seguinte redação “Feita a escolha, vigorará o disposto na seção 

                                                 
441 O art. 209 CCom oferecia um ponto de partida para o debate: “o vendedor que, depois da venda perfeita, 

alienar, consumir ou deteriorar a coisa vendida, será obrigado a dar ao comprador outra coisa em igual espécie, 

qualidade e quantidade, ou a pagar-lhe, na falta desta, o valor em que por arbitradores for estimada, com relação 

ao uso que o comprador dela pretendia fazer, ou ao lucro que podia provir-lhe, abatendo-se o preço, se o 

comprador o não tiver ainda pago”. Ora, se o vendedor que alienasse, consumisse ou deteriorasse a coisa 

vendida podia ser compelido a entregar outra do mesmo gênero, qualidade e quantidade, havia aqui uma 

compra e venda de coisa incerta concretizada a qual mantinha seu conteúdo de obrigação de dar coisa incerta 

mesmo após a concretização. No entanto, a doutrina dos séculos XIX e XX não parece ter atentado para essa 

possibilidade. No mais das vezes, os autores apenas davam atenção à possibilidade de pedir perdas e danos; a 

parte sobre entregar outra coisa do mesmo gênero foi praticamente ignorada. Ver, por ex., Bento de Faria, 

CCom I, Com. art. 209, pp. 300 s.; Bulgarelli, Contratos13, pp. 190 s. 
442 Bevilaqua, Obrigações, p. 79; Espínola, Systema II.1, p. 170, nt. 54; M. I. Carvalho de Mendonça, Doutrina 

e prática I2, n. 59, p. 206. 
443 Cap. III, A.IV.1.(a), supra. 
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anterior”. Para Bevilaqua, a concretização teria o efeito de “torna[r] a coisa [incerta] certa”, 

fazendo “desapparecer a indeterminação objectiva da prestação”, motivo pelo qual “a 

obrigação [passaria a] obedece[r] á disciplina da obrigação de dar coisa certa”.444 A 

concretização teria, por outras palavras, o efeito de transformar a obrigação de dar coisa 

incerta em de dar coisa certa. Na mesma toada, a esmagadora maioria da literatura do século 

XX seguiu a teoria da transmudação.445 De modo claro, Pontes de Miranda resumiu o 

pensamento da época com as seguintes palavras: “as obrigações de dar coisa incerta são 

obrigações que têm a destinação da mudança, de se tornarem obrigações de dar coisa certa. 

A concretização opera essa transformação sem que se varie de conteúdo da obrigação. 

Apenas o incerto cede lugar ao certo, que estava dentro do que se prometeu. O regime 

jurídico deixa de ser o das obrigações genéricas para ser o das obrigações de dar coisa 

certa”.446 Em resumo, embora segundo a doutrina dominante essa transformação da 

obrigação de dar coisa incerta em de dar coisa certa encontrasse fundamento legal na parte 

final do art. 876 CC/1916 (“... vigorará o disposto na seção anterior”), ela não decorria 

propriamente de uma escolha legislativa, mas da própria natureza ou estrutura da obrigação 

de dar coisa incerta. 

 Apenas Couto e Silva opôs-se a essa corrente. A seu ver, a concretização não 

modificaria o conteúdo da dívida da obrigação de dar coisa incerta, pois ela “representa[ria], 

apenas, uma fase no proces[s]o da relação jurídica”. Isso porque a concepção da obrigação 

como um processo permitiria “... solucionar o problema da concretização nas obrigações 

genéricas, pois esclarece a circunstância de que a obrigação se dirige – por força que radica 

em sua essência – ao adimplemento e não pode alterar o vínculo, requisito necessário de sua 

estrutura”.447 No resultado, Couto e Silva adotava a teoria da obrigação de dar coisa incerta 

concretizada, porquanto para ele a concretização não alteraria o conteúdo da obrigação de 

dar coisa incerta para de dar coisa certa, mas apenas daria início a uma nova fase no processo 

obrigacional. Curiosamente, o motivo que o levou a defender essa teoria identifica-se com o 

dos defensores da teoria da transmudação: assim como estes descrevem a transformação em 

obrigação de dar coisa certa como uma consequência do desenvolvimento natural da 

obrigação de dar coisa incerta, Couto e Silva explica a manutenção da natureza de obrigação 

                                                 
444 Codigo Civil IV, Com. art. 876, p. 20. 
445 Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 876, n. 2, p. 75; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 106, 

p. 111; Serpa Lopes, Curso II, n. 35, p. 60; Rodrigues, Direito Civil II, n. 12, p. 30; Barros Monteiro, Das 

modalidades, p. 94; Franzen de Lima, Curso II.1, n. 35, p. 22; Nonato, Curso I, pp. 279 ss.; Maluf, RF 82, vol. 

296 (1986), 55 (58); Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (279). 
446 Tratado XXII, § 2698, n. 5, p. 184 (grifo no original). 
447 Obrigação como processo, p. 155. 
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de dar coisa incerta pela “força que radica em sua essência”. Esse ponto de vista é ainda 

fortalecido com um argumento de autoridade, pois o trecho “Afirma-se atualmente...” deixa 

entender que essa orientação também se basearia em uma mudança de entendimento da 

literatura estrangeira (provavelmente da alemã) que deveria, a priori, ser seguida pelo 

intérprete brasileiro ao aplicar o CC/1916 por ser aprioristicamente correta.448 

(b) Vontade do legislador do CC/2002, doutrina e jurisprudência 

 O CC/2002 repetiu substancialmente o art. 876 CC/1916, alterando apenas “feita a 

escolha...” por “cientificado da escolha...” (art. 245), ou seja, a regra geral de 

concretização.449 Mesmo assim, Agostinho Alvim, responsável pelo livro de Direito das 

Obrigações do projeto do CC/2002, tomou partido sobre as consequências da concretização 

em favor da teoria da transmudação com as seguintes palavras: “Como é sabido, a obrigação 

de dar coisa incerta passa por uma metamorfose, após a escolha [aqui no sentido de 

concretização], transformando-se em obrigação de dar coisa certa”.450 A doutrina 

subsequente, em parte influenciada pelo legislador,451 em parte por mera inércia da maioria 

do CC/1916 ou por interpretação do art. 245,452 acatou, unanimemente, a teoria da 

transmudação. O mesmo caminho foi trilhado pela jurisprudência.453 A teoria da obrigação 

de dar coisa incerta concretizada simplesmente desapareceu do mapa. 

(c) Análise crítica e posicionamento 

 Ao contrário do que sustenta a quase totalidade da doutrina, a literalidade do art. 245 

não aponta necessariamente para a teoria da transmudação. Por esse dispositivo, efetuada a 

concretização, “... vigorará o disposto da Seção anterior”, ou seja, há apenas uma remissão 

                                                 
448 Da leitura desse trecho pode-se ainda entender que para Couto e Silva a teoria da transmudação decorreria, 

necessariamente, da teoria da separação (Ausscheidungstheorie) ou da teoria da individualização 

(Individualisierungstheorie). Se assim for, seu argumento é incorreto, pois, como vimos, embora não haja 

consenso na literatura alemã sobre a teoria seguida pelo § 243 II BGB (cf. Cap. III, A.II.5, supra), talvez a 

maioria sustente a teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada (cf. Cap. III, C.III.1.(b), supra). 
449 Cap. III, A.IV.1, supra. 
450 Código Civil – Anteprojetos V.2, p. 37 (grifo no original). 
451 Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 60 (citando, porém, erroneamente a exposição de motivos, 

quando, na verdade, Agostinho Alvim se posicionou a respeito na exposição de motivos complementar, cf. nt. 

450, supra). 
452 Diniz, Curso II, p. 100; Miragem, Obrigações, p. 182; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 162; Lotufo, Código 

Civil II, Com. art. 245, p. 44; Birenbaum, in: Obrigações, p. 130; Tartuce, Direito Civil II, p. 56; Lôbo, 

Obrigações, p. 123; Gonçalves, Direito Civil II, p. 81; Venosa, Direito Civil II, p. 81; Gomes/Brito, Obrigações, 

n. 31, p. 36; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, p. 57; Monteiro de Barros, Manual II, p. 44; 

Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. art. 245, p. 512; Tepedino/Schreiber, Código Civil 

IV, Com. art. 245, pp. 60 s., e Com. art. 246, p. 62; Carvalho Neto/Fugie, Código Civil II, Com. art. 245, p. 

25; Carvalho Neto, Curso II, p. 61; Duque, CJ 23, vol. 146 (2009), 453 (456). 
453 Por ex., TJRJ, 4ª Cam. Cív., Agr. de Instr. n. 582/04, rel. Sidney Hartung, j. 4-5-2004, in: 

http://www4.tjrj.jus.br/ [22-2-2017], p. 3. 
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ao regulamento da obrigação de dar coisa certa (arts. 233 ss.). Com isso, a lei não determina 

a aplicação do regulamento como um todo, mas apenas indica ao intérprete uma fonte onde 

ele deve buscar elementos para resolver problemas decorrentes da obrigação de dar coisa 

incerta.454 Isso se torna mais evidente quando nos lembrarmos das regras do Esboço, 

utilizado como fonte por Bevilaqua: em um regulamento bastante minucioso e rico, Teixeira 

de Freitas procurou tratar expressamente de todas as situações possíveis. Tanto na obrigação 

de dar coisa incerta infungível quanto na de dar quantidades, ele remetia, após a 

concretização, o intérprete às normas sobre obrigações de dar coisa certa (arts. 914 n. 3º, 916 

e 924), mas logo depois consignava expressamente a exceção, nomeadamente quando a coisa 

se perdesse ou deteriorasse por culpa do devedor (art. 925 n. 1º e 3º). Ora, é natural que 

muitas dessas minúcias e exceções previstas por Teixeira de Freitas se perdessem no 

processo de condensação de regras do Esboço iniciado por Bevilaqua e intensificado durante 

o debate legislativo. Mas isso não significa, porém, que os mesmos resultados não possam 

ser alcançados pela interpretação sistemática, teleológica e valorativa. Ao mesmo tempo, o 

posicionamento do legislador somente é vinculante quando ele encontra correspondência 

exata na literalidade da lei, o que não ocorreu nem no CC/1916 (art. 876) com Bevilaqua 

nem, mais tarde, no CC/2002 (art. 245) com Agostinho Alvim. 

 A concepção de obrigação como processo também não é suficiente para decidir em 

favor da teoria da transmudação ou da obrigação de dar incerta concretizada. O mero fato de 

a obrigação se dirigir ao adimplemento não significa, necessariamente, que não possa haver 

uma alteração no conteúdo da dívida antes de seu efetivo adimplemento. Basta pensar na 

obrigação alternativa: aqui a concentração da dívida importa uma modificação de seu 

conteúdo (quem deve efetuá-la exerce um direito formativo modificativo455), mas nem por 

isso se poderia dizer que, nas obrigações alternativas, a obrigação deixaria de se dirigir ao 

seu adimplemento e, portanto, não se enquadraria na obrigação como processo. Em verdade, 

embora a ideia da obrigação como processo tem, sem dúvida, um valor ao ajudar a explicar 

o desenvolvimento da obrigação desde seu nascimento até o cumprimento, ela não tem, por 

si só, um valor prescritivo, como lhe atribui Couto e Silva, mas apenas descritivo,456 porque, 

                                                 
454 Sobre remissões na lei, ver Larenz/Canaris, Methodenlehre, pp. 81 s. Outro exemplo de remissão dentro do 

CC a qual não significa a aplicação de todo o regulamento remetido encontra-se no contrato de troca ou 

permuta. Embora o art. 533 caput estabeleça expressamente que “aplicam-se à troca as disposições referentes 

à compra e venda”, a própria natureza do contrato de permuta impede a aplicação das regras sobre preço. Em 

todo o caso de remissão o regulamento remitido somente deve ser utilizado à medida que for compatível com 

a situação jurídica sob análise. 
455 Couto e Silva, Obrigação como processo, p. 159. 
456 Nesse sentido, Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 2 I 3, pp. 9 s.; Larenz, SchuldR I, § 2 V, p. 27, nt. 39 

(“Bedenklich ist die damit zusammenhängende Redeweise [ou seja, concepção de obrigação como organismo], 
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do contrário, ela poderia servir como um argumento geral para ignorar ou subverter as 

opções legislativas no caso concreto. Isso é bastante claro no caso em análise: se a obrigação 

é um processo e é direcionada para seu adimplemento, porque limitar o comprador que 

recebeu uma coisa com um defeito oculto a pedir uma redução do preço (art. 442) ou a 

desfazer o negócio (art. 441)? Em se tratando de coisa incerta, por que não lhe permitir exigir 

outra do mesmo gênero, como fazem o CDC (art. 18 § 1º I) e outros ordenamentos jurídicos 

(como o alemão, § 439 BGB)?457 Por mais equivocada que a solução legal seja, o intérprete 

não pode simplesmente ignorar a literalidade da lei e contornar a vontade do legislador 

alegando conceitos abstratos e indeterminados. Na melhor das hipóteses, a ideia de 

obrigação como processo pode ser utilizada como instrumento de interpretação teleológico-

valorativa para esclarecer dispositivos dúbios ou preencher lacunas da lei, nunca, porém, 

para impor uma regra diversa da expressamente estabelecida no CC. 

 Em consequência, a opção seguida no direito vigente deve ser deduzida do sistema 

do CC como um todo a partir das escolhas legislativas sobre institutos jurídicos fundamentais 

para a compra e venda. A nosso ver, dois aspectos são decisivos. Primeiro, nem toda 

concretização transforma a compra e venda de coisa incerta em coisa certa, porque, em 

determinados casos, o comprador pode se negar a receber a coisa. Isso ocorre, por ex., 

quando a coisa a ser entregue tem um vício de fácil detecção ou um vício oculto percebido 

imediatamente pelo comprador. Em ambos os casos, ele tem o direito de recusar o 

recebimento da coisa separada (art. 313) e exigir outra em seu lugar. Segundo, uma vez 

entregue uma coisa com um vício oculto, o comprador de um contrato regido pelo CC não 

pode exigir um novo cumprimento da obrigação, mas restringe-se ao desfazimento do 

contrato (art. 441) ou ao abatimento do preço (art. 442).458 Subsistisse, na concepção do CC 

vigente, uma obrigação de dar coisa incerta após seu recebimento pelo comprador, este 

poderia exigir uma outra coisa da mesma quantidade e gênero. No entanto, como essa 

possibilidade lhe é negada, conclui-se que, após o recebimento da coisa pelo comprador, a 

                                                 
daß die einzelnen, zum Schuldverhältnis gehörenden Rechte und Pflichten aus ihm ‘entspringen’. Das 

Schuldverhältnis reproduziert sich nicht, wie der lebendige Organismus, selbst, sondern wird teils durch die 

Beteiligten, ihr dem Schuldverhältnis entsprechendes oder widersprechendes Verhalten, teils durch die jeweils 

eingreifenden Rechtsnormen gestaltet”; tradução: “É duvidoso o modo de falar de que os direitos e deveres 

isolados pertencentes a uma relação jurídica ‘nasçam’ dela. A relação jurídica não se reproduz como um 

organismo vivo, mas é formada em parte pelos participantes, pelo seu comportamento correspondente ou 

contrário à relação jurídica, em parte pelas normas jurídicas respectivamente aplicadas”); Idem, JZ 17 (1962), 

105 (108, nt. 17). Ver também Zepos, AcP 155 (1956), 486 (488), criticando a ideia de obrigação como 

processo por ser demasiadamente idealista e por levar a construções muito abstratas e difíceis. 
457 Em detalhes, Cap. IV, C.V.1, infra. 
458 Em detalhes, Cap. IV, C.V.1, infra. 
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obrigação transforma-se definitivamente em obrigação de dar coisa certa. Da conjugação 

desses dois aspectos extrai-se a regra de que a concretização por si só não implica, no direito 

brasileiro vigente, a transmudação da compra e venda de coisa incerta em de coisa certa, mas 

apenas a entrega tem esse efeito. No interregno entre a concretização e a efetiva entrega, há 

uma compra e venda de coisa incerta concretizada que, após o recebimento da coisa pelo 

comprador, se transforma em compra e venda de coisa certa. Logo, a lei brasileira adota, no 

resultado, uma posição intermediária: ela segue a teoria da obrigação de dar coisa incerta 

concretizada entre a concretização e a entrega, e a teoria da transmudação após a entrega. 

 Essa peculiaridade é confirmada em outras normas do próprio CC. Em regra, o 

devedor de uma obrigação de dar coisa incerta somente pode cumprir seu dever com a 

entrega de uma quantidade de coisas do gênero acordado, o que no mais das vezes exige a 

concretização. Eventualmente ela é, porém, dispensável. O direito brasileiro vigente admite 

pelo menos duas exceções. A primeira ocorre, como visto acima,459 quando o vendedor 

coloca à disposição do comprador uma quantidade de coisas as quais normalmente se 

recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e ela se perde por um fato não 

imputável a nenhuma das partes durante o ato de contar, marcar ou assinalar (art. 492 § 1º): 

aqui há transferência do risco sem concretização no sentido dos arts. 245 e 246. A segunda 

– e mais importante – exceção é a possibilidade de extinguir a obrigação por compensação: 

sendo duas pessoas reciprocamente credoras e devedoras de uma dívida de coisas do mesmo 

gênero, as duas obrigações extinguem-se (ipso iure) até o montante correspondente (art. 

370).460 Nesse caso, o vínculo obrigacional desaparece sem uma prévia concretização, 

demonstrando exatamente que o objeto (mediato) da obrigação de dar coisa incerta não 

precisa ser necessariamente direcionado a uma coisa certa. Embora a concretização seja em 

                                                 
459 Cap. III, A.IV.2.(b), supra. 
460 Novamente salta aos olhos aqui a desvantagem do conceito de coisa fungível: embora o art. 369 estabeleça 

como requisito da compensação serem as coisas fungíveis, o art. 370 exclui a compensação quando as coisas 

“do mesmo gênero” “diferem na qualidade, quando especificada no contrato”. Ora, se a qualidade for 

especificada no contrato, o gênero será determinado pelas partes e a coisa já não será fungível, mas incerta. 

Em verdade, ao permitir que as partes tornem as coisas fungíveis ou infungíveis conforme sua vontade, a lei 

sobrepôs coisa fungível e coisa incerta. Isso é bastante claro em Carvalho Santos, o qual admite “... coisas que, 

embora dotadas de caráter de fungibilidade, não são fungíveis entre si” (cf. Código Civil XIII, Com. art. 1011, 

n. 2, p. 267) e logo depois completa: “Decidir quando se verifica essa perfeita correspondência [de coisas para 

fins de compensação] é uma questão de fato a resolver-se, interpretando as palavras e a intenção das partes, 

ou indagando do escopo da convenção. Não é possível, evidentemente, se admitir, no caso, regras certas e 

gerais, dependendo tudo das circunstâncias particulares” (op. cit., p. 268, grifo nosso). A nosso ver, o legislador 

andaria melhor, se substituísse o requisito da fungibilidade pelo do “mesmo tipo de objeto de ambas as 

obrigações”, conforme a tendência internacional (cf. Zimmermann, Comparative foundations, pp. 48 ss.; 

HKK/Zimmermann §§ 387-396 Rdnr. 46 ss.). Aparentemente, a exigência da fungibilidade é um resquício do 

ius commune (assim deixa entender HKK/Zimmermann §§ 387-396 Rdnr. 47). Ver também Barros Monteiro, 

Das modalidades, pp. 96 s.; Mesquita, Da compensação, n. 46, pp. 151 ss.; Cap. II, B.II.3, supra. 
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regra necessária, ela constitui, em verdade, apenas uma das fases possíveis para o 

cumprimento da obrigação de dar coisa incerta.461 

 Em resumo, a concretização não transforma a obrigação de dar coisa incerta em de 

dar coisa certa. No direito do CC vigente, a obrigação mantém seu conteúdo de coisa incerta, 

somente se tornando obrigação de dar coisa certa após a efetiva entrega da coisa. A 

importância prática desse tema se tornará mais clara no próximo capítulo, quando 

abordarmos as consequências da perda ou deterioração da coisa entre a concretização e o 

cumprimento com e sem culpa do vendedor.462 

(d) Breves considerações sistemáticas: a desarmonia entre o CC e o CDC 

 No primeiro capítulo já tivemos a oportunidade de criticar o legislador do CC/2002 

por não ter aproveitado os avanços da segunda metade do século XX em matéria de 

obrigação de dar coisa incerta, seja no âmbito externo, seja no âmbito nacional.463 A essa 

altura do presente trabalho encontramos mais um motivo para crítica. Apesar de mais velho, 

o CDC nasceu mais novo do que o CC/2002 ao inverter a tendência histórica de subjugar a 

obrigação de dar coisa incerta à obrigação de dar coisa certa e adotar como regra geral a 

obrigação de dar coisa incerta. Essa opção legislativa decorre do regulamento da 

responsabilidade por vício do produto: se o fornecedor entregar ao consumidor uma coisa 

com um vício de qualidade ou quantidade que a torne imprópria ou inadequada ao consumo, 

ou ainda se houver uma disparidade com as indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rótulo ou mensagem publicitária, o consumidor poderá exigir a substituição por 

outra do mesmo gênero (“espécie”), se o vício não for sanado no prazo de trinta dias (art. 18 

§ 1º e I CDC). Isso significa que no CDC a obrigação de dar coisa incerta continua a ser de 

coisa incerta mesmo depois de sua entrega ao consumidor, ou seja, o CDC adotou a teoria 

da obrigação de dar coisa incerta concretizada em sua plenitude. Logo, o fornecedor continua 

obrigado a entregar uma coisa do mesmo gênero tanto se o fornecedor separar uma coisa, 

avisar o consumidor, ocorrer a concretização, mas no momento da entrega o consumidor se 

recursar a recebê-la, porque ela não se encontra de acordo com o acordado (art. 313 CC), 

quanto se o consumidor receber uma coisa com um vício. 

                                                 
461 Evidentemente, a compensação também é possível após a concretização, por ex., se “A” e “B” forem ao 

mesmo tempo credor e devedor de um caso da marca “X” do ano de 2017, mesmos se um deles ou ambos já 

tiverem separado uma coisa para o cumprimento, haverá extinção da obrigação ipso iure (art. 368). 
462 Cap. IV, B.III, infra. 
463 Cap. I, C.V, supra. 
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 Com isso, surgiu no direito brasileiro uma duplicidade regulamento quanto ao efeito 

da entrega na obrigação de dar coisa incerta: enquanto o CC segue a teoria da obrigação de 

dar coisa incerta concretizada até a entrega da coisa e a teoria da transmudação após a efetiva 

entrega, o CDC optou pela teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada antes e 

depois da entrega da coisa. Essa ruptura sistemática torna-se ainda mais reprovável, quando 

se tem em vista o fato de o CDC (em verdade, uma lei464) não conter um regulamento 

completo sobre as obrigações de dar, mas reger-se pelo regulamento do CC. Ora, como pode 

uma mesma obrigação de dar coisa incerta em um mesmo ordenamento jurídico ora se 

transformar em obrigação de dar coisa certa com a entrega, ora permanecer obrigação de dar 

coisa incerta após a entrega, se em ambos os casos a substituição por uma coisa do mesmo 

gênero for possível e os dois contratos forem regidos basicamente pelas mesmas normas? 

Salta aos olhos o conflito de valores inerentes a cada um desses diplomas. Mesmo assim, 

por mais odiosa que seja essa incoerência, ela não pode ser superada por meio de mera 

interpretação, sob pena de subverter a lei.465 Boa ou ruim, toda escolha legislativa tem de ser 

a priori e por si só respeitada, salvo nas raras hipóteses de inconstitucionalidade. É de se 

esperar, porém, que o legislador elimine essa ruptura por uma nova lei no sentido de 

harmonizar o CC com o CDC. 

IV. Possibilidade de desconcretização? 

 Os efeitos da concretização envolvem ainda um terceiro problema: tendo o vendedor, 

o comprador ou um terceiro direcionado a obrigação a uma determinada coisa ou a uma 

quantidade de coisas, surge a pergunta, se a concretização é definitiva ou se ela pode ser 

desfeita antes do cumprimento com a entrega da coisa. Formulado de outra forma, se, por 

ex., o vendedor já tiver concretizado o objeto mediato da obrigação em uma das formas 

previstas em lei (arts. 245 e 246, ou 494), pode ele em momento posterior, por motivos 

econômicos, mudar o direcionamento da coisa separada e, por ex., entregá-la a um terceiro 

com quem celebrou um outro contrato de compra e venda? Ou, visto da perspectiva da outra 

parte, tendo sido realizada a concretização, pode o comprador exigir apenas a coisa separada 

e, caso o vendedor lhe ofereça outra coisa do mesmo gênero, recusar-se a recebê-la por ela 

não corresponder à prestação devida (art. 313)? Aqui como em outras partes do presente 

trabalho, a riqueza do debate e da literatura alemães a respeito acabaram influenciando a 

literatura brasileira e, por isso, será mencionada à medida do necessário, a fim de esclarecer 

                                                 
464 Dentre outros, Schmidt, in: Spomenica Bogišića, p. 30. 
465 Ver também Cap. IV, C.V.1, infra. 
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erros, acertos e consequências da recepção. A seguir será feita uma breve análise do 

posicionamento da doutrina brasileira até o advento do CC/2002 e da literatura alemã (1) 

para só então adentrar propriamente no direito vigente (2). 

1. Desenvolvimento histórico do direito brasileiro até o CC/1916: o acoplamento com o 

debate alemão 

(a) Doutrina até o CC/1916 

 A literatura brasileira anterior ao CC/1916 não mencionava a possibilidade de admitir 

o desfazimento da concretização. Mesmo o minucioso regulamento da obrigação de dar coisa 

incerta do Esboço não previa nenhuma regra expressa sobre essa hipótese, deixando a 

entender, por remissão às normas sobre obrigação de dar coisa certa (arts. 914 n. 3º e 924), 

que, uma vez efetuada a concretização, não seria possível voltar atrás. O primeiro a abordar 

o problema foi Fulgêncio. Uma consequência necessária do “princípio da concentração”, a 

qual, a seu ver, metamorfosearia a obrigação de dar coisa incerta em de dar coisa certa (teoria 

da transmudação),466 seria o direito do credor de exigir a coisa concretizada e, 

reciprocamente, o direito do devedor de não ser compelido em dar outra coisa mais valiosa 

(art. 863 CC/1916). Daí não decorreria, porém, a irrevogabilidade absoluta da concretização. 

Isso porque, como já teria sido discutido nos trabalhos preparatórios do BGB, seria 

“contrário a tôdas as exigências do comércio e da vida” não reconhecer a possibilidade de o 

devedor substituir a coisa concretizada por outra do mesmo gênero, quando o credor 

estivesse disposto a aceitar outra. Por isso, teria sido oferecida uma proposta de emenda, à 

qual foram opostos dois argumentos em favor da irrevogabilidade: primeiro, haveria uma 

correlação entre concretização e riscos que impediria o seu desfazimento; e, segundo, uma 

vez realizada a concretização, somente o credor poderia dispor da coisa, não podendo o 

devedor especular a suas custas. Além disso, a irrevogabilidade não seria tão prejudicial, 

pois, caso o credor não tivesse motivo para se opor à substituição e se recusasse a aceitar a 

nova coisa, o credor poderia impor a desconcretização com base na exceptio doli (§ 226 

BGB) e no princípio da boa-fé (§ 242). Segundo Fulgêncio, o mesmo resultado seria obtido 

no direito brasileiro com base no abuso de direito (art. 160 I CC/1916) e pelo princípio da 

boa-fé, que, embora não positivado, constituiria uma “razão natural”.467 

                                                 
466 Obrigações, n. 106, p. 111. 
467 Obrigações, n. 107, pp. 111 s. 
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 Esse entendimento foi inteiramente acolhido por Carvalho Santos,468 mas também 

encontrou resistência. Para Nonato, como a obrigação de dar coisa incerta “se convolaria” 

em obrigação de dar coisa certa com a concretização e, a partir desse momento, somente a 

coisa escolhida passaria a ser devida, o devedor estaria vinculado a entregá-la. A ideia de 

Fulgêncio, sustentada “... com uma galharda teoria de juristas a possibilidade de exonerar-

se o devedor com a entrega da coisa idêntica à primeira, se o interêsse, no particular, não 

colidir com o do credor”, seria incorreta, porque “a verdade” seria “... que, no caso, dominará 

às inteiras o princípio do art. 863 do Código Civil [de 1916], tratando-se, sem qualquer 

alteração, realizada a escolha[,] de obrigação específica, de obrigação de dar coisa certa”.469 

Analisado a fundo, o cerne do argumento de Nonato residia na teoria da transmudação: se a 

obrigação de dar coisa incerta transforma-se com a concretização em de dar coisa certa, 

dever-se-iam aplicar todos os princípios dessa, sem qualquer restrição. Daí decorreria, 

logicamente, a impossibilidade de o devedor entregar uma coisa diversa da concretizada, 

pois uma das regras básicas da obrigação de dar coisa certa consiste exatamente em o credor 

não ser obrigado a aceitar coisa diversa da acordada, mesmo se mais valiosa (art. 863 

CC/1916). No fundo, trata-se de um argumento puramente dogmático baseado na própria 

essência do conceito de obrigação de dar, essência essa que, como vimos, inexiste.470 Já a 

remissão de Fulgêncio à doutrina alemã foi rechaçada sem o devido enfrentamento dos 

argumentos de ordem prática levantados. 

 Na literatura do CC/1916 encontravam-se, portanto, duas linhas de pensamento. Uma 

sustentava a irrevogabilidade da concretização como regra, mas admitia excepcionalmente 

a revogabilidade com fundamento no abuso de direito (art. 160 I CC/1916) e no princípio da 

boa-fé. Outra defendia a irrevogabilidade em todos os casos como uma decorrência da teoria 

da transmudação. Ignorando essa divergência, a maioria dos autores silenciava sobre o 

assunto.471 Antes de entrar no direito brasileiro vigente, o argumento de direito comparado 

com base nos trabalhos preparatórios do BGB aconselha uma breve incursão no debate 

alemão tanto para verificar a veracidade dos dados apontados quanto para delinear como eles 

foram tratados pela literatura posterior. 

                                                 
468 Código Civil XI, Com. art. 876, n. 2, pp. 75 ss. 
469 Curso I, pp. 281 s. 
470 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
471 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. arts. 876 e 877, pp. 20 s.; Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 

4 s., pp. 181 ss.; Franzen de Lima, Curso II.1, n. 35 s., pp. 22 s.; Barros Monteiro, Das modalidades, pp. 94 

ss.; Rodrigues, Direito Civil II, n. 12, pp. 29 s.; Serpa Lopes, Curso II, n. 34, pp. 59 s., n. 39, pp. 63 s.; Luiz 

Alves, Código Civil IV, Com. arts. 876 e 877, pp. 14 s.; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (57 s.). 
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(b) Debate alemão durante os trabalhos preparatórios do BGB e após sua entrada em vigor 

 Apesar de Fulgêncio não citar a fonte de onde ele hauriu informações sobre o debate 

na Alemanha durante a confecção do BGB, os argumentos por ele levantados correspondem, 

em linhas gerais, ao que consta dos materiais.472 O § 214 do Primeiro Projeto (1. Entwurf, E 

1) estabelecia categoricamente a irrevogabilidade da concretização: “Die vollzogene 

Auswahl ist unwiderruflich”.473 Na respectiva exposição de motivos, a justificativa dessa 

norma restringiu-se à sua repetição com o breve comentário de que a irrevogabilidade não 

implicaria nenhum prejuízo ao direito do credor de exigir cumprimento adequado da 

obrigação.474 Mais tarde, nos trabalhos da Segunda Comissão (2. Kommision), surgiram três 

propostas de emenda do § 214, sendo a primeira delas aceita com a seguinte redação: “Die 

Gefahr geht auf den Gläubiger im Zweifel erst dann über, wenn der Schuldner die nach dem 

Inhalte des Schuldverhältnisses zur Bewirkung der Leistung ihm obliegenden Handlung 

vollbracht hat”.475 Embora esse dispositivo não previsse expressamente a irrevogabilidade 

como o anterior, ela ainda assim subsistiria, pois, se com a concretização o credor assumiria 

o risco, ele adquiriria um direito irrevogável sobre ela e poderia negar-se a receber outra 

coisa do mesmo gênero. A concretização e a transferência do risco seriam correlatos 

necessários, pois somente se poderia falar de transferência do risco com a metamorfose 

(Verwandlung) da obrigação de dar coisa incerta em de dar coisa certa. A esse argumento 

dogmático se juntariam dois outros. Por um lado, a justiça (Billigkeit) e as necessidades do 

tráfico exigiriam que o credor pudesse dispor da coisa desde o momento da transferência do 

risco, por ex., alienando-a a terceiro. Por outro lado, se o devedor ainda pudesse desfazer a 

concretização após a transferência do risco, ele teria a possibilidade de especular de maneira 

injusta às custas do credor. Em contrapartida, quando o credor não tivesse nenhum interesse 

em receber apenas a coisa separada, ou o devedor poderia opor à oposição imotivada do 

                                                 
472 Sobre o surgimento do BGB, cf. breve resumo em Bork, AT BGB, § 2, Rdnr. 33 ss. 
473 Entwurf, p. 49 [= Mugdan, Materialien II, p. II]. O § 214 E 1 (1. Entwurf) tinha a seguinte redação: “Die 

Auswahl gilt erst dann als vollzogen, wenn die Leistung durch Uebergabe der ausgewälten Sache bewirkt oder, 

sofern schon in einem früheren Zeitpunkte die Gefahr auf den Gläubiger übergeht, wenn dieser Zeitpunkt 

eingetreten ist. Die Auswahl ist unwiderruflich. Das Schuldverhältnis beschränkt sich nach Vollziehung der 

Auswahl auf die ausgewählte Sache” (tradução: “A escolha somente vale como realizada, quando a prestação 

for efetuada por meio da entrega da coisa escolhida, ou, contanto que o risco já tenha sido transferido ao credor 

em um momento anterior, quando esse momento tiver ocorrido. A escolha é irrevogável. A relação jurídica 

restringe-se depois da realização da escolha à coisa escolhida”). 
474 Motive II, p. 12 [= Mugdan, Materialien II, p. 7]. 
475 Protokolle I, p. 286 [= Mugdan, Materialien II, p. 505]. Tradução: “Em caso de dúvida, o perigo somente é 

transferido para o credor, quando o devedor tiver realizado a conduta que lhe incumbe para efetivar a prestação 

segundo o conteúdo da relação jurídica”. As outras duas propostas de emenda não são importantes para o 

assunto aqui abordado e, portanto, serão deixadas de lado. 
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credor uma exceptio doli com fundamento na boa-fé (§ 359 E 1476) ou se admitiria uma 

renúncia da concretização pelo credor.477 

 A minoria da Segunda Comissão defendia uma posição completamente oposta. A seu 

ver, a concretização da obrigação de dar coisa incerta seria um ato unilateral e, pela sua 

própria natureza, revogável e que não se metamorfosearia em obrigação de dar coisa certa a 

ponto de impedir o devedor revogá-lo. Entender o contrário – como o fez a maioria – 

significaria conceder ao credor o direito de negar o recebimento de uma quantidade de coisas 

pertencentes ao gênero no tempo adequado, apenas porque ele não suportaria o risco desde 

a concretização, o que conflitaria com a justiça (Billigkeit) e as concepções do tráfico 

(Verkehr). Seria inaceitável, por ex., que um comprador pudesse negar o recebimento de 

uma quantidade de trigo pelo simples motivo de o vendedor ter entregue uma quantia desse 

cereal ao transportador e, antes do início do transporte, tê-la retomado e enviado outra do 

mesmo gênero em seu lugar. A maioria admitiria essa incoerência ao tentar corrigi-la com 

exceptio doli e a renúncia à concretização, mas também aqui ela se equivocaria, pois os 

pressupostos da exceptio doli não estariam presentes e admiti-la com essa extensão 

resultaria, em todo caso, em negar a própria concretização.478 Comparando essa posição com 

a da maioria da Segunda Comissão, salta aos olhos o fato de os envolvidos no debate estarem 

de acordo sobre um ponto: todos negam ao credor o direito de se recusar a receber outra 

coisa do mesmo gênero, se ele não tiver nenhum interesse na coisa separada. A diferença é 

que enquanto a maioria adotava a irrevogabilidade como regra e a revogabilidade como 

exceção, a minoria sempre admitia a possibilidade de revogação. 

 Mais tarde, a norma aprovada pela maioria da Segunda Comissão passou por algumas 

modificações de redação e tornou-se o atual § 243 II BGB: “Hat der Schuldner das zur 

Leistung einer solchen Sache seinerseits Erforderliche getan, so beschränkt sich das 

Schuldverhältnis auf diese Sache”.479 Em correspondência com o resultado do debate em 

torno desse dispositivo, a doutrina dominante da primeira metade do século XX tratava a 

concretização como vinculante para o devedor e reconhecia a pretensão do credor de exigir 

                                                 
476 § 359 E 1. “Der Vertrag verpflichtet den Vertragsschließenden zu demjenigen, was sich aus den 

Bestimmungen und der Natur des Vertrages nach Gesetz und Vekehrsitte sowie mit Rücksicht auf Treu und 

Glauben als Inhalt seiner Verbindlichkeit ergiebt” (cf. Mugdan, Materialien II, p. XXXIV) (tradução: “O 

contrato obriga os contraentes àquilo que resulta das determinações contratuais e da natureza do contrato tanto 

segundo a lei e os usos do tráfico, quanto em consideração da boa-fé como conteúdo de sua obrigatoriedade”). 

Mais tarde esse dispositivo tornou-se o § 157 BGB. 
477 Protokolle I, pp. 287 s. [= Mugdan, Materialien II, p. 506]. 
478 Protololle I, pp. 288 s. [= Mugdan, Materialien II, p. 507]. 
479 Mugdan, Materialien II, p. II. Tradução: “Tendo o devedor feito o necessário para a prestação, então a 

relação jurídica obrigacional se restringe à coisa”. 
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a coisa separada, mas negava, com fundamento no princípio da boa-fé (§ 242 BGB), o direito 

do credor de recusar coisa diversa da concretizada, quando ele não tivesse um interesse 

especial na coisa separada, ou ainda reconhecia uma renúncia à concretização com a recusa 

de receber a coisa oferecida.480 Apenas em 1966 esse entendimento sofreu seu primeiro 

abalo, quando Medicus analisou em pormenores os motivos trazidos pelo legislador. A seu 

ver, a transferência do risco não teria como pressuposto a metamorfose da obrigação de dar 

coisa incerta em obrigação de dar coisa certa (teoria da transmudação), pois no caso de mora 

do credor antes da concretização o § 300 II BGB admitiria a transferência do risco, apesar 

de não exigir uma pretensão do credor a uma coisa certa. O argumento de que a justiça e as 

necessidades do tráfico exigiriam conceder ao credor a possibilidade de dispor da coisa desde 

a transferência do risco padeceria de fundamento. Como o credor somente poderia dispor de 

uma coisa com base em um direito real próprio ou em autorização (§ 185 I BGB) e ele apenas 

adquire um direito real com o efetivo cumprimento da obrigação, a concretização não 

guardaria qualquer relação com a possibilidade de dispor da coisa. Em todo o caso, o credor 

poderia dispor livremente de sua pretensão contra o credor cedendo-a a terceiros (§§ 398 ss. 

BGB), o que, no entanto, seria realizado independentemente da concretização.481 

 Da mesma forma, o medo de a revogabilidade da concretização permitir que o 

devedor especule à custa do credor de maneira injusta seria infundado. A maioria da Segunda 

Comissão teria certamente pensado no caso de o devedor ter concretizado uma coisa e, antes 

de entregá-la ao credor, um terceiro aparecesse, oferecesse um preço maior e a recebesse 

imediatamente. Nesse caso, não haveria, porém, um ganho do devedor às custas do credor, 

pois ele poderia obter outra coisa do mesmo gênero em tempo para cumprir a obrigação com 

o credor e, caso ele não conseguisse, ele seria obrigado a restituir os danos causados pela 

mora (§ 286 I BGB) e eventuais danos decorrentes da impossibilidade (§ 287 II a.R. BGB). 

Qualquer ganho auferido pelo devedor seria, portanto, coberto pelo regulamento da mora ou 

da impossibilidade culposa.482 Por último, a alegação da boa-fé seria insatisfatória para 

corrigir os casos de recusa imotivada do credor em receber coisa diversa do mesmo gênero, 

porque ela somente poderia ter lugar, se uma de suas formas estivesse presente. Na hipótese 

da concretização, poder-se-ia pensar no venire contra factum proprium, o que poderia 

ocorrer, se o credor adotasse em momento posterior uma conduta oposta à da concretização, 

por ex., se ele se negasse a receber uma coisa, ele não poderia posteriormente se recusar a 

                                                 
480 Medicus, JuS 6 (1966), 297 (299, nt. 16 e 17). 
481 Medicus, JuS 6 (1966), 297 (301). 
482 Medicus, JuS 6 (1966), 297 (301 s.). 
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receber outra e exigir a que ele havia primeiramente negado. No entanto, na hipótese normal 

de o devedor ter concretizado uma coisa, vendê-la a um terceiro, oferecer uma outra do 

mesmo gênero ao credor e este recusá-la, não caberia o venire..., pois o credor não levou o 

devedor a alienar a coisa a terceiro.483 

 Tendo os motivos do legislador se revelado equivocados, Medicus lançou a tese de 

que no direito alemão a concretização poderia ser desfeita, fundamentando-a tanto nos 

dispositivos do BGB (§§ 243 II e 300 II) quanto em motivos de ordem econômica (redução 

dos custos de armazenamento) e prática (dificilmente o credor examina a coisa antes de 

recebê-la).484 Como seria de se esperar, essa posição ganhou enorme ressonância na doutrina 

e ameaçou se tornar dominante.485 Pouco mais tarde, porém, o entendimento do legislador 

em favor da irrevogabilidade encontrou um forte defensor em Ulrich Huber. A seu ver, os 

motivos da maioria da Segunda Comissão seriam corretos e poderiam ser claramente 

visualizados na compra e venda marítima, pois, tendo sido o comprador avisado do 

embarque da mercadoria por meio de um conhecimento de embarque (Verladeanzeige), 

haveria uma certeza relativa sobre sua data de chegada e ela já adquiriria um valor. O 

comprador poderia, então, negociar a mercadoria com terceiros. Ao mesmo tempo, se a 

concretização fosse revogável, o vendedor poderia alienar a coisa para terceiros se houvesse 

um aumento do preço durante a viagem, especulando, assim, à custa do comprador.486 O 

mesmo poderia ocorrer com compra e venda de remessa terrestre.487 Nesses casos, o 

comprador somente poderia ser protegido contra a especulação do vendedor por meio da 

irrevogabilidade da concretização,488 que, se não decorresse diretamente do § 243 II BGB, 

se basearia nos costumes comerciais.489 Os argumentos trazidos por Medicus não seriam 

decisivos, pois eles teriam em vista somente os casos em que o comprador se recusa a receber 

uma coisa oferecida pelo vendedor, e não quando o desfazimento da concretização ocorre 

antes de uma oferta.490 

 Esse embate entre a maioria e a minoria na Segunda Comissão, mais tarde revivido 

entre Medicus e Huber, reflete-se de maneira bastante peculiar na literatura mais recente. 

Uma parte da doutrina toma partido em favor de Medicus e da minoria da Segunda Comissão, 

                                                 
483 Medicus, JuS 6 (1966), 297 (299 s.). 
484 Medicus, JuS 6 (1966), 297 (302 ss.). 
485 Huber, in: Estudos Ballerstedt, p. 328 e nt. 4. 
486 Huber, in: Estudos Ballerstedt, pp. 345 ss. 
487 Huber, in: Estudos Ballerstedt, pp. 347 s. 
488 Huber, in: Estudos Ballerstedt, p. 348. 
489 Huber, in: Estudos Ballerstedt, p. 346. 
490 Huber, in: Estudos Ballerstedt, p. 348. 
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e defende a possibilidade de o devedor desfazer a concretização, pois o credor não teria, em 

regra, nenhum interesse digno de proteção jurídica (rechtlich schutzwürdiges Interesse).491 

Uma outra parte sustenta, como regra, a irrevogabilidade da concretização corrigida pelo 

princípio da boa-fé (§ 242 BGB) e traz como argumentos a literalidade dos §§ 243 II e 300 

II BGB e a vontade do legislador (na verdade, da maioria da Segunda Comissão).492 Entre 

esses dois polos surgiu um terceiro grupo de autores com uma posição intermediária: a 

possibilidade de desfazer a concretização não poderia ser determinada a priori, mas 

dependeria do interesse envolvido. Em princípio, o § 243 II BGB seria orientado pelo 

interesse do devedor, mas ele também poderia eventualmente proteger interesses do credor. 

Um balanceamento entre os interesses dos envolvidos seria alcançado da seguinte forma: em 

regra, a concretização poderia ser livremente revogada pelo credor, salvo quando o credor 

tiver um interesse na coisa separada. Isso ocorreria, por ex., quando o credor de alguma 

forma colaborasse com a concretização, quando ele verificasse a coisa separada ou ainda 

quando ele recebesse o conhecimento do embarque no caso de transporte marítimo ou 

terrestre.493 Após mais de um século de discussão, alcançou-se, enfim, um compromisso 

entre a maioria e a minoria da Segunda Comissão. 

2. Código Civil de 2002 

(a) Doutrina 

 Em enorme divergência com a riqueza do direito alemão e mesmo com o pequeno, 

mas ainda assim existente debate na literatura do CC/1916, a doutrina do CC/2002 

simplesmente não se manifesta sobre o assunto.494 O debate mal havia começado e já morreu. 

Em verdade, está-se aqui diante de apenas um exemplo da triste perda em profundidade e do 

                                                 
491 Por ex., Larenz, SchuldR I, § 11 I, p. 154. 
492 MüKoBGB/Emmerich (2007) § 243, Rdnr. 34; Looschelders, SchuldR AT, Rdnr. 296 s.; Brox/Walker, 

SchuldR AT, § 8, Rdnr. 7. 
493 Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 III 2, pp. 228 ss.; Staudinger/Schiemann (2015) § 243, Rdnr. 43; 

Canaris, JuS 47 (2007), 793 (796 s.); Esser/Schmidt, SchuldR AT I.1, § § 13 I, p. 227; Harke, Allgemeines 

SchuldR, § 9, Rdnr. 213; Westermann/Bydlinski/Weber, SchuldR AT, Rdnr. 3/15. Em sentido semelhante, 

Ernst propõe uma inversão da pergunta de “quando é permitida a desconcretização” para “quais requisitos são 

necessários para o credor ter uma pretensão a uma coisa determinada” – Cf. Estudos Knobbe-Keuk, pp. 102 

ss. 
494 Diniz, Curso II, pp. 98 ss.; Birenbaum, in: Obrigações, pp. 129 ss.; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 160 ss.; 

Lotufo, Código Civil II, Com. arts. 244, 245 e 246, pp. 42 ss.; Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, 

Com. arts. 245 e 246, pp. 97 ss.; Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. arts. 245 e 246, 

pp. 512 ss.; Gonçalves, Direito Civil II, pp. 81 s.; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, pp. 55 ss.; 

Monteiro de Barros, Manual II, pp. 45 ss.; Lôbo, Obrigações, pp. 122 ss.; Carvalho Neto/Fugie, Código Civil 

II, Com. arts. 245 e 246, pp. 25 ss.; Carvalho Neto, Curso II, pp. 59 ss. 
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retrocesso da literatura brasileira em diversas áreas, ambos resultado de um amplo processo 

de depauperação e decadência iniciado já na primeira metade do século XX ou ainda antes. 

(b) Posicionamento 

 Se a vinculação do intérprete do BGB ao resultado do debate da Segunda Comissão 

sobre a revogabilidade da concretização no direito alemão pode ser questionado do ponto de 

vista metodológico por não ter encontrado correspondência expressa na literalidade do § 243 

II BGB,495 ele é ainda menos vinculante para o intérprete do CC. Em princípio, nada 

impediria que o ponto de vista da maioria da Segunda Comissão se impusesse pela 

autoridade do argumento, ou seja, por ser correta no resultado, mas também isso se mostrou 

duvidoso em vista da evolução do debate durante o século XX. As idas e vindas da doutrina 

alemã levaram ao resultado de que, embora seja necessário fixar o momento a partir do qual 

o devedor não pode desfazer a concretização para o credor poder dispor da coisa antes de 

recebê-la, essa determinação não pode ocorrer a priori, mas depende de outros elementos, 

especialmente do interesse do credor no caso concreto e dos costumes do tráfico. Por outras 

palavras, a concretização é em regra revogável, mas pode ser irrevogável, quando o interesse 

do credor assim o exigir. Por seu turno, todos os argumentos da maioria da Segunda 

Comissão revelaram-se ao menos parcialmente equivocados. Nem sempre, mas somente em 

alguns casos o credor tem interesse em alienar a coisa antes de sua entrega, o credor sempre 

está protegido contra a especulação do devedor por meio do regulamento da 

responsabilidade civil sobre os distúrbios da relação jurídica e a boa-fé não é o instrumento 

adequado para corrigir a irrevogabilidade quando ela leve a resultados injustos. Quanto ao 

abuso de direito em especial, ele não apenas é um instituto jurídico questionável tanto pela 

sua origem quanto pela sua função,496 como também desnecessário para resolver o problema 

em exame.497 No final das contas, o acomplamento de Fulgêncio e Carvalho Santos com a 

doutrina alemã acabou induzido-os a erro. 

 No sistema do direito brasileiro vigente, o desfazimento da concretização é 

concebível quando ela ocorre por meio da separação seguida do envio de um aviso ao credor 

(arts. 245 e 246) ou quando o vendedor entrega uma coisa ao transportador (art. 494), mas, 

                                                 
495 Sobre as teorias da interpretação histórica, cf., dentre outros, Kramer, Juristische Methodenlehre, pp. 121 

ss., especialmente 138 ss. Ver também Bydlinski, Juristische Methodenlehre, pp. 449 ss. 
496 A respeito, Gordley, in: Prohibition, pp. 33 ss.; Haferkamp, Die heutige Rechtsmißbrauchslehre, passim. 
497 Além do argumento de Medicus acima mencionado, o venire contra factum proprium não pode ser 

empregado para impedir o credor de exigir a coisa separada, pois, tendo sido a concretização realizada pelo 

devedor, somente este – e não aquele – poderia ter criado uma expectativa de a coisa separada ser entregue, o 

que levaria à impossibilidade de o devedor desconcretizar, e não de o credor insistir na coisa separada. Sobre 

os requisitos do venire..., cf. Schmidt, RDCC 3, vol. 7 (2016), 421 (429). 
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antes de ela ser entregue ao comprador, altera o seu destino e ela acaba por ser entregue a 

um terceiro.498 Em nenhuma dessas situações há, a nosso ver, qualquer motivo para impor a 

irrevogabilidade. O entendimento de Nonato padece de um defeito de pressuposto, pois, 

como vimos,499 no direito vigente (e no do CC/1916) a obrigação de dar coisa incerta 

permanece de dar coisa incerta após a concretização e somente se transforma em obrigação 

de dar coisa certa com a efetiva entrega da coisa. A concretização de fato direciona a dívida 

para uma coisa determinada, mas isso não a torna obrigação de dar coisa certa para todos os 

efeitos; pelo contrário, seu conteúdo permanece de obrigação de dar coisa incerta. Isso é 

especialmente claro na seguinte hipótese, parcialmente já delineada acima:500 “A” vende a 

“B” um computador de seu estoque de vinte para ser entregue em uma semana. Dois dias 

antes do vencimento, “A” separa uma coisa e envia um e-mail a “B” informando-lhe que o 

computador já havia sido separado do estoque e encontrava-se em um espaço reservado de 

sua loja. No dia aprazado para a entrega, “B” decide fazer uma análise mais minuciosa da 

mercadoria e, durante um teste, identifica um defeito de uma peça específica cujo efeito é 

reduzir substancialmente a velocidade da máquina. Por esse motivo, ele rejeita a coisa por 

não estar em conformidade com a comprada (art. 313). Tivesse a compra e venda de coisa 

incerta se transformado em de coisa certa com a concretização, o comprador somente poderia 

resolver o contrato por inadimplemento e recuperar os danos por meio de indenização (art. 

475). Esse resultado seria, porém, não apenas insatisfatório, como não corresponderia aos 

usos do tráfico nem ao interesse das partes, pois o vendedor poderia entregar outra coisa em 

perfeito estado e o comprador somente estaria satisfeito com o recebimento do produto.501 

 Para fins de desconcretização, o elemento decisivo encontra-se, a nosso ver, no 

objetivo (telos) do instituto jurídico: como a concretização é, em regra, realizada em 

benefício do devedor, pois a partir dela ele não é mais responsável pela perda e deterioração 

de todas as coisa do gênero por fato não imputável a nenhuma das partes, mas apenas pela 

perda e deterioração da coisa separada, não há por que impedir o desfazimento da 

concretização, quando suas consequências já não correspondem a seu interesse.502 Esse 

ponto pode ser ilustrado com o seguinte exemplo.503 O vendedor “V” celebra com o 

                                                 
498 A hipótese de venda de coisas que normalmente se recebem contando, pesando, medindo e assinalando está 

pré-excluída, porque a norma no art. 492 § 1º somente incide quando o fato não imputável a nenhuma das 

partes ocorrer durante o ato de contar, pesar, medir o assinalar. 
499 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
500 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
501 Ver também as considerações sobre impossibilidade da coisa concretizada em Cap. IV, C.II, infra. 
502 Ver ainda interpretação do art. 246 em Cap. IV, C.II, infra. 
503 Inspirado em Canaris, JuS 47 (2007), 793 (793). 
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comprador “C” um contrato de compra e venda sobre um automóvel de determinado ano e 

cor (coisa incerta) para ser entregue em um mês. Três dias antes do vencimento, “V” 

comunica a “C” que seu automóvel já se encontra pronto na concessionária e, caso ele queira, 

pode vir buscar antes do prazo avençado. Um dia depois do aviso, ladrões invadem a 

concessionária de “V” e levam exatamente o carro separado para “C”. Negar aqui a 

possibilidade de “V” desfazer a concretização e entregar um novo automóvel tem como 

consequência o desfazimento do negócio: “V” estaria livre de seu dever de entregar um 

automóvel a “C”, mas também deveria devolver a quantia recebida a título de pagamento 

(art. 234). Mas se “V” tiver outros automóveis do mesmo gênero em um de seus armazéns e 

puder reduzir o prejuízo causado pelo roubo cumprindo seu contrato com “C”, por que ele 

deveria ser impedido sob o argumento de que teria ocorrido a concretização e ela não poderia 

ser desfeita? Proibir aqui o desfazimento da concretização é incorreto, porque frustraria o 

próprio objetivo da norma e levaria a resultados econômicos indesejados. 

 Em vista desses argumentos, o mais correto em vista do direito brasileiro vigente é 

admitir a revogabilidade da concretização. Se a obrigação de dar coisa incerta mantém o 

mesmo conteúdo até a entrega da coisa e uma irrevogabilidade levaria a resultados 

inaceitáveis, o natural é permitir ao credor desfazer a concretização quando lhe aprouver. 

Essa regra deve, porém, ser temperada, sempre que houver interesse de uma ou ambas as 

partes na entrega da coisa separada. Quando a escolha competir ao credor, o devedor não 

pode desfazê-la, pois do contrário ele frustraria o próprio objetivo do credor de assegurar ele 

mesmo a escolha de uma coisa que melhor corresponda a seu interesse. Da mesma forma, se 

o credor de alguma forma participar da separação ou se, conforme os usos do tráfico, for 

comum o credor dispor da coisa a partir da concretização, o devedor não pode desfazê-la 

unilateralmente, pois a partir desse momento o credor passou a ter um interesse especial 

sobre a coisa separada. Por último, mais difícil de analisar é o caso de a concretização 

competir a terceiro: como ele atua no interesse de ambas as partes, é naturalmente vedado 

ao devedor misturar a coisa escolhida com outra, pois, do contrário, o próprio fim de atribuir 

a escolha a uma pessoa neutra seria frustrado. No entanto, ao menos em princípio nada 

impede que o próprio terceiro desfaça a concretização quando necessário, por ex., se, após 

ter escolhido uma coisa, ele constata que a coisa separada tem um defeito oculto e, para 

evitar problemas no futuro, escolhe outra em seu lugar. O critério decisivo é preservar o 

máximo possível os interesses envolvidos no desenvolvimento do contrato conforme a 

vontade das partes. O mesmo vale para o caso de a escolha tiver de ser realizada pelo juiz. 
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V. Resultado parcial e balanço 

 No presente tópico, foram analisados três possíveis efeitos da concretização no 

direito brasileiro vigente à luz do desenvolvimento histórico-evolutivo da compra e venda 

de coisa incerta: a perfeição, a metamorfose ou não da obrigação de dar coisa incerta em de 

dar coisa certa e a possibilidade de desfazer a concretização. No sistema do CC, “perfeição” 

não tem mais, como no direito romano e no ius commune, o significado de deslocar o risco 

da coisa para o comprador, pois o direito vigente segue os princípios da unidade combinado 

com o da tradição e acopla transferência da propriedade com a transmissão do risco (res perit 

domino). Manter o conceito de “perfeição” somente causaria desentendimentos, pois ele se 

sobreporia com a concretização no papel de deslocar apenas o risco da prestação. Quanto ao 

efeito da concretização sobre a estrutura da obrigação de dar coisa incerta, mesmo após o 

direcionamento da obrigação a uma coisa certa ela continua a ter o conteúdo de obrigação 

de dar coisa incerta; no direito vigente a metamorfose somente ocorre com o cumprimento 

da obrigação. Em termos dogmáticos, o CC seguiu a teoria da obrigação de dar coisa incerta 

concretizada entre a concretização e o cumprimento e, após o cumprimento, a teoria da 

transmudação. Por último, o devedor pode, em regra, desfazer a concretização quando bem 

lhe aprouver, pois o direcionamento da obrigação a uma coisa certa é normalmente realizado 

em seu benefício. Quando, porém, houver in concreto interesse de uma (especialmente do 

credor) ou de ambas as partes na coisa separada, deve ser negada a possibilidade de 

desconcretizar. 

 Do ponto de vista histórico-evolutivo, o direito brasileiro afastou-se tanto do direito 

romano quanto do ius commune e do direito lusitano das Ordenações Filipinas. “Perfeição” 

não é mais utilizado, como em Gonçalves da Sylva, para diferenciar conclusão, implemento 

de condição suspensiva, transferência do risco da coisa e cumprimento do contrato. No CC 

ela designa apenas conclusão do contrato (art. 434 caput) ou requisito de eficácia plena da 

compra e venda sob condição suspensiva (arts. 482 e 509). Decisivo, porém, é o fato de a 

compra e venda de coisa incerta não ser mais compreendida como uma exceção à compra e 

venda de coisa certa. Pelo contrário, a compra e venda de coisa incerta tem um caráter 

autônomo diante da de coisa certa. A concretização não desempenha mais, como a mensura 

no ius commune, o papel de reconduzir a compra e venda de coisa incerta ao standard da 

compra e venda de coisa certa. É possível tanto transferência do risco da prestação e da coisa 

(art. 492 § 1º) quanto extinção da obrigação sem concretização nem transferência de 

qualquer risco (na hipótese de compensação). E mesmo após a coisa ter sido concretizada, a 

compra e venda de coisa incerta mantém o seu conteúdo de obrigação de dar coisa incerta 
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até o momento do cumprimento do contrato e o vendedor pode, em regra, desfazer a 

concretização quando lhe for conveniente. Os únicos resquícios estruturais da emptio 

venditio do direito romano e do ius commune encontram-se na exigência da existência da 

coisa no momento do implemento de condição suspensiva e no regulamento do CC sobre 

vício da coisa da compra e venda. 

D. Considerações finais e resumo 

 A finalidade do presente capítulo foi explorar minuciosamente todos os aspectos 

dogmáticos da concretização no direito brasileiro sob a perspectiva histórico-evolutiva. Para 

tanto, subdividiu-se o tema em três grandes partes: os modelos de concretização, o ato de 

concretizar e suas formas, e, por último, seus efeitos. Quanto ao modelo de concretização, o 

legislador brasileiro combinou sua herança histórica com a experiência alienígena. No 

processo de elaboração do CC/1916, Bevilaqua inspirou-se em alguns artigos do Esboço do 

Teixeira de Freitas ao elaborar o regulamento da obrigação de dar coisa incerta, importou 

um dispositivo do BGB (§ 447) e a Comissão Revisora copiou outro do projeto de Coelho 

Rodrigues (art. 593). O resultado foi uma inconveniente mistura de teorias que, com uma 

relevante modificação por Agostinho Alvim no art. 245, se perpetuou no CC/2002. No direito 

vigente, o problema da concretização é regulamentado em três normas: (i) pela regra geral, 

a concretização exige escolha de uma coisa seguida do envio de um aviso ao credor (arts. 

245 e 246); (ii) em se tratando de compra e venda de coisas que normalmente se recebem 

contando, pesando, pedindo ou assinalando, pode haver transferência do risco da prestação 

e da coisa sem concretização (art. 492 § 1º); (iii) na compra e venda de remessa a 

concretização ocorre, nos termos na teoria do fornecimento, quando a coisa separada é 

entregue ao transportador (art. 494). Analisadas em seu conjunto, essas regras de fato levam 

a soluções justas e aderentes à realidade quando corretamente aplicadas, mas o resultado 

final acaba sendo insatisfatório pela dificuldade de compreender e aplicar o sistema como 

um todo. Uma mudança da lei no sentido de sistematizar essas normas em um regulamento 

enxuto e coerente seria muito bem-vinda. 

 O ato de concretizar é um ato jurídico em sentido estrito, salvo quando decorrer de 

um fato diverso da conduta humana, por ex., quando ele for realizado por meio de sorteio, 

caso em que será um fato jurídico em sentido estrito. Em regra, a concretização competirá 

ao devedor (art. 244, 1ª parte), mas se as partes estabelecerem de maneira diversa no contrato 

ou a natureza do contrato o exigir, ela poderá ser realizada pelo credor ou mesmo por 

terceiro. Em havendo pluralidade de figurantes (na parte passiva ou ativa) ou de terceiros, 
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recorre-se à analogia com a obrigação alternativa e exige-se a unanimidade. Se a parte 

competente não concretizar a dívida em tempo hábil, ela poderá ser transferida para a outra 

parte e, havendo pluralidade de optantes e não sendo possível alcançar a unanimidade, a 

concretização será realizada pelo juiz. O acordo entre as partes sobre a coisa certa a ser 

entregue não constitui uma concretização propriamente dita, mas uma novação do objeto 

mediato do contrato (art. 360 I), que passa de coisa incerta para coisa certa. A mora pode ter 

o efeito de concretizar a coisa, quando o vendedor a separa para o comprador (arts. 394 ss.) 

ou, em se tratando de coisas que normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou 

assinalando, quando ele as põe à disposição do comprador no tempo, lugar e modo 

combinados (art. 492 § 2º). Por fim, a extinção de parte do gênero até o mínimo necessário 

para o cumprimento não implica uma concretização ipso iure, mas ainda exige um ato para 

tanto, pois podem surgir novas coisas do mesmo gênero entre o perecimento e o vencimento 

da obrigação e, na hipótese de o vendedor ter celebrado diversos contratos sobre todas as 

coisas, a concretização ipso iure significaria obrigá-lo a adimplir todos os contratos com a 

mesma coisa, o que, por sua vez, teria a inaceitável consequência de tratá-lo como um 

vendedor de coisa certa que aliena a mesma coisa a diversas pessoas. 

 O principal efeito da concretização é deslocar o risco da prestação para o comprador, 

com a consequência de que o vendedor somente é obrigado a entregar a coisa separada e o 

credor somente pode exigir dele essa mesma coisa. Isso não significa, porém, uma 

metamorfose do conteúdo da compra e venda de coisa incerta em de coisa certa. No direito 

brasileiro vigente, há uma mistura de duas teorias: entre a concretização e a entrega da coisa, 

segue-se a teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada, ou seja, apesar de a 

obrigação ser direcionada a uma coisa determinada, ela continua a ser de coisa incerta; 

depois da entrega, adota-se a teoria da transmudação, pois a obrigação de dar coisa incerta 

passa a ser tratada para todos os efeitos (especialmente os vícios da coisa) como obrigação 

de dar coisa certa. Embora o CC ainda fale de perfeição da compra e venda (arts. 482 e 509), 

esse conceito não desempenha qualquer função na compra e venda de coisa incerta. 

Enquanto no ius commune a equiparação entre compra e venda de coisa incerta e emptio ad 

mensuram levou os juristas da época a utilizar o conceito de perfeição como momento 

determinante para a transferência do risco da coisa para o vendedor a partir do momento da 

medição (mensura), no direito vigente a concretização transfere o risco da prestação e a 

entrega (ou constituição em mora) o risco da coisa. Os resquícios da perfeição quanto à 

conclusão (arts. 434 caput e 482) e quanto à obrigação (art. 509) deveriam ser eliminados, 

pois eles implicam uma desnecessária duplicidade de nomes para designar um mesmo 
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fenômeno jurídico (perfeição quanto à conclusão confunde-se com as regras de formação 

dos contratos e perfeição quanto à obrigação com o implemento da condição suspensiva). 

Em consonância com a teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada, a concretização 

pode ser desfeita, salvo quando houver um interesse de uma ou ambas as partes na coisa 

separada. 

 No conjunto, o regulamento da concretização significou um afastamento do ius 

commune e, por tabela, do direito romano. O CC manteve poucas características da compra 

e venda de coisa incerta tal como entendida pelos juristas medievais. No direito brasileiro 

vigente, a concretização não ocorre somente com a efetiva entrega da coisa, mas com a 

separação combinada com um aviso (arts. 245 e 246) ou com a entrega da coisa separada ao 

transportador (art. 494). Em se tratando de compra e venda de coisas que normalmente se 

recebem contando, pesando, medindo ou assinalando (art. 492 § 1º), a transferência dos 

riscos ocorre mesmo independentemente de uma concretização. Por outras palavras, no CC 

a concretização não apenas pode ocorrer em qualquer momento entre a conclusão do contrato 

e a efetiva entrega, como o dever do vendedor pode se extinguir sem mesmo ter havido 

concretização. A compra e venda de coisa incerta não é tipo dependente da obrigação de dar 

coisa certa, nem tem de ser reconduzida a essa para o seu cumprimento normal. Esse 

afastamento se revela de maneira ainda mais clara nos efeitos da concretização: no CC ela 

mantém seu conteúdo de obrigação de dar coisa incerta mesmo depois da concretização, que 

pode ser desfeita enquanto não houver um interesse de uma ou ambas as partes na coisa 

separada. Mesmo assim, restaram dois resquícios, nomeadamente a restrição do comprador 

de coisa incerta aos vícios da coisa da obrigação de dar coisa certa e, no caso de negócio sob 

condição suspensiva, o requisito de existência da coisa no momento do implemento da 

condição para que o negócio jurídico possa irradiar todos os seus efeitos (nec emptio...). 

 Em todo esse processo de mudança e aquisição de autonomia do direito brasileiro em 

matéria de concretização sobressaiu-se a figura de Teixeira de Freitas. Apesar de ter vivido 

longe dos centros de debate de sua época e, até onde se sabe, desconectado do debate alemão 

do período (salvo em obras traduzidas), o Jurisconsulto brasileiro não apenas iniciou o 

debate sobre concretização no Brasil, como ainda criou um mecanismo que, no resultado, 

em muito se aproximava na teoria de Thöl, mas ao mesmo tempo alcançava os resultados 

almejados por Jhering sem incorrer nos inconvenientes da teoria do fornecimento. Em um 

ordenamento (como no concebido no Esboço) que seguisse o princípio da tradição e 

acoplasse a transferência do risco à transmissão da posse (máxima res perit domino), não 

haveria maior prejuízo ao credor, se a coisa perecesse ou se deteriorasse, afinal, ele não 
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arcaria com todo o prejuízo, como no ius commune, mas apenas deixaria de receber a coisa 

sem ter de pagar por ela. A maior inovação de Teixeira de Freitas consistiu, porém, em 

fundar a teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada: no sistema do Esboço, a 

obrigação de dar coisa incerta mantinha seu conteúdo de dar coisa incerta mesmo depois da 

concretização, pois, caso o devedor destruísse ou danificasse a coisa por sua culpa, o credor 

poderia exigir outra coisa do mesmo gênero (art. 925 n. 1º e 3º). Em pleno Brasil do século 

XIX, Teixeira de Freitas avançava mais rápido do que a ciência do direito na Europa e 

deixava um legado ainda hoje negligenciado por grande parte dos juristas nacionais. É uma 

pena que nem o legislador do CC/1916 nem o do CC/2002 tenha aproveitado toda essa 

riqueza. Tivesse o Esboço se tornado lei, o Brasil teria, sem sombra de dúvidas, um dos 

regulamentos sobre concretização mais refinados do mundo. 
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Capítulo IV – Distúrbios da relação jurídica na compra e venda de coisa 

incerta 

 Até aqui a compra e venda de coisa incerta foi analisada quanto ao seu surgimento e 

perfil constitutivo. No primeiro capítulo, foi delimitada sua origem histórica, desde seu 

nascimento como uma “mal compreensão produtiva” das fontes romanas durante o ius 

commune1 e suas implicações para a estrutura da emptio venditio,2 passando pelo direito 

lusitano,3 pelo direito brasileiro do século XIX,4 pelos projetos de código civil5 e pelo direito 

brasileiro do século XX até chegar ao CC/2002.6 Fixado o contexto histórico, o segundo 

capítulo teve a finalidade de estabelecer as características da compra e venda de coisa incerta, 

em especial o conceito de gênero e seus requisitos,7 o conteúdo do dever do vendedor antes 

e depois da concretização,8 o fato de a compra e venda de uma quantidade de coisas de um 

determinado estoque ser igual a qualquer compra e venda de coisa incerta,9 a 

inadmissibilidade da compra e venda de imóvel incerto10 e sua diferenciação diante de outros 

contratos (a compra e venda alternativa, a desnecessidade da compra e venda à conta, a peso 

e à medida, e o contrato de fornecimento).11 O terceiro capítulo foi destinado a analisar a 

concretização em todas as suas minúcias: quais eram os modelos estrangeiros mais 

importantes para compreensão do direito brasileiro,12 quais foram adotados pelo CC (arts. 

245 e 246, 492 § 1º e 494),13 qual a estrutura do ato de concretizar,14 como ele é efetuado,15 

a possibilidade de outros modos de concretizar16 e as consequências jurídicas da 

concretização.17 Em termos globais, foram analisados o surgimento histórico, os 

pressupostos de ocorrência da compra e venda de coisa incerta e como ela passa da fase entre 

a conclusão e a concretização para a fase entre a concretização e o cumprimento. Essa é a 

                                                 
1 Cap. I, B.II, supra. 
2 Cap. I, B.III, supra. 
3 Cap. I, C.II, supra. 
4 Cap. I, C.III, supra. 
5 Cap. I, C.IV, supra. 
6 Cap. I, C.V, supra. 
7 Cap. II, B.II, supra. 
8 Cap. II, B.III, supra. 
9 Cap. II, B.IV, supra. 
10 Cap. II, B.V, supra. 
11 Cap. II, C, supra. 
12 Cap. III, A.II e III, supra. 
13 Cap. III, A.IV, supra. 
14 Cap. III, B.II, supra. 
15 Cap. III, B.III, supra. 
16 Cap. III, B.IV, supra. 
17 Cap. III, C, supra. 
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vida normal da compra e venda de coisa incerta: como qualquer outra obrigação, se tudo 

ocorrer como o planejado no programa contratual, o dever de prestação do vendedor 

extingue-se com a entrega da coisa. 

 No entanto, em todas essas fases e mesmo após a entrega da coisa podem ocorrer 

outras vicissitudes, como a coisa ser perdida ou deteriorada em um acidente, descobrir-se 

um defeito oculto ou ainda surgir um terceiro reivindicando a coisa alegando ser o seu 

proprietário. Objetivo do presente capítulo é analisar todas as anormalidades que podem 

ocorrer na vida da compra e venda de coisa incerta em vista do direito brasileiro vigente, isto 

é, desde a conclusão do contrato até sua entrega e mesmo possíveis infortúnios após a entrega 

da coisa, mas que implicam a atribuição do prejuízo a uma das partes ou a responsabilidade 

delas. Aqui aparecerão diversos institutos jurídicos ligados à teoria geral das obrigações 

(como a impossibilidade), à teoria geral dos contratos (por ex., o vício redibitório e a evicção) 

e à compra e venda em si (alguns tipos específicos desse contrato, e.g., a com reserva de 

domínio) que, embora tenham um papel decisivo para as conclusões, somente poderão ser 

analisados na medida do necessário para compreender suas peculiaridades quando aplicados 

à compra e venda de coisa incerta. Assim como em outras partes deste trabalho, a perspectiva 

histórica será fundamental para determinar o significado de alguns conceitos no direito 

brasileiro vigente. Quando a literatura ou a lei brasileira fizer referência a conceitos 

estrangeiros ou quando o debate no exterior puder ser de alguma forma produtivo para 

entender os problemas sob análise, far-se-á uma breve incursão na literatura estrangeira. 

Como nos capítulos anteriores, a literatura mais relevante é a alemã, não apenas por ter dado 

maior desenvolvimento ao assunto, mas especialmente porque ela teve maior influência 

sobre os autores nacionais e, consequentemente, sobre o direito brasileiro. 

 A análise dos distúrbios da relação jurídica da compra e venda de coisa incerta é 

dividida em três partes. Primeiramente, serão tratados alguns pressupostos fundamentais (A) 

sem os quais o leitor teria dificuldades de compreender nossos argumentos, porque partimos 

de uma visão do direito das obrigações brasileiro bastante diferente da apresentada pela 

doutrina dominante. Nessa parte ficará claro, por ex., o motivo do próprio título deste 

capítulo, ou seja, por que falamos em “distúrbios da relação jurídica” em vez de 

“inexecução”, “inadimplemento” ou termos afins.18 Alguns pontos específicos, mas 

decisivos para a construção do sistema dos distúrbios da prestação serão brevemente 

elucidados em notas de rodapé, a fim de evitar maiores digressões. Em seguida, para facilitar 

                                                 
18 Cap. IV, A.II, infra. 
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o trabalho do intérprete ao aplicar o CC, as anomalias serão analisadas conforme o momento 

em que podem ocorrer na vida da compra e venda de coisa incerta. Partindo-se desse critério 

temporal, os distúrbios foram divididos em duas fases: entre a conclusão do contrato e a 

concretização (B) e após a concretização, incluindo-se aqui inclusive o período depois da 

entrega da coisa ao comprador (C). Assim como cada uma dessas fases apresentou diversas 

peculiaridades, seja quanto aos requisitos de constituição (por ex., determinabilidade do 

gênero), seja quanto a seus efeitos (assim, a restrição do objeto mediato do contrato a uma 

coisa certa após a concretização), também quanto aos distúrbios aparecerão inúmeros pontos 

de divergência diante da compra e venda de coisa certa. 

A. Pressupostos fundamentais 

I. Considerações gerais 

 A conformação dogmática da compra e venda de coisa incerta não pode ser deduzida 

a priori de um conceito absoluto a partir do qual regras seriam extraídas; pelo contrário, ela 

decorre do confronto das normas de direito positivo deste contrato com todas as regras dos 

outros institutos jurídicos que compõem o sistema do CC. Como vimos acima, o sistema de 

transferência de propriedade de coisas imóveis impede a compra e venda de imóvel incerto 

no direito brasileiro, pois, se a partir da celebração da escritura pública de compra e venda 

qualquer interessado pode requerer o registro desde que arque com os respectivos custos (art. 

217 LRP), seria necessário celebrar uma outra escritura pública de compra e venda para 

indicar nela o imóvel concretizado.19 Além disso, o sistema de transmissão de propriedade 

tem ao menos mais um impacto importante sobre os contratos: como no direito brasileiro a 

compra e venda não irradia imediatamente efeitos reais, não há qualquer impedimento em 

admitir uma compra e venda de coisa incerta duradoura e, portanto, não existe motivo para 

se admitir o contrato de fornecimento como contrato inominado.20 No último capítulo, 

analisamos a influência do sistema de transferência de propriedade sobre a concretização: 

tendo o direito positivo brasileiro adotado os princípios da unidade e da tradição, a 

concretização não tem a força de transmitir a propriedade da coisa para o comprador (como 

no direito francês), mas apenas de direcionar o objeto mediato do contrato a uma coisa 

certa.21 Por último, concluímos ainda que o fato de o legislador não ter admitido a 

possibilidade de o vendedor de coisa incerta entregar outra, caso após a entrega se descubra 

                                                 
19 Cap. II, B.V.2, supra. 
20 Cap. II, C.IV.3, supra. 
21 Cap. III, A.III, supra et passim. 



 

412 

 

um vício oculto, implica uma escolha legislativa pela teoria da transmudação após a entrega 

da coisa.22 

 Essa compreensão do sistema do CC em que a compra e venda de coisa incerta está 

inserida também é fundamental para o estudo de seus distúrbios. A fim de delimitar esse 

contexto normativo, o presente item persegue dois objetivos. Primeiro, ele deve estabelecer 

as linhas mestras dos distúrbios da prestação no direito vigente bem como a terminologia a 

partir dos quais o raciocínio do presente capítulo será desenvolvido. Segundo, e igualmente 

importante, ele deve comprovar algumas das afirmações desenvolvidas nos capítulos 

anteriores as quais não podiam ser tratadas em pormenores. Isso vale especialmente para a 

vigência, conteúdo e alcance da regra res perit domino para a compra e venda, utilizada como 

pressuposto desde o primeiro capítulo,23 e para a distinção entre risco da coisa e risco da 

prestação, mencionada já no primeiro capítulo24 e levemente aprofundada no terceiro.25 Dois 

temas são relevantes aqui: os distúrbios da relação jurídica na compra e venda (II) e os 

contornos da teoria dos riscos na compra e venda (III). Essa parte do trabalho se alongará 

um pouco mais do que o desejado, mas não há como encurtá-la sem sacrificar o entendimento 

dos itens subsequentes. 

II. Contornos dos distúrbios da relação jurídica na compra e venda 

 Um dos temas mais intrincados do direito civil brasileiro é o das consequências de 

determinados fatores, como a destruição da coisa e o atraso da prestação, sobre a relação 

jurídica obrigacional. As dificuldades já começam no nomen iuris para designar os 

problemas envolvidos. A maioria dos autores segue a lei e adota “inadimplemento” (ou 

“incumprimento”),26 enquanto outros falam em “descumprimento”,27 “inexecução”28 ou, 

influenciados direta ou indiretamente pela literatura alemã, fazem referência ao termo 

“distúrbios da prestação” (Leistungsstörungen).29 Não é possível realizar uma análise 

profunda desse tema no presente estudo.30 Aqui basta indicar que consideramos “distúrbios 

da relação jurídica” mais adequado por quatro motivos. Primeiro, o ponto de referência dos 

                                                 
22 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
23 Cap. I, C.IV.1 e V, supra. 
24 Por ex., Cap. I, B.III.2.(c) e C.IV.1, supra. 
25 Por ex., Cap. III, A.II.5 e C.I, supra. 
26 Martins-Costa, Comentários V.2, pp. 108 s. e Com. art. 389, pp. 216 ss., especialmente 221 ss.; Aguiar Jr., 

Extinção, pp. 91 ss. et passim. 
27 Steiner, Descumprimento contratual, p. 128. 
28 Alvim, Da inexecução, passim; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, pp. 164 ss.  
29 Martins-Costa, Comentários V.2, Com. art. 393, p. 285, nt. 388; Lôbo, Obrigações, p. 239. 
30 Ver, porém, interessantes considerações em Schur, Leistung und Sorgfalt, pp. 33 ss. 



 

413 

 

distúrbios não é a prestação em si, mas a relação jurídica, pois a ocorrência de determinados 

fatos não influi apenas na prestação, mas impactam na própria relação jurídica, que pode 

irradiar outros deveres (por ex., o dever de informar) ou se transformar (por ex., o dever 

secundário de indenizar ou ainda o reequilíbrio das prestações). Segundo, o uso de “relação 

jurídica” em lugar de “inadimplemento” tem a vantagem de incluir dentre os distúrbios a 

violação de deveres laterais, como o de lealdade, informação e proteção. Terceiro, 

diferentemente de “inadimplemento”, “distúrbios da relação jurídica” abrange não apenas 

aquelas vicissitudes que ocorrem após a formação do vínculo e se pautam pela prestação, 

mas também alcança a culpa in contrahendo, a qual se liga ao momento de formação da 

relação jurídica. Quarto, essa terminologia ainda engloba tanto a responsabilidade por 

garantia no vício redibitório, a qual é compreendida como um distúrbio da própria relação 

jurídica (e não do dever de prestar em si), quanto a revisão judicial e a onerosidade excessiva, 

as quais se relacionam não com as prestações isoladamente consideradas, mas com o 

rompimento da paridade entre as duas prestações consideradas no contexto da relação 

jurídica.31 

 Embora existam na literatura brasileira tentativas de sistematizar os distúrbios da 

relação jurídica, elas não nos parecem ser suficientes para abarcar todo o fenômeno 

obrigacional. Por um lado, apesar de se dar ênfase (justificada) à existência de deveres 

laterais, acaba-se muitas vezes por ignorar as peculiaridades da lei brasileira em prol de 

doutrinas estrangeiras e peca-se por não construir um sistema a partir dos dispositivos do 

CC. Esse é, por ex., o caso da violação positiva do contrato (ou do crédito), como veremos 

a seguir.32 Por outro lado, há certa tendência de misturar distúrbios da relação jurídica (causa) 

com os modos de liberação das partes do dever de prestar e eventual dever de indenizar 

(possíveis consequências). É o que acontece com a famosa classificação do inadimplemento 

em absoluto e relativo (mora): ao eleger a possibilidade da prestação e sua utilidade para o 

credor como um dos critérios de distinção,33 a doutrina juntou em um só conceito 

                                                 
31 No direito alemão em vista de “Leistungsstörungen”, cf. Schur, Leistung und Sorgfalt, pp. 42 ss. 
32 Cap. IV, A.II.1, infra. 
33 Martins-Costa, Comentários V.2, pp. 108 s.; Eadem, in: Estudos Muniz, p. 614; Ferreira da Silva, 

Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, pp. 36 ss.; Aguiar Jr., Comentários VI.2, Com. art. 475, pp. 535 s., 543; 

Peteffi da Silva, RAASP 22, n. 68 (2002), 135 (145); Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, 

Com. art. 389, pp. 696 s.; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 389, p. 342; Castro 

Filho/Andrade/Mesquita/Scavone Jr., Comentários IV, Com. art. 394, p. 462; Miragem, Obrigações, pp. 494 

s.; Lôbo, Obrigações, p. 237; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 174, pp. 305 ss.; Furtado, Mora, pp. 15 

ss.; Oliveira Martins, Mora, pp. 33 ss.; V. L. P. Ferreira da Silva, Extinção, pp. 127 ss.; Cavalli, Mora, pp. 46 

ss. et passim; Diniz, Curso II, p. 422; Lotufo, Código Civil II, Com. art. 389, pp. 427 s.; Venosa, Direito Civil 

II, pp. 367 ss.; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 165; Monteiro de Barros, Manual II, pp. 164 s.; 

Gonçalves, Direito Civil II, p. 373; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 485 ss.; Tartuce, Direito Civil II, p. 202; 
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(inadimplemento absoluto) dois problemas diferentes, nomeadamente a impossibilidade da 

prestação e o direito de o devedor retomar sua liberdade de contratar desligando-se do 

contrato por não ter mais interesse no contrato (resolução).34 / 35 Essa mistura – ou melhor, 

confusão – tem os inconvenientes não apenas de tornar o conceito de inadimplemento 

absoluto impreciso por abarcar diversas hipóteses completamente diferentes, como também 

de deslocar os institutos jurídicos da impossibilidade e da resolução para segundo plano, 

quando, em verdade, desempenham papéis centrais na aplicação da lei.36 

                                                 
Savi, in: Obrigações, pp. 461 ss. e 466 s.; Benacchio, in: Obrigações, pp. 551 s.; Rodrigues, Direito Civil II, n. 

148 ss., pp. 272 s.; Azulay, Do inadimplemento, pp. 31 ss. Pouco claro, Lôbo ora equipara inadimplemento 

absoluto e impossibilidade (cf. Obrigações, p. 237), ora os diferencia (cf. Obrigações, p. 249). Em sentido 

diverso, atribuindo a possibilidade de enjeitar à mora (e não ao inadimplemento absoluto), Gomes/Brito, 

Obrigações, n. 124, pp. 172 s. Alguns autores incluem a “inexigibilidade” (“impossibilidade econômica”) como 

hipótese de inadimplemento absoluto (assim Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, pp. 40 

s.; Aguiar Jr., Extinção, pp. 94 s.; Benacchio, in: Obrigações, pp. 551 s.), o que, além de não ser generalizado, 

não pode ser seguido, pois esses casos ou se subsumem como hipóteses de impossibilidade temporária (cf. 

Cap. IV, A.II.3.(d), infra) ou como revisão judicial (arts. 317, 478 ss.). 
34 Em sentido diverso da doutrina dominante, Steiner adota um regime diferenciado: a impossibilidade 

imputável a qualquer das partes seria um caso de inadimplemento absoluto, enquanto a impossibilidade não 

imputável constituiria uma constelação à parte, com um regime jurídico especial (cf. Descumprimento 

contratual, pp. 145, 147, 149). Com isso ela não conseguiu, porém, livrar-se da sobreposição de critérios 

apontada no texto. 
35 É interessante notar que historicamente o critério da utilidade da prestação para o credor surgiu junto com a 

mora para admitir a resolução do contrato, e não em conjunto com a impossibilidade da prestação ou com o 

inadimplemento absoluto. A respeito, cf. HKK/Hattenhauer §§ 323-325, Rdnr. 32; HKK/Lohsse §§ 286-292, 

Rdnr. 2 s.; Scherner, Rücktrittsrecht, pp. 112 ss., 146 ss. Ver também Bucher, in: Estudos Schmidlin, pp. 415 

ss. e HKK/Schermaier vor § 275, Rdnr. 45. 
36 Sob o aspecto histórico, o conceito de inadimplemento absoluto parece ter surgido no direito brasileiro na 

obra de Espínola como mero sinônimo de impossibilidade da prestação, como se observa na seguinte passagem: 

“O inadimplemento absoluto pode ser total ou parcial conforme a impossibilidade absoluta da prestação a 

compreende em sua integralidade ou em uma de suas partes” (cf. Systema II.1, p. 451, nt. 225, grifo nosso). 

Ao delimitar seu sistema de distúrbios da prestação (“não cumprimento”), Espínola tratava do direito de 

retenção, impossibilidade (por caso fortuito, força maior, culpa ou dolo) e mora (cf. Systema II.1, pp. 342 ss.), 

ou seja, ele não atribuía qualquer autonomia conceitual a “inadimplemento absoluto”. As outras obras da época 

não faziam referência a ele (por ex., Bevilaqua, Obrigações, § 15, pp. 79 ss. e § 53, pp. 189 ss.; Lacerda de 

Almeida, Obrigações², § 41º, pp. 166 ss. e § 88º, pp. 345 ss.; M. I. Carvalho de Mendonça, Doutrina e pratica 

I², n. 255, pp. 481 s.; Trigo de Loureiro, Instituições II, § 650, p. 228, § 742, p. 294). Apenas mais tarde 

Agostinho Alvim, influenciado pela literatura italiana da época, inverteu a equação elevando “inadimplemento 

absoluto” ao patamar de conceito central da inexecução das obrigações para desiginar as hipóteses em que “... 

a obrigação não foi cumprida, nem poderá sê-lo, como no caso de perecimento do objeto, por culpa do devedor” 

(cf. Da inexecução, n. 7, p. 7) e ampliando-o para abarcar também a resolução do contrato por inutilidade da 

prestação (cf. Da inexecução, n. 45, p. 57: “Como a inutilidade da prestação para o credor é um dos óbices à 

purgação da mora, segue-se que, tornada inútil a prestação, pelo atraso, o credor demanda a rescisão, fundado 

no inadimplemento absoluto; e, opõe-se à purgação, fundado na inutilidade da prestação, que terá transformado 

a mora em inadimplemento absoluto”, grifos nossos). Esse rebaixamento da impossibilidade para subespécie 

de inadimplemento absoluto foi inconscientemente percebido por Ferreira da Silva ao estabelecer um paralelo 

entre impossibilidade (Unmöglichkeit) do direito alemão e impossibilidade absoluta do direito brasileiro (cf. 

A boa-fé, p. 130, nt. 215; Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 43). Apesar de ter um certo fundo de 

verdade, essa aproximação deve ser evitada, pois o art. 395, § único tem origem no § 286 II BGB a.R., que, 

por sua vez, não regulamentava a impossibilidade (§ 275 BGB a.R.), mas apenas o direito do credor de exigir 

perdas e danos no lugar da prestação. Em vista apenas do direito brasileiro vigente, o inconveniente do 

entendimento de Ferreira da Silva torna-se bastante claro quando ele afirma que, “... tratando-se de 

imprestabilidade da prestação ou de impossibilidade supervenientes à mora [segundo ele, casos de 

inadimplemento absoluto], o credor poderá escolher entre resolver o contrato (= extingui-lo) ou mantê-lo” (cf. 
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 A insuficiência dos modelos doutrinários da literatura brasileira obriga-nos a buscar 

uma nova sistematização do direito nacional. A seguir, far-se-á um breve esboço dos 

distúrbios da relação jurídica no direito brasileiro em geral (1) e depois em face da compra 

e venda de coisa incerta (2), a qual, como veremos, exigirá uma atenção especial para o 

regulamento da impossibilidade (3). Em consonância com a diretriz aqui adotada, as formas 

de liberação das obrigações por iniciativa das partes (distrato, resolução, denúncia, resilição, 

anulação e rescisão) serão deixados em segundo plano, sendo abordados apenas 

acidentalmente e na medida do necessário para os fins do presente trabalho. 

1. Distúrbios da relação jurídica em geral 

 Os distúrbios da relação jurídica obrigacional do CC podem ser analisados a partir 

de dois aspectos. Sob a perspectiva do sistema externo, ou seja, da organização formal da 

matéria na lei,37 há três níveis de normas. No primeiro, encontram-se as normas gerais, 

válidas para todas as obrigações, havendo cinco regulamentos. A impossibilidade inicial 

implica, em regra, nulidade do contrato (art. 166 II, com exceção dos arts. 106 e, para 

obrigações alternativas, 253, 1ª parte); a impossibilidade superveniente é regulamentada 

conforme a modalidade das obrigações (arts. 234 a 236 para obrigações de dar coisa certa, 

arts. 238 a 240 para obrigação de restituir, art. 246 para obrigação de dar coisa incerta, art. 

248 para obrigação de fazer, art. 250 para obrigação de não fazer, arts. 253, 2ª parte, 254 a 

256 para obrigação alternativa, e art. 279 para obrigação solidária passiva), estabelecendo-

se, como regra, o dever de indenizar do devedor que a causou com culpa; a revisão judicial 

nos termos do art. 317; as disposições gerais sobre inadimplemento (arts. 389 a 393); e as 

regras para mora do devedor e do credor (arts. 394 a 401). No segundo nível, estão as normas 

aplicáveis para todos os contratos, quando não houver disposição específica em sentido 

diverso. Aqui se encontram as normas sobre vícios redibitórios (arts. 441 a 446), evicção 

(arts. 447 a 457) e onerosidade excessiva (arts. 478 a 480). No terceiro nível, estão as normas 

                                                 
Inadimplemento, Com. art. 395, p. 82, grifos no original). Ora, pelo regulamento do CC, se a coisa se perder 

por fato não imputável a nenhuma das partes (impossibilidade “casual”) após a constituição em mora do 

devedor, ele responde pelos prejuízos daí advindos (art. 399!), ou seja, pelas perdas e danos causados (art. 402). 

Se, ao contrário, a mora for do credor, o devedor não responde pela impossibilidade (art. 400!), com a 

consequência de que, se a obrigação for unilateral ou o contrato for unilateral, a obrigação se extingue, e, se o 

contrato for bilateral, o devedor pode exigir a contraprestação, embora tenha sido liberado da prestação (como, 

aliás, reconhece o próprio autor, cf. Inadimplemento, Com. art. 400, pp. 127 s.). No fundo, está-se aqui diante 

de um exemplo do perigo de juntar sob o conceito de “inadimplemento absoluto” assuntos tão distintos (embora 

interligados) como a impossibilidade e a resolução. Note-se, por último, que o conceito de inadimplemento 

absoluto é utilizado no direito italiano (l’inadempimento assoluto, por ex., Torrente/Schlesinger, Manuale, § 

229, p. 425), o que naturalmente não significa que também o direito brasileiro deva adotá-lo. 
37 Kramer, Juristische Methodenlehre, pp. 93 ss. 
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específicas de cada contrato em espécie. A compra e venda segue as normas gerais, prevendo 

apenas uma regra para vício redibitório de coisas vendidas conjuntamente (art. 503) e duas 

para mora no caso de reserva de domínio (arts. 525 e 526). A doação regulamenta a mora na 

hipótese de doação onerosa (art. 562). A locação de coisas prevê norma especial para o caso 

de a coisa ser empregada em uso diverso do ajustado ou ser deteriorada por culpa do locatário 

(art. 570). O comodato estabelece o dever do comodatário de evitar a perda ou deterioração 

da coisa dada em comodato em detrimento das próprias (art. 583). A prestação de serviço 

adota a regra de que o risco corre por conta da parte culposa pela inexecução (art. 600). A 

empreitada prevê uma série de regras especiais para distribuição do risco (arts. 611 a 613), 

rompimento do sinalagma funcional (art. 620) e inexecução com ou sem culpa das partes 

(arts. 623 a 625). O depósito estabelece normas para o cômodo representativo (art. 636), 

ônus de prova (art. 642) e distribuição do risco de bagagens de viajantes e hóspedes (art. 

650). Por último, o mandato prevê normas específicas de responsabilidade do mandatário 

(arts. 679 e 680) e de perdas e danos em caso de renúncia (art. 688).38 

 Sob a perspectiva do sistema interno, ou seja, da estrutura interna do direito como 

um sistema consistente de decisão legislativas sobre valores,39 os distúrbios da relação 

jurídica obrigacional no direito brasileiro vigente podem ser sistematizados a partir do 

critério temporal. Antes da conclusão de um contrato, pode haver responsabilidade pré-

contratual (culpa in contrahendo) por descumprimento de deveres laterais, por ex., do dever 

de lealdade ou de informação.40 No momento de formação da relação jurídica obrigacional, 

pode ocorrer impossibilidade inicial, que leva, em regra, à nulidade do ato jurídico (art. 166 

II, com exceção dos arts. 106 e, para obrigações alternativas, 253, 1ª parte). Após a conclusão 

do contrato e o surgimento da relação jurídica obrigacional, podem incidir cinco 

regulamentos diferentes. Se por qualquer motivo a prestação não mais puder ser executada, 

incidem as regras sobre impossibilidade superveniente, que variam conforme a modalidade 

de obrigação e o tipo de relação jurídica in concreto (arts. 234 a 236, 238 a 240, 246, 248, 

250, 253, 2ª parte, 254 a 256 e 279). Caso ocorra retardamento da execução por culpa de 

qualquer das partes, aplica-se o regulamento sobre mora (arts. 394 ss.).41 Se houver um 

desbalanceamento posterior do sinalagma funcional por motivos imprevisíveis, pode caber 

revisão judicial (art. 317) ou resolução por onerosidade excessiva (arts. 478 ss.). Quando da 

                                                 
38 Restringimo-nos aqui aos contratos tipicamente civis. 
39 Kramer, Juristische Methodenlehre, pp. 93 ss. 
40 A respeito, Moura Vicente, R CEJ 8, n. 25 (2004), 34 ss.; Harke, in: Perspectivas, pp. 49 ss. 
41 A respeito, Andrade, RDPGEGu 22 (1970), 1 ss. 
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análise das atitudes do devedor ficar claro que ele não cumprirá seu dever de prestação, o 

inadimplemento pode ocorrer antes do termo (mais conhecido por inadimplemento 

antecipado).42 Essas normas gerais podem ser in concreto excepcionadas pelas normas gerais 

dos contratos (vício redibitório, evicção e onerosidade excessiva)43 e específicas de cada 

contrato em espécie. Como último recurso, quando no caso concreto surgir um prejuízo 

durante a execução do contrato que não esteja abrangido pelas normas de impossibilidade, 

mora, inadimplemento antecipado, vício redibitório, evicção ou alguma disposição 

específica dos contratos em espécie, pode incidir ainda a regra geral e subsidiária dos arts. 

389 c/c 392, segundo a qual a parte que tiver culposamente causado o inadimplemento da 

obrigação responde por perdas e danos, mais juros e correção monetária.44 Após o 

cumprimento, pode ainda haver violação de deveres decorrentes da boa-fé a gerar dever de 

indenizar com fundamento nos arts. 422 c/c 389 e 392 (responsabilidade pós-contratual).45 

 Uma parte da literatura brasileira entende existir uma lacuna na lei brasileira quanto 

à violação de deveres laterais (ou secundários) da relação jurídica obrigacional e propõe-se 

a preenchê-la com o instituto da “violação positiva do contrato” (ou “violação positiva do 

crédito”). Importada do direito alemão anterior a 2002, mas transformada no processo de 

recepção, ela significaria, no direito brasileiro, o “... inadimplemento decorrente do 

descumprimento culposo de dever lateral, quando este dever não tenha uma vinculação direta 

com os interesses do credor na prestação”.46 Apesar do esforço teórico da doutrina para 

                                                 
42 A respeito, Azulay, Do inadimplemento, passim; Becker, RDCon 12 (1994), 68 (70 ss.); Terra, 

Inadimplemento, passim. 
43 Sobre essas garantias legais, Cerqueira, in: Direito contratual, pp. 100 ss. e, restrito ao vício redibitório, 

Pinto Oliveira, Compra e venda, pp. 115 s. 
44 Para alguns autores o art. 389 apenas trataria dos efeitos do inadimplemento das obrigações e, portanto, não 

poderia ser um suporte fático ao lado da mora e da impossibilidade (assim, por ex., Martins-Costa, Comentários 

V.2, pp. 127 s.; Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 29). A nosso ver, esse 

posicionamento não se encontra correspondência nem na literalidade e no conteúdo do art. 389 nem na estrutura 

do CC. O trecho “não cumprida a obrigação” não indica os efeitos, mas o próprio requisito do suporte fático 

do art. 389, ou seja: o devedor somente é obrigado a pagar perdas e danos, juros e atualização monetária, 

quando ele não cumprir seu dever de prestar. Já os efeitos do inadimplemento, apontados aqui de maneira 

genérica, são minuciosamente regulamentados mais à frente: as perdas e danos são esmiuçadas nos arts. 402 a 

405 e os juros nos arts. 406 e 407. 
45 A respeito, por ex., Trevisan, RDPriv 4, vol. 16 (2003), 199 (206 ss.); Donnini, Responsabilidade civil pós-

contratual, pp. 131 ss., especialmente 138 ss. 
46 Ferreira da Silva, A boa-fé, pp. 268, 273; Idem, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 45. No mesmo 

sentido, Martins-Costa, Comentários V.2, Com. art. 389, p. 234; Eadem, RTDC 7, vol. 26 (2006), 213 (242 

ss.); Peteffi da Silva, RAASP 22, n. 68 (2002), 135 (144, 149 ss.); Savi, in: Obrigações, p. 476; Silva 

Pereira/Gama, Instituições II, n. 174, p. 306; Oliveira Martins, Mora, pp. 27 ss.; Fradera, Ajuris 15, n. 44 

(1988), 144 ss.; Mach de Oliveira, Ajuris 25, n. 72 (1998), 102 ss.; Aguiar Jr., Extinção, pp. 124 ss., 

especialmente 126; Idem, Comentários VI.2, Com. art. 475, p. 527; Gonçalves, Direito Civil II, p. 374; Tartuce, 

Direito Civil II, pp. 204 ss.; Miragem, Obrigações, pp. 517 ss. Ver também Pontes de Miranda, Parecer n. 158, 

in: Dez anos de pareceres VI, pp. 158 ss.; Gomes, Transformações, pp. 157 ss.; Gomes/Brito, Obrigações, n. 

112, p. 147 e nt. 5, n. 129, pp. 178 s.; Steiner, Descumprimento contratual, pp. 199 ss. e 256; Eadem, RTDC 

12, vol. 47 (2011), 255 ss.; Haical, RT 99, vol. 900 (2010), 45 (63, 65 ss. et passim); Tepedino/Barboza/Bodin 
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atribuir um fundamento para esse instituto e mesmo de sua acolhida em decisões de 

tribunais47, ele não é necessário em nosso direito. Em linhas gerais, a chave do problema 

encontra-se na própria origem na Alemanha:48 ao contrário do que entendeu Staub,49 não 

havia no BGB uma lacuna sobre a violação de deveres laterais (ou secundários) e de deveres 

de não fazer. Em verdade, o BGB apenas deu continuidade ao direito comum alemão do 

século XIX, em que o adimplemento ruim era tratado não de forma abstrata para todos os 

contratos, mas casuisticamente em cada contrato em espécie. Se, por ex., um mandatário não 

informasse seu mandante sobre os riscos de sua atividade, caberia uma actio mandati.50 Sob 

esse pano de fundo, os “pais do BGB” não julgaram necessário criar um artigo expresso 

sobre o assunto, mas entenderam que o § 276 a.R., combinado com o § 242 e o regulamento 

de cada contrato, já seria suficiente.51 Por essa norma, qualquer das partes responderia por 

perdas e danos quando agisse com dolo ou culpa. Apesar da amplitude desse dispositivo, 

Staub52 e a doutrina posterior53 interpretaram-no de maneira restritiva, para abranger apenas 

os casos de impossibilidade culposa e mora, criando, assim, uma lacuna. Sistematicamente, 

a violação positiva do contrato consistia em um suporte fático geral e subsidiário 

(Auffangstatbestand) para todos os casos não abrangidos pelas demais regras expressas do 

BGB.54 Mais tarde, a doutrina alemã reconheceu o equívoco de interpretação,55 o qual é 

                                                 
de Moraes, Código Civil I, Com. art. 389, pp. 698 s.; Lôbo, Obrigações, pp. 269 ss.; Benacchio, in: Obrigações, 

pp. 553 s.; Lucena/Ferreira de Lima/Ramos, in: Modernização I, pp. 216 ss. Há certa indefinição na literatura 

nacional sobre o conteúdo da violação positiva do contrato. A maioria parece-se restringi-la à violação de 

deveres laterais, enquanto outros autores a utilizam também para fundamentar a indenização de danos mediatos 

e indiretos, a resolução por adimplemento ruim (nt. 58, infra) e a resolução por inadimplemento antecipado (nt. 

57, infra). No texto nos restringimos a abordar o primeiro caso, embora as considerações ali expostas também 

valham para os demais. 
47 Por ex., TJSP, 27ª Cam. Ext. Dir. Priv., Ap. n. 1006830-34.2014.8.26.0564, rel. Edgard Rosa, j. 3-7-2017, 

in: http://www.tjsp.jus.br [7-7-2017]; TJSP, 6ª Cam. Dir. Priv., Ap. n. 0033732-52.2012.8.26.0001, rel. Paulo 

Alcides, j. 15-8-2013, in: http://www.tjsp.jus.br [7-7-2017]; TJSP, 32ª Cam. Dir. Priv., Ap. n. 9049922-

42.2009.8.26.0000, rel. Hamid Bdine, j.  30-1-2014, in: http://www.tjsp.jus.br [7-7-2017]. 
48 Para um resumo das divergências sobre as positive Vertragsverletzungen no direito alemão do BGB de 1900, 

cf. HKK/Schermaier vor § 275, Rdnr. 5, 84 ss. 
49 In: Estudos XXVII. Deutscher Juristentag, pp. 30 ss. 
50 Gernhuber, Leistungsstörungen I, § 3 II 3, pp. 81 ss., especialmente 84. 
51 Würthwein, Zur Schadenersatzpflicht, pp. 254 ss., especialmente 263 s.; Gernhuber, Leistungsstörungen I, 

§ 3 II 3, p. 80 e nt. 96. 
52 In: Estudos XXVII. Deutscher Juristentag, pp. 33 s. 
53 Por ex., Larenz, SchuldR I, § 24 I a, pp. 367 ss. 
54 Jakobs, Unmöglichkeit, pp. 1 ss., especialmente 2 e 61. Isso já era claro em Staub, in: Estudos XXVII. 

Deutscher Juristentag, p. 41. No direito brasileiro, esse fato é corretamente reconhecido por Terra, RDCon 24, 

vol. 101 (2015), 181 (192) e Steiner, RTDC 12, vol. 47 (2011), 255 (263). 
55 Gernhuber, Leistungsstörungen I, § 3 II 3, pp. 79 ss.; Jakobs, Unmöglichkeit, pp. 37 ss., especialmente 40 

s. e 58 ss.; Zimmermann, The Law of Obligations, pp. 812 s.; HKK/Zimmermann vor § 1, Rdnr. 23; Motzer, 

JZ 38 (1983), 884 (888 s.); HKK/Schermaier § 275, Rdnr. 40; Rückert, in: Symposion Luig, p. 232. 
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atualmente explicado como tendo sido fruto de uma “ideologia de juristas” 

(“Juristenideologie”).56 

 Ora, se a violação positiva do contrato não era necessária nem mesmo no direito 

alemão, porque ela se baseou em uma interpretação muito restrita de um dispositivo do 

direito positivo alemão, nomeadamente do § 276 a.R. BGB, por que ela seria necessária no 

direito brasileiro? No CC, os arts. 389 e 392 consagram uma cláusula geral e subsidiária de 

responsabilidade contratual: sempre que “não [for] cumprida a obrigação, responde o 

devedor por perdas e danos”. Nos contratos benéficos (por ex., doação), o devedor responde 

por dolo e o credor por simples culpa, e nos onerosos (por ex., compra e venda), ambas as 

partes respondem por culpa, salvo previsão em lei ou no contrato em sentido diverso. 

“Obrigação” no sentido do art. 389 não precisa ser necessariamente compreendida como 

“dever principal”, nem o inadimplemento desse dispositivo se restringe à impossibilidade e 

à mora; ao contrário, todo e qualquer inadimplemento não abrangido nem pelas regras de 

impossibilidade nem pelas de mora ou por qualquer outro regulamento do CC podem, 

eventualmente, gerar dever de indenizar, presente o grau de culpa exigido. Sob essa 

perspectiva, não há como estabelecer um paralelo entre o direito civil alemão anterior a 2002 

e o brasileiro;57 os arts. 389 c/c 392 já desempenham o papel de suporte fático geral 

                                                 
56 Rückert, in: Estudos Kilian, pp. 722 s., 728; Emmerich, Leistungsstörungen, § 20, Rdnr. 3 e nt. 5, p. 312; 

HKK/Schermaier vor § 275 Rdnr. 86. A ideia de que os pais do BGB teriam acreditado que a impossibilidade 

e a mora abrangeriam todos os tipos possíveis de distúrbios da relação jurídica e, por isso, se esquecido da 

violação positiva do contrato, é ironicamente taxada de uma “piada de mau gosto” (Treppenwitz), pois é 

evidente que não se começou a adimplir mal nem a violar contratos de maneira positiva apenas depois de 1900, 

com a entrada em vigor do BGB. No contexto europeu, a violação positiva do contrato somente foi admitida 

na Alemanha (anterior a 2002), nos países diretamente influenciados por ela (Áustria e Suíça, cf. Flessner, 

ZEuP 5 (1997), 255 (286)) e aparentemente em Portugal (cf., por ex., Menezes Cordeiro, ROA 41 (1981), 123 

ss.). 
57 Sem razão, Becker afirma que “o BGB, assim como o Código Civil Brasileiro, entre outros, regula apenas a 

obrigação do devedor de indenizar o credor cuja prestação impossibilite (BGB § 280 [a.R.] e CCB, art. 1.056) 

e a de indenizá-lo pelos danos decorrentes de sua mora (BGB § 286 e CCB, art. 956), o que significa dizer que 

o devedor responde pela não realização da prestação” (cf. RDCon 12 (1994), 68 (75), grifo nosso). Ora, a mera 

comparação da literalidade entre o § 280 a.R. BGB e o art. 1056 CC/1916 já evidenciam a diferença entre eles: 

enquanto o dispositivo brasileiro determinava a responsabilização do devedor sempre que a obrigação não 

fosse cumprida ou o devedor deixasse de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, o § 280 I a.R. estabelecia 

que o devedor deveria indenizar os danos decorrentes do inadimplemento causado por sua própria culpa. Como 

poderia o art. 1056 limitar-se à indenização por impossibilidade, se ele nem mesmo a menciona como requisito 

de seu suporte fático? Isso para não mencionar que a lacuna do BGB de 1900 não consistia, na leitura de Staub, 

nos §§ 290 e 286, mas no § 276, como indicamos no texto. Além desses equívocos, há ainda outro deslize 

grave. Um pouco à frente, Becker faz a seguinte afirmação: “... embora a fonte de inspiração para Staub chegar 

a formular a sua teoria não seja conhecida ao certo, Clóvis do Couto e Silva desenvolveu uma teoria a esse 

respeito: a ‘quebra positiva do contrato’ consistiria na aplicação, no Direito germânico, de um conceito da (sic) 

common law, de antecipated breach of contract” (cf. RDCon 12 (1994), 68 (76); Couto e Silva, in: O direito 

privado, p. 35; no mesmo sentido, Fradera, Ajuris 15, n. 44 (1988), 144 (146 s.); Mach de Oliveira, Ajuris 25, 

n. 72 (1998), 102 (115)). Como poderia ter Staub se inspirado no common law, se todo o seu argumento girava 

em torno da interpretação do BGB? Em que parte do famoso artigo de Staub (depois publicado como livro) o 

common law é sequer mencionado? Essa afirmação carece de qualquer fundamento... Em verdade, temos aqui 
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subsidiário.58 Essa interpretação é confirmada em um breve olhar nos trabalhos preparatórios 

do CC/1916. O Projeto Primitivo de Bevilaqua regulamentava conjuntamente o 

                                                 
mais um perfeito exemplo do ius commune atual: ao estabelecer um liame entre o reconhecimento do 

inadimplemento anterior ao termo com as positive Vertragsverletzungen de Staub e a anticipated breach of 

contract do common law, tanto Couto e Silva como Becker procuravam um mínimo denominador comum 

válido em todos os países e que, por ser mundialmente aceito (um direito comum), deveria ser incorporado 

também no Brasil. A nosso ver, a possibilidade de o credor resolver o contrato antes de seu vencimento pode 

ser extraída da interpretação sistemático-valorativa dos arts. 333, 475, 477, 495 e 590: se o credor pode cobrar 

a dívida antes do vencimento quando há indícios de que o devedor não poderá cumprir seu dever (arts. 333, 

495 e 590), se ele pode exigir, nos contratos, uma garantia (exceção de seguridade, art. 477) e se ele não é 

obrigado a cumprir seu dever sem que o devedor cumpra o seu (exceptio non adimplenti contractus, art. 476), 

por muito maior razão ele não é obrigado a cumprir seu dever e pode resolver o contrato, se as condutas do 

devedor já permitem concluir que a obrigação não será cumprida, por ex., quando ele afirma que não cumprirá 

ou, em se tratando de empreendimento de grande porte, não houver mais tempo suficiente para a obra ficar 

pronta. Para chegar a esse resultado (esse sim mundialmente reconhecido e aceito), não é necessário recorrer a 

nenhum direito estrangeiro, nem recorrer à boa-fé, mas apenas interpretar a lei. 
58 Certa no resultado, embora não leve essa conclusão até os últimos limites, Steiner, Descumprimento 

contratual, pp. 213, 229, 239. Uma parte da doutrina (assim, Gazalle, O conceito de mora, pp. 72 ss.; Terra, 

RDCon 24, vol. 101 (2015), 181 (194 ss.); Nanni, in: Obrigações, pp. 585 s.; A. C. D. D. Zanetti, Contrato de 

distribuição, pp. 90 ss.; Furtado, Mora, pp. 4, 16 ss.; Bandeira, Cláusulas, pp. 109 ss.) nega a necessidade da 

violação positiva do contrato, porque ela já estaria abrangida pela mora nos termos do art. 394. A nosso ver, 

esse raciocínio é equivocado em seu pressuposto, porque não é possível um atraso (mora) no cumprimento dos 

deveres laterais, já que esses deveres se referem a bens jurídicos absolutos da outra parte que podem ou não 

ser violados e, portanto, não podem ser objeto de purgação (nesse sentido em vista do direito alemão, Motzer, 

JZ 38 (1983), 884 (888); certo no resultado, Haical, RT 99, vol. 900 (2010), 45 (66)). Como Agostinho Alvim 

deixa entender em sua exposição de motivos, embora a mora seja “... antes a imperfeição no cumprir o 

avençado...”, seu primeiro – e indispensável requisito – é necessariamente o atraso (“tardança”) da prestação 

principal a qual pode ser cumprida mais tarde (cf. Código Civil – Anteprojeto – Obrigações, n. 32, p. 234 [= 

Código Civil II.2 – Direito das obrigações, p. 204]; Código Civil no debate parlamentar I.2, p. 984; no mesmo 

sentido, Peteffi da Silva, RAASP 22, n. 68 (2002), 135 (147)). “Forma” no sentido do art. 394 é sinônimo de 

“modo” (art. 492 § 2º) e refere-se apenas à execução do dever principal que, apesar de feita no tempo correto, 

pode ser rejeitada pelo credor por ser imperfeita (ou seja, por não estar nos em conformidade com o 

estabelecido no contrato), por ex., se o comprador de mercadorias para revenda se recusar a receber um lote de 

produtos no dia aprazado, porque eles não se encontram embalados em um invólucro de plástico como 

estabelecido no contrato (cf. no mesmo sentido, Cerqueira, in: Estudos Jayme, p. 508). Não houvesse o 

requisito de forma no art. 394, o devedor que entregasse as coisas de maneira inadequada no tempo e no lugar 

corretos não poderia ser constituído em mora. 

O caso da possibilidade de resolver o contrato por violação de dever lateral decorrente da boa-fé pode ser 

fundamentado exclusivamente no próprio art. 475: qualquer das partes pode resolver o contrato não apenas 

quando há inadimplemento do dever principal da prestação, mas também quando um dever lateral é violado a 

ponto de afetar o interesse na prestação. Por outras palavras, o art. 475 deve ser lido da seguinte forma: “A 

parte lesada pelo inadimplemento <de dever principal (ou primário) ou de dever lateral a ponto de afetar o 

interesse útil na prestação> pode pedir resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, 

cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Não há por que criar um instituto jurídico 

praeter legem (no caso, a violação positiva do contrato), se o mesmo resultado já pode ser alcançado com a 

interpretação da própria lei, ainda mais porque a dificuldade do direito alemão do BGB de 1900 era que o § 

326 a.R. somente admitia a resolução depois de uma das partes ter sido constituída em mora (cf. Staub, in: 

Estudos XXVII. Deutscher Juristentag, pp. 44 ss.), problema esse que não se apresenta no direito brasileiro 

vigente, pois o art. 475 exige “inadimplemento” (não cumprimento), e não mora. Correto no resultado, embora 

devesse abandonar a violação positiva do crédito, Haical, RT 99, vol. 900 (2010), 45 (64 ss.). Ver também 

Gomes, Transformações, n. 4, pp. 159 s. Por último, cumpre ressaltar o seguinte aspecto: a interpretação de 

Staub tinha como pano de fundo a contradição criada pelo fato de o BGB de 1900, de um lado, permitir que 

qualquer das partes pudesse, nos termos do § 326 a.R., resolver o contrato quando a outra incorresse em mora, 

mas, de outro lado, negar essa possibilidade, quando, por ex., houvesse fornecimento contínuo de coisas 

defeituosas. Sua solução foi, coerentemente, aplicar o § 326 a.R. também para o segundo grupo de casos (cf. 

Estudos XXVII. Deutscher Juristentag, pp. 44 ss., especialmente 48 ss.). Já o cenário do direito brasileiro é 

bastante diferente: se o art. 475 for interpretado em conjunto com o 395 § único (cf. nossa opinião nt. 155 infra) 
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inadimplemento total com o adimplemento ruim no art. 1188: “Não cumprindo a obrigação 

ou cumprindo-a imperfeitamente, responde o devedor por perdas e danos não provando que 

se acha isento de culpa”.59 A Comissão Revisora alterou a redação,60 mas preservou sua 

substância e ampliou ainda mais seu conteúdo em dois dispositivos do Projeto Revisto: “Não 

cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpril-a pelo modo e no tempo devidos, responde 

o devedor por perdas e damnos” (art. 1204)61 e “Quando a obrigação deixar de ser cumprida 

ou não fôr devidamente cumprida, sem que tenha havido culpa do devedor, limitar-se-hão 

as perdas de damnos ao valor effectivo da prestação” (art. 1210)62. O segundo dispositivo 

(art. 1210) foi suprimido por sugestão do relator Oliveira Figueiredo,63 enquanto o primeiro 

foi mantido64 e depois aprovado como o art. 1056 CC/1916. O legislador CC/2002 manteve 

esse dispositivo sem o trecho “ou deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos” 

(art. 389),65 mas, como ele não teve intenção de alterar o regulamento anterior66 e a 

literalidade do dispositivo permite adequá-lo à evolução do direito civil nas últimas décadas, 

o mais adequado é interpretar “obrigação” em sentido amplo, abrangendo também os deveres 

laterais.67 / 68 

                                                 
e se defender que o devedor somente pode resolver o contrato quando ele já não tiver interesse na prestação, o 

lógico seria estender essa regra também para os casos de fornecimento contínuo de coisas defeituosas, ou seja, 

não admitir a resolução (para muitos, “resilição”), salvo quando o credor já não tivesse interesse na prestação. 

Para tanto não seria, porém, necessário recorrer à violação positiva do contrato de Staub; bastaria fazer uma 

interpretação sistemático-valorativa das regras do CC. 
59 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 118 (grifo nosso). 
60 Isso ocorreu na 32ª Reunião, realizada em 2 de julho de 1900, cf. Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 495. 
61 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 238 (grifo nosso). 
62 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 239 (grifo nosso). 
63 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados VI, pp. 348, 362. 
64 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados VI, pp. 347, 623 e Projecto de Codigo Civil 

– Trabalho da Camara dos Deputados VIII, p. 177 (art. 1059). 
65 Críticos a respeito, Tepedino/Barboza/Bodin de Moraes, Código Civil I, Com. art. 389, p. 699. 
66 Código Civil II.1 – Direito das obrigações, nt. 55, p. 117, a contrario sensu; Alvim, in: Código Civil – 

Anteprojeto – Obrigações, n. 30, pp. 232 s. [= Código Civil II.2 – Direito das obrigações, pp. 202 s.]. 
67 Com razão, embora sem ir até as últimas consequências, Lôbo, Obrigações, p. 271; Schreiber, RTDC 8, vol. 

32 (2007), 3 (17); Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 389, pp. 343 s. Curiosamente, muitos dos 

autores que negam um significado autônomo ao art. 389 adotam um conceito amplo de inadimplemento como 

“... o não cumprimento ou inobservância por uma das partes de qualquer dever emanado do vínculo 

obrigacional” (assim, Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 31; Idem, A boa-fé, p. 124). 

Um intérprete arguto poderia alegar que a mudança da lei não teve cunho meramente redacional, mas implicou 

uma alteração de seu conteúdo para restringir a aplicação dos arts. 389 e 392 apenas aos casos de 

inadimplemento e mora. Também aqui não vemos nenhum impedimento à interpretação acima proposta. 

Afinal, se o legislador não viu todas as possibilidades de inadimplemento das obrigações, surge uma lacuna 

que o intérprete pode preencher tanto dando uma interpretação extensiva de um dispositivo legal quanto criando 

direito praeter legem com um novo instituto jurídico (no caso, da violação positiva do contrato). A nosso ver, 

o primeiro caminho é o mais adequado, por ser o mais fácil e corresponder à máxima interpretativa de que o 

intérprete deve adaptar a lei às circunstâncias não previstas pelo legislador, respeitado o limite da literalidade. 

Exatamente esse aspecto foi negligenciado pelos juristas alemães. 
68 A literatura brasileira também deveria ter maior cautela ao recepcionar conceitos como adimplemento ruim 

(Schlechterfüllung), criado por Zitelmann, in: Estudos Krüger, pp. 265 ss. (a respeito, Schur, Leistung und 

Sorfalt, pp. 154 ss.). Se mesmo diante do direito positivo alemão anterior a 2002 sua necessidade já era com 
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 Logo, a partir dessa delimitação geral (sem o equívoco da violação positiva do 

contrato) extrai-se que, no direito brasileiro vigente, qualquer das partes responde, em regra, 

pelas consequências negativas causadas por sua culpa: se em obrigação de dar a coisa se 

deteriorar ou perecer, se em obrigação de fazer o ato não puder ser executado ou se em 

obrigação de não fazer o ato tiver de ser realizado, o devedor somente responde, caso tenha 

agido com culpa. O fundamento dessa norma encontra-se nos arts. 389 c/c 392: tanto o credor 

quanto o devedor estão submetidos à norma geral de serem obrigados a responder pelo 

inadimplemento a que derem causa com culpa (em sentido lato). Essa predominância da 

responsabilidade por culpa é, porém, algumas vezes mitigada em prol da responsabilidade 

por garantia.69 Exemplo paradigmático aqui é a responsabilidade por dívida de dinheiro: 

independentemente de o devedor ter ou não dinheiro, de ele o ter perdido com ou sem sua 

culpa ou ainda por força maior, ele será responsabilizado, salvo a (rara) aplicação analógica 

do art. 492 § 1º.70 O mesmo ocorre se a coisa alienada se perder ou deteriorar, ou ainda se o 

ato de fazer não mais puder ser executado quando o devedor já tiver incorrido em mora: 

também aqui ele responde por impossibilidade em todos os casos (art. 399). Em todas essas 

hipóteses, o devedor responde independentemente de culpa, seja continuando a estar 

obrigado a prestar (assim nas obrigações de quantia de dinheiro71), seja sendo obrigado a 

pagar as perdas e danos (por ex., se ocorrer impossibilidade de coisa certa quando o devedor 

estiver em mora). Para os fins do presente trabalho, o caso mais importante de 

responsabilidade por garantia é o do art. 246, que será analisado em pormenores mais à 

frente.72 

                                                 
bons motivos contestada (cf., por ex., Jakobs, Unmöglichkeit, pp. 41 ss.; nt. 55 supra), sua importação exige 

uma meticulosa análise dos dispositivos do CC. A nosso ver, as regras gerais (especialmente os arts. 389 c/c 

392) e a aplicação das normas de vício redibitório (arts. 441 ss.) e evicção (arts. 447 ss.) para todos os contratos, 

se não elimina, diminui sobremaneira a necessidade do adimplemento ruim (com razão, Ferreira da Silva, 

Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 44). Especialmente importante aqui é destacar a característica do 

direito brasileiro (que remonta ao Esboço de Teixeira de Freitas, arts. 3510 a 3614) de generalizar os institutos 

jurídicos do vício redibitório e da evicção (concebidos para a compra e venda) para todos os contratos, em vez 

de criar um sistema geral distúrbios da relação jurídica e tentar submeter a compra e venda a ele, como faz, por 

ex., o direito alemão. Nesse aspecto, o direito brasileiro e o alemão encontram-se em caminhos diametralmente 

opostos. Se as regras gerais de vício redibitório e evicção não forem suficientes, eventual lacuna pode ser 

preenchida pela norma geral e subsidiária dos arts. 389 c/c 392. 
69 Em sentido semelhante, Aguiar Jr., Extinção, pp. 110 s. e, falando em “inadimplemento subjetivo” e 

“inadimplemento objetivo”, Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, pp. 33 s. 
70 Ver Cap. III, A.IV.2.(c).(bb), supra. 
71 Isso já era corretamente reconhecido por Espínola, Systema II.1, pp. 388 ss., nt. 94 e 95. 
72 Cap. IV, B.III.1, infra. 
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2. Enquadramento da compra e venda de coisa incerta no sistema geral 

 O contrato de compra e venda é talvez o melhor exemplo de inter-relação entre as 

regras gerais de todas as obrigações e as regras gerais dos contratos. Na compra e venda de 

coisa certa, concorrem basicamente todas as normas. Antes da conclusão do contrato, pode 

haver responsabilidade civil pré-contratual. Se no momento de conclusão do contrato a coisa 

não existir e as partes não tiverem pensado na possibilidade de ele vir a existir ou ele não ser 

concluído sob condição suspensiva, o negócio jurídico é nulo (arts. 166 II e 106). Caso a 

coisa se deteriore ou pereça entre a conclusão do contrato e sua entrega ao comprador, 

incidem as regras sobre impossibilidade da prestação da obrigação de dar coisa certa por 

analogia:73 se a coisa perecer sem culpa do vendedor, a obrigação se extingue (art. 234, 1ª 

parte); se ela se deteriorar sem culpa, o comprador pode requerer um abatimento do preço 

ou resolver a obrigação (art. 235); se a coisa se perder por culpa do vendedor, o comprador 

pode exigir o equivalente mais perdas e danos (art. 234, 2ª parte); e se a coisa se deteriorar 

por culpa do vendedor, o comprador pode ficar com a coisa e requerer abatimento do preço 

ou resolver o contrato, exigindo, em ambos os casos, perdas e danos (art. 236); se o 

comprador destrói ou danifica a coisa, ele deve pagar o preço, recebendo, na segunda 

hipótese, a coisa no estando em que se encontrar. Entre a conclusão e a entrega da coisa, 

pode ocorrer um rompimento do sinalagma funcional por motivos imprevisíveis ou 

acontecimentos extraordinários a justificar revisão judicial (arts. 317 e 478 a 480). Caso o 

vendedor não entregue a coisa no tempo, lugar e modo adequados, ou o comprador se recuse 

a recebê-la, ambos podem incorrer em mora (arts. 394 a 401). Tendo a coisa sido entregue, 

pode haver vício redibitório (arts. 441 a 446), se a coisa tiver um defeito oculto, ou evicção 

(arts. 447 a 457), caso o comprador perca a posse da coisa devido a direito real de terceiro. 

Após o cumprimento do contrato pode ainda haver violação de dever decorrente da boa-fé 

que gere dever de indenizar (responsabilidade pós-contratual, arts. 422 c/c 389 e 392). 

 Esse esquema da compra e venda de coisa certa não pode ser completamente 

transferido para a compra e venda de coisa incerta. As peculiaridades de o objeto mediato 

da obrigação ser previamente indeterminado, de haver, em regra, uma fase intermediária 

entre a conclusão do contrato e seu cumprimento (a exceção mais importante é o art. 492 § 

1º74), e de ser possível substituir a coisa a ser entregue por outra do mesmo gênero, abrem 

uma gama de especificidades desse tipo negocial. Como Bartolus já tinha deixado entender 

                                                 
73 Isso porque, como vimos acima (cf. Cap. II, A.IV.2.(c).(bb) e IV.2.(d), supra), a obrigação do vendedor no 

direito brasileiro vigente é de transmitir somente a posse, e não de dar no sentido dos arts. 234 ss. 
74 Ver Cap. III, A.IV.2.(b), supra. 
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ao criar um regime diferenciado para o vício de direito da compra e venda de coisa incerta,75 

boa parte dos distúrbios da relação jurídica são em maior ou menor medida afetados pela 

mudança do objeto mediato da obrigação de coisa certa para coisa incerta. Apesar disso, o 

CC dedica apenas um artigo a respeito na parte das obrigações de dar coisa incerta, 

nomeadamente o art. 246. Mais à frente, cada um dos distúrbios afetados será analisado, 

conforme o momento em que podem ocorrer, ou seja, antes da concretização (B), entre a 

concretização e o cumprimento e depois do cumprimento (C). Antes de adentrar nessa 

análise, é necessário aprofundar um dos pilares dos distúrbios da prestação no CC, 

nomeadamente a impossibilidade. Para os fins do presente trabalho, não é necessário fazer 

um amplo apanhado histórico sobre o tema, mas apenas estabelecer as linhas gerais de sua 

evolução. Seu significado e correto enquadramento no âmbito do direito vigente serão 

essenciais para compreender e para determinar as peculiaridades dos distúrbios da relação 

jurídica da compra e venda de coisa incerta. 

3. Impossibilidade no CC/2002 

(a) Linhas gerais sobre a impossibilidade no ius commune, no direito alemão e nos trabalhos 

preparatórios do CC/1916 

 Como vimos de passagem ao tratar da emptio venditio no direito romano clássico, o 

risco de perda ou deterioração da coisa vendida por força maior (vis maior) era suportado 

pelo comprador desde o momento da conclusão do contrato (periculum est emptoris), 

enquanto o vendedor era responsável quando a perda ou deterioração ocorressem por dolo, 

culpa ou casus minor (custódia).76 Os elementos decisivos de responsabilização eram, 

portanto, dolo, culpa, caso fortuito (casus minor) e força maior (vis maior). Esse quadro 

passou por uma evolução significativa durante o ius commune até meados do século XIX,77 

mas teve, para nossos fins, importantes influxos com Savigny78 e, anos mais tarde, 

especialmente com Friedrich Mommsen.79 Buscando sistematizar o direito comum alemão 

vigente na época e conferir-lhe maior precisão, F. Mommsen se baseou na regra casus a nullo 

                                                 
75 Cap. I, B.III.3.(a), supra. 
76 Cap. I, A.II.2, supra. 
77 A respeito, Dilcher, Theorie der Leistungsstörungen, passim; HKK/Schermaier vor § 275, Rdnr. 26 ss., 

especialmente 31; Zwirlein, Versprechen, pp. 141 ss., atribuindo a Donellus a primeira tentativa de sistematizar 

a impossibilidade (p. 147). 
78 Rückert, in: Symposion Luig, pp. 226 s. É interessante notar que o enquadramento de Savigny da 

impossibildidade como “impossibilidade do cumprimento” (Unmöglichkeit der Erfüllung) apareceu mais tarde 

no Esboço de Teixeira de Freitas como “impossibilidade do pagamento” (arts. 1228 ss.). 
79 Sobre os distúrbios da relação jurídica na época, Rückert, in: Symposion Luig, pp. 212 ss. 
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prestantur (Ulp. 29 ad Sab., D. 50, 17, 23)80 para alterar o quadro herdado do direito romano 

substituindo o conceito de casus pelo de impossibilidade (Unmöglichkeit)81 e colocando o 

último à frente (an der Spitze) da teoria sobre a liberação do devedor.82 Em seu sistema, a 

liberação do devedor estava condicionada à existência de “impossibilidade casual” 

(“casuelle Unmöglichkeit”): “der Schuldner ist von der Verpflichtung zur Leistung befreit, 

insoweit dieselbe ohne ein vom ihm zu vertretendes Verschulden unmöglich geworden 

ist”.83 Por outras palavras, o devedor somente estaria liberado quando a prestação se tornasse 

impossível sem sua culpa (em sentido amplo).84 Impossibilidade casual e casus tinham aqui 

o mesmo significado.85 Diferentemente da dogmática atual, F. Mommsen não diferenciava 

entre dever de prestação (Leistungspflicht) e dever de indenizar por inadimplemento 

(Ersatzpflicht wegen Nichterfüllung),86 e tratava impossibilidade e culpa conjuntamente, 

pois a seu ver a impossibilidade casual seria necessariamente liberatória na medida em que 

ela somente existiria quando o devedor não fosse culpado.87 

 Essa teoria da impossibilidade tal como concebida por Friedrich Mommsen 

encontrou ressonância no BGB em sua redação original de 1900,88 especialmente no § 275 

I a.R.89, e é a raiz de algumas das peculiaridades do direito alemão em tema de 

inadimplemento das obrigações. Ela explica, por ex., por que o BGB e a doutrina alemã não 

                                                 
80 Mommsen, Unmöglichkeit, p. 232. 
81 Huber, Leistungsstörungen I, p. 75; HKK/Schermaier § 275, Rdnr. 6. Na opinião de F. Mommsen, o conceito 

de casus (entendido aqui como caso fortuito abrangendo também a força maior) não é adequado como 

fundamento para a teoria impossibilidade da prestação sem culpa do devedor – Cf. Unmöglichkeit, pp. 241 ss., 

especialmente 245. Uma discussão sobre os motivos de F. Mommsen tendo em vista o direito então vigente na 

Alemanha requereria uma outra dissertação e iria além dos objetos do presente trabalho. Sobre o problema do 

ius commune, ver ainda HKK/Schermaier vor § 275, Rdnr. 31. 
82 F. Mommsen, Unmöglichkeit, p. 247: “Um die Fehler derselben zu vermeiden, muß man, statt den Begriff 

des Casus an die Spitze der Lehre zu stellen, von der Ünmöglichkeit auszugeh, und hiermit als zweites Moment 

den Mangel einer zu prästieren Verschuldung in Verbindung setzen” (tradução: “Para evitar os erros delas [das 

teorias do casus e do periculum], em vez de colocar o conceito de casus à frente da teoria, deve-se partir da 

impossibilidade da prestação, e com isso estabelecer como segundo elemento a culpa devida”). Ver também 

Jakobs, Unmöglichkeit, p. 117. 
83 Mommsen, Unmöglichkeit, pp. 231 s. (tradução: “O devedor é liberado do dever de prestar, quando ele se 

torna impossível sem sua culpa”). 
84 Mommsen, Unmöglichkeit, pp. 232 s.; HKK/Schermaier § 275 Rdnr. 25. 
85 Jakobs, Unmöglichkeit, p. 119. 
86 Mommsen, Unmöglichkeit, pp. 229 s. 
87 Jakobs, Unmöglichkeit, p. 123. No direito alemão após a Schuldrechtsmodernisierung de 2002, fala-se em 

indenização em lugar da prestação (Schadensersatz statt der Leistung) em vez de indenização por 

inadimplemento (Schadensersatz wegen Nichterfüllung) – Cf. Canaris, ZRP 34 (2001), 329 (331 s.). 
88 Sobre as discussões no processo de feitura do BGB, Zwirlein, Versprechen, pp. 168 ss.; HKK/Schermaier § 

275 Rdnr. 28 ss.; Rückert, in: Symposion Luig, pp. 227 ss. 
89 § 275 I a.R. BGB: “ Der Schuldner wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, soweit die Leistung in 

Folge eines nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eintretenden Umstandes, den er nicht zu vertreten 

hat, unmöglich wird” (tradução: “O devedor é liberado do dever de prestar, enquanto a prestação se tornar 

impossível em razão de uma situação ocorrida após a formação da relação jurídica pela qual ele não é 

responsável”). 
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utilizam os conceitos de caso fortuito e força maior: tendo o legislador os substituído pelo 

conceito de impossibilidade (Unmöglichkeit), foi natural abandoná-los para evitar uma 

sobreposição de normas.90 Do ponto de vista sistemático, essa virada em prol do conceito de 

impossibilidade implicou ao menos duas alterações significativas. Primeiro, houve uma 

mudança de perspectiva: enquanto no direito romano e no ius commune perguntava-se, se o 

devedor era responsabilizado por culpa ou somente por dolo e se ele tinha de responder pelo 

danos decorrente de casus, na teoria da impossibilidade tal como concebida por F. Mommsen 

pergunta-se, ao contrário, se o devedor é liberado por causa de impossibilidade.91 Por outras 

palavras, no primeiro caso parte-se da liberação do devedor e busca-se um motivo para ele 

ser responsabilizado (se há dolo, culpa ou casus minor), ao passo que no segundo o 

pressuposto é a responsabilização do devedor, que pode ser liberado quando ocorrer 

impossibilidade da prestação sem sua culpa. Segundo, embora no BGB de 1900 (assim como 

em F. Mommsen92) impossibilidade se confundia com a liberação do devedor por 

inexecutabilidade da prestação sem culpa do devedor (essa era a impossibilidade casual), 

ela também passou a ser utilizada para o caso em que ela se desse por sua culpa:93 se a coisa 

fosse destruída (com ou sem sua culpa), o devedor era liberado (§ 275 I a.R.94), mas, se 

tivesse agido culposamente, deveria ressarcir o dano (§ 280 I a.R.95). Sistematicamente, isso 

significou que impossibilidade não se referia mais à ausência de qualquer responsabilidade 

do devedor, mas apenas à sua liberação do dever primário de prestar; havendo culpa, surgia 

um dever secundário (dever de indenizar).96 Por outras palavras, impossibilidade na forma 

como o BGB de 1900 era interpretado (e também depois de 200297) e casus do direito romano 

                                                 
90 A mesma tendência foi seguida em meados do século XX por outros direitos, como o suíço, o grego e o 

italiano. Mais tarde, o português tomou o mesmo rumo. A respeito, cf., por ex., Vaz Serra, BMJ 46 (1955), 5 

(44 ss.); Antunes Varela, Das Obrigações II, n. 297, p. 67. 
91 Jakobs, Unmöglichkeit, p. 115. 
92 Mommsen, Unmöglichkeit, pp. 232 s. e nt. 4. 
93 Zwirlein, Versprechen, pp. 176 s.; HKK/Schermaier § 275 Rdnr. 36. 
94 Nt. 89 supra. 
95 § 280 a.R.: “Soweit die Leistung in Folge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes unmöglich 

wird, hat der Schuldner dem Gläubiger den durch die Nichterfüllung entstehenden Schaden zu ersetzen” 

(tradução: “À medida que a prestação se torna impossível como resultado de uma situação por culpa do 

devedor, ele tem de pagar ao credor perdas e danos decorrentes do inadimplemento”). 
96 A respeito, HKK/Schermaier § 275, Rdnr. 60, 71 e 76. 
97 Ver em especial o § 275 I n.R., segundo o qual há impossibilidade e o devedor é liberado de sua prestação 

sempre que ela não possa ser executada por ele ou por qualquer outra pessoa: “Der Anspruch auf die Leistung 

ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist” (tradução: “A pretensão 

à prestação extingue-se quando essa última se tornar impossível para o devedor ou para qualquer pessoa”). 

Dito de maneira direta, impossibilidade não se associa à culpa e significa apenas a inexecutabilidade da 

prestação; se o devedor é ou não liberado do dever de indenizar é tratado em outros dispositivos (§ 275 IV n.R. 

BGB), nomeadamente nos §§ 280 I e III n.R. c/c 283 n.R. BGB. A respeito, dentre outros, Canaris, ZRP 34 

(2001), 329 (330); Medicus/Lorenz, SchuldR I, § 36, Rdnr. 412 et passim. Em nível monográfico, Zwirlein, 

Versprechen, pp. 178 ss. 
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(e do ius commune) não eram sinônimos, mas apenas a impossibilidade sem culpa do 

devedor (“impossibilidade casual”) sobrepunha-se com casus.98 

 O fato de a impossibilidade ter substituído caso fortuito e força maior e, mais tarde, 

sua mudança de significado para abranger toda e qualquer situação em que a prestação não 

pudesse ser efetivada, independentemente de culpa do devedor, não chamou a atenção dos 

responsáveis pela feitura do CC/1916 e do CC/2002. O Projeto Primitivo do CC/1916 

baseava-se em grande parte no Esboço de Teixeira de Freitas e previa a liberação do devedor 

quando não houvesse sua culpa (dentre outros, art. 111099) ou existisse caso fortuito ou força 

maior (art. 1190100), mas ao mesmo tempo recepcionava a teoria da impossibilidade ao 

importar o § 286 a.R. BGB: a prestação não seria impossível nem nula quando o contrato 

fosse concluído para o caso de ela se tornar possível ou se ele fosse submetido a condição 

suspensiva e ela se tornasse possível antes de seu implemento (art. 1230101). Essa mesma 

dualidade manteve-se no Projeto Revisto (cf. arts. 1013102, 1206103 e 1241104). Na Comissão 

da Câmara dos Deputados, Amaro Cavalcanti analisou atentamente as consequências da 

inexecução das obrigações no Projeto Revisto. Em um claro retorno ao direito romano e ao 

ius commune, ele entendia que a inexecução das obrigações podia “dar-se por dólo, culpa 

ou caso (fortuito) de força maior”. A seu ver, “o projecto [revisto] trata da materia apenas 

em tres artigos. O que ahi se articula está de accordo com a doutrina do direito romano, 

segundo o qual desde que ha ausencia de dólo ou culpa na inexecução da obrigação (qualquer 

que seja a causa desta), o devedor fica exonerado da mesma e livre de prestar perdas e 

damnos. O devedor não responde absolutamente pelo caso fortuito ou de força maior, salvo 

                                                 
98 Jakobs, Unmöglichkeit, pp. 75 s. 
99 Art. 1110: “Si, antes da tradição, se perde, sem culpa do devedor a cousa certa, que devia ser dada para a 

constituição ou transferencia de um direito real, a obrigação resolve-se para ambas as partes” – Cf. Projecto de 

Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109. 
100 Art. 1190: “O devedor não responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou de força maior, si 

expressamente não se responsabilisou por elles” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos 

Deputados I, p. 118. 
101 Art. 1230: “A prestação impossivel não invalida o contracto concluido para o caso de ella se tornar possivel. 

O contracto é tambem valido si tiver sido concluido sob condição suspensiva e, antes do implemento da 

condição, a prestação se tornar possivel” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados 

I, p. 120. 
102 Art. 1013: “Si, no caso do artigo antecedente, a cousa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, 

fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Si a perda resultar de culpa do devedor, responde este pelo 

equivalente com perdas e damnos” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 

229. 
103 Art. 1206: “O devedor não responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito ou força maior, si 

expressamente não se houver por elles responsabilisado, excepto nos casos dos arts. 1104, 1105 e 1106” – Cf. 

Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 238. 
104 Art. 1241: “A impossibilidade da prestação não invalida o contracto quando fôr relativa, ou tornar-se 

possivel antes de realisada a condição” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, 

p. 240. 
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si elle tiver concorrido para a eventualidade do mesmo (casus dolo vel culpa 

determinatus)”.105 Em consequência, sugeriu a inserção no projeto de um artigo definindo 

dolo,106 culpa,107 caso fortuito ou força maior,108 mas em um dispositivo geral organizando 

a responsabilidade do devedor ele admitia o conceito de impossibilidade, inspirado no § 275 

a.R. BGB: “O devedor tambem não responde pelos prejuizos ou damnos, quando a 

inexecução da obrigação se der por acto ou facto do credor, ou quando a mesma tornar-se de 

todo impossível”.109 Por outras palavras, a obrigação seria impossível tanto quando não fosse 

executada sem dolo ou culpa do devedor, quanto quando ocorresse um caso fortuito ou força 

maior. 

 No debate subsequente, apenas o dispositivo sobre caso fortuito foi inserto com 

ligeiras alterações como parágrafo único do art. 1058 CC/1916, mais tarde recepcionado no 

art. 393 CC/2002. As propostas de conceituar dolo e culpa, bem como a de importar o § 275 

a.R. BGB foram rejeitadas, mas o dispositivo sobre impossibilidade inicial subsistiu (art. 

1091 CC/1916, atual art. 106 CC/2002). Os detalhes sobre o processo legislativo podem ser 

aqui deixados de lado.110 Para os fins do presente trabalho, dois aspectos são decisivos. 

Primeiro, a diferença entre caso fortuito e força maior somente fazia sentido no direito 

romano, porque nele o vendedor respondia por custódia, ou seja, após a conclusão do 

contrato e antes da entrega da coisa vendida, o vendedor seria responsabilizado diante do 

comprador, se a coisa se perdesse ou se deteriorasse por dolo, culpa ou caso fortuito. Em 

contrapartida, se a coisa se perdesse devido à força maior (vis maior), o prejuízo seria do 

comprador. No direito brasileiro vigente, essa distinção perdeu o sentido, porque o risco em 

regra somente se transfere para o comprador junto com a propriedade (res perit domino). 

Não sem motivo, a doutrina e a jurisprudência equiparam as duas figuras desde o século 

XX.111 Segundo, houve uma mistura entre dois sistemas de exclusão do dever do devedor: 

                                                 
105 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados II, p. 180 (grifo no original). 
106 “Entende-se por dólo o acto proposital de prejudicar a ourem” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho 

da Camara dos Deputados II, p. 181 (grifo no original). 
107 “Dá-se a culpa, quando o individuo procede, sem o devido cuidado ou negligentemente, a respeito da 

prestação, a que se obrigou” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados II, p. 181. 
108 “Dá-se o caso fortuito ou de força maior, quando a inexecução da obrigação resulta de um acto ou facto 

necessario, cujos effeitos foram impossivel impedir” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos 

Deputados II, p. 181 (grifos no original). 
109 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados II, p. 181 (grifo nosso). 
110 Ver parecer de Oliveira Figueiredo, in: Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados III, 

pp. 117 ss., especialmente 132; debate em Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, 

pp. 327 ss., especialmente 334, 338, 351, 360 e 362 s.; e votação, em Projecto de Codigo Civil – Trabalho da 

Camara dos Deputados VI, pp. 347 s., 362. 
111 Por ex., Medeiros da Fonseca, Caso fortuito, n. 81 ss., pp. 119 ss., especialmente n. 88, p. 129; Pontes de 

Miranda, Tratado XXIII, § 2792, n. 2, p. 158 s., § 2793, n. 3, p. 163; Carvalho Santos, Código Civil XIV, 

Com. art. 1058, n. 1, pp. 236 s.; Diniz, Curso II, p. 404; Gomes/Brito, Obrigações, n. 116, p. 151; Aires, RF 38, 
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no direito brasileiro vigente, quando se quer saber se o devedor está liberado de seu dever 

de prestar, deve-se analisar se há impossibilidade, como pregou F. Mommsen e seguiu o 

BGB, ou, ao contrário, analisar, se houve caso fortuito ou força maior? Em termos concretos, 

se uma autoridade pública confiscar a coisa vendida, há impossibilidade superveniente por 

ato de autoridade pública, um caso de caso fortuito, como diziam as fontes, ou os dois ao 

mesmo tempo, ou seja, uma impossibilidade por caso fortuito? 

 O inconveniente dessa mistura de regras encontra-se na diferença de perspectiva: 

pensando-se do ponto de vista da impossibilidade, a pergunta decisiva é saber se a prestação 

ainda pode ser efetuada pelo devedor, e isso independentemente de culpa, dolo ou mesmo 

do interesse do credor. As consequências dela são problemas completamente diferentes: 

também a destruição dolosa da coisa pelo devedor acarreta impossibilidade, mas com a 

consequência de que o devedor responde por perdas e danos. Já os conceitos do caso fortuito 

e de força maior trabalham com a mesma ideia, mas de forma negativa e abrangendo também 

a responsabilidade do devedor: o caso fortuito e a força maior não apenas liberam o devedor 

do dever de prestar, mas implicam a ausência de qualquer dever do devedor de indenizar o 

credor. Por outras palavras, caso fortuito e força maior restringem-se a uma hipótese 

específica de impossibilidade, nomeadamente a que não foi causada pelo devedor ou pelo 

credor nem por dolo nem por culpa (a “impossibilidade casual”). Quando o devedor quer se 

dizer livre de seu dever de prestar e se isentar de responsabilidade, ele pode tanto alegar 

impossibilidade e ausência de culpa, quanto simplesmente recorrer a caso fortuito ou força 

maior. O cerne da dificuldade dessa mistura não está propriamente no resultado final, mas 

na confusão de duas constelações de problemas: uma coisa é a liberação do devedor de 

prestar, porque a prestação é impossível; outra, completamente diversa e separada, é a 

existência do dever de indenizar. Os conceitos de caso fortuito e força maior de fato 

eliminam tanto o dever de prestar quanto o de indenizar, mas têm a inegável desvantagem 

de não explicar a extinção do dever de prestar e o surgimento de um (novo) dever indenizar 

quando ele for culpado ou se encontrar em mora no momento da perda ou deterioração da 

coisa. 

(b) Tratamento no CC/2002 e na doutrina nacional desde CC/1916 

 No CC/1916, a impossibilidade era tratada em dois segmentos da lei. No livro 

terceiro da parte geral, sobre fatos jurídicos, determinava-se que a coisa se entendia como 

                                                 
vol. 86 (1941), 5 (7). Essa tendência foi seguida pelo legislador do CC/2002, como se pode ver em Alvim, in: 

Código Civil – Anteprojeto – Obrigações, n. 31, p. 233. 
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perecida quando ela perdesse suas qualidades essenciais ou valor econômico, quando se 

confundisse com outra sem poder se distinguir ou quando se encontrasse em lugar de onde 

não pudesse ser retirada (art. 78), e que o negócio jurídico seria nulo, caso seu objeto fosse 

impossível (art. 145 II). Já no livro de direito das obrigações, a impossibilidade era 

regulamentada na obrigação de dar em sentido estrito (arts. 865 a 867), de restituir (arts. 869-

871), de dar coisa incerta (art. 877), de fazer (art. 879), de não fazer (art. 882), na alternativa 

(arts. 886 a 888), na solidária passiva (art. 908), no caso de mora do devedor (art. 957), na 

norma sobre caso fortuito e força maior (art. 1058), e na validade do contrato em caso de 

impossibilidade relativa ou se ele for celebrado sob condição suspensiva (art. 1091). Com 

exceção das normas sobre perecimento da coisa na parte geral, esse mesmo panorama foi 

continuado em linhas gerais pelo CC/2002. Na parte geral, o negócio jurídico é considerado 

nulo, quando seu objeto for impossível (art. 166 II), enquanto na parte especial a 

impossibilidade é regulamentada de modo esparso junto com a obrigação de dar em sentido 

estrito (arts. 234 a 236), de restituir (arts. 238 a 240), de dar coisa incerta (art. 246), de fazer 

(art. 248), de não fazer (art. 250), com a alternativa (arts. 254 a 256), a solidária passiva (art. 

279), a mora do devedor (art. 399) e a norma sobre caso fortuito e força maior (art. 393). As 

duas únicas mudanças relevantes foram a exclusão do art. 78 CC/1916 e o deslocamento do 

art. 1091 CC/1916 para a parte geral (art. 106). Tanto antes quando depois da entrada em 

vigor do CC/2002 havia um quadro de normas esparsas o qual demandava um estudo 

apurado, mas a doutrina brasileira não conseguiu (na verdade, pouco tentou) construir um 

sistema coerente. 

 Na literatura desde o CC/1916, a falta de percepção sobre a relação entre 

impossibilidade e caso fortuito ou força maior resultou no surgimento de quatro diretrizes. 

A primeira atribui importância apenas à impossibilidade e ignora o art. 393, como se o caso 

fortuito e a força maior não guardassem qualquer relação com ela.112 Nesse sentido, 

defendeu-se que a “impossibilidade liberatória” dependeria de três requisitos, a saber: ela 

deveria ser efetiva (isto é, a prestação deveria ser inviável), absoluta (ou seja, a prestação 

não poderia ser efetuada por ninguém) e definitiva (quando o devedor não tivesse mais 

qualquer interesse na prestação).113 A segunda diretriz, especialmente forte na 

jurisprudência, tende a analisar o problema da perda ou deterioração a partir da existência 

                                                 
112 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 98 ss.; Steiner, Descumprimento contratual, pp. 139 ss. (as 

breves menções ao tratar dos entendimentos de Orlando Gomes e de Paulo Lôbo não alteram isso); Eadem, in: 

Diálogos III, pp. 701 ss. 
113 Cachapuz, Ajuris 25, n. 74 (1998), 151 (159 ss.). 
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ou não de caso fortuito e força maior (art. 393) discutindo seus requisitos (imprevisibilidade 

e inevitabilidade).114 Nesse esquema, o critério da impossibilidade é ignorado. A terceira 

diretriz reconhece a correlação entre impossibilidade e caso fortuito ou força maior, e 

procura harmonizá-los, ora estabelecendo a impossibilidade como critério autônomo do caso 

fortuito ou força maior,115 ora o caso fortuito ou a força maior como critério de 

impossibilidade,116 ora associando o critério da necessariedade do caso fortuito e da força 

maior com a impossibilidade,117 ora classificando o caso fortuito ou a força maior como uma 

espécie do gênero “impossibilidade superveniente não-imputável ao devedor”, a saber “a 

liberação do devedor em razão de caso fortuito e força maior”.118 Por último, a quarta diretriz 

é composta pelos autores que se referem à impossibilidade quando tratam desse assunto e ao 

caso fortuito e à força maior ao abordar o art. 393 (e o correspondente art. 1058 CC/1916), 

sem estabelecer qualquer ligação entre eles, como se eles constituíssem assuntos 

completamente diferentes.119 

 A despeito dessa ausência de sistematicidade sobre a impossibilidade, encontram-se 

na literatura basicamente seis classificações esparsas. A impossibilidade seria “absoluta”, 

quando houvesse um “impedimento absolutamente invencível” para qualquer pessoa, e 

“relativa”, quando existisse somente uma dificuldade de prestar que pudesse ser afastada 

“por via de maiores esforços, de sacrifícios ou diligência superiores aos que, em média, se 

exige para o comum das prestações”.120 A doutrina diverge quanto aos efeitos de cada 

espécie de impossibilidade. Uma parte dos autores analisa o sistema do CC e defende que 

somente a impossibilidade absoluta seria “verdadeira impossibilidade” e liberaria o devedor, 

                                                 
114 Por ex., STJ, 4ª T., REsp. n. 899.429/SC, rel. Aldir Passarinho Jr., j. 14-12-2010, DJe 17-12-2010; TJRJ, 8ª 

Cam. Cív., Ap. Cív. n. 2.789, rel. José Edvaldo Tavares, j. 16-9-1986, RT 76, vol. 617 (1987), 160 s.; diversos 

outros citados em Castro, Repertório I, n. 367, 368, pp. 407 ss., n. 372, pp. 411 ss., e n. 386, p. 423. 
115 Medeiros da Fonseca, Caso fortuito, n. 106, pp. 153 s.; Carvalho Santos, Código Civil XIV, Com. art. 1058, 

n. 5, pp. 241 ss.; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 59, p. 65. 
116 Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 140, p. 212; Gomes/Brito, Obrigações, n. 111, p. 146, 

n. 116, p. 152; Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. art. 399, p. 112. 
117 Alvim, Da inexecução, n. 207, p. 326: “A necessariedade do fato há de ser estudada em função da 

impossibilidade do cumprimento da obrigação, e não necessariamente”. 
118 Martins-Costa, Comentários V.2, Com. art. 393, p. 285; Aguiar Jr., Extinção, p. 101; Peteffi da Silva, 

RAASP 22, n. 68 (2002), 135 (145); Diniz, Curso II, p. 402 (“A impossibilidade de cumprir a obrigação sem 

culpa do devedor equivale ao caso fortuito e à força maior”); Lôbo, Obrigações, pp. 240 s., 249 ss. 
119 Por ex., Pontes de Miranda, Tratado IV, §§ 397 s., pp. 253 ss. e Tratado XXIII, §§ 2782 ss., pp. 125 ss. e § 

2795 ss., pp. 183 ss.; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 128, pp. 19 s.; n. 177, pp. 335 ss. 
120 Carvalho Santos, Código Civil XV, Com. art. 1091, n. 2, p. 211; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 

128, p. 20; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 187, p. 30; Medeiros da Fonseca, Caso fortuito, n. 

107, pp. 153 s.; Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 98 s.; Diniz, Curso I, p. 444; Cachapuz, Ajuris 

25, n. 74 (1998), 151 (155); Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, n. 57, p. 63; Steiner, in: Diálogos III, pp. 709 

s.; Oliveira Martins, Mora, p. 37; Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 38. Ver também 

Gomes/Brito, Obrigações, n. 115, p. 150 e Lôbo, Obrigações, pp. 69 s., falando, porém, de impossibilidade 

objetiva e subjetiva. 
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enquanto a relativa seria irrelevante, pois o devedor continuaria obrigado a prestar mesmo 

se tivesse de realizar maior sacrifício para tanto.121 Outra parte dos autores partem de uma 

comparação com o direito alemão e, embora reconheçam que o CC – à diferença do § 275 II 

a.R. BGB – não libera o devedor na hipótese de mera dificuldade de prestar, ainda assim 

entendem ser possível equiparar as impossibilidades absoluta e relativa com fundamento no 

art. 396: como o devedor somente incorreria em mora quando deixar de prestar por fato a 

ele imputável, quando ele não prestar por impossibilidade subjetiva, ele não incorreria em 

mora e, portanto, estaria liberado de sua obrigação.122 Esse segundo raciocínio – com a 

consequente aproximação do direito brasileiro com o alemão anterior à 

Schuldrechtsmodernisierung de 2002 – padece de um vício inafastável: o mero fato de o 

devedor não incorrer em mora não permite concluir que ele estaria liberado da obrigação. 

Pelo contrário, ele pode continuar obrigado a cumprir seu dever, mas somente não ser punido 

pelas consequências da mora enquanto o impedimento ao cumprimento persistir. Para 

utilizar uma feliz máxima medieval, “difficultas non tollit obligationem, sed excusat a 

mora”.123 

                                                 
121 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2690, n. 3, pp. 137 ss.; Cachapuz, Ajuris 25, n. 74 (1998), 151 (155 

s.). 
122 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 99 s. No mesmo sentido, Ferreira da Silva, Inadimplemento, 

Com. arts. 389 a 393, p. 38; Aguiar Jr., Extinção, p. 76, 99; Idem, Comentários VI.2, Com. art. 475, pp. 545 s. 

Contradizendo-se, Cachapuz, Ajuris 25, n. 74 (1998), 151 (163 s.), reportando-se, porém, diretamente ao § 275 

II BGB a.R. 
123 Coing, Europäisches Privatrecht I, § 85, p. 436 (tradução: “a dificuldade não extingue a obrigação, mas 

escusa da mora”); HKK/Lohsse §§ 286-292, Rdnr. 23. Um exemplo perfeito pode ser encontrado em um caso 

julgado por Nelson Hungria Hoffbauer em 15 de dezembro de 1930. Os fatos eram os seguintes: Maria Amelia 

Dumont da Cunha celebrou com Roberto Machado Pereira de Oliveira um contrato de locação de um prédio 

localizado à Praia do Flamengo, n. 344, no Rio de Janeiro (então Capital do Brasil). Durante muitos anos o 

locatário pagou pontualmente os alugueres até que nos meses de setembro e outubro de 1929 não os fez. 

Insatisfeita com a situação, a locadora interpôs ação de despejo para rescindir o contrato e pedir perdas e danos. 

Em resposta, o locatário alegou que estava impedido de realizar o pagamento por causa da Revolução Liberal, 

pois o país havia vivido em um regime de feriado nacional contínuo entre 5 e 27 de outubro, havia sido 

declarada moratória para as obrigações comerciais em geral e ele ficou impedido durante os meses de setembro 

e outubro de receber numerário de Curitiba, cidade de onde vinham todos os seus recursos. Diante desses fatos, 

o Nelson Hungria julgou a ação de despejo improcedente. A seu ver, os decretos de emergência do novo 

governo e mesmo a moratória geral não seriam suficientes para isentar o locatário do dever de pagar, mas o 

fato de ele não ter tido acesso a seus recursos vindos de Curitiba, se não o isentava do dever de pagar, era 

suficiente para excluir a mora. Por outras palavras, embora o locatário estivesse de fato em atraso para o 

cumprimento de seu dever de prestação e existisse um caso fortuito (a revolução), seu efeito não foi o de 

extinguir a relação jurídica obrigacional por impossibilidade, mas apenas impedir a constituição do locatário 

em mora. Aplicava-se, portanto, a máxima impedimentum iustum excusat a mora. Cf. íntegra da decisão em: 

Rev Dir 100 (1931), pp. 471 ss. Outro exemplo da rica jurisprudência brasileira do início do século XX pode 

ser encontrado em TAppRJ, 3ª Cam., App. Civ. n. 7.096, rel. Duque Estrada, j. 19-9-1938, RJB 41 (1938), 316 

(320 ss.), em que o vendedor foi impedido de transportar o minério vendido no tempo combinado por causa de 

perturbações do serviço de eletrificação da Estrada de Ferro Central. Também aqui o caso fortuito ou força 

maior incidiu apenas sobre a execução, não implicando impossibilidade da prestação por destruição da coisa 

objeto do contrato. 
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 Por uma segunda classificação, a impossibilidade seria “material” quando houvesse 

insuscetibilidade de consecução da prestação decorrente de motivo de ordem natural, 

dividindo-se em absoluta e relativa, ou “jurídica” quando a prestação não pudesse ser 

efetuada por um obstáculo levantado por norma legal, por ex., a vedação de vender herança 

de pessoa viva (art. 426).124 Por outras palavras, a impossibilidade jurídica decorreria de 

ilicitude.125 A consequência seria a liberação do devedor na impossibilidade material 

absoluta e na impossibilidade jurídica, enquanto ele continuaria obrigado em havendo mera 

dificuldade (impossibilidade material relativa). A nosso ver, a equiparação entre 

impossibilidade jurídica e ilicitude é equivocada por confundir ilicitude com mera 

impossibilidade, como pode ser visto à luz do seguinte exemplo. Imagine-se que, por causa 

de uma brusca mudança do regime de chuvas no Brasil, houvesse uma diminuição da 

produção de arroz, gerando falta do produto em diversos estados. Como reação, o governo 

promulga uma lei proibindo a exportação do produto, com o objetivo de priorizar o 

abastecimento do mercado interno. Nesse caso, a celebração de um contrato de compra e 

venda não é impossível, mas apenas sua execução se torna impossível, e isso se for 

contratado que a mercadoria tiver de ser exportada. Se a compra e venda for realizada no 

mercado interno, ou, indo além, se ela for realizada hoje tendo em vista a exportação de arroz 

para quando a proibição de exportação for levantada, o contrato ainda assim será válido, mas 

somente poderá ser executado após a revogação da proibição. Nesse exemplo, embora o 

objeto do contrato seja temporariamente impossível, o contrato continua a ser possível e 

lícito. Não há, portanto, equivalência entre impossibilidade e ilicitude, pois o impossível 

nem sempre é contra a norma jurídica.126 

 Em uma perspectiva próxima, mas ligeiramente diversa, outra parte da doutrina 

classifica a impossibilidade em “física” (“natural” ou “fática”) para indicar os casos em que 

a prestação é irrealizável pelo homem com suas próprias forças, por ex., devido à mudança 

do curso de um rio, e em “jurídica”, quando o impedimento provém de determinação legal 

ou de dispositivo do próprio contrato, e.g. a divisão de imóvel rural em parte menor do que 

o módulo rural.127  Quanto à duração da impossibilidade, ela seria “definitiva”, quando não 

pudesse ser remediada (por ex., quando o cumprimento até o dia do vencimento fosse 

                                                 
124 Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 187, p. 31. 
125 Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 128, p. 19; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, p. 8. 
126 Cachapuz, Ajuris 25, n. 74 (1998), 151 (157); Pontes de Miranda, Tratado IV, § 397, n. 2, pp. 254 s., n. 6, 

p. 260; Aguiar Jr., Extinção, pp. 96 s., nt. 189. 
127 Steiner, in: Diálogos III, p. 709; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 174, p. 305; Gomes/Brito, 

Obrigações, n. 114 s., p. 148; Lôbo, Obrigações, p. 69; Oliveira Martins, Mora, p. 36. 
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essencial), ou “temporária”, se a impossibilidade pudesse desaparecer após certo período de 

tempo.128 No que tange à extensão da impossibilidade, ela seria “total”, quando abrangesse 

a prestação por inteiro, ou “parcial”, se atingisse somente uma parte da obrigação.129 Por 

último, a doutrina brasileira classifica a impossibilidade, conforme o momento de seu 

surgimento, em “simultânea” (“originária” ou “genética”) à formação da obrigação, 

sancionada com a nulidade (art. 166 II), e em “superveniente”, que poderia ter efeito 

liberatório, quando houvesse caso fortuito ou força maior, ou implicar a responsabilidade do 

devedor, se houvesse culpa.130 

(c) Avaliação crítica e posicionamento 

 Ao tratar da impossibilidade da prestação, Pontes de Miranda considerou-a “uma 

[das matérias] mais árduas do direito brasileiro das obrigações, porque os textos a respeito 

só se referem às espécies de prestações”.131 Essa característica do CC/1916, que subsiste no 

CC/2002, de fato dificulta uma sistematização, mas, como acabamos de ver,132 o nó do 

problema encontra-se em outro ponto, nomeadamente na sobreposição dos regulamentos de 

impossibilidade, de dever de indenizar decorrente de culpa e de caso fortuito e força maior. 

O seguinte caso decidido pelo STJ em 2010 ajuda a clarear nosso argumento: Plasc (Plásticos 

Santa Catarina Ltda.) celebrou com Transportes Adriano Ltda. um contrato de transporte de 

determinada mercadoria. Durante a execução do contrato, o motorista da transportadora 

estacionou o veículo em um posto de gasolina, ocasião em que a mercadoria foi roubada. 

Insatisfeita com o ocorrido, a Plasc interpôs ação contra a Transportes Adriano, exigindo o 

pagamento de perdas e danos pelo ocorrido. O juiz de 1º grau julgou a ação procedente, 

porque a transportadora não teria tomado as cautelas e precauções exigidas, enquanto o TJSC 

julgou a apelação improcedente por haver caso fortuito. Diante dessa divergência, a Plasc 

interpôs embargos infringentes, que foram julgados procedentes, revivendo a decisão de 1º 

grau.133 A ré, Transportes Adriano, interpôs, então, recurso especial ao STJ, alegando tratar-

                                                 
128 Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 39; Gomes/Brito, Obrigações, n. 115, p. 150; 

Aguiar Jr., Extinção, pp. 99 ss.; Idem, Comentários VI.2, Com. art. 475, pp. 547 s. 
129 Gomes/Brito, Obrigações, n. 115, p. 150; Oliveira Martins, Mora, p. 37; Ferreira da Silva, Inadimplemento, 

Com. arts. 389 a 393, p. 39; Aguiar Jr., Comentários VI.2, Com. art. 475, p. 549; Peteffi da Silva, RAASP 22, 

n. 68 (2002), 135 (145). 
130 Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 128, pp. 19 s., n. 174, p. 305; Steiner, in: Diálogos III, p. 710; Ferreira 

da Silva, Inadimplemento, Com. arts. 389 a 393, p. 36; Cachapuz, Ajuris 25, n. 74 (1998), 151 (156); Pontes 

de Miranda, Tratado IV, § 397, pp. 253 ss.; Aguiar Jr., Extinção, p. 97; Gomes/Brito, Obrigações, n. 113, pp. 

147 s.; Lôbo, Obrigações, p. 70. 
131 Tratado XXII, § 2690, n. 3, p. 138. Em sentido semelhante, Lôbo, Obrigações, p. 71. 
132 Cap. IV, A.3.(a), supra. 
133 TJSC, Grupo de Câmaras, Emb. Infr. n. 2003.030127-5, rel. Orli Rodrigues, j. 8-9-2004, in: 

http://www.tjsc.jus.br [26-4-2017]. 
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se de um caso de força maior, que eximiria sua responsabilidade nos termos do art. 1058 

CC/1916 (correspondente ao art. 393 CC/2002). O STJ conheceu o recurso, mas julgou-o 

improcedente. Isso porque, apesar de eventos atribuídos a terceiros geralmente serem 

qualificados como força maior, quando o fato for previsível ou evitável, a responsabilidade 

não é excluída. No caso, se o funcionário tivesse agido com a devida diligência ao estacionar 

o veículo, o furto poderia ter sido evitado e, por isso, não haveria caso fortuito.134 

 Ora, qual é de fato o fundamento para condenar a transportadora nesse caso: a 

existência de culpa de seu auxiliar (arts. 389 e 392, o último por analogia135) ou a inexistência 

de força maior (art. 393)? Essa possibilidade de recorrer a dois critérios de decisão reflete, 

no fundo, uma incoerência no sistema interno do próprio CC: se o devedor é liberado, quando 

o devedor não age nem com dolo, nem com culpa, conforme o tipo de obrigação envolvida 

(arts. 234 ss. c/c 392, princípio da utilidade), mas, ao mesmo tempo, o devedor não responde 

quando houver caso fortuito e força maior, qual é, no final das contas, o critério decisivo de 

exoneração do devedor – a ausência de culpa (critério negativo) ou a presença de caso 

fortuito e de força maior (critério positivo)?136 A saída para entender o problema encontra-

se no adequado emprego do conceito de impossibilidade. Como a impossibilidade tem por 

objeto somente a viabilidade da prestação a ser efetuada, e isso independentemente de culpa, 

dolo ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, tanto se a coisa for destruída pelo 

devedor, quanto se ela o for pelo devedor, pelo credor, por terceiro, por enchente ou 

desapropriada pelo Estado, a obrigação se tornará impossível e o devedor será liberado de 

seu dever de prestar.137 A impossibilidade é, por outras palavras, objetiva e deve ser 

compreendida como sinônimo de inviabilidade material ou jurídica de realizar a prestação. 

Uma pergunta diferente é se o devedor responde (no sentido de ser responsabilizado) por 

essa impossibilidade. Aqui o CC contém, novamente, dois regulamentos concorrentes. Pelos 

arts. 234 ss. c/c 392, o devedor ou o credor respondem por perdas e danos sempre que eles 

tiverem agido com culpa ou dolo, ou, dependendo do caso, somente por dolo. Por outras 

                                                 
134 STJ, 4ª T., REsp. n. 899.429/SC, rel. Aldir Passarinho Jr., j. 14-12-2010, DJe 17-12-2010. 
135 Aguiar Jr., Extinção, pp. 110 s. 
136 Esse mesmo problema foi levantado por Nunes, RT 47, vol. 275 (1958), 35 (36): “... quando a lei subordina 

a irresponsabilidade do agente à prova do caso fortuito, ou de fôrça-maior, estará admitindo a hipótese de uma 

responsabilidade sem culpa, ou para além da culpa? Quer dizer – ainda provando a ausência de culpa de sua 

parte no ato danoso, ficará civilmente responsável se não demonstrar caso fortuito ou fôrça-maior? Ou, pelo 

contrário, dentro de um sistema que condicione, como o nosso, a responsabilidade à culpa, tôda a fôrça é maior 

e todo o caso é fortuito, desde que excedam aos limites normais da previdência humana, bitoladas pelo critério 

do ‘bom pai de família’, ou do profissional exemplar?” (negritos no original). 
137 No mesmo sentido, Cachapuz, Ajuris 25, n. 74 (1998), 151 (180); Steiner, in: Diálogos III, pp. 713, 723; e, 

em vista do direito português, Vaz Serra, BMJ 46 (1955), 5 (46). 
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palavras, nesses dispositivos o critério de liberação é a culpa (princípio da responsabilidade 

por culpa). Pelo art. 393, o devedor não responde, quando houver caso fortuito ou força 

maior (“o devedor não responde pelos prejuízos...”), dando a entender que, a contrario sensu, 

ele responderia sempre que não houvesse caso fortuito ou força maior. 

 Essa segunda duplicidade de regulamentos sobre a existência do dever de indenizar 

leva a um inconveniente muito próximo à anterior: quando uma coisa se perde ou se 

deteriora, o credor alega ou responsabilidade do devedor por garantia (por ex., se houver 

obrigação de dar coisa incerta ou se o dano estiver dentro do risco normal da atividade), ou 

culpa do devedor com fundamento nos arts. 234 ss. (com a presunção relativa do art. 389), 

enquanto o devedor procura se eximir alegando caso fortuito ou força maior (art. 393). A 

nosso ver, essa duplicidade se resolve pela interpretação sistemática do direito civil vigente: 

tanto nas obrigações de dar (arts. 234 a 236), de restituir (arts. 238 a 240), de fazer (art. 248), 

de não fazer (art. 250) e alternativas (arts. 254 a 256), quanto no art. 392 (princípio da 

utilidade), a culpa e o dolo aparecem como elementos preponderantes para determinar a 

responsabilização. Por outras palavras, o critério determinante sobre o dever de indenizar é 

a culpa. Admitir, em contrapartida, que o devedor ou o credor somente se liberasse quando 

houvesse caso fortuito ou força maior levaria ao esvaziamento desse regulamento, afinal, de 

que adiantaria o legislador exigir ausência de culpa, se o critério decisivo fosse a presença 

de caso fortuito e força maior? E ainda: como explicar, por ex., a liberação do mandatário 

que, agindo com sua diligência habitual (diligentia quam in suis, art. 663), perde a coisa por 

um roubo evitável para uma pessoa normal? Aqui, apesar de não haver caso fortuito ou força 

maior, o devedor deve ser liberado do dever de prestar por impossibilidade e não há dever 

de indenizar, porque agiu conforme a culpa exigida in concreto.138 Já o art. 393 deve ser 

compreendido como norma meramente explicitativa da regra geral: havendo 

impossibilidade, o devedor e o credor não respondem pelos prejuízos, se não houver dolo ou 

culpa (art. 392), especialmente quando ocorrer caso fortuito ou força maior, salvo se se 

tiverem responsabilizado por tanto.139 

                                                 
138 Esse caso foi decidido em 1934 pela Corte Suprema – Cf. CS, App. Cív. n. 3.802, rel. Eduardo Espínola, j. 

2-8-1934, RJB 32 (1936), 34 ss., especialmente 36 ss. 
139 Em sentido semelhante, cf. excelente contribuição de Nunes, RT 47, vol. 275 (1958), 35 ss., na qual o autor 

defende que a ausência de culpa significa caso fortuito e força maior e, em contrapartida, a presença de caso 

fortuito e força maior exclui a culpa. A nosso ver, Nunes chega ao resultado correto, pois um dos requisitos de 

existência de caso fortuito e força maior é exatamente a ausência de culpa, mas peca por não perceber que o 

ponto fulcral do problema não reside exatamente na possibilidade de identificação ou não entre culpa, caso 

fortuito e força maior, mas no fato de essas regras terem por objeto situações diversas: enquanto a culpa é um 

critério para determinar se há ou não dever de indenizar, caso fortuito e força maior regulamentam apenas o 

caso específico de impossibilidade em que nenhuma das partes tem dever de indenizar por não ter tido culpa. 
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 Logo, sob uma perspectiva sistemática, o grande problema do caso fortuito ou força 

maior na responsabilidade civil contratual é que ele abrange conjuntamente dois momentos 

distintos dos distúrbios da relação jurídica, ou seja, ele se refere tanto à liberação do dever 

de prestar (causa) quanto à ausência de dever de indenizar (uma das possíveis 

consequências). No entanto, não há vantagem alguma em tratar a inviabilidade da prestação 

e as consequências dessa inviabilidade em um mesmo critério, pois toda a estrutura (o 

sistema interno) do CC separa os dois, sendo o primeiro regulamentado com a 

impossibilidade da prestação e o segundo em regra com a responsabilidade por culpa. O caso 

fortuito e a força maior são resquícios do ius commune que, em vez de ajudar, acabam 

turvando a aplicação da lei. A única relevância do art. 393 no contexto do CC é explicitar a 

possibilidade de as partes distribuírem de maneira diversa os riscos do contrato, 

estabelecendo, por ex., que o devedor arca com as consequências da impossibilidade causada 

sem sua culpa (em sentido lato). Em vez de misturar o regulamento do ius commune com o 

da impossibilidade, o legislador do CC/2002 teria andado muito melhor se, a exemplo dos 

projetos de Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães (art. 320)140 

e, mais tarde, do coordenado por Caio Mário da Silva Pereira (arts. 350 e 351),141 tivesse 

eliminado da lei o art. 393 e as expressões caso fortuito e força maior.142 

(d) Nossa sistematização e correspondente terminologia 

 Como no CC o critério para determinar a liberação do devedor de seu dever de prestar 

é a impossibilidade, é necessário sistematizar seu regulamento para poder aplicá-la 

corretamente. Do sistema interno do CC é possível extrair seis classificações. A primeira e 

mais importante tem como critério o momento de surgimento da impossibilidade. A 

impossibilidade é inicial (originária, ou genética) quando a prestação não pode ser realizada, 

                                                 
Por outras palavras, enquanto a culpa se refere apenas ao dever de indenizar, o caso fortuito e a força maior 

referem-se tanto à extinção do dever de prestar (impossibilidade) quanto às consequências para o dever de 

indenizar, pressupondo, no último caso, a ausência de culpa. 
140 Exposição de Motivos, in: Código Civil – Anteprojetos I, n. 14, p. 65 (“O devedor só consegue exonerar-se 

dessas conseqüências, provando ausência de culpa, sistema que dispensa o destaque da noção de força maior 

ou caso fortuito, com todas as suas dificuldades doutrinárias”). Sobre esse projeto, cf. Villela, AMJ 41, n. 174 

(1988), 7 ss. 
141 Projeto de Código de Obrigações, p. XVIII; Silva Pereira/Gama, Instituições III, p. 415, n. 78 (exposição 

de motivos) e n. 177, p. 338. 
142 A doutrina diferencia entre casos fortuitos ligados à atividade (“fortuito interno”) dos casos fortuitos alheios 

a ela (“fortuito externo”) para estabelecer que no primeiro caso devedor (por ex., transportador, art. 731) 

responde também quando não houver culpa (assim, por ex., Alvim, Da inexecução, n. 208, pp. 330 ss.; Silva 

Pereira/Gama, Instituições II, n. 177, p. 339). Essa distinção é, porém, completamente diversa da de caso 

fortuito e força maior, e sua única consequência é estabelecer um maior ônus de prova para o devedor. Para os 

fins do presente trabalho, não é relevante aprofundar nesse tema. A respeito, cf. considerações de Nunes, RT 

47, vol. 275 (1958), 35 (37 ss.). 
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seja por motivo de ordem naturalística, seja por motivo de ordem jurídica, desde o momento 

da celebração do negócio jurídico, por ex., a venda de um quadro destruído no dia anterior 

por um incêndio ou a venda de drogas ilícitas. A consequência jurídica é a nulidade (arts. 

104 II e 166 II). Em contrapartida, a impossibilidade é superveniente quando a prestação 

(independentemente do vencimento) é passível de ser realizada no momento da celebração 

do contrato ou em momento futuro, mas posteriormente se torna inexequível, seja por 

conduta de uma das partes (por ex., o devedor ou o credor destroem a coisa vendida), de 

terceiro (e.g., uma pessoa coloca fogo no imóvel onde se encontra a coisa alienada) ou por 

fato da natureza (v.g., uma enchente). Os efeitos da impossibilidade superveniente variam 

conforme os elementos concretos da obrigação, especialmente sua modalidade e o tipo 

contratual envolvido. Como regra geral, o devedor é liberado do dever primário de prestar 

(arts. 234, 235, 238, 240, 248 e 250), mas no caso de obrigação alternativa pode resultar na 

concentração de seu objeto na prestação subsistente (art. 256) ou, havendo culpa do devedor 

e tendo o credor o direito de escolha, na possibilidade do último optar pela prestação 

subsistente (art. 255, 1ª parte). A existência de dever secundário de prestar perdas e danos 

(ou dever de indenizar) decorrente de culpa ou de garantia (por ex., danos decorrentes da 

mora) não afeta a viabilidade do dever de prestar e, portanto, é irrelevante para a 

impossibilidade. 

 Na hipótese de impossibilidade inicial, o CC afasta a nulidade (“invalidade”) nos 

casos de a impossibilidade ser relativa ou, em se tratando de negócio sob condição, de a 

inviabilidade de executar cessar antes de seu implemento (art. 106). Ao contrário do que 

afirma a doutrina dominante acima apontada,143 no CC impossibilidade “relativa” não se 

refere à existência de uma dificuldade de prestar vencível pelo devedor. A interpretação 

histórica revela um conteúdo diverso. Inspirado no § 308 a.R. BGB144,145 o art. 1230 do 

Projeto Primitivo estabelecia que “A prestação impossivel não invalida o contracto 

concluido para o caso de ella se tornar possivel. O contracto é tambem valido si tiver sido 

                                                 
143 Cap. IV, A.II.3.(b), supra. 
144 § 308 a.R. BGB: “(1) Die Unmöglichkeit der Leistung steht der Gültigkeit des Vertrags nicht entgegen, 

wenn die Unmöglichkeit gehoben werden kann und der Vertrag für den Fall geschlossen ist, daß die Leistung 

möglich wird. (2) Wird eine unmögliche Leistung unter einer anderen aufschiebenden Bedingung oder unter 

Bestimmung eines Anfangstermins versprochen, so ist der Vertrag gültig, wenn die Unmöglichkeit vor dem 

Eintritte der Bedingung oder des Termins gehoben wird”. (Tradução: (1) A impossibilidade da prestação não 

se opõe à validade do contrato, quando a impossibilidade pode ser remediada e <quando> o contrato é 

concluído para o caso de a prestação se tornar possível. (2) Se uma prestação impossível for prometida sob 

uma outra condição suspensiva ou sobre a determinação de um termo inicial, então o contrato é válido, se a 

impossibilidade for remediada antes do implemento da condição ou do termo”). Sobre esse dispositivo, Huber, 

Leistungsstörungen I, § 4 II 2 b, pp. 108 s. 
145 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 1091, p. 253. 
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concluido sob condição suspensiva e, antes do implemento da condição, a prestação se tornar 

possivel”.146 Na 33ª Reunião realizada em 3 de julho de 1900, a Comissão Revisora alterou 

a redação desse dispositivo da seguinte forma: “A prestação impossivel não invalida o 

contrato quando a impossibilidade é relativa, ou, no caso de contrato sob condição 

suspensiva, tornando impossivel a prestação antes do implemento da condição”.147 Esse 

mesmo dispositivo transformou-se no art. 1241 do Projeto Revisto nos seguintes termos: “A 

impossibilidade da prestação não invalida o contracto quando fôr relativa, ou tornar-se 

possivel antes de realisada a condição”.148 Essa mera comparação das mudanças do texto do 

atual art. 106 revela que impossibilidade relativa designa a possibilidade de concluir um 

contrato tendo em vista a possibilidade de execução futura. Houve apenas uma melhora 

redacional; o conteúdo permaneceu intacto.149 Em consequência, no sistema do CC 

impossibilidade absoluta indica, a contrario sensu, todo negócio cuja prestação é inviável 

quando ele foi concluído e as partes não vislumbraram a possibilidade de seu objeto vir a se 

tornar possível. 

 Quanto ao sujeito da impossibilidade, ela se classifica em objetiva e subjetiva. A 

impossibilidade objetiva ocorre quando ela concerne toda e qualquer pessoa, inclusive o 

devedor, ou, em se tratando de prestação que somente pode ser realizada pelo próprio 

devedor, ele não puder mais executá-la por um motivo objetivo, por ex., o surgimento de 

uma moléstia repentina poucos dias antes da execução de um contrato de turismo.150 A 

consequência jurídica é a nulidade do negócio jurídico quando a impossibilidade existir no 

momento da conclusão (arts. 104 II e 166 II) ou extinção do dever de prestar quando ela for 

superveniente (art. 234). Em contrapartida, há impossibilidade subjetiva (também 

denominada de impotência151, inaptidão152 ou incapacidade153) quando apenas o devedor 

(ou, em um conjunto de pessoas, apenas um dos figurantes) está impedido de executar a 

obrigação, por ex., se o devedor aliena a coisa vendida a terceiro. Essa hipótese é 

regulamentada pelas disposições gerais do CC. No caso de impossibilidade subjetiva inicial, 

                                                 
146 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 120 (grifo nosso). 
147 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 498. 
148 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 240. 
149 No mesmo sentido, Comparato, RDM 20, n. 43 (1981), 79 (79). 
150 TJRJ, 8ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 2.789, rel. José Edvaldo Tavares, j. 16-9-1986, RT 76, vol. 617 (1987), 160 

s. A nosso ver, trata-se de um caso de impossibilidade superveniente não imputável ao credor, e não de força 

maior, como decidiu o tribunal. 
151 Medeiros da Fonseca, Caso fortuito, n. 69, p. 105, n. 107, p. 153 et passim. 
152 Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 2795, n. 1, pp. 183 s. 
153 Cachapuz, Ajuris 25, n. 74 (1998), 151 (163 s.). 
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a regra é o devedor responder por inadimplemento (arts. 475 e 402 ss.).154 Se a obrigação for 

de fazer, o devedor pode mandar executá-la à custa sdo credor (art. 248) e, se for de dar, o 

inadimplemento decorrer de falta de propriedade ou poder de disposição e a coisa for 

entregue ao credor, o devedor responde segundo as regras de evicção (arts. 447 ss.). 

Eventualmente, se o devedor não souber da sua falta de titularidade para alienar a coisa, ele 

poderá liberar-se do negócio jurídico anulando-o por erro substancial nos termos dos arts. 

138 ss. No caso de impossibilidade subjetiva superveniente, o devedor responde, em regra, 

por inadimplemento. Em se tratando de negócio jurídico com data de vencimento (negócio 

fixo), o credor pode resolver o contrato por inadimplemento, se não preferir exigir o 

cumprimento in natura (art. 475). Assim, se, por ex., um cantor ficar doente nas vésperas de 

um espetáculo e este não puder ser adiado, embora a apresentação ainda seja em si possível 

em um momento futuro e, portanto, não haja impossibilidade objetiva no sentido do art. 248, 

o credor pode resolver o contrato e desfazer o vínculo obrigacional. Se houver culpa do 

devedor (por ex., se ele vender a coisa a terceiro por um preço maior com o objetivo de 

ampliar seu lucro), ele responde por perdas e danos (arts. 475 c/c 402 ss.).155 No caso da 

                                                 
154 No mesmo sentido, Bevilaqua, Obrigações, § 7º, p. 35: “Si a impossibilidade é apenas relativa á pessôa que 

se obrigou, e a quem tal circumstancia não podia ser extranha, é justo que responda por perdas e damnos, 

porque sua promessa, temeraria ou cavillosa, fez nascer um interesse legitimo para a outra parte contractante, 

o qual não póde ser menoscabado, sem que se arruinem os fundamentos da theoria das obrigações”. 
155 Segundo a ampla maioria da doutrina (por ex., Aguiar Jr., Extinção, pp. 56, 62, 95 s., 114 s., 120 ss., 130 

ss.; Assis, Resolução, pp. 112 ss. et passim; Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. art. 395, pp. 82, 91; 

Peteffi da Silva, RAASP 22, n. 68 (2002), 135 (149); Furtado, Mora, pp. 29 ss., 69 ss.) e da jurisprudência (por 

ex., STJ, 4ª T., REsp. n. 1.294.101/RJ, rel. Raul Araújo, j. 24-2-2015, in: DJe 26-8-2015; TJSP, 10ª Cam. Dir. 

Priv., Ap. n. 0001677-41.2007.8.26.0157, rel. Carlos Alberto Garbi, j. 17-12-2013, in: http://www.tjsp.jus.br/ 

[6-7-2016]), o credor somente pode resolver o contrato nos termos do art. 475, quando ele não tiver mais 

interesse na prestação (art. 395 § único). Essa interpretação é contestável por ao menos dois motivos. Primeiro, 

exigir o fim do interesse do credor na prestação equivale a negar qualquer valor ao art. 475, pois, se, nos termos 

do art. 395 § único, o credor pode enjeitar a prestação, se ela se tornar inútil para ele, e o credor só pudesse 

resolver o contrato nesta hipótese, o art. 475 seria uma mera repetição ruim do art. 395 § único. Por outras 

palavras, o art. 475 não teria nenhum conteúdo autônomo. Segundo, a análise da origem do art. 395 § único 

aponta em sentido diverso. Esse dispositivo foi inspirado por Bevilaqua do § 286 II a.R. BGB, o qual, por 

interpretação sistemática do BGB de 1900, somente se aplicava a relações jurídicas obrigacionais unilaterais 

ou contratos unilaterais; no caso de contrato bilateral, o credor poderia resolvê-lo após a fixação de um prazo 

sobressalente (Nachfrist), nos termos do § 326 I a.R. BGB. À luz dessa origem, o natural é aplicar o art. 475 

aos contratos bilaterais, e o art. 395 § único em princípio apenas às relações jurídicas obrigacionais unilaterais 

e aos contratos unilaterais e bilaterais imperfeitos (eventualmente, porém, o credor de um contrato bilateral 

pode ter interesse em realizar a contraprestação e receber perdas e danos em lugar da prestação, em especial 

em contrato de permuta devido à teoria da sub-rogação). No fundo, ao interpretar o art. 475 em conjunto com 

o art. 395 § único, a doutrina e a jurisprudência brasileiras acabam prendendo o direito brasileiro ao ius 

commune anterior ao CC/1916, quando o credor somente podia se desvencilhar do contrato de compra e venda, 

se um pacto comissório fosse previsto ou se o credor perdesse interesse na prestação. Na prática, essa 

consequência negativa dessa interpretação é amenizada pelo entendimento elástico (muitas vezes subjetivo) de 

“interesse útil do credor”. Sobre o § 286 II a.R. BGB, cf., dentre outros, Huber, Leistungsstörungen II, § 48, 

pp. 493 ss. A tradução de “Nachfritst” como “prazo sobressalente” é de Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 

2809, n. 7, p. 267. Observe-se, por último, que o art. 395 § único prevê uma forma de o credor se liberar do 

contrato (“enjeitá-la”) sem indicar um nome para tanto. A nosso ver, ela deve ser chamada de enjeitamento, e 

não de “resolução”, pois o instrumento jurídico da resolução não serve para a parte lesada pedir perdas e danos 
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compra e venda em especial (assim como nos demais contratos onerosos), se a coisa contiver 

um vício de direito e já tiver sido entregue (por ex., a venda a non domino), aplica-se o 

regulamento sobre evicção (arts. 447 ss.).156 

 No que tange à causa da impossibilidade, ela se classifica em fática e jurídica. A 

impossibilidade é fática (também denominada física157 ou material158), quando a 

inviabilidade de executar a prestação decorre da própria coisa, do ato ou da pessoa que o tem 

de realizar. Por outras palavras, há um impedimento de ordem naturalística à execução da 

prestação. Assim, se a coisa for destruída ou se o ato somente puder ser executado pelo 

devedor e ele não puder mais fazê-lo (por ex., devido a doença), a prestação se torna 

inexequível. O efeito jurídico é a nulidade do negócio jurídico quando a impossibilidade for 

inicial (arts. 104 II e 166 II) ou a extinção do dever de prestar, quando ela for superveniente 

(arts. 234 ss.). Em contrapartida, a impossibilidade jurídica decorre do surgimento de um 

empecilho de ordem legal. Aqui é necessário fazer algumas subdivisões. Se a 

impossibilidade jurídica for objetiva e inicial (por ex., a venda de algo que já é de 

propriedade do comprador), o negócio jurídico é nulo (arts. 104 II e 166 II), salvo as 

exceções do art. 106. Se a impossibilidade jurídica for objetiva, superveniente e permanente 

(e.g. em um contrato de arrendamento para corte da mata, é aprovada uma lei proibindo a 

derrubada159), aplicam-se as regras de impossibilidade fática superveniente por analogia (art. 

234) e o dever de prestar se extingue. Se a impossibilidade for objetiva, superveniente e 

temporária (e.g. caso seja levantado um embargo comercial de alguns meses em certo Estado 

ou surge proibição de comércio por causa de guerra), qualquer das partes pode resolver a 

obrigação ou insistir em seu cumprimento quando ela se tornar novamente possível (art. 

475). Por fim, se a impossibilidade jurídica for subjetiva (inicial ou superveniente), em regra 

                                                 
em lugar da prestação, mas para se liberar de seu dever de contraprestação, recuperar sua liberdade de 

contratar e poder, assim, fechar novos negócios com terceiros (cf. HKK/Hattenhauer §§ 323-325, Rdnr. 3; 

Aguiar Jr., Extinção, pp. 48 ss.). Por esse motivo somente há resolução de contratos bilaterais e unilaterais 

onerosos (no nosso direito, quando previsto em lei, por ex., nos arts. 562 e 810; a respeito, Aguiar Jr., Extinção, 

pp. 79 ss.). No caso do art. 395 § único, o credor não recupera sua liberdade de concluir novos contratos; ele 

apenas passa a exigir perdas e danos em lugar da prestação original, ou seja, há uma substituição da prestação 

por perdas e danos (e não um “cumprimento substitutivo”, como muitas vezes se diz na literatura brasileira). 

Sobre as formas de liberação dos contratos, ver, por ex., Leser, in: Estudos Wolf, pp. 373 ss. 
156 Cap. IV, C.IV, infra. 
157 Pontes de Miranda, Tratado IV, § 397, n. 1, p. 253. 
158 Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 128, p. 19. 
159 Tribunal Civil e Criminal do Distrito Federal, Cam. Civ., Acção Civil sem n., rel. Viveiros de Castro, j. 18-

7-1901, O Direito (Br.) 29, vol. 86 (1901), 372 ss. O problema também é tratado em: TJSP, 4ª Cam. Civ., Ap. 

n. 31.016, rel. Macedo Vieira, j. 20-3-1947, RT 36, vol. 167 (1947), 290 ss.; TApSP, 1ª Cam. Civ., Ap. n. 

22.817, rel. J. M. Gonzaga, j. 7-8-1944, RT 34, vol. 154 (1945), 724 ss.; TApSP, 2ª Cam. Civ., Ap. n. 16.932, 

rel. Mario Guimarães, j. 6-10-1942, RT 31, vol. 140 (1942), 168 (170 s.). 
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o devedor responde por perdas e danos, caso não consiga adimplir a obrigação no tempo, 

lugar e modo acordados.160 

 Uma quinta classificação relaciona-se com a extensão da impossibilidade: se ela for 

total, a prestação como um todo se torna impossível, por ex., o objeto vendido é 

completamente destruído ou a obra contratada é embargada. A consequência inafastável é a 

extinção do dever do devedor de prestar (arts. 234, 240, 248, 250 e, dependendo do caso nas 

obrigações alternativas, 256). A impossibilidade é parcial quando ela abrange somente uma 

parte ou um aspecto do objeto da prestação. Aqui surgem duas subespécies. Primeiro, a 

impossibilidade parcial é qualitativa, quando a coisa vendida ou o serviço a ser entregue é 

de alguma forma deteriorado, por ex., o automóvel vendido sofre uma batida após a 

celebração do contrato de compra e venda e, por isso, tem seu valor reduzido. Esse caso é 

expressamente regulamentado na lei nos arts. 235, 236 e 240: se o devedor tem de transferir 

a propriedade ou a posse (no último caso, os dispositivos aplicam-se por analogia161), o 

credor pode escolher entre receber a coisa com diminuição do preço ou desfazimento do 

negócio, cobrando, em ambos os casos, perdas e danos, caso o devedor seja culpado. 

Segundo, a impossibilidade parcial é quantitativa, quando uma parte da coisa vendida se 

perde, por ex., tendo sido vendidos 100.000 litros de álcool estocados no armazém “A”, 

sobrevém um incidente e 50.000 litros se perdem. Como esse caso não é expressamente 

regulamentado no CC, deve-se recorrer à analogia com os dispositivos sobre impossibilidade 

parcial qualitativa.162 Se a obrigação for de transferir a propriedade ou a posse, aplicam-se 

os valores subjacentes aos arts. 235 e 236: o credor pode optar entre ficar com a coisa 

abatendo o preço das perdidas ou resolver o contrato, e, no caso de haver culpa do devedor, 

exigir perdas e danos em ambos os casos. Se a obrigação for de restituir, faz-se uma analogia 

com o valor subjacente ao art. 240: o credor recebe o restante, exigindo o equivalente do 

valor da coisa perdida e perdas e danos, se houver culpa do devedor. 

 Quanto à duração da impossibilidade, ela ainda pode ser classificada em permanente 

ou provisória. A impossibilidade permanente (ou definitiva163) ocorre quando a coisa ou o 

fato a ser prestado não pode mais ser entregue ou executado, por ex., quando a coisa vendida 

é destruída por um terceiro. A consequência inarredável é a extinção do dever do devedor 

(arts. 234, 238, 239, 248 e 250) ou, na hipótese de obrigações alternativas, conforme o caso, 

                                                 
160 Nt. 154 supra. 
161 Cap. II, A.IV.2.(c).(bb) e A.IV.2.(d), supra. 
162 Aguiar Jr., Extinção, p. 101. 
163 Gomes/Brito, Obrigações, n. 115, p. 150. 
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a concentração em um só objeto quando apenas um deles se tornar impossível (art. 253). Já 

a impossibilidade provisória (passageira, temporária164 ou transitória165) se dá quando a 

prestação não pode ser realizada em determinado lapso temporal, mas no futuro se tornará 

ou poderá se tornar possível. Em se tratando de impossibilidade inicial objetiva, se as partes 

concluírem o contrato tendo em vista essa circunstância (impossibilidade relativa) ou sob 

condição suspensiva e, neste último caso, a prestação se tornar possível antes do implemento 

da condição, o negócio é plenamente válido (art. 106), do contrário ele será nulo (arts. 104 

II e 166 II). Se a impossibilidade provisória for superveniente, a consequência dependerá do 

interesse do credor no cumprimento pontual da obrigação.166 Se ele ainda tiver interesse na 

prestação, o negócio continuará intacto, mas não será exigível, o devedor não incorrerá em 

mora (art. 396) nem responderá por perdas e danos (art. 395), salvo se ele for responsável 

(tiver dolo ou culpa) pela impossibilidade.167 Em contrapartida, se o credor não tiver mais 

interesse na prestação depois de um determinado dia (negócio fixo), ele pode escolher 

resolver o contrato em lugar de exigir o cumprimento in natura (art. 475).168 Exemplo 

paradigmático é o do cantor: se ele ficar doente poucos dias antes do show ou do espetáculo, 

o contrato permanece válido e o cantor não incorre em mora, nem responde por quaisquer 

prejuízos, salvo se ele mesmo tiver causado sua doença para não cumprir o contrato. 

 Por último, pode-se ainda discutir se, em caso de surgimento posterior de enorme 

dificuldade de prestar devido ao aumento do custo da prestação, o devedor seria liberado.169 

No direito civil vigente,170 é preciso fazer algumas distinções. Se houver manifesta 

                                                 
164 Gomes/Brito, Obrigações, n. 115, p. 150. 
165 Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 2795, n. 6, p. 188. 
166 No mesmo sentido, Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 2795, n. 6, p. 188. 
167 Logo, na hipótese de o devedor ter causado a impossibilidade temporária e o credor ainda ter interesse na 

prestação, o devedor responde pelos danos surgidos entre o vencimento da obrigação e o fim da impossibilidade 

conforme o regulamento da mora (art. 395). 
168 Teoricamente, seria possível aplicar os arts. 234, 238 e 239 por analogia e considerar a obrigação resolvida 

ex lege. No entanto, como o critério decisivo é o interesse do credor, é mais aderente à prática deixar a seu 

juízo decidir, quando a obrigação não mais lhe interessa, pois somente ele pode determinar in concreto o “lapso 

temporal de adimplemento útil” ou o “prazo de interesse na prestação” (expressões de Pontes de Miranda, 

Tratado XXIII, § 2795, n. 6, p. 189). Em sentido diverso, Aguiar Jr., Extinção, pp. 118 s.; Idem, Comentários 

VI.2, Com. art. 475, p. 551 (embora o autor estabeleça a inexecução imputável do devedor como requisito da 

resolução do art. 475 (p. 538), ele a admite em caso de impossibilidade temporária que o credor resolva o 

contrato, “haja ou não culpa do devedor”, no que parece incorrer em uma contradição). 
169 No direito brasileiro anterior ao CC/1916, cf. sentença do juiz Cesario da Silva Pereira, prolatada em 6-10-

1917, publicada em Rev Jur 3, vol. 9 (1918), 323 ss. Essa decisão é um bom exemplo de ius commune atual 

no início do século XX, pois, reportando-se à literatura estrangeira (francesa e italiana) e a decisões de outros 

países (no caso, dos tribunais italianos), o magistrado reconheceu no direito brasileiro a teoria da pressuposição 

e da cláusula rebus sic stantibus (p. 327), e admitiu a equiparação de enorme dificuldade à impossibilidade 

liberatória (caso fortuito e força maior) em alguns casos (p. 328). 
170 No direito anterior, cf., dentre outros, Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 104 ss.; Medeiros da 

Fonseca, Caso fortuito, n. 141 ss., pp. 197 ss. 
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desproporção entre o valor da prestação devida e seu valor no momento de sua execução por 

motivo imprevisível, o devedor poderá requerer sua correção pelo juiz para assegurar o valor 

real (art. 317).171 Nos casos de contratos de execução diferida e de duração,172 se a prestação 

de uma das partes se tornar excessivamente onerosa devido a acontecimentos extraordinários 

ou imprevisíveis, ela poderá resolver o contrato (art. 478), caso a outra não se ofereça para 

alterar equitativamente o contrato (art. 479). Nessas hipóteses de revisão judicial, não é 

necessário recorrer à teoria da impossibilidade, pois a própria lei já prevê uma forma de 

reequilibrar a paridade existente no momento de formação do contrato ou desfazê-lo, caso 

esse reequilíbrio não seja alcançado. Naturalmente, a revisão judicial somente tem lugar 

quando não há impossibilidade.173 Diferente é o caso de a prestação se tornar excessivamente 

custosa a uma das partes por fato imputável a ela mesma. Exemplo de escola é o do vendedor 

de um anel que culposamente o derruba em um lugar indeterminado de um lago. Do ponto 

de vista meramente objetivo, embora ainda seja possível recuperar a coisa vendida, não 

parece razoável exigir do devedor um dispêndio desproporcional em relação ao valor do 

próprio objeto alienado. O CC/1916 previa uma solução: encontrando-se a coisa em um lugar 

de onde não poderia ser retirada, considerava-se o objeto como perecido (art. 78 III).174 No 

caso do anel, isso permitia a aplicação direta do art. 865 CC/1916: a obrigação extinguia-se 

e o devedor respondia por perdas e danos. O CC/2002 não reproduziu uma regra semelhante, 

mas a solução ainda é a mesma. Se a desproporção entre o ganho do devedor com a obtenção 

da coisa e o custo para superar a dificuldade causada por sua culpa for muito grande, do 

ponto de vista valorativo-sistemático não se pode impor ao devedor esse custo, porque isso 

equivaleria a exigir mais do devedor com culpa do que do devedor que destruísse 

dolosamente a própria coisa. Logo, a solução mais adequada e consoante com os valores 

subjacentes ao CC consiste em equiparar a criação de enorme dificuldade pelo devedor com 

a destruição culposa da coisa (pode-se falar aqui em “impossibilidade prática”) e aplicar o 

art. 234, 2ª parte por analogia: a obrigação se extingue e o devedor tem de pagar o 

equivalente mais perdas e danos. 

                                                 
171 Sobre esse dispositivo, cf. Martins-Costa, Comentários V.1, Com. art. 317, pp. 278 ss., em especial pp. 301 

ss. 
172 Assis/Andrade/Alves, Comentários V, Com. art. 478, n. 226, pp. 708 ss., especialmente 710. 
173 Sem razão, o Tribunal de Justiça de Pernambuco entendeu que a “impossibilidade relativa” seria um 

requisito para a aplicação da cláusula rebus sic stantibus – Cf. TJPE, 3ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 48.425, rel. 

Djaci Falcão, j. 12-2-1959, RT 50, vol. 303 (1961), 694 (698 s.). 
174 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 78, p. 340. Sem razão, Carvalho Santos entendia que o vulto das 

despesas de remoção seria irrelevante – Cf. Código Civil II, Com. art. 78, n. 5, p. 259. 
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 Essas classificações da impossibilidade em inicial vs. superveniente, absoluta vs. 

relativa, objetiva vs. subjetiva, fática vs. jurídica, total vs. parcial e permanecente vs. 

provisória serão fundamentais mais à frente, quando tratarmos da impossibilidade na compra 

e venda de coisa incerta. 

III. “Risco” na compra e venda 

 No primeiro capítulo, vimos como a dinâmica do risco da emptio venditio funcionava 

no direito romano clássico. Nele, os critérios de responsabilização eram o dolo, a culpa, a 

vis minor e a vis maior, dinamizados pela regra periculum est emptoris: perfeito o contrato, 

o risco da perda ou perecimento da coisa por vis maior era atribuído ao comprador, enquanto 

os prejuízos decorrentes de dolo e culpa eram suportados pelo vendedor.175 A 

responsabilidade deste por vis minor era, por sua vez, atribuída ao vendedor em razão do 

dever de custódia.176 No direito brasileiro vigente, em que a compra e venda é um negócio 

jurídico unitário obrigacional-real (princípios da unidade e tradição) e o vendedor não tem 

mais um dever de custódia177, o significado sistemático de risco tem, necessariamente, de 

ser diverso. Em princípio, poder-se-ia mesmo duvidar se “risco” seria um conceito útil para 

a análise do direito vigente, afinal, se caso fortuito e força maior são em maior ou menor 

medida os herdeiros da vis maior e não desempenham no CC o mesmo papel que exerciam 

no direito romano clássico, seria lógico que o afastamento deles também implicasse no 

abandono do conceito de risco. A nosso ver, apesar dessas relevantes mudanças sistemáticas, 

ele ainda continua importante para estabelecer as consequências da liberação quanto ao 

dever de prestar e ao destino da contraprestação quando a impossibilidade não for imputável 

a nenhuma das partes a título de culpa (em sentido lato) ou por responsabilidade decorrente 

de garantia. Para melhor delimitar o sentido de “risco” no CC, serão analisados três 

conceitos nos quais ele aparece na lei e na literatura brasileiras: o “risco da coisa” (1), o 

“risco da prestação” (2), e “risco do preço” (3). 

                                                 
175 Cap. I, A.II.2.(a), supra. 
176 Cap. I, A.II.2.(b), supra. 
177 Talvez por influência da responsabilidade por custódia do direito romano (Cap. I, A.II.2.(b), supra) e do ius 

commune, muitos autores mencionam o dever do comprador de conservar a coisa como um dever secundário 

(assim, por ex., Dantas, Programa II, p. 228; Aguiar Jr., Extinção, p. 46; Haical, RT 99, vol. 900 (2010), 45 

(52)). No entanto, no direito brasileiro vigente ele não é necessário, pois, caso o vendedor não conserve a coisa 

como deveria, ele responderá por sua perda ou deterioração segundo as regras de impossibilidade da prestação 

(arts. 234 ss.), e não por violação de um dever secundário. 
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1. “Risco da coisa” 

 No direito brasileiro vigente, “risco da coisa” designa a consequência da 

impossibilidade da entrega da coisa tal como estabelecido no contrato por fato não imputável 

a nenhuma das partes (impossibilidade “casual” ou liberatória).178 As hipóteses mais típicas 

são as de impossibilidade total (fala-se em “perda” ou “perecimento” da coisa art. 234) e de 

parcial qualitativa (há “deterioração”, art. 235) ou quantitativa (art. 235, por analogia), mas 

“risco da coisa” também abrange outros casos de impossibilidade não relacionadas à coisa 

em si, como a desapropriação. Para o contrato de compra e venda, a transferência do risco 

da coisa para o comprador significa que, embora a impossibilidade do dever de prestação 

não seja imputável a nenhuma das partes, o vendedor poderá exigir o preço (contraprestação) 

e o comprador está obrigado a pagá-lo, ou seja, o dever de prestação do vendedor extingue-

se, mas o do comprador subsiste. No sistema do direito das obrigações como um todo, o 

risco da coisa constitui uma regra especial e excludente diante da regra geral de 

responsabilidade por culpa e das exceções da responsabilidade por garantia.179 Havendo 

culpa ou responsabilidade por garantia, uma parte passa a ser obrigado a indenizar ou a 

entregar outra coisa (por ex., se o comprador perder o dinheiro, ele deve obter outra quantia 

equivalente), mas em se tratando de risco, apenas o dever principal de prestação se extingue, 

enquanto o dever principal de contraprestação permanece intacto. Não há, como nas 

hipóteses de impossibilidade culposa ou de infração de dever lateral, o surgimento de um 

dever de indenizar. 

 Em vista desse conceito, serão apresentados os sistemas de transferência do risco da 

coisa (a) antes de adentrar no tema no direito brasileiro vigente (b). A análise que se segue 

tem em vista apenas o contrato de compra e venda; o risco da coisa em outros contratos é 

deixado para melhor oportunidade.180 Devido aos limites do presente trabalho, também a 

origem histórica181 e as consequências dessas regras sobre o sistema da compra e venda 

como um todo (por ex., a relação entre risco e vícios da coisa e de direito, ou ainda sobre a 

compra e venda de uma coisa a duas ou mais pessoas) não poderão ser esmiuçadas até suas 

últimas consequências. O único objetivo perseguido aqui é traçar as linhas gerais sobre o 

                                                 
178 No mesmo semelhante, falando, porém, de “inadimplemento fortuito”, Gomes/Brito, Obrigações, n. 137, 

pp. 191 s. 
179 No mesmo sentido em vista do direito alemão, Hager, Die Gefahrtragung, p. 35. 
180 Sobre a teoria dos riscos em geral, cf. Gomes/Brito, Obrigações, n. 137 ss., 191 ss.; Aires, RF 38, vol. 86 

(1941), 5 ss. 
181 Em detalhes, Zwirlein, Versprechen, pp. 206 ss. 
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significado do risco no CC para poder melhor delimitar seu impacto sobre a compra e venda 

de coisa incerta. 

(a) Modelos de transferência do risco da coisa 

 Em comparação com o dos sistemas de transmissão da propriedade, o estudo dos 

modelos de transferência do risco ainda é bastante incipiente na doutrina, especialmente na 

brasileira. “Transferência” designa aqui o momento a partir do qual o comprador passa a 

suportar o risco da coisa e tem o dever de pagar o preço, embora ele não receba a coisa 

comprada por ela ter perecido ou a receba em estado deteriorado.182 Antes da celebração do 

contrato de compra e venda, e depois de seu cumprimento, o perecimento da coisa, sua 

deterioração ou a perda de um direito sobre ela são, por causa do regulamento dos direitos 

reais, suportados pelo proprietário e por outros eventuais titulares de direitos reais sobre a 

coisa (res perit domino ou casum sentit dominus).183 Esses prejuízos estão excluídos do risco 

da coisa; aqui nos interessam apenas as consequências da impossibilidade da prestação 

ocorrida entre a conclusão do contrato de compra e venda e seu cumprimento. Por outras 

palavras, somente cabe falar em “risco da coisa” quando houver contrato de compra e venda 

válido e ao menos potencialmente eficaz (por ex., negócio sob condição suspensiva), e o 

dever de prestação surja ao menos por um segundo jurídico. Se houver impossibilidade 

originária, o contrato será nulo (art. 166 II) e não poderá haver risco da coisa.184 Nos poucos 

trabalhos sobre o assunto, encontram-se basicamente três modelos: periculum est emptoris 

(aa), res perit domino (bb) e res perit possessori (cc). 

 (aa) Periculum est emptoris ou princípio do contrato 

 O primeiro modelo de transferência do risco é normalmente designado por 

“periculum est emptoris” ou, na terminologia moderna específica do assunto, por “princípio 

                                                 
182 Reinhardt, Die Gefahrtragung, p. 17. 
183 Ver nt. 194 infra. 
184 À primeira vista, a compra e venda da esperança (emptio spei) constituiria uma exceção, pois nesse caso o 

comprador estaria obrigado a pagar o preço, mesmo se a coisa não viesse a existir (art. 458). No entanto, o 

risco da emptio spei é diferente do risco da coisa: naquela, o comprador compromete-se a pagar o preço, mesmo 

se nada vier a receber por nenhuma coisa ter podido ser produzida (por ex., em razão de uma seca), enquanto 

nesta a parte (comprador ou vendedor) arca com o prejuízo da impossibilidade de entrega da coisa por 

impossibilidade da prestação não imputável a nenhuma das partes da coisa já existente. Assim, por ex., se “A” 

celebrar com “B” uma emptio spei de toda a sua produção de laranjas de “B” e ocorrer uma geada, “A” deve 

pagar todo o preço com fundamento no art. 458, mas se as laranjas foram devidamente colhidas e antes de sua 

entrega elas forem destruídas por um incêndio acidental (fato esse não imputável a nenhuma das partes), “B” 

não tem o direito de exigir o pagamento do preço, porque o risco da coisa ainda não foi transferido para “A”. 

Logo, o risco da emptio spei não se confunde com o risco da coisa por se referir ao risco de ela vir a existir, e 

não da prestação de uma coisa já existente se tornar impossível. O mesmo raciocínio aplica-se à compra e 

venda de coisa esperada (emptio rei speratae, art. 459). 
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do contrato”185. Segundo ele, embora a conclusão do contrato (ou perfeição) não implique, 

por si só, a transferência solo consensu da propriedade para o comprador, este passa ainda 

assim a suportar o risco da impossibilidade da prestação não imputável a nenhuma das partes 

desde aquele momento.186 Em termos sistemáticos, há uma ruptura entre transmissão da 

propriedade e transferência do risco da coisa: este desloca-se para a esfera jurídica do 

comprador antes daquela. Esse modelo valia como regra geral da emptio venditio romana e 

fazia da compra e venda um negócio de alienação, pois, embora o vendedor continuasse a 

ser proprietário da coisa vendida até o momento de sua efetiva entrega ou da realização de 

ato especial (como a mancipatio no direito romano clássico), ela já era alocada ao patrimônio 

do comprador, que arcava desde então com todos os riscos e lucrava com todos os eventuais 

benefícios que eventualmente viessem a ocorrer com a coisa (commodum eius esse debet, 

cuius periculum est).187 Como salientamos no primeiro capítulo, apesar de a compra e venda 

desse modelo não irradiar imediatamente efeitos reais, ela tinha um caráter de direito real.188 

Essa regra foi seguida pelo ius commune189 e pelas Ordenações Filipinas190, subsistiu no 

direito comercial brasileiro durante todo o século XX, tendo sido abandonada apenas com a 

entrada em vigor do CC/2002.191 

 Neste ponto é preciso fazer uma pequena observação. Embora a regra periculum est 

emptoris já existisse no direito romano clássico e fosse a regra geral, seu significado no 

direito romano e no direito de nossos dias é bastante diverso. No direito romano clássico, a 

regra periculum est emptoris referia-se ao periculum rei, ou seja, à hipótese de a coisa ser 

destruída ou deteriorada por vis maior e o comprador ter de pagar o preço, embora ele não 

tivesse nem adquirido a propriedade nem a posse sobre a coisa. “Periculum est emptoris” 

designava, portanto, duas regras jurídicas: o vendedor era liberado do dever de entregar a 

posse mansa e pacífica ao comprador por conta de uma vis maior (periculum) e o comprador 

continuava obrigado a cumprir seu dever de transferir a propriedade (obligatio dandi) do 

dinheiro ao vendedor. No debate atual, “periculum est emptoris” leva ao mesmo resultado, 

mas ele é alcançado sob mecanismo diverso. “Periculum” refere-se aqui ao risco da coisa, 

que, como acabamos de ver, significa a liberação do vendedor de seu dever de prestar por 

                                                 
185 Filios, Die Gefahrtragung, pp. 11 s. 
186 Filios, Die Gefahrtragung, pp. 11 s.; Reinhardt, Die Gefahrtragung, p. 20. 
187 Cap. I, A.II.2, supra. 
188 Cap. I, A.II.4, supra. 
189 A respeito, cf., dentre outros, Siems, in: Estudos Landau, pp. 715 ss.; HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 3; 

Hager, Die Gefahrtragung, pp. 47 ss.; Coing, Europäisches Privatrecht I, p. 453. 
190 Cap. I, C.II e III, supra. 
191 Em detalhes, Cap. I, C.V, supra. 
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impossibilidade não imputável a nenhuma das partes e sua transferência no momento da 

conclusão (ou da perfeição) do contrato faz com que o comprador continue obrigado a pagar 

o preço, apesar de não receber a coisa. Destaque-se, portanto, a diferença de construção 

dogmática: no esquema jurídico do direito romano, “periculum” tinha como critério central 

a existência de uma vis maior (daí “periculum vis maioris”) que desencadeava o efeito de 

liberar o vendedor e manter o comprador obrigado; já no debate atual o critério da “vis 

maior” foi substituído pela impossibilidade superveniente não imputável a nenhuma das 

partes (risco da coisa) cuja consequência é atribuir o prejuízo ao comprador, que continua 

obrigado a pagar o preço, embora não receba nada. 

 (bb) Res perit domino, casum sentit dominus ou princípio da propriedade 

 O segundo modelo, conhecido como “res perit domino”, “casum sentit dominus”192 

ou “princípio da propriedade”193, designa, no âmbito do contrato de compra e venda,194 a 

regra de o risco da coisa ser transferido para o comprador quando ele se torna proprietário,195 

ou seja, antes da transmissão da propriedade o prejuízo decorrente da impossibilidade da 

prestação é suportado pelo vendedor e depois pelo comprador. Como o sistema de 

transmissão da propriedade pode variar, esse acoplamento entre risco e propriedade da coisa 

pode assumir diferentes configurações conforme as seis combinações de princípios de 

transferência de propriedade.196 Primeiro, se um ordenamento jurídico adotar o princípio da 

unidade com o do consenso, o risco é transferido para o comprador no momento da 

celebração do contrato, porque neste instante ele se torna proprietário. No resultado, res perit 

domino equipara-se, aqui, ao modelo do periculum est emptoris, com a única diferença de 

que enquanto naquele a transferência do risco decorre da aquisição da propriedade pelo 

comprador, neste ela se dá por força da própria celebração (ou perfeição) do contrato.197 

Segundo, caso um direito adote o princípio da unidade com o da tradição, o risco somente é 

                                                 
192 Reinhardt, Die Gefahrtragung, p. 23. 
193 Filios, Die Gefahrtragung, p. 13. 
194 Na literatura, “casum sentit dominus” é utilizado em dois sentidos, ora para designar a norma geral e 

subsidiária de atribuição de um prejuízo (por ex., o proprietário arca com a perda de uma coisa sua, caso a 

destruição não seja imputada a outra pessoa), ora para se referir ao risco da coisa. Aquele sentido foi empregado 

no início desta parte (cf. Cap. IV, A.III.1.(a), supra), este no presente tópico. As mesmas considerações 

aplicam-se a “res perit domino”. Sobre essa dualidade de sentidos, cf. Harke, OIR (2004), 33 (33). 
195 Filios, Die Gefahrtragung, pp. 13 s.; Reinhardt, Die Gefahrtragung, p. 23. 
196 Reinhardt, Die Gefahtragung, p. 88. 
197 Nesse sentido, Eisser, Die Gefahrtragung, p. 7; Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 23 s. No modelo da regra 

res perit domino combinada com o princípio da unidade e do consenso, a doutrina francesa utiliza o termo “res 

perit debitori” para designar a perda da contraprestação pelo devedor (por ex., vendedor) em mora (cf. Sériaux, 

in: Estudos Serra, pp. 391 s.). Não se trata, portanto, de uma regra oposta ao periculum est emptoris, mas de 

uma exceção à máxima res perit domino nos casos em que a propriedade e o risco não foram transferidos ao 

comprador por mora do vendedor. 
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transferido para o comprador com a efetiva entrega (coisa móvel) ou alguma forma 

substitutiva (por ex., constituto possessório), ou com o registro (coisa imóvel). Terceiro, 

tendo seguido o princípio da separação combinado com os da causalidade e do consenso, a 

transferência do risco depende da celebração do negócio jurídico de disposição (contrato de 

direito real) e da validade do contrato de compra e venda (negócio jurídico obrigacional) que 

o embasa. 

 Quarto, caso um direito adote o princípio da separação combinado com o da 

abstração e do consenso, a transferência do risco da coisa decorrerá única e exclusivamente 

da eficácia do negócio jurídico de disposição (contrato de direito real). Se o contrato de 

compra e venda (negócio jurídico obrigacional) não vier a se formar ou for por qualquer 

outro motivo ineficaz, ainda assim eventual perda ou perecimento é suportado pelo 

adquirente. Quinto, tendo um ordenamento jurídico seguido o princípio da separação 

combinado com os da causalidade e da tradição, a transferência do risco da coisa depende 

da celebração do negócio jurídico de disposição (contrato de direito real) acompanhado da 

efetiva entrega da coisa (“tradição em sentido estrito”) ou de algum meio substitutivo (por 

ex., constituto possessório) e da eficácia do contrato de compra e venda (negócio jurídico 

obrigacional). Não estando presente qualquer um desses elementos, mesmo se a coisa se 

encontrar na posse do comprador, o vendedor suporta todos os prejuízos. Isso vale inclusive 

para os casos em que o comprador adquira a coisa, a impossibilidade da prestação ocorra 

durante a posse do comprador e mais tarde o contrato venha a ser anulado com efeitos ex 

tunc (por ex., por anulação). Sexto, se um direito optar pelo princípio da separação 

combinado com os da abstração e da tradição, o comprador suportará o risco da coisa após 

a celebração do negócio jurídico de disposição (contrato de direito real) acompanhado da 

entrega (“tradição em sentido estrito”) ou de um meio substitutivo (por ex., constituto 

possessório). Aqui a validade da compra e venda (negócio jurídico obrigacional) não afeta o 

deslocamento do risco para a esfera do comprador. 

 Logo, a regra res perit domino não designa apenas um modelo de transferência do 

risco, mas seis modelos que, embora tenham em comum o fato de propriedade e risco da 

coisa andarem juntos, são bastante diferentes do ponto de vista dogmático. O mero fato de 

dois sistemas seguirem o princípio da propriedade não significa a adoção da mesma regra 

sobre o risco, pois a regra res perit domino somente assume um conteúdo fixo quando inserta 

em determinado sistema de transmissão da propriedade. Exatamente essa pluralidade de 
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significados sistemáticos dessa regra será decisiva mais à frente, quando analisarmos o 

direito brasileiro vigente.198 

 (cc) Res perit possessori ou princípio da tradição 

 Um terceiro modelo associa a transferência do risco com a aquisição da posse pelo 

comprador: o comprador suporta o risco da impossibilidade não imputável a nenhuma das 

partes quando ele recebe a posse da coisa do vendedor,199 seja por meio da efetiva entrega, 

seja por um meio substitutivo (como o constituto possessório).200 Como aqui o critério 

decisivo não é a propriedade, mas somente a posse, mesmo se o vendedor não transmitir a 

propriedade da coisa para o comprador, por ex., porque não é proprietário ou não tem poder 

de disposição, ainda assim o adquirente arcará com os prejuízos.201 Daí chamarmos esse 

modelo de “res perit possessori”, também conhecido como “princípio da tradição”202.203 / 204 

Originado no direito germânico em conjunto com a Gewere205 e presente ao menos em linhas 

gerais em diversas codificações alemãs como o ALR (ALR I 11 § 95), o ABGB (§§ 1049 e 

1068) e o BGB (§ 446),206 esse modelo era fundamentado no início do século XX com as 

ideias de que a entrega da coisa ao comprador a traria para sua esfera de influência e de 

vigilância, e, com isso, cumpriria seu dever de prestação.207 Mais tarde, essa regra passou a 

ser justificada sob o argumento de que o elemento decisivo em uma compra e venda não 

seria o perecimento ou a deterioração da coisa em si, mas o deslocamento econômico da 

coisa, a qual entraria no controle do comprador no momento de sua entrega e poderia ser por 

ele melhor protegida contra eventuais perigos. Para tanto, bastaria a aquisição da posse 

                                                 
198 Cap. IV, A.III.1.(b).(cc), infra. 
199 Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 24 s. 
200 Sobre a possibilidade da transferência do risco por aquisição de posse por meio substitutivo, Reinhardt, Die 

Gefahrtragung, p. 47. Larenz exige pelo menos a transferência econômica ao comprador (cf. SchuldR II.1, § 

42 II a, pp. 97 s.). 
201 Lagergren, Delivery, pp. 95 s.; Heck, SchuldR, § 84, n. 1, pp. 260 s. 
202 Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 24 s.; HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 3; Filios, Die Gefahrtragung, p. 15; 

Zwirlein, Versprechen, p. 225 et passim. 
203 A nosso ver, o termo “princípio da tradição” deve ser evitado, porque ele favorece uma confusão entre 

princípio da tradição do sistema de transmissão de propriedade (cf. Cap. II, A.II.1.(c), supra) com princípio da 

tradição do modelo de transferência do risco da coisa (res perit possessori). 
204 Na literatura associa-se esse modelo à regra “periculum est venditoris”, segundo o qual – ao contrário da 

regra periculum est emptoris – o risco da coisa seria suportado pelo vendedor até a entrega (assim, por ex., 

Candido/Nacata Jr., BFDUC 90 (2014), 355 (405)). No entanto, além dessa terminologia ser pouco difundida 

na literatura de direito civil (ela é mais comum na de direito romano, cf. Cap. I, II.2.(a), supra), ela é imprecisa, 

pois, se periculum est emptoris designa a atribuição do risco da coisa ao comprador desde a conclusão do 

contrato, periculum est venditoris poderia deixar entender que, por simetria, o risco da coisa sempre seria 

suportado pelo vendedor após a conclusão do contrato, inclusive após a entrega, o que, evidentemente, não 

pode ser aceito. 
205 Filios, Die Gefahrtragung, p. 15 e nt. 25. 
206 Hager, Die Gefahrtragung, pp. 53 s.; Zwirlein, Versprechen, pp. 214 ss., 220 ss. 
207 Filios, Die Gefahrtragung, p. 16; Hager, Die Gefahrtragung, p. 54. 
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(controle fático) pelo comprador; a transferência da propriedade seria, pelo contrário, 

irrelevante.208 Em consequência, inverte-se a equação do direito romano clássico: a máxima 

commodum eius esse debet, cuius periculum est209 é transformada em periculum eius esse 

debet, cuius commodum est.210 

 (dd) Breve avaliação comparativa 

 Assim como nos sistemas de transmissão da propriedade, também a análise dos 

modelos de transferência do risco da coisa deve ser sempre realizada a partir de um direito 

positivo específico, ou seja, o modelo escolhido in concreto depende sempre da lei. O direito 

francês, por ex., segue a máxima res perit domino combinada com os princípios da unidade 

e do consenso (art. 1196),211 enquanto o alemão adota a regra res perit pessessori (§ 446 1 

BGB)212 e o suíço mantém-se fiel ao periculum est emptoris (art. 185 Code des Obligations). 

                                                 
208 Protokolle II, pp. 61 s. [= Mugdan, Materialien II, p. 770 s.]; Hager, Die Gefahrtragung, p. 54. 
209 Cap. I, A.II.2.(c), supra. 
210 Filios, Die Gefahrtragung, pp. 16 s.; Hager, Die Gefahrtragung, pp. 68 s., 71 s.; Larenz, SchuldR II.1, § 42 

II a, pp. 96 ss.; Harke, Besonderes SchuldR, Rdnr. 41. 
211 Antes da Ordonnance n. 2016-131, de 10 de fevereiro de 2016, não havia no Code civil um dispositivo que 

expressamente acoplasse a transferência do risco à transmissão da propriedade. A doutrina do período extraía 

essa máxima do art. 1583. A respeito, por ex., Sériaux, in: Estudos Serra, p. 390 e nt. 8 (com indicação de 

literatura) e Lagergren, Delivery, pp. 87 s. 
212 Em sentido diverso, Reinhardt entende haver dois pericula: de um lado, o periculum rei, que se referiria à 

possibilidade da perda do direito real (normalmente de propriedade) por seu titular, e, de outro lado, o 

periculum aestimationis, que teria como objeto o valor econômico da coisa. Esses dois pericula – continua 

Reinhardt – normalmente andariam juntos, mas nada impediria sua separação, o que ocorreria, por ex., na 

hipótese de negócio jurídico fiduciário, pois o fiduciante suportaria o risco da perda econômica (periculum 

aestimationis) e o fiduciário o risco da perda do direito (periculum obligationis, periculum iuris ou periculum 

rei). Aplicando isso ao § 446 I BGB, Reinhardt sustenta que o direito alemão teria adotado não o modelo da 

periculum est possessori, mas do res perit domino (ou casum sentit dominus), pois mesmo após o comprador 

adquirir a posse, se a coisa fosse destruída por fato não imputável a nenhuma das partes, ainda assim o vendedor 

perderia o direito de propriedade sobre a coisa e, nesse sentido, suportaria o periculum rei. Por sua vez, o 

comprador sofreria um prejuízo econômico por arcar com o periculum aestimationis (cf. Die Gefahrtragung, 

pp. 66 ss., especialmente 70 ss., 87 ss. e 94). A nosso ver, essa leitura não pode ser seguida por ao menos três 

motivos. Primeiro, ao separar o periculum rei do periculum aestimationis Reinhardt não criou um novo par de 

conceitos, como se poderia supor à primeira vista, mas apenas deu um nome diferente para o que a doutrina já 

se referia com direito de propriedade (correspondente a periculum obligationis) e continuidade do dever de 

contraprestação do comprador (periculum aestimationis). Além de não favorecer maior precisão nem propiciar 

novos resultados, essa nova terminologia pode acabar gerar enorme confusão. Segundo, a terminologia 

periculum aestimationis não é adequada para designar a possibilidade de perda econômica na compra e venda, 

porque o que está em jogo nos modelos de transferência do risco não é o maior ou menor valor da coisa em si 

(apenas eventualmente isso pode ser relevante, por ex., para o caso de onerosidade excessiva), mas a 

subsistência do dever de pagar do comprador, apesar de ele não receber a coisa ou recebê-la em condição 

inferior ao acordado. Terceiro, se o par periculum obligationis – periculum aestimationis for generalizado, 

todos os modelos de transferência do risco serão reduzidos ao da máxima res perit domino (ou casum sentit 

dominus), pois não só no modelo periculum est possessori o vendedor arca com a perda do direito, enquanto o 

comprador com a perda econômica, mas também no modelo periculum est emptoris, com a única diferença de 

que enquanto naquele o periculum aestimationis é transferido com a aquisição da posse para o comprador, 

neste esse periculum passa ao comprador no momento da conclusão do contrato. Ora, uma classificação que 

iguale modelos substancialmente diferentes (p. 94) e depois obrigue o intérprete a reclassificá-lo da mesma 

forma tomando como base outro critério (no caso, o periculum aestimationis) não apenas é dispensável como 

também não traz conhecimento algum. 
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Comum a todos os modelos é apenas a exigência de determinação da coisa para a 

transferência do risco: se a coisa não for individualizada, não há como deslocar o risco da 

coisa do patrimônio do vendedor para o do comprador. Já a diferença se encontra no 

elemento do contrato de compra escolhido como critério para o momento da passagem do 

risco. Ao elaborar a lei, o legislador pode modelar a natureza dos efeitos do contrato para 

fazê-lo (1) um negócio de alienação, hipótese em que será adotada a regra periculum est 

emptoris, ou fazer dele (2) um negócio executório. Nesse segundo caso, ele pode adotar 

como critério decisivo um dos deveres do vendedor: (2.a) se ele optar pelo dever de entregar 

a coisa, adota-se a regra periculum est possessori; (2.b) se, ao contrário, ele eleger o dever 

de transferir a propriedade (nos ordenamentos que impõem esse dever ao vendedor), segue-

se a máxima res perit domino, que varia de conteúdo conforme o sistema de transferência de 

propriedade escolhido pelo direito positivo. Destaque-se, ainda, que um ordenamento não é 

obrigado a seguir apenas um modelo; pelo contrário, dependendo do caso regulamentado, 

pode ser conveniente criar exceções, restringir a norma geral ou combinar um modelo com 

outro. O melhor exemplo disso pode ser visto na compra e venda de remessa: 

independentemente do modelo de transferência de risco adotado, a maioria dos 

ordenamentos – se não todos – estabelecem a transferência do risco no momento da entrega 

da coisa para o transportador.213 

 O modelo da máxima periculum est emptoris era, como vimos no primeiro capítulo, 

coerente com o direito clássico romano como um todo e, nesse sentido, aceitável naquelas 

condições,214 mas ainda assim pode ser criticado de diversos lados. Sob o aspecto histórico, 

desde o século XV a doutrina primeiro colocou em dúvida a correspondência dessa regra 

com as fontes e sua justiça (assim Cujacius)215 para mais tarde empreender diversas 

tentativas infrutíferas de justificar o fato de o risco ser transferido para o comprador antes de 

ele ter a posse sobre a coisa.216 Depois de toda essa discussão, o resultado acabou sendo seu 

abandono quase generalizado. Do ponto de vista dogmático, ela não é menos insatisfatória. 

Como o risco necessariamente se refere a uma coisa certa ou ao menos fisicamente 

determinável (imagine-se, por ex., a venda de uma parte das coisas de um armazém), a regra 

periculum est emptoris não se aplica em sua plenitude quando a compra e venda for de coisa 

determinável (coisa incerta ou alternativa).217 Ela também permite – e de certa forma facilita 

                                                 
213 HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 10. 
214 Cap. I, A.II.4, supra. 
215 HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 3 (indicando as fontes); Siems, in: Estudos Landau, pp. 721 ss. 
216 Em detalhes, Hager, Die Gefahrtragung, p. 67. 
217 HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 4. 
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– o surgimento de casos de dupla transferência do risco: se um vendedor alienar a mesma 

coisa a dois compradores e ela for destruída por um fato não imputável a nenhum dos 

interessados (impossibilidade superveniente não culposa), teoricamente o vendedor poderia 

exigir o preço dos dois compradores, o que gerou enorme debate durante o ius commune.218 

Do ponto de vista da prática judicial, em um eventual processo o deslocamento do risco da 

coisa para o comprador no momento da conclusão do contrato coloca-o em uma posição 

bastante desvantajosa, pois, não tendo tido acesso nem controle sobre a coisa, ele terá 

enormes dificuldades para provar a culpa do vendedor, por ex., pela perda ou deterioração 

da coisa. No conjunto, talvez a única vantagem da regra periculum est emptoris é não 

precisar prever nenhuma outra norma para, no caso de compra e venda de remessa, deslocar 

o risco da coisa para o comprador no momento de sua entrega para o transportador, afinal 

ou o risco já terá sido transferido com a conclusão do contrato ou isso ocorrerá com a 

concretização antes ou junto com a entrega da coisa ao transportador.219 

 A máxima res perit domino não se revela melhor. Quando comparada com a máxima 

periculum est emptoris, à primeira vista ela teria uma vantagem incontestável: como somente 

uma pessoa pode se tornar proprietária, a dupla transferência do risco somente poderia 

ocorrer em casos muito improváveis, como a venda de uma mesma coisa em que os dois 

compradores incorram em mora. No entanto, também esse modelo revela inúmeros defeitos. 

O principal deles é que a regra res perit domino vincula o risco da coisa com a propriedade, 

embora eles não precisem e nem devam andar juntos, pois enquanto o risco da coisa trata da 

perda da coisa na relação entre as partes, a transmissão da propriedade interessa 

principalmente a terceiros.220 Outras desvantagens da regra res perit domino não decorrem 

dela, mas do sistema de transferência de propriedade adotado. Se, por ex., se seguir os 

princípios da unidade e do consenso, a regra res perit domino apresenta defeitos daí 

decorrentes, especialmente a impossibilidade de transferência da propriedade e do risco no 

momento da conclusão do contrato de compra e venda de coisa determinável (coisa incerta 

ou alternativa).221 Além disso, no que se junta com todos os demais modelos de transferência 

                                                 
218 A respeito, cf. Sella-Geusen, Doppelverkauf, pp. 41 s.; Ernst, in: Kaufen nach römischem Recht, pp. 100 

s.; Idem, in: Estudos Heldrich, p. 119; HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 5 e nt. 36. Especialmente famosa aqui é 

a mudança de posicionamento de Jhering, que primeiro admitiu a dupla transferência do risco (cf. 

Abhandlungen, p. 71), mas depois a negou diante de um caso prático (cf. JherJb 3 (1859), 449 (453)). Ver 

também Falk, Ein Gelehrter wie Windscheid, pp. 52 ss. 
219 Eisser, Die Gefahrtragung, p. 7. 
220 Waelbroeck, Le transfert, n. 198, pp. 172 ss.; Filios, Gefahrtragung, p. 21, nt. 43; Hager, Die Gefahrtragung, 

pp. 67 s. No mesmo sentido, Rabel, Das Recht des Warenkaufs II, § 111, II, 2a, pp. 293 ss., especialmente 296 

s. e HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 13. 
221 Hager, Die Gefahrtragung, pp. 44 ss.; HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 4. 
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de propriedade (princípios da separação com o do consenso, da unidade com tradição, da 

separação com causalidade e tradição, da separação com abstração e tradição, da separação 

com causalidade e consenso ou ainda da separação com abstração e consenso), ela nem 

sempre pode ser seguida quando a relação jurídica concreta exigir uma distribuição do risco 

em sentido diverso, por ex., na compra e venda com reserva de domínio, em que o comprador 

deve suportar o risco apesar de não adquirir a propriedade antes do pagamento de todo o 

preço (art. 524). Nesse caso, há necessariamente um rompimento entre quem é proprietário, 

quem pode dispor da coisa e quem suporta o risco da perda ou deterioração.222 

 Em vista de todos esses aspectos negativos dos modelos anteriores, a regra res perit 

possessori tem as vantagens de facilitar a prova do momento de transferência do risco223 e 

de explicar por que o risco na compra e venda com reserva de domínio transfere-se para o 

comprador antes do pagamento e da respectiva transmissão da propriedade.224 Mas também 

ela não escapa de uma análise mais apurada. O principal problema dessa teoria é ser 

contraditória em seu fundamento: se a regra de transferência do risco incide somente sobre 

prejuízos não imputáveis a nenhuma das partes, como atribuir o prejuízo ao comprador 

porque ele teria influência direta sobre a coisa, se o prejuízo do risco é exatamente o que está 

fora do controle dele?225 Admitindo-se, porém, apenas a título de argumento, que a 

possibilidade de controle sobre a coisa pudesse justificar a transferência do risco da coisa 

com a aquisição da posse pelo comprador, ainda assim esse fundamento não pode ser aceito, 

pois esse critério não pode ser mantido em todos os casos, como ocorre na compra e venda 

sob condição suspensiva, em que o vendedor continua a suportar o risco até o implemento 

do evento; na possibilidade de o risco ser transferido por meio substitutivo da entrega (por 

ex., constituto possessório); e no fato de o possuidor de boa-fé não arcar com esse risco, 

apesar de ele ter a coisa em suas mãos.226 Além disso, do ponto de vista dogmático não há 

motivo para atribuir o risco ao comprador em razão do controle fático sobre a coisa, porque 

ele não tem o dever jurídico de protegê-la contra eventuais danos; no máximo, ele tem um 

ônus (ou incumbência) de fazê-lo.227 Por último, essa regra não explica por que na compra e 

                                                 
222 Outro exemplo é o contrato estimatório, em que o consignatário suporta o risco (art. 535), embora nunca 

venha propriamente a se tornar proprietário, pois ele dispõe de coisa alheia em nome próprio (há autorização). 
223 Hager, Die Gefahrtragung, p. 72; Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 61 ss., especialmente 63. 
224 HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 6. 
225 Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 56 ss., com inúmeras referências bibliográficas na nt. 45. 
226 Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 46 ss., especialmente 49 s. 
227 Em detalhes, Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 50 ss. 
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venda de remessa o comprador suporta o risco a partir da entrega da coisa ao transportador 

pelo vendedor, e não apenas com seu recebimento pelo comprador.228 

 Essa breve análise permite concluir que não há sistema perfeito de transferência do 

risco. Qualquer das opções feitas por um legislador poderá ter algumas vantagens (como a 

regra periculum est emptoris quanto à compra e venda de remessa), mas também encontrará 

aqui ou ali desvantagens que eventualmente podem ser contornadas por regras especiais 

previstas na própria lei (assim, o § 447 BGB no que tange à compra e venda de remessa) ou 

corrigidas pelo intérprete no limite por meio da interpretação valorativo-sistemática. No final 

das contas, o importante é um ordenamento jurídico ser coerente e fornecer respostas justas 

para cada situação em concreto. 

(b) Regra adotada pelo CC/2002: res perit domino? 

 O direito brasileiro segue um caminho diferenciado no debate e na evolução sobre o 

modelo de transferência do risco no contrato de compra e venda. Na esteira do ius commune, 

as Ordenações Filipinas adotavam a regra periculum est emptoris até que em meados do 

século XIX ela começou a ser atacada por todos os lados, especialmente no processo de 

codificação. Teixeira de Freitas considerava-a “injusta, [pois ela] contradiz[eria] o princípio 

indeclinável de que a coisa perece por conta de seu dono” e não poderia ser harmonizada 

com a distinção fundamental entre direito pessoa e real, já que obrigação não se confundiria 

com propriedade.229 Da mesma forma, Felício dos Santos e Bevilaqua consideravam-na 

contraditória e inconsequente,230 inclinando-se a seguir a máxima res perit domino,231 

enquanto Coelho Rodrigues, embora não tenha se ocupado longamente com o assunto, 

aderiu à mesma linha ao considerar a tradição (entendida como transferência da propriedade) 

necessária para transferir o risco (arts. 469 e 593 caput).232 Na literatura brasileira, apenas 

M. I. Carvalho de Mendonça reconhecia a “logica admiravel” da periculum est emptoris no 

contexto do direito romano233 e Espínola relatava a ampla crítica à vinculação da 

transferência do risco à transmissão da propriedade.234 Como resultado, o legislador do 

                                                 
228 Nesse sentido, HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 4 e 10. 
229 Esboço, Com. art. 903 n. 1, p. 212. 
230 Cap. I, nt. 36 supra. 
231 Felício dos Santos, Projecto IV, Com. art. 1877, pp. 42 ss.; Bevilaqua, Projecto de Codigo Civil – Trabalho 

da Camara dos Deputados V, p. 356 (ver Cap. IV, A.III.1.(b).(aa), infra). 
232 Exposição de motivos, n. 46, p. 24 (“O tit. 2º, coherente com a regra da necessidade da tradição, estabelecida 

no cap. 2º do tit. 4º do livro 3º da Parte Geral, dispõe que, salvo convenção entre as partes, os riscos da cousa 

vendida, até o momento da entrega, correm por conta do vendedor, conforme a velha regra do direito: ‘res suo 

domino perit’”, grifo no original). 
233 Cap. I, nt. 244 supra. 
234 Systema II.1, pp. 371 ss., especialmente 376 ss. 
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CC/1916 optou pela máxima res perit domino, o que foi mantido – sem qualquer discussão 

– no CC/2002. Uma análise mais profunda do tema na literatura do CC/1916 e do CC/2002 

revela, porém, que essa aceitação geral dessa máxima esconde, na verdade, profundas 

divergências tanto quanto à sua fundamentação quanto ao seu conteúdo no direito vigente. 

A seguir será tratado o significado de risco da coisa no CC, procedendo-se a uma análise da 

literalidade da lei (aa) e da doutrina (bb) para depois tomar um posicionamento a respeito 

(cc) e fazer breves referências sobre a entrega da coisa vendida por vendedor sem poder de 

disposição (dd) e o impacto de tudo isso sobre a compra e venda de coisa incerta (ee). 

 (aa) Debate no processo legislativo do CC/1916 e o problema do termo “tradição” 

até o CC/2002 

 No Projeto Primitivo de Bevilaqua, embora não houvesse nenhuma regra 

estabelecendo de maneira geral a opção pela máxima res perit domino, ela norteava o 

regulamento dos arts. 1010235, 1012236, 1015237 e 1017238 ao estabelecer que, caso a coisa 

perecesse ou se deteriorasse sem culpa de nenhuma das partes antes da entrega da coisa, o 

prejuízo seria suportado pelo proprietário. Apesar dessa clara intenção do legislador, 

surgiram críticas sobre a forma como isso seria positivado. O grande opositor foi, 

novamente, Torres Neto. A seu ver, se o projeto determinava que os riscos corriam por conta 

do devedor enquanto ele não houvesse adquirido a propriedade, o legislador (no caso, 

Bevilaqua) deveria ter utilizado termo diferente de “tradição”, pois ela não denotava 

exatamente a transmissão da propriedade, mas antes e acima de tudo da posse.239 Não 

bastasse isso, o projeto empregava “tradição” indiscriminadamente tanto para coisas móveis 

quanto para imóveis, esquecendo-se de que a propriedade de imóveis seria adquirida por 

registro no respectivo cartório (na linguagem do projeto, “inspripção” ou “transcripção”). 

Em verdade, continuava Torres Neto, “o Projecto teria querido cortar a duvida do actual 

                                                 
235 Art. 1010: “Si, antes da tradição, se perde, sem culpa do devedor a cousa certa, que devia ser dada para a 

constituição ou transferencia de um direito real, a obrigação resolve-se para ambas as partes” – Cf. Projecto de 

Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109. 
236 Art. 1012: “Si a cousa certa se deteriorar sem culpa do devedor, o credor poderá ou resolver a obrigação ou 

acceitar a cousa, diminuindo o preço na proporção do decrescimento do valor ocasionado pela deterioração” – 

Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109. 
237 Art. 1015: “Si a obrigação fôr de dar cousa certa com o fim de restituil-a a seu dono e, antes da tradição, a 

cousa se perder, sem culpa do devedor, o dono soffre a perda e dissolve-se a obrigação; mas ficam salvos os 

direitos do proprietario, até o dia da perda” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados 

I, p. 109 (grifo nosso). 
238 Art. 1017: “Si a cousa se deteriorar, sem culpa do devedor, o dono recebel-a-á no estado em que se achar, 

sem que tenha o direito de exigir indemnisação alguma” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara 

dos Deputados I, p. 109 (grifo nosso). 
239 Rev Jur 10 (1900), 18 (26). 
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direito: qual se a transpripção suppre a tradição; mas devel-o-hia fazer ou guardando a sua 

nova techinica ou então explicando o que considera tradição quanto a immoveis. O bem 

immovel foi entregue mas o comprador não fez a transpripção, quid iuris?”240 Em resumo, 

as críticas de Torres Neto concentravam-se sobre dois pontos: primeiro, sobre a falta de 

precisão terminológica do projeto; segundo, sobre a falta de clareza a respeito da relação 

entre aquisição de propriedade e transferência do risco de coisas imóveis, pois a literalidade 

da lei (“tradição”) não permitia saber se apenas a entrega da coisa seria necessária para 

transferir o risco, se somente a aquisição da propriedade por registro seria suficiente ou, 

sendo a entrega necessária, se a transferência da propriedade supriria a ausência da entrega 

do imóvel quando ela não ocorresse. 

 Apesar de procedentes, essas críticas de Torres Neto – como muitas outras apontadas 

ao longo do presente trabalho – não foram escutadas por seus contemporâneos. O Projeto 

Revisto não apenas não resolveu os problemas apontados (arts. 1013241 e 1014242), como 

ainda tornou menos clara a opção do legislador pela regra res perit domino nos dispositivos 

sobre obrigação de restituir (arts. 1017243 e 1019244) e inseriu no capítulo sobre compra e 

venda o pouco claro art. 593 caput do projeto de Coelho Rodrigues:245 “Até o momento da 

tradição, os riscos da cousa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do 

comprador” (art. 1273 caput).246 Nos debates da Câmara dos Deputados, Torres Neto 

levantou novamente os mesmos problemas,247 mas suas observações não surtiram efeitos. 

                                                 
240 Rev Jur 10 (1900), 18 (27 s., grifo no original). 
241 Art. 1013: “Si, no caso do artigo antecedente, a cousa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, 

fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responde este pelo 

equivalente com perdas e damnos” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 

229. 
242 Art. 1014: “Si houver deterioração sem culpa do devedor, poderá o credor ou resolver a obrigação ou 

acceitar a cousa, abatido do preço desta o valor da deterioração” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da 

Camara dos Deputados I, p. 229. 
243 Art. 1017: “Si a obrigação for de restituir cousa certa e esta se perder antes da tradição, sem culpa do 

devedor, soffre o credor a perda e resolve-se a obrigação; ficam-lhe, porém, salvos os direitos até o dia da 

perda” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 229. 
244 Art. 1019: “Si a cousa se deteriorar, sem culpa do devedor, recebel-a-ha o credor no estado em que se achar, 

sem que tenha direito de exigir indemnisação” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos 

Deputados I, pp. 229 s. 
245 Cap. I, C.IV.4, supra. 
246 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 242. 
247 Na 35ª Reunião Ordinária da Comissão Revisora da Câmara dos Deputados, realizada em 9 de dezembro 

de 1901, Torres Neto afirmou o seguinte: “Agora, devo dizer [que] o projecto, sobre obrigações, seguio, mais 

ou menos, Teixeira de Freitas, com o veso de alterar a redacção, o que é um inconveniente, quando a redacção 

é boa. Teixeira de Freias não prescindia da transpripçã[o,] mas o effeito desta ia a (sic) publicidade, que 

interessa á terceiro; mas, o projecto, depois de ter adoptado a transcripção como unico meio de se transferir o 

dominio, tendo copiado Teixeira de Freitas, nas obrigações de dar, veio a se contradizer. Eis como se explica 

que refere-se a tradição, como refere-se Teixeira de Freitas, tendo antes, porém, disposto que não ha 

transmissão de dominio sem inscripção.” – Cf. Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados 

V, p. 337. 



 

459 

 

Para Bevilaqua, não haveria obscuridade quanto à transferência da propriedade de imóveis, 

pois “... si, em consequencia de uma obrigação de dar, houver a entrega de um objecto movel, 

desde o momento em que houve a deslocação de um para outro patrimonio, de uma para 

outra posse, conjuntamente com a execução da obrigação deu-se a translação do dominio...” 

e “... para se effectuar [...] a translação do dominio do immovel, acha o projecto que é 

indispensavel a inscripção do titulo e esta inscripção se apresenta, no systema do projecto, 

como tradição solemne”.248 Por outras palavras, “tradição” nos dispositivos sobre obrigação 

de dar coisa certa não significaria a entrega em si, mas a entrega que transfere a propriedade 

nas coisas móveis e o registro (“inscripção”) nas coisas imóveis. Confirma-se aqui a 

conclusão de que esses artigos não regulamentam a obrigação de transferir apenas a posse, 

mas somente as de transmitir a propriedade.249 Como resultado, embora Bevilaqua tenha 

claramente se posicionado em favor a regra res perit domino, persistiu na lei uma falta de 

clareza sobre o conteúdo de “tradição” que se perpetuou mais tarde tanto no CC/1916 (arts. 

865 ss.) e quanto no CC/2002 (arts. 234 ss.). 

 (bb) Doutrina 

 Essa ambiguidade da lei brasileira não poderia ter passado sem deixar rastros ou gerar 

desentendimentos: ao contrário do que se poderia supor à primeira vista, há enorme 

divergência na literatura nacional sobre o modelo de transferência do risco da coisa vigente. 

No total, há supreendentemente pelo menos seis entendimentos de maior destaque. Em 

outras passagens do presente trabalho, fomos obrigados a abordar brevemente a teoria dos 

riscos, posicionando-nos a favor da vigência da máxima res perit domino.250 Agora nos 

cumpre expor a divergência para depois explicar nossos motivos. 

 (aaa) Res perit domino 

 Como seria de se esperar, a interpretação de maior destaque sobre o assunto foi a do 

próprio Bevilaqua: tendo o CC/1916 distinguido entre ius in re e ius ad rem, e, portanto, 

entre direitos reais e direitos obrigacionais, antes da tradição o comprador permaneceria 

proprietário e, como tal, arcaria com os prejuízos não imputáveis a nenhuma das partes. Essa 

regra, expressa no art. 865 CC/1916 (correspondente ao art. 234 CC/2002), seria mera 

concretização da máxima “Res suo domino perit”,251 entendendo-se “transcripção” como 

                                                 
248 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 356. 
249 Cap. II, A.IV.2.(c).(bb), supra. 
250 Por ex., Cap. I, C.V; Cap. II, A.II.2.(c).(bb); Cap. II, A.IV.2.(c).(bb); Cap. III, A.IV.3.(a), supra. 
251 Codigo Civil IV, Com. art. 865, n. 1, p. 10 e Com. art. 1127, n. 2, p. 294. 
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“tradição solemne” de coisas imóveis.252 Seja pela tendência geral dos autores do século XIX 

de seguirem esse modelo, seja pelo prestígio de Bevilaqua, seja ainda pela aparente 

simplicidade dessa fórmula, a regra res perit domino foi rapidamente recepcionada na 

literatura do século XX, ganhando logo o status de doutrina dominante.253 Nem os debates 

em torno de projetos de código civil, nem o advento do CC/2002 foram suficientes para 

alterar esse panorama. Ainda hoje uma das máximas mais repisadas na literatura é 

exatamente a vigência da regra res perit domino: “Se a perda se dá quando a coisa se encontra 

ainda no patrimônio do devedor – seja porque, embora constituída a obrigação, ainda não 

houve a entrega do bem, seja porque entrega houve, mas sem a transferência efetiva da 

propriedade –, torna-se impossível o cumprimento da obrigação de dar”.254 A única mudança 

(de pouca relevância para o nosso tema) foi a substituição de “transcrição” por “registro”, 

que também é interpretado como forma de “tradição solene”.255 

 Nesse contexto, deve-se tomar especial cuidado com divergências de nomenclatura. 

Gomes afirma não existir um princípio geral sobre a teoria dos riscos e propõe um tratamento 

diferenciado. Se o contrato for unilateral, o credor seria responsável pelo risco (res perit 

creditori); se for bilateral, o risco seria suportado pelo devedor (res perit debitori); e, por 

último, se fosse submetido à condição suspensiva, o risco da impossibilidade total seria do 

devedor e o da impossibilidade parcial do credor.256 Nos contratos bilaterais, portanto, res 

perit debitori significaria que, caso a prestação do devedor se extinguisse sem culpa de 

nenhuma das partes, também a contraprestação deixaria de ser devida.257 Isso valeria 

especialmente para o contrato de compra e venda: como o vendedor seria obrigado a 

transferir a propriedade para o comprador, enquanto essa transmissão não ocorresse, o 

vendedor sofreria o prejuízo e, por consequência, perderia o direito de exigir a 

                                                 
252 Codigo Civil IV, Com. art. 868, p. 13. 
253 Carvalho Santos, Código Civil XVI, Com. art. 1127, n. 1, p. 43; Rodrigues, Direito Civil II, n. 10, pp. 24 

ss., especialmente 26; Idem, Direito Civil III, n. 69, D, pp. 147 s.; Barros Monteiro, Das modalidades, p. 72; 

Idem, Curso de obrigações – 2ª parte, p. 85; Serpa Lopes, Curso III, n. 209, p. 338; Franzen de Lima, Curso 

II.1, n. 24, p. 14, n. 26, p. 17; Nonato, Curso I, pp. 229 ss. 
254 Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 234, p. 41. No mesmo sentido, Birenbaum, in: Obrigações, 

p. 128; Lôbo, Obrigações, p. 118; Diniz, Curso II, p. 94; Eadem, Curso III, p. 194; Venosa, Direito Civil II, p. 

68; Idem, Direito Civil III, p. 308; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 149 ss.; Monteiro de Barros, Manual II, pp. 

42, 334 s.; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 57; Gonçalves, Direito Civil II, p. 71; Tartuce, Direito 

Civil II, p. 46; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 133, p. 52; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 

222, p. 168; Vianna, in: Obrigações, p. 96; Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, Com. art. 234, p. 65; 

Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. art. 400, p. 127. 
255 Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 149 ss.; Lôbo, Obrigações, p. 118; Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. 

art. 492, n. 50, p. 167. 
256 Gomes/Brito, Obrigações, n. 139, p. 195. 
257 Gomes/Brito, Obrigações, n. 139, p. 196. 
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contraprestação, se a coisa vendida perecesse.258 Na substância isso não significa, porém, ao 

menos em vista do contrato de compra e venda, qualquer distanciamento da doutrina 

dominante. Afirmar que o perigo é do devedor (vendedor) antes da transmissão da 

propriedade significa, no resultado, o mesmo de atribuir o risco ao proprietário, afinal em 

ambos os casos o vendedor continua a arcar com eventuais prejuízos da impossibilidade não 

decorrente de culpa de nenhuma das partes antes da transmissão da propriedade. Logo, há 

aqui apenas uma divergência terminológica causada pela tentativa de sistematizar a teoria 

dos riscos no CC. Ao menos para o contrato de compra e venda, também Gomes segue a 

máxima res perit domino. 

 Apesar da ampla tendência da literatura brasileira de vincular a transferência do risco 

à transmissão da propriedade, encontram-se diversas opiniões em sentido diverso. 

 (bbb) A “chave para a teoria dos riscos” na concepção de Aires 

 A primeira tentativa no Brasil de construir um sistema sobre a teoria dos riscos para 

todos os contratos no direito brasileiro codificado foi empreendida por Jaime Tourinho 

Junqueira Aires. A seu ver, valeria no direito brasileiro vigente na época a seguinte regra 

geral: salvo se as partes dispusessem em sentido diverso, “em havendo risco, e inexistindo 

culpa ou dolo, cada direito se perde[ria], na proporção do dano, para seu respectivo 

titular”.259 Objeto do risco da coisa não seria, portanto, a coisa em si, mas sim o direito (em 

sentido amplo), pois o evento danoso não poderia atingir apenas a coisa à qual a obrigação 

se refere, mas apenas o direito em si, como ocorreria, por ex., quando houvesse um fato do 

príncipe (como uma desapropriação).260 No contrato de compra e venda, o comprador 

perderia seu direito (rectius: pretensão) de exigir a entrega da coisa, enquanto o vendedor 

perderia, além de seu direito de propriedade, a pretensão de exigir o pagamento do preço.261 

Já a regra res perit domino seria “insuficiente” por ao menos dois motivos. De um lado, se 

“dominus” é o proprietário, como explicar que o usufrutuário – que não é proprietário – sofre 

um prejuízo, caso a coisa dada em usufruto pereça sem culpa de nenhuma das partes? Aqui 

o risco da coisa significa a perda do usufrutuário de sua posição jurídica. De outro lado, 

sendo “res” uma coisa corpórea, a máxima res perit domino seria insuficiente, porque ao 

lado das obrigações de dar e de restituir existem as de fazer e de não fazer, e mesmo as 

                                                 
258 Gomes/Brito, Obrigações, n. 141, pp. 197 s.; Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 183, pp. 

280 s. No mesmo sentido, Ribeiro Lopes, in: Contratos, pp. 72 s. 
259 RF 38, vol. 86 (1941), 5 (6, 12); RFDBA 13 (1938), 57 (66 s.). 
260 RF 38, vol. 86 (1941), 5 (10). 
261 Aires, RFDBA 13 (1938), 57 (66). 



 

462 

 

obrigações de dar e de restituir não se resumiriam à coisa em si nem a coisa se confundiria 

com a relação jurídica. Em suas afiadas palavras, “... nas relações obrigacionais o que está 

em primeiro plano é a prestação e a contraprestação do devedor e credor, e não a coisa e o 

direito real sôbre ela”.262 

 Para ilustrar sua tese, Aires fornece o seguinte exemplo: um proprietário constitui um 

usufruto de um terreno com um imóvel em favor de um terceiro. Esse último, no gozo de 

seu direito real sobre coisa alheia, celebra um contrato de locação com uma outra pessoa. 

Depois de algum tempo, ocorre um temporal de magnitude inesperada que danifica o imóvel 

a ponto de ele ter se tornado inadequado para moradia. Se tentássemos aplicar neste caso a 

regra res perit domino, qual seria a consequência do perecimento do imóvel sobre o contrato 

de locação? Sendo “dominus” o proprietário e “res” a coisa, res perit domino significaria 

que o prejuízo causado pelo temporal deveria ser suportado pelo nu proprietário, o que seria 

uma consequência absurda, pois ele nem mesmo participa da relação jurídica obrigacional 

entre o usufrutuário e o locatário. Em contrapartida, continua Aires, a regra de que o risco é 

do direito enquadrar-se-ia perfeitamente aqui. Como em caso de risco cada direito pertence 

para o seu titular, o temporal levaria ao fim do próprio contrato de locação, com a 

consequente extinção de todos os direitos relacionados a ele: o usufrutuário perderia o direito 

de exigir os alugueres e o locatário o direito de usar a coisa, enquanto o nu proprietário 

continuaria a ter o domínio da coisa, embora arcasse com os prejuízos de sua desvalorização. 

Em resumo, conclui Aires, a regra res perit domino não está em si errada, mas não pode ser 

adotada, porque, em verdade, ela não resolveria nada. Ela não responderia a pergunta sobre 

quem perde os direitos decorrentes da relação obrigação, pergunta essa que, “... do ponto de 

vista do Direito das Obrigações, é exatamente a questão capital”.263 

 Apesar do brilhantismo – e verdadeira inovação – dessa tese tanto no âmbito nacional 

quanto estrangeiro, ela não teve a ressonância correspondente na literatura brasileira. Apenas 

Gomes faz breve referência a ela em nota de rodapé de seu manual sobre direito das 

obrigações.264 A seu ver, a proposta de Aires se assentaria em uma “premissa falsa”: o risco 

                                                 
262 RF 38, vol. 86 (1941), 5 (10). 
263 RF 38, vol. 86 (1941), 5 (10 ss.). 
264 A citação de Gomes é, para dizer o mínimo, lamentável. A fonte é indicada genericamente como “Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia” (RFDUFBA), mas apenas depois de folhear cada 

um dos volumes da “Revista da Faculdade de Direito da Bahia” (RFDBA, sem “Universidade Federal”) 

disponíveis na Biblioteca da Faculdade de Direito da USP conseguimos encontrar uma prova de concurso de 

Aires na qual o tema dos riscos é tratado brevemente junto com a compra e venda. Mais tarde, por mero acaso, 

descobrimos um artigo de Aires (grafado aqui com “i”, e não “Ayres”, como consta da RFDBA) intitulado 

“Uma chave para a teoria dos riscos oriundos do acaso nos contratos civis”, publicado na RF 38, vol. 86 (1941), 
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não poderia ser do direito, pois o fato de “res” não poder ser compreendido como “coisa” 

não permitiria traduzi-lo por “prestação”. Quando, por ex., a coisa vendida perece por causa 

de uma enxurrada, o evento danoso não atingiria o direito, mas a coisa em si. Além disso, a 

regra de que o direito perece para o respectivo titular não poderia ser aplicável em todos os 

casos, pois, se em um contrato bilateral o risco for suportado pelo credor, o devedor não 

perderia o direito de exigir a contraprestação.265 A nosso ver, essa crítica não procede por 

não adentrar profundamente no pensamento de Aires. Primeiro, como acabamos de ver, Aires 

não traduz “res” em res perit domino por prestação, mas se restringe a criticar o entendimento 

corrente de “res” como coisa para justificar a insuficiência da regra res perit domino. 

Segundo, o exemplo de um contrato bilateral em que o credor suportaria o risco é muito 

abstrato e não permite entender exatamente no que Gomes estava pensando. Se tomarmos 

como paradigma a compra e venda, essa crítica de Gomes somente valeria, se o direito 

brasileiro tivesse adotado a regra res perit domino combinada com os princípios do consenso 

e da unidade ou a regra periculum est emptoris, o que, como veremos em detalhes mais à 

frente,266 não foi o caso. 

 (ccc) A posição de Pontes de Miranda 

 Como sói acontecer em seu tratado, Pontes de Miranda diverge da maioria sobre o 

momento de transferência do risco. A seu ver, o critério decisivo para a transferência do 

risco não seria nem a transmissão da propriedade, nem o direito em si, mas o adimplemento 

pelo vendedor de seus deveres: se ele se obrigou a transmitir apenas a propriedade, bastaria 

obter esse resultado; se ele se obrigou a transferir somente a posse, seria suficiente entregar 

a coisa ou lançar mão de um dos meios substitutivos (por ex., traditio longa manu); se, por 

último, se obrigou a transferir tanto a propriedade quanto a posse, somente quando o 

comprador tivesse adquirido ambas ele passaria a arcar com o risco da coisa. Em suas 

próprias palavras: “Se o outorgante presta a posse, mas ainda deve a propriedade, os riscos 

são a seu cargo, porque houve tradição da posse, e não transmissão da posse e da 

propriedade. Aliter, se a dívida era só de posse. Se o obrigado prestou a posse do bem imóvel 

e assinou o acôrdo de transmissão, a transferência só depende do registro, de modo que os 

riscos estão a cargo do credor, e não do devedor que, se eficaz o acôrdo de transmissão, está 

liberado. [...] Se não houve acôrdo de transmissão da propriedade imóvel, o acôrdo de 

                                                 
5 ss. É possível que este artigo também tenha sido publicado na RFDBA dos anos de 1939 a 1941 ou mesmo 

mais tarde, mas não pudemos verificar por falta de acesso. 
265 Gomes/Brito, Obrigações, n. 138, pp. 194 s., nt. 10. 
266 Cap. IV, A.III.1.(b).(cc), infra. 
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transmissão da posse não pode deslocar a imputação dos riscos, porque não liberou o 

devedor. Se houve e é eficaz, a liberação ocorreu, e os riscos são carregados ao credor. [...] 

O credor pode não ser proprietário. Então, com a tradição, o devedor deixa de ser carregado 

com os riscos e a outrem passam êles. A quem? Res perit domino ou res perit creditori? A 

situação do credor, que recebeu a coisa e ainda não é dono, depende de se saber se o devedor 

já se liberou ou não. Se já se liberou, não há dúvida [de] que o credor enfrenta os riscos. Se 

havia apenas obrigação de dar a posse, e o devedor se liberou, os riscos são conforme os 

princípios concernentes à posse mediata e à posse imediata, pois algo permanece de 

regramento entre os dois possuidores, ou entre êles e o possuidor mediato próprio. No direito 

brasileiro, para que haja liberação do devedor que se obrigou a prestar propriedade de bem 

móvel, é de mister a tradição ou a cessão da pretensão à entrega (Código Civil [de 1916], 

arts. 620-622)”.267 

 Se tivermos de resumir a posição de Pontes de Miranda em uma frase, ela poderia 

ser formulada da seguinte forma: o risco corre para o comprador a partir do momento em 

que o vendedor cumpriu todos os seus deveres assumidos no contrato de compra e venda in 

concreto. Embora Pontes de Miranda não vincule a passagem do risco para o comprador à 

transmissão da propriedade, ele também não nega a vigência da máxima res perit domino no 

direito brasileiro. O verdadeiro critério seria, pelo contrário, o sinalagma funcional do 

contrato: para manter a paridade entre as partes durante toda a vida do contrato, o vendedor 

somente poderia ser desincumbido do risco da coisa depois de ter cumprido tudo o que 

deveria conforme o conteúdo da obrigação. No contexto internacional, pode ser vislumbrada 

aqui a criação de um novo sistema de transferência do risco cuja maior vantagem encontra-

se em apenas liberar o vendedor que houver cumprido totalmente seus deveres. A mera 

entrega da posse ou a transmissão da propriedade por si só podem não bastar, se o vendedor 

tiver de proporcionar as duas. Em consequência, dependendo do caso configura-se um dos 

modelos acima indicados: se o vendedor for obrigado a transmitir a propriedade, haveria a 

res perit domino; se ele devesse transferir somente a posse, seria um caso de res perit 

possessori; se ele devesse transferir ambas, haveria uma combinação entre res perit domino 

e res perit possessori a qual poderia ser designada como res perit domino qui possessor est. 

Para o direito brasileiro vigente, em que o vendedor é obrigado a transferir a posse,268 a 

                                                 
267 Tratado XXII, § 2695, n. 4, pp. 162 s., último grifo nosso. Ver também Tratado XXXIX, § 4321, n. 2, pp. 

353 s. e § 4325, n. 3, p. 391. 
268 Cap. II, A.IV.2.(c).(bb), supra. 
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perspectiva de Pontes de Miranda significaria, no resultado, a vigência da máxima res perit 

possessori. 

 (ddd) Acoplamento no direito alemão 

 Em uma postura diversa, outros autores tenderam – talvez por influência de 

Bevilaqua269 – a identificar o regulamento do art. 492 caput (correspondente ao art. 1127 

CC/1916) com o do § 446 BGB a.R.270 e sustentaram a vigência da máxima res perit 

possessori também no direito brasileiro.271 Pioneiro nesse sentido foi Couto e Silva. Embora 

em um primeiro momento ele pareça vincular a transferência do risco à transmissão da 

propriedade (res perit domino), logo depois ele afirma que, no caso de imóveis, o risco 

passaria ao comprador com a entrega da coisa ou com o registro, conforme uma ou outra 

ocorresse primeiro, e que o § 446 BGB a.R. teria “redação praticamente igual à do art. 1.127 

(492 [CC/2002])”. “Tradição” no sentido do art. 492 caput significaria entrega da coisa, seja 

ela acompanhada ou não da aquisição da propriedade pelo comprador.272 Na mesma toada, 

mas de maneira mais clara, Lôbo273 e Lotufo274 apontam a transferência da posse como único 

critério relevante e negam qualquer importância à transmissão da propriedade para a 

passagem do risco. Nas palavras do primeiro, “... se o vendedor entregou a coisa não se 

cogita mais de sua responsabilidade pelos riscos dela, pouco importando se já houve, ou não, 

a transmissão da propriedade, ou porque não a tenha ainda (pode ter apenas a posse 

imediata), impedindo a tradição do bem móvel, ou porque falta o registro, no caso de bem 

imóvel”.275 Em resumo, por essa vertente o risco da coisa correria para o comprador a partir 

da aquisição da posse mediante entrega ou meio substitutivo. Para Couto e Silva, a aquisição 

                                                 
269 Obrigações, § 136, p. 386: “O codigo allemão, art. 446, e o codigo hespanhol, art. 1460, sabiamente, 

cortáram as difficuldades, com uma só disposição inflexivel, porém, perfeitamente adaptada, por sua 

amplitude, a cobrir, com vasto manto, as sinuosidades variadissimas dos factos. E essa foi a orientação do 

Projecto da Camara, art. 1129”. 
270 § 446 BGB a.R.: “(1) ¹Mit der Uebergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Unterganges 

und einer zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. ²Von der Uebergabe an gebühren dem Käufer die 

Nutzungen und trägt er die Lasten der Sache. (2) Wird der Käufer eines Grundstücks vor der Uebergabe als 

Eigenthümer in das Grundbuch eingetragen, so treten diese Wirkungen mit der Eintragung ein” (tradução: “(1) 

¹Com a entrega da coisa vendida transmite-se para o comprador o perigo do perecimento e da deterioração 

fortuitos. ²A partir da entrega pertecem ao comprador os melhoramentos e acrescidos e ele suporta os encargos 

da coisa. (2) Se o comprador de um imóvel for registrado como proprietário no Registro de Imóveis, esses 

efeitos ocorrem com o registro”). 
271 Aparentemente nesse sentido, falando em uma “solução germânica” seguida tanto pelo CC/1916 quanto 

pelo CC/2002, Candido/Nacata Jr., BFDUC 90 (2014), 355 (356, 407). 
272 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 110 ss. No mesmo sentido, Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, 

Com. art. 492, pp. 135 s. 
273 Comentários VI, Com. art. 492, p. 63; Idem, Contratos, p. 223. 
274 Código Civil III.1, Com. art. 492, pp. 189 s., mudando de posição, como se vê em Lotufo, Código Civil II, 

Com. art. 234, p. 21. 
275 Lôbo, Comentários VI, Com. art. 492, p. 63. 
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da propriedade poderia suprir a transferência da posse, quando aquela ocorresse primeiro 

(em especial, no caso de registro de imóveis), enquanto para Lôbo e Lotufo a transmissão da 

propriedade seria por si só absolutamente irrelevante para o risco da coisa. 

 (eee) Entendimentos intermediários 

 Em meio a tantas divergências, seria de se esperar que alguns autores seguissem um 

meio-termo. O primeiro deles foi Agostinho Alvim. Em sua opinião, as coisas móveis de fato 

seguiriam a regra res perit domino,276 mas os imóveis a regra não poderia ser a mesma. 

Embora conhecesse a tese de Bevilaqua sobre a “tradição solene”, Alvim diverge com 

fundamento na literalidade da lei: se a lei utilizava a expressão “transcrição” (hoje: registro) 

para designar a transferência de propriedade de coisas imóveis e “tradição” para a de coisas 

móveis, não haveria “... um argumento de ordem legal, para dizer que transcrição é 

tradição”.277 Além disso, se tradição significasse o mesmo que “registro”, haveria uma 

contradição, pois quem tem de arcar com as despesas da transferência é o comprador (art. 

1129 CC/1916, correspondente ao art. CC/2002), e não o vendedor. Por esses motivos, 

“tradição” no art. 1129 caput CC/1916 (correspondente ao art. 492 caput CC/2002) não 

poderia ser entendido como tradição solene, mas somente como transferência da posse. Essa 

conclusão seria confirmada pela ratio legis do art. 1129 caput CC/1916: sendo o fundamento 

desta norma o fato de o vendedor encontrar-se na posse da coisa antes da entrega, “... seria 

injusto que já estando o comprador na posse corporal do imóvel e com a possibilidade de 

zelar do mesmo, ainda continuassem os riscos por conta do vendedor” pelo simples fato de 

o comprador não ter levado a escritura a registro. Da mesma forma, também não seria correto 

transferir o risco da coisa para o comprador após o registro, se o vendedor continuasse na 

posse da coisa.278 Em resumo, na concepção de Alvim, embora nas coisas móveis 

propriedade e risco andassem juntas, porque o comprador se torna proprietário com a 

aquisição da posse, nas coisas imóveis o elemento determinante seria a entrega do imóvel 

(entrega das chaves) ao comprador, pois a partir desse momento ele fica em sua 

disponibilidade. Em termos dogmáticos, ele defende a regra res perit domino para as coisas 

móveis e a res perit possessori para as imóveis.279 

                                                 
276 Da compra e venda, Com. art. 1127, n. 39, p. 50. 
277 Da compra e venda, Com. art. 1127, n. 41, p. 51 (grifo no original). No mesmo sentido, Bessone, Promessa 

de compra e venda, n. 15 – 1, p. 62, nt. 147. 
278 Da compra e venda, Com. art. 1127, n. 42, pp. 51 s. Ver também RT 51, vol. 317 (1962), 30 (36). 
279 RT 51, vol. 317 (1962), 30 (36). Concordando, Azevedo Jr., Compra e venda, Com. art. 492, pp. 47 s. Ver 

ainda Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 492, n. 51, pp. 169 ss. e n. 53, pp. 179 s.; Chaves, Tratado 

II.1, pp. 516 s. 
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 Uma segunda visão diferenciada é sustentada por Adiers. Partindo-se da ideia de que 

o risco da coisa (denominado por ele de “risco da contraprestação”) deve ser distribuído em 

conformidade com o sinalagma funcional (art. 1092 CC/1916), ou seja, de que a 

impossibilidade da prestação por fato não imputável ao vendedor deveria extinguir, por 

reciprocidade, também a contraprestação (dever de pagar),280 o vendedor suportaria o risco 

da coisa antes de sua entrega ao comprador. Isso não significaria, porém, a vigência da regra 

res perit domino no direito brasileiro, pois, a seu ver, essa máxima somente poderia ser 

adotada por ordenamentos cujo contrato de compra e venda tem eficácia real. No direito 

brasileiro, como a propriedade somente é transferida em momento posterior, valeria a regra 

res perit debitori, pois “... a compra e venda é relação jurídica obrigacional, onde (sic) o 

vendedor é o devedor, e o comprador o credor”.281 Substancialmente a diferença em relação 

a Alvim é, porém, menor do que parece. Para coisas móveis Adiers não se afasta da máxima 

res perit domino, pois, ao vincular a transferência do risco ao sinalagma, a transmissão da 

propriedade seria essencial à passagem do risco, como ele mesmo deixa entender: “o 

vendedor [...] suporta os riscos enquanto não adimple sua dívida, que é a de proporcionar, 

ao comprador, a propriedade do bem objeto da prestação”.282 Para as imóveis, Adiers admite 

a transferência do risco ao comprador quando este adquirir a posse: “... se, com a assinatura 

do contrato, o comprador tiver sido imitido na posse [...], houve a entrega da posse imediata 

e a partir daí os riscos do fortuito são a seu cargo. Na hipótese de vir a perecer o bem imóvel, 

ainda que sem culpa do credor [comprador], e embora ainda não haja sido transcrito o título, 

o comprador continua a dever o preço...”283 Por outras palavras, em se tratando de imóveis, 

a máxima res perit domino e o sinalagma funcional sedem espaço à regra res perit possessori. 

 (fff) Res perit possessori 

 Por último, uma parte literatura alemã que se ocupa com o tema da transferência do 

risco no contrato de compra e venda faz breves referências ao direito brasileiro como 

exemplo de país que teria adotado a regra res perit possessori. Sem adentrar em detalhes e 

sem considerar o sistema do CC/1916 como um todo, Filios284 e Reinhardt285 restringem-se 

a interpretar o art. 1127 caput CC/1916 (correspondente ao art. 492 caput CC/2002) 

literalmente, entendendo “tradição” como aquisição da posse desvinculada da aquisição da 

                                                 
280 Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (260 ss.). 
281 Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (269). 
282 Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (269, grifo nosso). 
283 Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (271 ss.). 
284 Die Gefahrtragung, p. 16, nt. 26. 
285 Die Gefahrtragung, p. 24, nt. 18. 
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propriedade pelo comprador, seja de coisas móveis, seja de imóveis. Entre nós, Bessone 

sustentou que “tradição” no art. 1127 caput CC/1916 não poderia ser compreendido como 

“tradição solene” nas coisas imóveis, pois transcrição (hoje: registro) e tradição (no sentido 

de entrega) seriam tratadas de maneira diversa no CC/1916 (por ex., as despesas de 

transcrição eram suportadas pelo comprador, enquanto a da tradição pelo vendedor, arts. 862 

e 1129 CC/1916, correspondentes ao art. 490 CC/2002) e em partes diferentes do 

CC/1916.286  Em consequência, “tradição” no art. 1127 caput significaria tanto para coisas 

móveis quanto para imóveis a transferência da posse e admitiria, no caso de imóveis, que o 

risco da coisa permanecesse “... com o vendedor depois da passagem do domínio e até a 

entrega da coisa”. Tratar-se-ia, em última instância, de uma decisão de política legislativa, 

pois “o legislador não estava impedido de solucionar assim a questão dos riscos”.287 

 (cc) Posicionamento 

 Essa breve tentativa de sistematização dos diferentes entendimentos sobre a teoria 

dos riscos na compra e venda no direito brasileiro revelou um quadro bastante complexo e 

diversificado. Ao contrário do que em princípio se poderia supor, a doutrina brasileira 

apresenta talvez todas as tendências possíveis de se visualizar no direito positivo brasileiro. 

Enquanto a maioria segue a intenção do legislador do CC/1916 e reconhece a máxima res 

perit domino como regra geral inafastável, outros autores restringem essa regra às coisas 

móveis e aplicam a res perit possessori para as imóveis e um terceiro grupo ainda mais 

radical entende que o único critério relevante para a transferência do risco para o comprador 

é a aquisição de posse por este, e isso independentemente se se tratar de coisa móvel ou 

imóvel. De maneira inovadora, Aires recoloca o problema do risco da coisa como um risco 

dos direitos envolvidos e Pontes de Miranda tenta expandir a ideia de sinalagma funcional 

à teoria dos riscos condicionando a passagem do risco da coisa para o comprador ao 

cumprimento de todos os deveres contratuais pelo vendedor. Vista de cima, essa divergência 

demonstra não apenas a capacidade criativa e a riqueza da literatura brasileira do século XX, 

mas também deixa entrever os defeitos do CC/2002. Se havia tamanha disparidade sobre um 

tema central como a transferência do risco, o legislador deveria ter ou corrigido a lei para 

tornar a vontade de Bevilaqua mais clara ou ter definitivamente alterado o modelo. O que 

ele não podia era manter a incerteza reinante durante o século XX ou se omitir sobre um 

tema tão relevante para a dogmática jurídica e para a prática. 

                                                 
286 Promessa de compra e venda, n. 15 – 1, p. 62, nt. 147. 
287 Promessa de compra e venda, n. 15 – 8, pp. 72 s. 
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 A análise dos dispositivos legais sobre o risco da coisa no contrato de compra e venda 

deve partir de dois níveis. O primeiro é constituído pelas regras da teoria geral das 

obrigações. Mas aqui já surge uma dificuldade: embora o legislador (no caso, Bevilaqua) 

tenha empregado nos arts. 234 ss. “tradição” no sentido de transmissão de propriedade e, 

dessa forma, adotado a regra res perit domino para as obrigações de dar coisa certa em 

sentido estrito, a compra e venda no direito brasileiro vigente não gera para o vendedor o 

dever de transferir a propriedade, mas apenas a posse. Surge, então, a seguinte pergunta: a 

regra res perit domino também se aplica às obrigações de transferir apenas a posse? Em tese, 

uma resposta poderia ser encontrada no segundo nível de análise, qual seja em um 

dispositivo específico da compra e venda a respeito, mas também aqui o intérprete não 

encontra um porto seguro. A mera leitura do art. 492 caput não permite deduzir com 

segurança, se “tradição” neste dispositivo significa, como nos arts. 234 e 237, transmissão 

da propriedade, ou apenas transferência da posse. O fato de Bevilaqua ter reputado o art. 492 

caput uma mera repetição desnecessária dos arts. 234 ss.288 não é decisivo, pois, se ele se 

equivocou sobre o significado de tradição em sua fonte (o Esboço de Teixeira de Freitas) e 

deixou inconscientemente uma enorme lacuna quanto às obrigações de transferir somente a 

posse,289 nada impede que “tradição” no art. 492 caput tenha um sentido completamente 

diverso. Não se pode, portanto, atribuir valor excessivo à literalidade desse dispositivo, como 

fizeram Filios, Reinhardt e Bessone. 

 Os demais entendimentos da literatura também são passíveis de questionamento. A 

defesa apaixonada da doutrina em favor da regra res perit domino como a “synthese de uma 

observação verdadeira”290 não é convincente por ao menos dois motivos. De um lado, 

defender a máxima res perit domino é, em princípio, muito vago, pois sua conformação 

concreta depende do sistema de transferência de propriedade adotado. Sustentar sua adoção 

no princípio da unidade com o do consenso é muito diferente de defendê-la em vista do 

princípio da tradição.291 Isso se revela especialmente problemático no Brasil, já que não há 

uma unanimidade sobre o sistema de transmissão da propriedade.292 De outro lado, como 

vimos acima,293 a vinculação entre transferência do risco e transmissão da propriedade está 

muito longe de ser uma verdade universal e intrinsecamente correta. O principal defeito 

                                                 
288 Codigo Civil IV, Com. art. 1127, n. 1, p. 294. 
289 Cap. II, A.IV.2.(c).(bb), supra. 
290 Codigo Civil IV, Com. art. 865, p. 10, n. 1. 
291 Cap. IV, A.III.1.(a).(bb), supra. 
292 Cap. II, A.II.2, supra. 
293 Cap. IV, A.III.1.(a).(dd), supra. 
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dessa fórmula é tratar juntos dois problemas distintos, nomeadamente a relação entre as 

partes (risco da coisa) e a relação entre as partes e terceiros (propriedade). Essas críticas 

aplicam-se sem restrição ao entendimento de Gomes, com a agravante de que a terminologia 

res perit debitori (na compra e venda: res perit venditori) deve ser rejeitada, porque ela não 

é reconhecida na literatura específica sobre o assunto e poderia gerar certa confusão. Já a 

tese de Pontes de Miranda não pode ser acolhida por não encontrar correspondência na 

literalidade do CC. “Tradição” no sentido do art. 492 caput pode ser entendida ou como 

transmissão da propriedade ou como transferência da posse, mas não como cumprimento de 

todos os seus deveres pelo vendedor. Por mais brilhante e talvez correto que esse argumento 

seja, ele não pode ser acolhido de lege lata. 

 O acoplamento com o direito alemão é reprovável especialmente sob o aspecto 

metodológico. Em nenhuma hipótese o intérprete pode utilizar regras de direito positivo de 

um ordenamento estrangeiro para alterar ou mesmo subverter decisão expressa do legislador 

nacional, até porque o legislador estrangeiro pode ter se equivocado. Aqui nos deparamos 

com mais um exemplo lapidar disso. Segundo o § 446 BGB a.R.294, em caso de compra e 

venda de coisas imóveis o risco da coisa se transferia para o comprador no momento da 

entrega ou com o registro do contrato, segundo um ou outro ocorressem primeiro. A ratio 

legis era que, no caso de imóveis, a transferência do risco somente com a entrega (aquisição 

da posse) contradiria a natureza das coisas e a própria essência da compra e venda como um 

contrato de disposição, pois, se o comprador se tornasse proprietário e adquirisse poder 

jurídico completo sobre a coisa, por maior motivo o vendedor deveria ser liberado do 

risco.295 No entanto, mal o BGB havia entrado em vigor e a doutrina colocou em dúvida os 

motivos do legislador: admitir a passagem do risco pelo registro do contrato de direito real 

contradiria a ideia de troca (sinalagma) inerente ao § 323 I BGB a.R.296, visto que o 

comprador suportaria o risco, embora ainda não tivesse adquirido a posse, motivo pelo qual 

o § 446 II BGB a.R. deveria ser interpretado restritivamente.297 Mais tarde, a 

Schuldrechtsmodernisierung de 2002 revogou este último dispositivo sob os argumentos de 

                                                 
294 Nt. 270 supra. 
295 Mugdan, Materialien II, p. 179; Motive II, p. 323; Jakubezky, Bemerkungen, p. 114. 
296 § 323 I BGB a.R.: “ Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Theile obliegende Leistung in 

Folge eines Umstandes unmöglich, den weder er noch der andere Theil zu vertreten hat, so verliert er den 

Anspruch auf die Gegenleistung; bei theilweiser Unmöglichkeit mindert sich die Gegenleistung nach Maßgabe 

der §§ 472, 473.” (Tradução: “Se a prestação de um contrato bilateral tornar-se para uma parte impossível por 

uma circunstância não imputável a nenhuma das partes, então a contraparte perde a pretensão à contraprestação; 

no caso de impossibilidade parcial a contraprestação é reduzida conforme os §§ 472, 473”). 
297 Heck, SchuldR, § 83, p. 260; HKK/Ernst §§ 446, 447, Rdnr. 9. Ver também crítica de Filios, Die 

Gefahrtragung, pp. 19 s. 
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que a regra do § 446 II BGB a.R. não teria importância prática e não seria sempre justo 

atribuir o risco da coisa ao comprador que não tivesse controle sobre ela.298 Como resultado, 

no direito alemão vigente, também na compra e venda de imóvel o risco da coisa somente é 

transferido para o comprador com a aquisição da posse, salvo se as partes dispuserem de 

maneira diversa. Aqui se pode deixar de lado, se essa mudança foi correta.299 O relevante 

para o presente trabalho é que se nem os alemães estavam certos sobre a pertinência do § 

446 II BGB a.R., não há motivo para estendê-lo ao direito brasileiro, especialmente porque 

a literalidade do art. 492 é completamente diversa da do § 446 BGB a.R. 

 Os entendimentos intermediários de Alvim e Adiers têm o mérito de partir da análise 

do CC (no caso, do CC/1916) e de interpretar o art. 492 caput (art. 1127 CC/1916) tendo em 

vista as dificuldades práticas que podem surgir, mas pecam por abandonar a regra res perit 

domino não por ela não ser adotada pela lei, mas porque ela teria alguns inconvenientes. 

Todavia, se, como vimos acima,300 nenhum dos modelos de transferência do risco é perfeito, 

essa aproximação não pode ser aceita. Eventuais defeitos devem ser remediados pelo uso de 

instrumentos de interpretação. No presente caso, a dificuldade encontrada foi a seguinte: 

como no direito brasileiro a compra e venda de imóveis é celebrada por escritura pública e 

a propriedade de coisas imóveis somente é em regra transferida com o registro desse contrato 

pelo comprador, porque é ele quem arca com os custos (arts. 490), teoricamente o comprador 

poderia tomar posse do imóvel, ficar com a escritura pública em mãos e não a registrar para 

manter o risco da coisa na esfera do vendedor. Dito de outra forma, a peculiaridade do 

registro da escritura de compra e venda permitiria ao comprador gozar da coisa comprada 

sem arcar com o respectivo ônus e, assim, especular às custas do vendedor. Para impedir 

esse resultado indesejado, os modelos diferenciados admitem a transferência do risco junto 

com a posse, o que, porém, não é necessário. No direito brasileiro vigente, o mesmo resultado 

pode ser alcançado interpretando o art. 492 caput em consonância com o valor subjacente 

aos arts. 399, 667 § 1º e 1218: se o devedor em mora não responde pela impossibilidade da 

prestação, se o dano sobreviria, caso ele tivesse adimplido oportunamente; se o mandatário 

que substabelecer contra proibição do mandante não responde pelos danos, se provar que 

eles teriam sobrevindo, mesmo se ele não tivesse substabelecido; se o possuidor de má-fé 

não responde pela perda ou deterioração da coisa, se provar que o mesmo teria ocorrido, se 

                                                 
298 Canaris, Schuldrechtsreform, p. 237. 
299 Cf. debate em Reinhardt, Die Gefahrtragung, pp. 96 ss. 
300 Cap. IV, A.III.1.(a).(dd), supra. 
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a coisa estivesse em posse do reivindicante, por muito maior razão o vendedor não responde 

pelo risco da coisa, se ele cumpriu todos os seus deveres pontualmente. 

 A nosso ver, a determinação do modelo seguido para a compra e venda no direito 

vigente somente pode ser alcançada a partir da análise do significado de “tradição” no art. 

492 caput no contexto do sistema do CC. Como uma resposta não pode ser encontrada nas 

normas sobre a parte geral das obrigações, já que o legislador não tinha uma clara ideia do 

significo exato de “tradição” na lei,301 a única alternativa é procurar um ponto de referência 

no regulamento específico do contrato de compra e venda. Ele se encontra no art. 524: se na 

hipótese de compra e venda com reserva de domínio a transferência da propriedade somente 

ocorre após o pagamento integral do preço, mas o comprador responde pelos riscos da coisa 

“a partir de quando lhe foi entregue”, pressuposto necessário dessa norma é que em regra o 

risco da coisa somente se transfere junto com a propriedade. Valesse no direito civil 

brasileiro a regra res perit possessori, ou seja, se “tradição” no art. 492 caput tivesse o sentido 

de “transmissão da posse”, o art. 524 seria supérfluo, pois a transferência do risco já 

ocorreria, conforme a regra geral, pelo art. 492 caput.302 Logo, assim como no regulamento 

das obrigações de dar coisa certa em sentido estrito, “tradição” no art. 492 caput designa 

tanto para coisas móveis quanto para imóveis a transferência de propriedade. Apesar de o 

dever do vendedor não ser uma obrigação de dar coisa certa em sentido estrito, mas apenas 

de entregar a posse, também para o contrato de compra e venda o direito positivo vigente 

adota a máxima res perit domino. 

 A tese de Aires de que o risco tem por objeto o direito, e não a coisa em si, não 

contradiz, antes confirma a nossa linha de pensamento, pois, como definimos acima,303 o 

risco da coisa não se restringe ao perecimento ou à deterioração da coisa, mas abrange toda 

impossibilidade da prestação não imputável a nenhuma das partes. Não nos interessa aqui 

avaliar, se a regra proposta por Aires pode ser aplicada sem exceção para distribuir os riscos 

em todos os contratos em espécie. No entanto, não se pode deixar de observar que todos os 

modelos de transferência do risco acima apontados foram concebidos apenas tendo em vista 

o contrato de compra e venda (elemento objetivo) e para regulamentar os riscos da coisa 

entre as partes do contrato (elemento subjetivo) e durante o período entre sua celebração e 

                                                 
301 Cap. IV, A.III.1.(b).(aa), supra. 
302 No entanto, daí não se pode concluir que quando o CC se refere à transferência da propriedade, ele fala em 

“tradição”, enquanto a mera transmissão da posse é designada por “entrega”, pois nos arts. 490, 493 e 502 

“tradição” é empregado no sentido de entrega. No CC, o significado de “tradição” e de “entrega” tem de ser 

analisado separadamente em cada dispositivo. 
303 Cap. IV, A.III.1, supra. 
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cumprimento (elemento temporal). Sob essa perspectiva, embora Aires tenha razão ao 

afirmar que a regra res perit domino não pode ser aplicada a todos os contratos, porque “res” 

não poderia se referir apenas a coisa corpórea e “dominus” não poderia ser compreendido 

como “proprietário”, essa impropriedade deve ser tomada em termos, porque ele tenta 

aplicar essa regra para situações diferentes daquelas para as quais ela foi concebida. No caso 

do contrato de compra e venda em especial, o mais preciso do ponto de vista terminológico 

seria abandonar “res” por “impossibilidade superveniente” para indicar que também a 

impossibilidade que não implica nem a perda nem a deterioração física da coisa é abrangida. 

A regra seria, então, “no contrato de compra e venda, as consequências da impossibilidade 

superveniente não imputável a nenhuma das partes correm por conta do proprietário”. No 

entanto, consideramos melhor manter a terminologia “res perit domino”, porque ela já está 

consolidada na literatura há vários séculos ao menos desde o naturalismo. 

 Por último, deve-se observar que a máxima res perit domino constitui apenas uma 

regra geral no direito brasileiro que é restringida tanto pela lei quanto pela jurisprudência 

quando a situação concreta o exige. Ao longo deste trabalho foram mencionadas quatro 

exceções previstas no próprio CC: na compra e venda de coisas que comumente se recebem 

contando, pesando, medindo ou assinalando, os riscos que ocorrerem durante o ato de contar, 

marcar ou assinalar correm para o comprador após a coisa ter sido posta a sua disposição 

(art. 492 § 1º);304 na compra e venda de remessa, o risco da coisa transfere-se para o 

comprador quando o vendedor entrega a coisa ao transportador (art. 494);305 na compra e 

venda com reserva de domínio, o risco da coisa passa para o comprador com a entrega, 

embora ele somente adquira a propriedade com o pagamento integral do preço (art. 524);306 

em qualquer tipo de compra e venda, o comprador em mora arca com o risco da coisa (arts. 

400 e 492 § 2º).307 Além desses casos previstos em lei, a jurisprudência não titubeia em 

romper com a máxima res perit domino na compra e venda de automóveis: embora a entrega 

da coisa ao comprador transfira a propriedade e, portanto, a partir desse instante apenas o 

comprador seja responsável por acidentes envolvendo o veículo,308 caso o vendedor celebre 

uma nova compra e venda com um terceiro de boa-fé e esse segundo contrato seja transcrito 

no Registro de Títulos e Documentos, o segundo comprador pode exigir do primeiro 

                                                 
304 Cap. III, A.IV.2, supra. 
305 Cap. III, A.IV.3, supra. 
306 Cap. II, A.II.2.(c).(bb), supra. 
307 Cap. III, B.IV.2, supra. 
308 Súmula n. 132 STJ: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo 

proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Em sentido contrário antes da 

edição dessa súmula, Erpen, Ajuris 9, n. 25 (1982), 145 (146 ss.). 
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comprador a entrega do veículo.309 Do ponto de vista dogmático, há aqui uma bipartição 

entre os riscos da coisa, que se transferem com a mera entrega da coisa e têm importância 

somente entre as partes, e o poder de dispor, cuja relevância aparece frente a terceiros.310 No 

resultado, nega-se para automóveis a vigência da regra res perit domino em prol do modelo 

da res perit possessori. 

 Em resumo, apesar de a compra e venda no direito brasileiro vigente não ser uma 

obrigação de dar em sentido estrito, mas apenas de transferir a posse, também ela segue, com 

algumas exceções, a regra res perit domino. Em vista no sistema do CC, “tradição” no 

sentido do art. 492 caput significa, para coisas móveis, a transferência da propriedade por 

meio da entrega da coisa ou de um meio substitutivo de transferência da posse (por ex., 

traditio longa manu) e, para imóveis, a transferência da propriedade com o registro do 

contrato do Cartório de Imóveis competente. O art. 492 caput não é, como afirmou 

Bevilaqua, mera repetição dos arts. 234 ss.; pelo contrário, ele tem um valor autônomo no 

sistema do direito vigente, porque, não se aplicando os arts. 234 ss. à compra e venda, ele é 

o único dispositivo sobre os riscos da coisa neste contrato. Da mesma forma, é equivocada 

a afirmação há muito corrente na literatura brasileira de que o direito alemão e o brasileiro 

seguiriam o mesmo modelo de transferência do risco;311 em verdade, enquanto o BGB adota 

a regra res perit possessori para a compra e venda (§ 446), o CC segue a regra res perit 

domino combinada com os princípios da unidade e da tradição. Especialmente perigoso aqui 

foi a importação cega do § 446 II BGB a.R., que, além de não guardar qualquer semelhança 

com o art. 492 (art. 1127 CC/1916), foi criticado pela literatura alemã do século XX e acabou 

sendo revogado na Schuldrechtsmodernisierung de 2002. Ao analisar a lei nacional, a 

principal referência do intérprete deve ser sempre o direito positivo; a lei estrangeira de 

qualquer país não contém uma verdade universal e pode, muitas vezes, induzir-nos a erro. 

 (dd) Impacto sobre a compra e venda de coisa certa: incoerências estruturais 

 A aplicação da regra res perit domino para a compra e venda gera ao menos dois 

descompassos com a estrutura do contrato. O primeiro se dá com o dever do vendedor: como 

pode o ordenamento jurídico brasileiro impor ao vendedor o dever de entregar apenas a posse 

                                                 
309 Súmula n. 489 STF: “A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros de boa-fé, se o contrato 

não foi transcrito no Registro de Títulos e Documentos”. 
310 Ver também breves considerações em Medina, RDCC 4, vol. 13 (2017), 493 (525 ss.). 
311 Incorrem neste erro, por ex., Bevilaqua, Obrigações, § 136, pp. 383 e 386; Espínola, Systema II.1, pp. 386 

ss., especialmente nt. 94.; Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 111 s.; Cambler/Gonçalves/Maia, 

Comentários III, Com. art. 234, p. 65, nt. 52; Gonçalves, Direito Civil III, p. 229; Barros Monteiro, Curso de 

obrigações – 2ª parte, p. 84; Rodrigues Jr., Código Civil VI.1, Com. art. 492, p. 139. 
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da coisa e, ao mesmo tempo, estabelecer que ele somente transfere o risco da coisa para o 

comprador após este adquirir a propriedade? Há aqui uma flagrante contradição interna no 

contrato de compra e venda no direito brasileiro, pois se o vendedor é obrigado a transferir 

a propriedade para se liberar do risco, o mais coerente seria impor-lhe o dever de transferir 

a propriedade. O segundo descompasso, já apontado em linhas gerais por Alvim,312 ocorre 

diante do sistema de transferência de propriedade de imóveis: tendo sido celebrada a 

escritura de compra e venda, se pela lei o comprador arca com as despesas de registro no 

Registro de Imóveis competente (art. 490) e ele é quem normalmente realiza o registro, como 

pode o vendedor, que já cumpriu o seu dever de prestação ao assinar a escritura pública e, 

eventualmente, entregar a posse, ficar à mercê da boa vontade do comprador para o risco da 

coisa passar para a esfera jurídica do último? Em ambos os casos, o legislador não impõe 

um dever ao vendedor (respectivamente, não transferir a propriedade e não realizar o 

registro), mas, caso ele não realize o ato para efetivar a transferência da propriedade, a 

consequência da aplicação da res perit domino seria puni-lo por uma morosidade intencional 

ou por negligência do comprador. 

 Como delineamos acima,313 essas duas contradições internas do CC podem ser 

contornadas pela interpretação valorativo-sistemática apoiada nos arts. 399, 667 § 1º e 1218: 

se, por esses três dispositivos, o legislador afasta o dever de indenizar o devedor, porque ele 

consegue provar que o prejuízo teria sobrevindo, mesmo se ele tivesse cumprido seu dever 

no tempo, lugar e modo adequados, com muita maior razão o vendedor que cumpre todos os 

seus deveres e não é desincumbido do risco por negligência ou má-fé do comprador deve ser 

liberado do risco. No resultado, o campo de aplicação da regra res perit domino acaba sendo 

reduzido e, na prática, o CC aproxima-se muito dos sistemas que seguem a regra res perit 

possessori: tendo o vendedor cumprido sua parte e entregue o imóvel, o comprador não 

poderá alegar que a propriedade ainda é do vendedor para se eximir dos prejuízos. Mas – 

ressalte-se – essa aproximação não é suficiente para se afirmar que o direito brasileiro adota 

a regra res perit possessori. O motivo encontra-se, novamente, na compra e venda com 

reserva de domínio: se o risco da coisa fosse transferido pela simples aquisição da posse, 

não teria sentido o legislador enfatizar que na compra e venda com reserva de domínio a 

entrega da coisa desloca o risco para o comprador, mas a propriedade permanecesse com o 

vendedor até o momento do pagamento integral do preço (art. 524). Logo, o direito civil 

                                                 
312 Cap. IV, A.III.1.(b).(bb).(eee), supra. 
313 Cap. IV, A.III.1.(b).(cc), supra. 
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brasileiro adota, como regra geral, a regra res perit domino, mas pela interpretação 

sistemático-valorativa com os arts. 399, 667 § 1º e 1218, ela é em grande parte mitigada e, 

no resultado, aproxima-se da regra res perit possessori. 

 Por mais imperfeito e confuso que esse resultado seja, ele é inafastável em vista do 

direito positivo vigente. Em verdade, esses descompassos eram de se esperar, pois tanto no 

processo de elaboração do CC/1916 quanto no do CC/2002 nunca houve propriamente um 

debate sobre os elementos estruturais do contrato de compra e venda. Nos materiais do 

CC/1916 e do CC/2002 incomoda o fato de a compra e venda ter sido quase ignorada nos 

pareceres e nos debates. A única exceção foi Torres Neto, cujas valiosas observações foram, 

infelizmente, ignoradas. Embora não nos caiba aqui promover um amplo debate sobre qual 

modelo de transferência de risco seria o melhor em vista do direito brasileiro, de lege ferenda 

seria aconselhável ou abandonar a regra res perit domino por um modelo compatível com o 

dever do vendedor e com o sistema de transferência de propriedade de imóveis 

(especialmente a parte do registro), ou alterar o dever do vendedor e o sistema de 

transferência de propriedade para adaptá-los o melhor possível à regra res perit domino. 

 (ee) Consequências para a compra e venda de coisa incerta 

 Para a compra e venda de coisa incerta, a combinação do sistema de transmissão da 

propriedade dos princípios da unidade e da tradição com o modelo de transferência do risco 

da regra res perit domino tem impacto direto no papel sistemático da concretização. Aqui 

confirmamos o fixado implicitamente nos dois capítulos antecedentes:314 como pelo direito 

positivo vigente a conclusão do contrato de compra e venda não transfere a propriedade, nem 

o risco da coisa para o comprador, seu único efeito é direcionar o objeto mediato da 

obrigação para uma coisa certa. Na vida do contrato, o ato de concretizar tem a consequência 

de criar uma fase entre a conclusão e o cumprimento: entre a conclusão e a concretização a 

obrigação é de dar coisa incerta e entre a concretização e o efetivo cumprimento ela é de dar 

coisa incerta concretizada. Tivesse o direito brasileiro seguido a regra periculum est emptoris 

(assim o direito romano clássico e o ius commune) ou a regra res perit domino combinada 

com os princípios da unidade e do consenso (como o direito francês), a concretização teria 

a função adicional de transferir o risco da coisa para o comprador e, no segundo caso, 

também de transmitir a propriedade. Tivesse o direito brasileiro adotado a regra res perit 

possessori, a concretização ainda teria de fato o papel de direcionar o objeto mediato do 

                                                 
314 Cap. II, B.III.2; Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
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contrato a uma coisa certa, mas o risco da coisa se transferiria para o comprador com a 

entrega, independentemente da transmissão da propriedade. Mais uma vez constatamos a 

singularidade do direito civil brasileiro, que não apenas revela sua autonomia diante de 

outros ordenamentos jurídicos do mundo, como também obriga o intérprete a ter maiores 

cuidados ao empregar a literatura estrangeira ao trabalhar com o direito nacional. 

2. “Risco da prestação” 

 Ao lado do “risco da coisa” encontra-se ainda o termo “risco da prestação”. Tanto no 

direito pré-codificado315 quanto no codificado desde o CC/1916316 a grande maioria dos 

autores não utiliza essa terminologia. Uma análise exaustiva da literatura revelou que apenas 

um se ocupa dele.317 Adiers fala em “risco da prestação” para se referir à possibilidade de o 

comprador ainda ter de prestar (ou seja, ter de pagar o preço), caso a coisa vendida pereça 

entre a conclusão e o adimplemento do contrato sem culpa de nenhuma das partes, 

distinguindo-o do “risco da coisa”, que designaria a atribuição do prejuízo do perecimento 

da coisa entre a conclusão e o adimplemento do contrato, risco esse que em regra seria 

suportado pelo proprietário (res perit domino ou casum sentit dominus).318 Em vista do 

desenvolvido no tópico anterior, esse posicionamento de Adiers não pode ser acolhido. Por 

um lado, “risco da prestação” no sentido de Adiers sobrepõe-se a risco da coisa no sentido 

empregado neste trabalho, pois para nós este último risco designa exatamente o impacto da 

impossibilidade sobre o dever de prestar do comprador. Por outro lado, “risco da coisa” no 

sentido de Adiers é destituído de significado no contexto do direito das obrigações. Falar que 

“risco da coisa” se refere ao prejuízo distribuído segundo as regras dos direitos reais não 

apenas esvazia o conteúdo do próprio risco, mas também o faz perder a referência, que é 

sempre uma obrigação, no presente estudo um contrato de compra e venda. Pensado nos 

direitos reais isoladamente, falar em “risco da coisa” e atribui-lo ao proprietário pela regra 

                                                 
315 M. I. Carvalho de Mendonça, Contractos I, n. 153, pp. 359 ss.; Bevilaqua, Obrigações, § 136, pp. 382 ss.; 

Trigo de Loureiro, Instituições II, § 688, pp. 253 s.; Lacerda de Almeida, Obrigações1, § 36º, pp. 169 ss. 
316 Lôbo, Contratos, pp. 223 ss.; Idem, Comentários VI, Com. art. 492, pp. 63 ss.; Couto e Silva, Obrigação 

como processo, pp. 109 ss.; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil III, p. 34; Rodrigues Jr., Código Civil 

VI.1, Com. art. 492, pp. 132 ss.; Villaça Azevedo, Comentários VII, Com. art. 492, n. 50 ss., pp. 167 ss.; 

Azevedo Jr., Compra e venda, Com. art. 492, pp. 47 ss.; Diniz, Curso III, p. 194; Venosa, Direito Civil III, pp. 

308 ss.; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 122, pp. 168 s.; Monteiro de Barros, Manual II, pp. 334 

s.; Gonçalves, Direito Civil III, pp. 229 ss.; Tartuce, Direito Civil III, p. 296; Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. 

art. 1127, pp. 294 s.; Barros Monteiro, Curso de obrigações – 2ª parte, pp. 84 ss.; Rodrigues, Direito Civil III, 

n. 69, C, pp. 147 ss.; Serpa Lopes/Santa Maria, Curso II, n. 208 ss., pp. 337 ss.; Carvalho Santos, Código Civil 

XVI, Com. art. 1127 pp. 43 ss.; Souza, Da compra e venda, n. 136, pp. 321 ss. 
317 Pontes de Miranda menciona risco da prestação em Tratado XXIII, § 2795, n. 7, p. 191, mas não desenvolve 

a ideia. 
318 Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (256 s.). 
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res perit domino é um truísmo, pois nos direitos reais somente o seu o titular pode perdê-lo. 

Já na compra e venda o objeto da teoria dos riscos não é o direito real propriamente dito, 

mas a possibilidade de o vendedor exigir o preço, apesar de não ter de entregar a coisa, ou, 

sob a perspectiva do comprador, o dever de pagar, embora não tenha a pretensão de exigir a 

entrega de uma coisa. Trocando em miúdos, objeto do risco da coisa no contrato de compra 

e venda é a perda econômica em si (deixar de receber o preço para o vendedor ou ter de 

pagar para o comprador), e não o prejuízo da perda ou deterioração da coisa propriamente 

dito. 

 Isso não significa, porém, que “risco da prestação” não tenha nenhum valor no direito 

brasileiro. Como já temos feito desde o primeiro capítulo,319 a nosso ver “risco da prestação” 

tem a função autônoma de designar a possibilidade de o vendedor em determinadas 

circunstâncias alegar as regras de impossibilidade para se eximir do dever de entregar uma 

quantidade de coisas do gênero em uma compra e venda de coisa incerta. Havendo na compra 

e venda de coisa incerta do direito brasileiro vigente uma fase entre a conclusão e a 

concretização, e outra fase entre a concretização e o cumprimento do contrato, o conceito de 

risco da prestação refere-se à ocorrência de impossibilidade antes do direcionamento da 

obrigação a uma coisa certa (concretização), enquanto risco da coisa regulamenta a 

impossibilidade após esse direcionamento. A principal diferença é que, no primeiro caso, o 

vendedor é, ao menos em princípio, obrigado conseguir outra coisa no mercado, caso 

algumas coisas do gênero se percam antes da concretização (responsabilidade por garantia), 

enquanto na segunda hipótese seu dever de prestação em regra extingue-se ipso iure, se ele 

não tiver culpa (responsabilidade por culpa).320 Essas regras serão analisadas em detalhes 

mais à frente.321 Por ora cumpre fazer duas observações. Primeiro, risco da prestação e risco 

da coisa tem por objeto a impossibilidade da prestação, diferenciando-se apenas pelas 

diferentes consequências em caso de perda ou deterioração da coisa conforme a coisa for 

incerta ou certa. Segundo, o termo “risco da coisa” é utilizado tanto para compra e venda de 

coisa certa quanto de coisa incerta, embora ele não tenha o mesmo conteúdo em ambos os 

casos. A principal diferença encontra-se na possibilidade do vendedor de desfazer a 

concretização e entregar outra coisa do mesmo gênero na compra e venda de coisa incerta,322 

o que pela própria natureza do negócio é inadmissível na compra e venda de coisa certa. 

                                                 
319 Cap. I, B.III.2.(c) e C.IV.1, supra. 
320 Fala-se “em regra”, porque na compra e venda de coisa incerta o vendedor pode ter interesse em desfazer a 

concretização e entregar outra coisa do mesmo gênero. A respeito, cf. Cap. III, C.IV, supra. 
321 Cap. IV, B e C, infra. 
322 A respeito, Cap. III, C.IV, supra. 
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 Ao que tudo indica, o equívoco de Adiers explica-se por ele ter importado conceitos 

comuns no direito alemão para o direito brasileiro sem analisar se eles são procedentes no 

próprio sistema do BGB. Desde meados do século XX a literatura alemã costuma distinguir 

Sachgefahr (risco da coisa, também referido como “periculum rei”) de Leistungsgefahr 

(risco da prestação, também designado por Lieferungsgefahr, “risco do fornecimento”): o 

primeiro referir-se-ia ao direito real sobre a coisa e não teria qualquer relevância na 

distribuição do risco na compra e venda, ao passo que o segundo determinaria se, apesar de 

a coisa ter perecido ou se deteriorado, o comprador ainda manteria sua pretensão e poderia 

exigir uma outra coisa ou a respectiva indenização, ou se o vendedor seria liberado da 

prestação.323 À primeira vista correta, essa aproximação esbarra em dois problemas. 

Primeiro, na própria literatura alemã o termo “Leistungsgefahr” é empregado (às vezes como 

sinônimo “Sachgefahr”) em ao menos dois sentidos, pois ora ele designa o risco transferido 

para o comprador na compra e venda de coisa certa,324 ora ele se refere à consequência da 

concretização nas obrigações de dar coisa incerta.325 Essa duplicidade de significados e a 

falta de uniformidade terminológica já recomendariam maior cautela em seu uso no direito 

brasileiro. Segundo, e aqui encontra-se o óbice decisivo, o conceito de risco da prestação tal 

como compreendido no direito alemão contraria a literalidade do art. 492 caput, pois segundo 

esse dispositivo a existência ou não do dever de pagar o comprador é determinado pelos 

“riscos da coisa”. “Risco da coisa” do art. 492 caput não pode ser aqui compreendido como 

mera perda do direito real de propriedade pelo seu titular; no direito brasileiro, ele abrange 

a Leistungsgefahr da literatura alemã. 

 Em termos conclusivos, no direito brasileiro “risco da coisa” é um conceito 

empregado para atribuir as consequências da impossibilidade da prestação da coisa certa em 

compra e venda de coisa certa e da coisa concretizada na compra e venda de coisa incerta, 

enquanto “risco da prestação” serve para atribuir as consequências da impossibilidade na 

fase entre a conclusão do contrato e a concretização na compra e venda de coisa incerta. Essa 

duplicidade não foi reconhecida até o presente momento pela literatura nacional, 

                                                 
323 Dentre outros, Brox, JuS 15 (1975), 1 (1); Coester-Waltjen, Jura 28 (2006), 829 (829); Filios, Die 

Gefahrtragung, pp. 2 ss.; Reinhardt, Die Gefahrtragung, p. 28; Emmerich, Leistungsstörungen, § 9, Rdnr. 3; 

Huber, Leistungsstörungen I, § 7 II 2 a, p. 175. 
324 Assim, por ex., Staudinger/Beckmann (2014) § 446, Rdnr. 4; Harke, Allgemeines SchuldR, § 9, Rdnr. 213. 

Em sentido semelhante, para Larenz Sachgefahr seria sinônimo de Leistungsgefahr quando a prestação devida 

fosse a entrega e a transferência de propriedade de uma coisa – Cf. SchuldR I, § 21 I b, p. 308. Ver ainda 

Esser/Schmidt, SchuldR I.2, § 22 V, p. 17. Sobre as diferenças de terminologia na literatura alemã, cf. Filios, 

Die Gefahrtragung, pp. 3 s., nt. 21. 
325 Griebl, Das Problem, pp. 8 e 79, utilizando Leistungsgefahr e Sachgefahr como sinônimos; Cap. III, A.II.5 

e A.III, supra. 
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provavelmente pela falta de estudos sobre obrigação de dar coisa incerta e compra e venda 

de coisa incerta. Apenas Adiers tentou dar um passo além, mas cometeu o deslize 

metodológico de importar o direito alemão sem antes analisar o direito positivo brasileiro e 

de não procurar soluções em nossa própria lei. Mais uma vez nos deparamos com o equívoco 

de confundir o direito nacional com o direito estrangeiro (ius commune atual) e suas 

consequências negativas. 

3. “Risco do preço” 

 O risco da coisa e o risco da prestação são acompanhados ainda por um terceiro tipo 

de risco previsto no próprio art. 492 caput: “Até o momento da tradição, os riscos da coisa 

correm por conta do vendedor, e os [riscos] do preço por conta do comprador”. Uma 

primeira leitura desse dispositivo permite a seguinte interpretação: enquanto o risco da coisa 

é suportado pelo vendedor até a tradição (transferência de propriedade), o risco do preço é 

arcado pelo comprador até a tradição. Haveria, portanto, uma espécie de correspondência 

entre os riscos de cada uma das partes: o vendedor suportaria o risco da coisa e o comprador 

o risco do preço. Apesar de simples e aderente à lei, a literatura brasileira sobre o art. 492 

caput não acolheu essa leitura, mas buscou atribuir um significado diverso, seja por uma 

interpretação diversa da norma no contexto no CC, seja por inspiração na doutrina 

estrangeira.326 Como veremos a seguir, essa postura, em princípio questionável do ponto de 

vista metodológico, tem um motivo de ser. Para tanto, antes de adentrar no direito brasileiro 

propriamente dito (b, c, d), será útil fazer uma breve incursão no direito alemão (a), pois ele 

não apenas exerceu certa influência na literatura nacional, como seu debate será de grande 

valia para compreendermos a problemática envolvida. 

(a) Breve incursão no direito alemão 

 A literatura alemã sobre distribuição do risco no contrato de compra e venda conhece 

ao lado dos acima mencionados risco da coisa (Sachgefahr) e risco da prestação 

(Leistungsgefahr) o chamado risco do preço (Preisgefahr), também denominado risco da 

contraprestação (Gegenleistungsgefahr) ou ainda risco da remuneração 

(Vergütungsgefahr).327 Segundo a literatura amplamente dominante, risco do preço refere-

se ao destino do dever de prestação do comprador de pagar o preço – e não do dinheiro em 

si –, caso a prestação do vendedor de entregar a coisa se torne impossível por perda ou 

                                                 
326 Cap. IV, A.III.3.(b), infra. 
327 Coester-Walthen, Jura 29 (2007), 110 (110). Sobre as diferenças de terminologia na literatura alemã, cf. 

Filios, Die Gefahrtragung, p. 6, nt. 37. 
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deterioração da coisa (e não do dinheiro) por fato não imputável a nenhuma das partes.328 A 

norma fundamental sobre o assunto encontrar-se-ia no § 326 I 1 BGB: tendo a prestação do 

devedor se tornado impossível nos termos do § 275 BGB, o dever do credor extingue-se ex 

lege, ou seja, o risco da contraprestação (na compra e venda, do preço) é suportado em 

princípio pelo devedor (na compra e venda, o vendedor).329 No contrato de compra e venda, 

essa norma é modificada pelos §§ 446 e 447 BGB:330 antes da entrega da coisa, o risco do 

preço seria do vendedor, pois se a coisa se perder, ele deixaria de receber o preço (§ 326 I 1 

BGB); após a entrega, esse risco seria transferido para o comprador, que teria de pagar o 

preço, mesmo se não recebesse uma coisa (§ 446 I BGB).331 Em se tratando de compra e 

venda de remessa, esse risco seria transferido no momento da entrega da coisa ao 

transportador: tendo este último recebido a coisa a ser enviada, o risco passaria da esfera 

jurídica do vendedor para a do comprador (§ 447 BGB).332 Ao contrário do risco da coisa 

(periculum rei), cujo objeto seria a perda do direito real sobre a coisa, e o risco da prestação, 

que se referiria ao dever do vendedor, o risco do preço concerniria ao dever do comprador 

de pagar o preço. Assim como o risco da prestação, o risco do preço seria, no direito positivo 

do BGB, transferido do vendedor para o comprador no momento da tradição (conforme a 

regra res perit possessori) ou a entrega da coisa ao transportador. 

 Essa leitura é analisada em pormenores por Detlef Lennen. Não tendo o BGB 

empregado o termo “risco do preço” (Preisgefahr), mas apenas determinado que o perigo 

(Gefahr) do perecimento e da deterioração fortuita da coisa vendida correriam pelo 

comprador após a entrega (§ 446 I BGB) e, no caso de compra e venda de remessa, com a 

entrega ao transportador (§ 447), Leenen pergunta o que a doutrina alemã entende por “risco 

do preço” e qual o significado de sua passagem (Übergang) do vendedor para o comprador. 

O significado de “risco do preço” varia conforme o sujeito que o suporta. Quando o risco do 

preço corre por conta do vendedor, ele significa o risco de o vendedor de não receber o preço, 

porque sua prestação se tornou impossível por fato não imputável a nenhuma das partes (§§ 

275 I e 326 I BGB). Em contrapartida, quando ele é suportado pelo comprador, risco do 

preço designa o risco de o comprador ter de pagar o preço, embora não receba a coisa do 

vendedor, o que ocorre com a entrega da coisa ao comprador (§ 446 I BGB) ou, em se 

                                                 
328 Staudinger/Beckmann (2014) § 446, Rdnr. 4; Coester-Walthen, Jura 29 (2007), 110 (110); Westermann, JA 

10 (1978), 481 (482). 
329 Coester-Walthen, Jura 29 (2007), 110 (110). Em vista do BGB antes da Schuldrechtsmodernisierung de 

2002, Westermann, JA 10 (1978), 481 (482). 
330 Coester-Walthen, Jura 29 (2007), 110 (112); Westermann, JA 10 (1978), 481 (482). 
331 Staudinger/Beckmann (2014) § 446, Rdnr. 5; Coester-Walthen, Jura 29 (2007), 110 (112). 
332 Staudinger//Beckmann (2014) § 447, Rdnr. 8. 
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tratando de compra e venda de remessa, com sua entrega ao transportador (§ 447 BGB). Se, 

porém, conforme determina o § 446 I BGB, o perigo (Gefahr) é transmitido do vendedor 

para o comprador com a entrega, o vendedor tem de ter suportado esse risco antes dessa 

entrega, mas nenhum dos sentidos de “risco do preço” pode ser empregado aqui. O risco de 

perder a pretensão ao preço (Preisgefahr do vendedor) somente pode ser perdido pelo 

vendedor e o risco de ter de pagar o preço sem receber a coisa (Preisgefahr do comprador) 

somente pode tocar o comprador. Logo, conclui Leenen com razão, nem o risco do preço do 

vendedor nem o do comprador pode ser transferido para a outra parte com a entrega da coisa. 

“Perigo” (Gefahr) no sentido dos §§ 446 e 447 BGB não podem entendido como risco do 

preço.333 

 O mesmo raciocínio se aplica para o conceito de risco da prestação (Leistungsgefahr). 

Ao contrário do risco do preço, que se refere ao dever do comprador de pagar o preço, para 

a doutrina dominante o risco da prestação tem como objeto o dever do vendedor de entregar 

uma coisa,334 mas também ele tem um duplo sentido. Para o vendedor, risco da prestação 

significa que ele continuará obrigado a prestar, seja entregando outra coisa do mesmo 

gênero, seja indenizando a perda, enquanto para o comprador risco da prestação significa a 

possibilidade de ele não receber uma coisa nem uma indenização correspondente, caso a 

prestação se torne impossível por fato não imputável a nenhuma das partes. Em vista desse 

duplo sentido, também não é possível uma transferência do risco da prestação do vendedor 

para o comprador, ou vice-versa: o risco de ter de entregar outra coisa ou de indenizar a 

perda somente pode ser suportado pelo vendedor, enquanto o risco de não receber uma coisa 

ou uma indenização em seu lugar apenas pode correr por conta do comprador. Em 

consequência, os §§ 446 e 447 BGB não podem regulamentar o perigo da prestação, visto 

que ele não pode ser transferido do vendedor para o comprador. Em verdade, explica Leenen, 

o risco da prestação é objeto do § 243 II BGB: a partir do momento em que o devedor tiver 

feito tudo o que lhe é exigível segundo o conteúdo da obrigação, aplica-se o § 275 I BGB e 

o vendedor pode ser liberado de seu dever de prestar, caso a prestação se torne impossível, 

porque a coisa incerta concretizada perece por fato não imputável a nenhuma das partes.335 

Com isso, Leenen chegou em vista do direito alemão ao mesmo resultado por nós delineado 

                                                 
333 JuS 48 (2008), 577 (581 s.). 
334 Assim, por ex., Westermann, JA 10 (1978), 481 (481). 
335 JuS 48 (2008), 577 (583). 
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acima para o direito brasileiro:336 risco da prestação somente ocorre nas obrigações de dar 

coisa incerta e incide apenas no período anterior à concretização. 

 Não sendo correto falar nem em transferência do risco do preço nem do risco da 

prestação nos §§ 446 e 447 BGB, na opinião de Leenen “risco” (Gefahr) nesses dispositivos 

teria de ser interpretado de maneira diversa, como risco do prejuízo econômico (Gefahr des 

wirtschaftlichen Verlusts), ou seja, risco de ter uma perda econômica em razão do 

perecimento ou da deterioração da coisa vendida. Esse risco do prejuízo econômico pode ser 

transferido do vendedor para o comprador: antes da entrega ao comprador ou ao 

transportador, ele é suportado pelo vendedor, que perderia a coisa e não poderia exigir o 

preço, e após essa entrega ele corre pelo comprador, que tem de pagar o preço, embora não 

receba nenhuma coisa. Nesse esquema, o instrumento jurídico para atribuição do risco é a 

extinção ou continuidade da pretensão do vendedor ao preço: se o risco é do vendedor, ela 

se extingue; se o risco é do comprador, ela continua a existir.337 A nosso ver, essa leitura é 

correta e será de enorme valia para o entendimento do direito brasileiro, mas já aqui deve 

ser feita uma observação: o objeto do perigo (Gefahr) nos §§ 446 e 447 BGB – o risco do 

prejuízo econômico – identifica-se com o que denominamos risco da coisa no sentido do 

art. 492 caput.338 Essa diferença terminológica deve ser tratada com cuidado para evitar erros 

de entendimento e transposições inadequadas. 

(b) Doutrina brasileira e sua análise crítica 

 Como repisamos diversas vezes ao longo do presente trabalho,339 o art. 492 caput foi 

copiado do art. 593 do projeto de Coelho Rodrigues pela Comissão Revisora do CC/1916. 

Não há qualquer exposição de motivos que esclarecesse o significado de “risco do preço” 

nesse dispositivo. Já antes da entrada em vigor do CC/1916, Espínola advertia que a última 

parte do art. 492 caput seria “incabida”, “pois ahi em relação ao preço não se tracta de risco 

(prestação generica fungivel não se perde, não se extingue como a de coisa certa)”.340 Essa 

crítica foi posteriormente retomada ao menos por parte da doutrina,341 mas muitos autores 

                                                 
336 Cap. IV, A.III.2, supra. 
337 JuS 48 (2008), 577 (582). Em sentido semelhante, falando de “risco econômico” (“wirtschaftliches Risiko”), 

Coester-Walthen, Jura 29 (2007), 110 (112). 
338 Cap. IV, A.III.1, supra. 
339 Por ex., Cap. I, C.IV.4, supra. 
340 Systema II.1, p. 388, nt. 94. 
341 Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 183, p. 282; Azevedo Jr., Compra e venda, Com. art. 

492, p. 48. 
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não se incomodaram com essa parte desse dispositivo.342 Em trecho pouco claro, Bevilaqua 

parecia associar o risco do preço com o risco da coisa, afirmando que, se a coisa perecesse 

antes da tradição, o vendedor deveria restituir o preço já recebido, mas, caso o perecimento 

ocorresse depois da tradição, o comprador poderia exigir o pagamento ou reter a quantia 

recebida.343 Por essa leitura, o risco do preço teria a finalidade de definir quando o comprador 

é obrigado a pagar o preço, o que dependeria de ter ocorrido a tradição. Como antes da 

transferência da propriedade a coisa poderia se perder e o comprador ser liberado, o risco de 

o comprador ter de pagar o preço pela coisa encontrar-se-ia na esfera jurídica do vendedor; 

com a aquisição da propriedade pelo comprador, o risco do preço passaria para sua esfera, 

pois a partir desse momento ele seria obrigado a pagar mesmo se a coisa perecesse ou se 

deteriorasse. Mas por que diferenciar risco da coisa do risco do preço, se ambos são 

suportados pelo vendedor antes da tradição e pelo comprador depois dela? Há uma clara 

sobreposição de conceitos. Mas isso ainda não é tudo. Essa leitura também não encontra 

correspondência na lei, pois, segundo a literalidade do art. 492 caput, o risco do preço corre 

por conta do comprador, enquanto na posição de Bevilaqua esse risco seria suportado antes 

da tradição pelo vendedor, pois antes dela ele não poderia reter o pagamento. 

 Além dessa posição de Bevilaqua, encontram-se na doutrina outros entendimentos. 

Uma parte dos autores inspira-se na literatura estrangeira e fala em “risco da 

contraprestação” como sinônimo de “risco do preço”. Esse risco teria a função de determinar 

se o devedor da contraprestação (comprador da obrigação de pagar) continuaria obrigado a 

realizar sua prestação (o pagamento), apesar de a coisa ter perecido entre a conclusão e o 

cumprimento do contrato. Em regra, o risco da contraprestação seria suportado pelo 

vendedor, pois se ele não entrega a coisa, também não poderia exigir o preço.344 Na dinâmica 

contratual, isso significaria que antes da tradição o risco do preço seria do vendedor, pois ele 

não poderia exigir o preço, caso a coisa perecesse por fato não imputável a nenhuma das 

partes, e após a tradição esse risco seria transferido para o comprador. Houve, no resultado, 

uma importação da literatura alemã a respeito, seja de maneira direta, seja indiretamente por 

meio da literatura de outro país (no caso, a italiana). Mas como sói ocorrer com o uso da 

literatura estrangeira, também aqui surgem problemas. Se esse conceito de “risco do preço” 

                                                 
342 Serpa Lopes/Santa Maria, Curso III, n. 209, p. 339; Tartuce, Direito Civil III, p. 296; Silva 

Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 222, pp. 168 s.; Souza, Da compra e venda, n. 136, pp. 320 ss.; 

Rodrigues, Direito Civil III, n. 69, C, pp. 147 ss. 
343 Codigo Civil IV, Com. art. 1127, n. 5, p. 295. Concordando, Azevedo Jr., Compra e venda, Com. art. 492, 

pp. 48 s. 
344 Adiers, Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (257 s.); Pontes de Miranda, Tratado XXXIX, § 4324, n. 7, pp. 

384 s.; Lotufo, Código Civil III.1, Com. art. 492, p. 189 (citando Gorla, La compravendita, n. 20, p. 39). 
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é, como acabamos de ver,345 equivocado no direito alemão, dificilmente ele poderia ser útil 

para o direito brasileiro. No CC em especial, ele encontra uma dificuldade insuperável na 

literalidade da lei: nos termos do art. 492 caput, o risco do preço é suportado pelo comprador 

entre a conclusão do contrato e a tradição, momento em que esse risco é transferido para o 

vendedor, e não o contrário, como sustentam os defensores dessa tese.346 

 Outra parte da doutrina busca compreender o significado de “risco do preço” a partir 

da literalidade do art. 492 caput e sem vinculá-lo com o risco da coisa. “Risco do preço” 

significaria então a impossibilidade de o comprador se liberar do contrato, caso o preço (no 

sentido de dinheiro) se perca antes da tradição,347 o que poderia ocorrer, por ex., se o banco 

em que o comprador depositasse seus recursos quebrasse ou seu encarregado de pagar se 

apropriasse da quantia.348 No mesmo sentido, Villaça Azevedo reconheceu a crítica apontada 

por Espínola no início do século XX e, talvez por isso, tentou atribuir um significado diverso 

para a parte final do art. 492 caput. A seu ver, “risco do preço” designa a possibilidade da 

perda física do dinheiro e da desvalorização da moeda entre a celebração do contrato e o 

efetivo pagamento. Esse risco seria suportado pelo comprador até ele cumprir seu dever 

obrigacional.349 Em posição isolada, Venosa entende “preço” no art. 492 caput como 

                                                 
345 Cap. IV, A.III.3.(a), supra. 
346 Em trecho pouquíssimo claro, Couto e Silva diferencia periculum rei de periculum obligationis, sendo o 

primeiro relacionado ao risco da coisa isoladamente considerada, enquanto o segundo concerneria ao risco da 

relação de direito obrigacional. Em regra, periculum rei e periculum obligationis andariam juntos, ao menos 

para coisas móveis, pois entrega (“tradição”) e aquisição da propriedade ocorreriam no mais das vezes ao 

mesmo tempo. Exceção a essa norma seria a compra e venda com reserva de domínio, pois aqui o periculum 

rei deslocar-se-ia para o patrimônio do comprador, enquanto o periculum obligationis continuaria no do 

vendedor (cf. Obrigação como processo, pp. 109 ss.). Se entendemos bem – o que não é uma tarefa fácil, pois 

faltam definições claras –, na terminologia de Couto e Silva periculum rei designa a possibilidade de o 

comprador não adquirir a propriedade sobre a coisa e ainda assim continuar obrigado a pagar o preço, enquanto 

o periculum obligationis se refere à possibilidade de o comprador ter de pagar preço, apesar de a prestação (de 

entregar a coisa) ter sido extinta por impossibilidade. Em uma compra e venda normal, em caso de 

impossibilidade, o comprador somente é obrigado a pagar o preço (periculum obligationis), se ele já tiver 

adquirido propriedade sobre a coisa (periculum rei). Na compra e venda com reserva de domínio, porém, o 

comprador assume o periculum rei quando recebe a posse sobre a coisa, mas ele continua obrigado a pagar o 

preço (periculum obligationis), mesmo se a coisa perecer antes de ele ter adquirido a propriedade. Apesar de 

todo esse esforço interpretativo, a falta de clareza – e de lógica – salta aos olhos. Como pode o vendedor 

suportar o periculum obligationis, se ele ainda pode exigir o pagamento? Não haveria uma coincidência entre 

periculum rei e periculum obligationis também na compra e venda com reserva de domínio? Exatamente por 

isso, Lôbo, que também adotava o par periculum rei e periculum obligationis, discorda neste ponto de Couto e 

Silva, pois a compra e venda com reserva de domínio não seria exceção à coincidência entre periculum rei e 

periculum obligationis (cf. Comentários VI, Com. art. 492, pp. 64 s.). Essa falta de clareza é provavelmente o 

motivo de Lôbo ter mais tarde abandonado esse par de pericula em seu manual – Cf. Contratos, pp. 223 ss. 
347 Diniz, Curso III, p. 194. No mesmo sentido, Barros Monteiro afirma que “... se é o preço que experimenta 

a perda ou a degradação, depois de pago, arcará o vendedor com o prejuízo” (cf. Curso de obrigações – 2ª 

parte, p. 85, grifo nosso), mas como pode dinheiro sofrer “degradação”? Uma nota um pouco mais suja valeria 

menos do que uma nova? É simplesmente incompreensível. 
348 Alvim, Da compra e venda, Com. art. 1127, n. 40, p. 50. 
349 Comentários VII, Com. art. 492, n. 53, pp. 178 s. 
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“pagamento”,350 o que não pode ser seguido. Fosse aceita essa leitura, esse dispositivo 

significaria que antes da tradição da coisa o risco do pagamento (ou seja, o dever de entregar 

uma quantia de dinheiro) correria por conta do comprador, e partir dela por conta do 

vendedor, ou seja, que antes da transferência da propriedade da coisa o comprador estaria 

obrigado a pagar o preço mesmo se houvesse impossibilidade não imputável a nenhuma das 

partes, mas após ela ele estaria liberado. A impropriedade dessa interpretação salta aos olhos, 

pois a adoção da regra res perit domino implica exatamente o contrário: o comprador 

somente permanece obrigado a pagar o preço depois de adquirir a propriedade (ou incorrer 

em mora, art. 400). 

 Esse quadro de enorme divergência doutrinária fecha-se com uma tentativa de 

Rodrigues Jr. de conciliar as vertentes existentes na doutrina. No entender de Rodrigues Jr., 

“risco do preço” teria no art. 492 caput dois sentidos. Primeiro, ele significaria que os efeitos 

econômicos sobre o preço seriam suportados pelo comprador, embora eventualmente esse 

risco pudesse ser objeto de revisão judicial quando houver alterações das circunstâncias. Por 

outras palavras, se houvesse, por ex., uma desvalorização da moeda que não legitimasse uma 

revisão judicial nos termos do art. 317, o prejuízo econômico até a tradição seria suportado 

pelo comprador, enquanto após a tradição ele seria arcado pelo vendedor, e isso 

independentemente no momento do vencimento ou da forma de pagamento (em uma ou em 

diversas parcelas). Segundo, “risco do preço” também designaria a possibilidade de o 

vendedor reter o dinheiro recebido como pagamento, se a coisa perecesse após a tradição.351 

À primeira vista, o primeiro sentido pode de fato ser vislumbrado no art. 492 caput, pois, se 

o risco do preço é o risco de a moeda valorizar-se ou desvalorizar-se antes do pagamento, o 

comprador assumiria o risco dessa oscilação até o pagamento. No entanto, ele não resiste a 

uma análise mais apurada tendo em vista o sistema do CC: o risco econômico da valorização 

ou desvalorização da moeda, enquanto não couber revisão judicial (art. 317), é suportado 

pelo vendedor por conta do princípio do nominalismo (art. 315);352 para tanto, não é 

necessário recorrer ao risco do preço do art. 492 caput. Já o segundo sentido não pode ser 

seguido, pois, como há pouco assinalamos ao tratar do entendimento de Bevilaqua, se o risco 

do preço regulamentasse o direito do vendedor de reter o dinheiro recebido ou de exigi-lo 

                                                 
350 Direito Civil III, pp. 308 s. 
351 Código Civil VI.1, Com. art. 492, p. 135. 
352 A respeito, brevemente, Miragem, Obrigações, pp. 62 ss. 
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após a tradição da coisa, ele se sobreporia com o risco da coisa e, em consequência, não teria 

um significado autônomo no CC. 

(c) Posicionamento 

 A exposição do debate na literatura alemã sobre o risco do preço e a tentativa de 

sistematizar as linhas de pensamento surgidas na doutrina brasileira permitem constatar dois 

aspectos fundamentais para o presente trabalho. De um lado, a divergência em torno do risco 

do preço e do risco da prestação revela a importância da perspectiva histórica para 

compreender o direito vigente. Se, como vimos no capítulo precedente,353 o risco da 

prestação (Leistungsgefahr) surgiu no século XIX para designar o regulamento da 

impossibilidade nas obrigações de dar coisa incerta antes da concretização, ele não poderia 

ser estendido para as obrigações de dar coisa certa sem causar um caos conceitual. Por sua 

vez, o risco da coisa (periculum rei), que desde o direito romano somente é empregado para 

designar o prejuízo decorrente da perda ou perecimento não imputável a nenhuma das partes, 

foi relegado para segundo plano, adquirindo uma condição de mero truísmo. No caso do 

direito alemão, esse cenário já complicado tornou-se ainda mais turvo com a criação do risco 

do preço (ou risco da contraprestação), pois ele não apenas designava sob perspectiva diversa 

o que o risco da prestação já regulava, como ainda não poderia ser transferido de uma parte 

para outra, no caso do vendedor para o comprador. De outro lado, a literatura brasileira, 

perdida entre a análise do direito positivo nacional e a influência da doutrina alemã, revelou-

se extremamente heterogênea em parte por não considerar a literalidade e o sistema do CC 

(seja de 1916, seja de 2002), em parte por tentar impor o uso de conceitos pensados em vista 

de leis estrangeiras (no caso, os riscos da literatura alemã) ao interpretar o direito nacional. 

 À luz dos argumentos trazidos por Leenen, não resta dúvida de que a classificação 

em risco da coisa, risco da prestação e risco do preço (ou da contraprestação) deve ser 

analisada com cautela. Se o pressuposto inafastável da teoria do risco na compra e venda 

(de coisa certa ou de coisa incerta concretizada) é ele ser transferível do vendedor para o 

comprador conforme o modelo adotado (o momento da conclusão do contrato, se a regra for 

periculum est emptoris; da transferência da propriedade, se for res perit domino; e da 

aquisição da posse, se for res perit possessori), somente há um risco possível, nomeadamente 

o risco do prejuízo econômico. Esse risco pode ser denominado de risco da coisa vendida, 

como no direito romano (periculum rei venditae) e no direito brasileiro vigente (art. 492 

                                                 
353 Cap. II, A.II.5 e III, supra. 
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caput), ou risco da prestação ou ainda risco do preço. A terminologia aqui pouco importa. 

Determinante é que se utilize apenas um único risco, e não se use, como faz o direito alemão, 

diversos tipos de risco para, no final, descrever um único fenômeno – a atribuição do prejuízo 

econômico – a partir de diversos elementos (direito real em si considerado, no risco da coisa; 

dever de prestação do vendedor, no risco da prestação; e dever de prestação do comprador, 

no risco do preço) e de diferentes perspectivas (de qualquer pessoa, do vendedor e do 

comprador). Um excesso de conceitos que se sobrepõem (pode-se falar, sem exagero, de um 

conceitualismo) apenas atrapalha a compreensão do problema e a aplicação da lei. 

 No direito brasileiro vigente, o risco do prejuízo econômico decorrente da 

impossibilidade da prestação do vendedor é denominado, por imposição do art. 492 caput, 

risco da coisa. Por esse dispositivo, se a prestação do vendedor se tornar impossível antes 

da tradição por fato não imputável a nenhuma das partes, o prejuízo é suportado pelo 

vendedor, que não poderá exigir o preço, mas, se a impossibilidade ocorrer após a tradição, 

o vendedor poderá exigir o preço, embora o comprador não possa mais usufruir em toda a 

plenitude da coisa adquirida. Nesse contexto, a extinção ou subsistência do dever de 

prestação do comprador – dever de efetuar o pagamento – já está regulamentada junto com 

o risco da coisa e, por isso, não precisa ser tratada em outra norma. Repetindo: se o risco 

(impossibilidade) ocorrer antes da tradição, o comprador não tem o dever de pagar, mas se 

ele ocorrer depois dela, ele tem de pagar, embora não tenha mais a coisa. Sendo o dever de 

prestar do comprador já regulamentado na primeira parte do art. 492 caput junto com o risco 

da coisa, surge a dúvida: qual é então o objeto do “risco do preço” na segunda parte desse 

mesmo dispositivo? A nosso ver, a única forma de atribuir significado à segunda parte do 

art. 492 caput é compreender “preço” como dinheiro vivo, ou seja, como quantia de notas 

ou moedas separadas pelo comprador para entregar ao vendedor como pagamento do 

contrato de compra e venda. Sob essa perspectiva, faz sentido falar em risco do preço: se o 

dinheiro separado pelo comprador se perder (por ex., por roubo) ou for destruído (e.g., em 

um incêndio) antes de ele ser entregue ao vendedor, o comprador arca com o prejuízo daí 

decorrente e é obrigado a conseguir outra soma de dinheiro para entregar ao comprador. 

“Risco do preço” no sentido do art. 492 caput pressupõe uma quantidade de dinheiro 

separada a qual é tratada de maneira semelhante à coisa vendida, mas com uma diferença 

fundamental: enquanto o risco da coisa pode fazer com que o vendedor seja liberado de seu 

dever de entregar a coisa e, consequentemente, o dever do comprador de pagar pode ser 

extinto (art. 234), o risco do preço em regra não libera o comprador do dever de pagar nem 
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extingue o dever do vendedor de entregar a coisa.354 A única exceção relevante ocorre se o 

dinheiro perecer durante o ato de contar do vendedor (art. 492 § 1º, por analogia), caso no 

qual o vendedor continuará obrigado a entregar a coisa, embora não possa exigir o 

pagamento.355 

 Essa interpretação de risco do preço no art. 492 caput figura-se como a única possível 

em vista do direito vigente e faz sentido, se considerarmos que o projeto de Coelho 

Rodrigues foi escrito em um momento histórico em que o pagamento em espécie 

desempenhava enorme relevância na prática. No Brasil do século XIX, as pessoas 

entregavam quantias de dinheiro vivo e não poucas vezes elas deviam tentar se eximir de 

seu dever de pagar alegando ter sido vítimas de roubo ou que o dinheiro separado havia se 

perdido de alguma outra forma antes de sua entrega ao vendedor. Mesmo assim, deve ser 

tecida ao menos uma consideração crítica quanto a esse dispositivo. Embora o risco do preço 

no sentido do art. 492 caput guarde certa semelhança com o risco da coisa, pois tanto o 

dinheiro quanto a coisa podem perecer entre a conclusão do contrato e sua entrega, o risco 

do preço não é propriamente um risco, porque ele não pode ser transferido para o vendedor 

com um prejuízo para o comprador. Mesmo se, por ex., o vendedor incorrer em mora de 

receber o dinheiro, o comprador somente se exonerará de seu dever de contraprestação, caso 

ele deposite a respectiva quantia em consignação, pois a obrigação de dinheiro é dívida de 

soma ou quantidade (e não de coisa),356 salvo a raríssima hipótese de aplicação do art. 492 

§ 1º por analogia.357 A regra do art. 400 não incide. Dito de outra forma, o risco do preço no 

                                                 
354 Ver nt. 356 infra. 
355 Cap. III, A.IV.2.(c).(bb), supra. 
356 Nesse sentido, Requião, RDPriv 13, vol. 52 (2012), 73 ss.; Castro Jr., in: Coletânea, pp. 105 s. Voltados 

para o direito alemão, mas neste ponto com conclusões aplicáveis ao direito brasileiro, Larenz, SchuldR I, § 

22 III, pp. 167 ss. (“Summen- oder Betragsschuld”, p. 168); Wagner, Unmöglichkeit, pp. 107 s. A implicação 

mais importante é que a incapacidade de pagar (insolvência) não libera o devedor do dever de pagar. A nosso 

ver, a dívida de soma de dinheiro não pode ser considerada como uma obrigação de dar coisa incerta no direito 

brasileiro vigente, porque nela o devedor não deve uma quantidade de uma coisa de qualidade média, mas 

apenas uma determinada quantidade de dinheiro. Eventualmente, as regras de concretização podem ser 

aplicadas por analogia à obrigação de soma de dinheiro, mas seu único proveito consistirá em o devedor 

(comprador) se liberar o dever de pagar, embora ele também perca o direito de exigir a entrega da coisa do 

comprador. Assim, por ex., se o comprador separar determinada quantia de dinheiro em uma maleta, comunicar 

ao vendedor a separação e no caminho for assaltado, ele poderá alegar impossibilidade, porque a dívida de 

soma foi direcionada para uma quantidade de dinheiro específica (houve concretização no sentido dos arts. 245 

e 246, por analogia). A consequência será, porém, que a obrigação se resolverá (arts. 246 c/c 234, por analogia) 

e ele não poderá exigir a coisa ou terá de devolvê-la, caso já a tenha recebido. Como, porém, o comprador 

dificilmente avisará o vendedor da separação do dinheiro, essa hipótese não tem importância prática, 

especialmente em nossos dias em que as transações em dinheiro vivo estão se tornando cada vez mais raras. 

Neste ponto, o direito brasileiro se diferencia do alemão, pois no sistema do BGB a concretização de dívida de 

dinheiro em regra somente ocorre quando o comprador fizer tudo o que lhe é exigível (§ 243 II BGB), o que 

inclui oferecer o dinheiro no domicílio do vendedor (trata-se de uma obrigação portável, § 270 I BGB). 
357 Cap. III, A.IV.2.(c).(bb), supra. 
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sentido do art. 492 caput apenas indica a perda de um direito na esfera dos direitos reais, no 

caso, a perda do direito de propriedade sobre notas e moedas de dinheiro, perda essa que 

acarreta um prejuízo patrimonial. Tal como o “risco da coisa” (Sachgefahr) utilizado na 

literatura alemã,358 o risco do preço no art. 492 caput é mero truísmo e, nesse sentido, 

desnecessário. Espínola tinha toda razão ao taxar a última parte desse dispositivo de 

“incabida”.359 Não sendo ela de lege lata necessária, seria melhor eliminá-la da lei.360 

 Em vista dessas considerações, a terminologia da teoria dos riscos na compra e venda 

do direito brasileiro vigente pode ser resumida da seguinte forma. Risco da coisa refere-se 

ao prejuízo econômico experimentado pela impossibilidade não imputável a nenhuma das 

partes, prejuízo esse materializado na subsistência ou extinção do dever do comprador de 

pagar o preço (contraprestação). Antes da tradição, o risco da coisa corre para o vendedor, 

que, caso ele ocorra, não poderá exigir o preço; depois da tradição, o risco da coisa é 

suportado pelo comprador, porque ele terá de pagar o preço, embora não tenha mais a coisa 

a sua disposição ou a tenha em estado deteriorado. Risco da prestação designa o prejuízo 

econômico decorrente da impossibilidade (especialmente do perecimento da coisa) ocorrido 

na compra e venda de coisa incerta entre a conclusão do contrato e a concretização. Antes 

da concretização, o risco da prestação é suportado pelo vendedor, que é obrigado a obter 

outra coisa do mesmo gênero, sob pena de responder por inadimplemento (responsabilidade 

por garantia, art. 246); depois da concretização, esse risco é deslocado para a esfera do 

comprador, que não poderá exigir outra coisa do mesmo gênero, caso ocorra impossibilidade 

da coisa incerta concretizada (arts. 234 ss.). Se o vendedor desfizer a concretização, o risco 

da prestação retorna para sua esfera. Risco do preço concerne ao prejuízo econômico 

experimentado pelo comprador, caso as notas e moedas de dinheiro separadas por ele para 

efetivar o pagamento sejam destruídas antes de elas terem sido entregues ao vendedor. 

Apenas o risco da coisa e o risco da prestação são riscos propriamente ditos, pois eles podem 

ser transferidos para a outra parte; o risco do preço não pode ser transferido e, como mero 

truísmo, deveria ser eliminado do CC. Eventuais perdas e deteriorações antes da conclusão 

                                                 
358 Cap. IV, A.III.2 e 3.(a), supra. 
359 Nt. 340 supra. 
360 Note-se, ainda, a inconveniência da redação do art. 492 caput: como “riscos da coisa” refere-se à entrega da 

coisa pelo vendedor e “[riscos] do preço” à entrega do dinheiro físico separado pelo comprador, “tradição” no 

início desse dispositivo tem um duplo sentido: em relação ao risco da coisa, ele significa transferência da 

propriedade da coisa, enquanto em relação ao dinheiro ele designa transferência da propriedade do dinheiro. 

Uma redação mais precisa para o art. 492 caput seria, portanto, a seguinte: “Até o momento da tradição <da 

coisa e do dinheiro físico separado>, os riscos da coisa correm por conta do vendedor <até a transferência da 

propriedade da coisa ao comprador>, e os [riscos] do preço por conta do comprador <até a transferência da 

propriedade do dinheiro separado ao vendedor>”. 
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do contrato e depois de seu cumprimento são regulamentadas pelas normas dos direitos reais, 

não devendo elas serem referidas como “risco”. 

IV. Resultado parcial 

 O presente item teve a finalidade de estabelecer dois pressupostos para 

desenvolvimento do presente trabalho: os contornos gerais dos distúrbios da relação jurídica 

e as bases da teoria dos riscos na compra e venda no direito brasileiro vigente. Partindo-se 

do critério temporal, antes da conclusão do contrato pode haver responsabilidade civil pré-

contratual (culpa in contrahendo). Se no momento da conclusão do contrato a coisa não 

existir e as partes não tiverem entabulado o contrato tendo em vista a possibilidade de ela 

vir a existir (impossibilidade relativa) ou não celebrarem um contrato sob condição 

suspensiva (art. 106), há impossibilidade inicial, cuja sanção é a nulidade (art. 166 II). Caso 

a coisa vendida se perca ou se deteriore ou ocorra outro tipo de impossibilidade após a 

conclusão do contrato, incidem as regras dos arts. 234 ss. por analogia: a obrigação se 

extingue ou, em se tratado de impossibilidade parcial, o comprador pode escolher ficar com 

a coisa e exigir redução do preço, exigindo perdas e danos conforme haja ou não culpa do 

vendedor. Entre a conclusão do contrato e seu cumprimento pode acorrer um rompimento 

do sinalagma funcional, possibilitando o pedido de revisão judicial (arts. 317, 478-480). Se 

o vendedor não entregar ou o comprador não receber a coisa no tempo, lugar e modo 

adequados, pode haver mora (arts. 394-401). Após a entrega da coisa, pode surgir um vício 

redibitório (arts. 441-446) ou evicção (arts. 447-457). No direito brasileiro vigente, não há 

que se falar em violação positiva do contrato, porque qualquer lacuna deixada pelo sistema 

pode ser colmatada pela regra geral e subsidiária dos arts. 389 c/c 392. 

 A distribuição dos riscos na compra e venda do direito brasileiro vigente segue a 

regra res perit domino, ou seja, o prejuízo decorrente da impossibilidade da prestação não 

imputável a nenhuma das partes é suportado pelo dono da coisa. Assim como nos arts. 234 

e 237, “tradição” no sentido do art. 492 caput significa “transmissão da propriedade”. Esse 

modelo de transferência do risco tem, como todos os demais modelos (periculum est 

emptoris e res perit possessori) por si só desvantagens, mas no sistema do CC em especial 

ela causa duas incoerências estruturais. Primeiro, ela conflita com o dever do vendedor de 

transmitir a posse ao comprador e garantir a aquisição da propriedade, pois não faz sentido 

não impor ao vendedor o dever de transferir a propriedade, mas, ao mesmo tempo, atribuir 

o risco a ele, enquanto o comprador não tiver adquirido a propriedade. Segundo, a regra res 

perit domino encontra-se em desarmonia com as regras de transmissão da propriedade de 
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imóveis, porquanto é ilógico determinar que os custos do registro do contrato devem ser 

arcados pelo comprador (art. 490) e que qualquer um pode requerer o registro (art. 217 LRP), 

mas, ao mesmo tempo, atribuir o risco da coisa ao vendedor enquanto o comprador não 

efetuar o registro. Os resultados indesejados daí advindos podem ser contornados por meio 

da interpretação sistemático-valorativa apoiada nos arts. 399, 667 § 1º e 1218, mas o melhor 

seria alterar a lei. O legislador brasileiro teria feito muito melhor, se tivesse ouvido em tempo 

oportuno as valiosas críticas de Torres Neto ao Projeto Primitivo de Bevilaqua. 

 Ainda quanto aos riscos, o direito positivo brasileiro conhece o risco da coisa, o risco 

da prestação e o risco do preço, os quais têm significados bastante diversos. “Risco da coisa” 

no sentido do art. 492 caput designa o prejuízo econômico decorrente da impossibilidade da 

prestação não imputável a nenhuma das partes, sendo atribuído antes da tradição ao vendedor 

e depois dela ao comprador. “Risco da prestação” refere-se ao prejuízo econômico 

decorrente da impossibilidade da entrega de uma ou mais coisas do gênero na compra e 

venda de coisa incerta entre a conclusão e a concretização. Tanto o risco da coisa quanto o 

risco da prestação podem são transferidos do vendedor para o comprador, o primeiro no 

momento da transferência da propriedade, o segundo no instante da concretização. Esse 

quadro é conturbado pelo “risco do preço”. No art. 492 caput ele significa o prejuízo 

econômico do comprador, caso as notas e moedas por ele separadas para pagar o vendedor 

se percam por fato não imputável a nenhuma das partes. Ao contrário do risco da coisa e do 

risco da prestação, o risco do preço não pertence propriamente à teoria dos riscos, porque 

ele não pode ser transferido do comprador para o vendedor. Pelo contrário, eventuais perdas 

do dinheiro em espécie são regidas pelas normas dos direitos reais. O dever do comprador 

de pagar o preço constitui-se em uma obrigação pecuniária que, sendo uma dívida de soma 

(ou de quantidade), rege-se por regras diferentes das obrigações de dar, de transmitir somente 

a posse, de fazer e de não fazer. Como bem havia destacado Espínola antes da aprovação do 

projeto do CC/1916, a parte final do art. 492 caput é “incabida”. Diante desse equívoco 

dogmático, seria aconselhável eliminar o risco do preço do CC. 

B. Distúrbios da relação jurídica antes da concretização 

I. Considerações gerais 

 Fixados os contornos gerais dos distúrbios da relação jurídica no contrato de compra 

e venda e o significado de risco da coisa, risco da prestação e risco do preço no sistema do 

CC, podemos passar à análise das peculiaridades dos distúrbios na compra e venda de coisa 

incerta. Como a nota característica desse tipo negocial reside exatamente na 
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determinabilidade do objeto mediato da obrigação, a ênfase deste e dos próximos tópicos 

residirá nos distúrbios relacionados com ela. O ponto de partida é a impossibilidade, que não 

deve ser restringida à impossibilidade superveniente total (perda) de uma ou mais coisas do 

gênero e à impossibilidade superveniente parcial qualitativa (deterioração), como faz o 

legislador (art. 246), mas abarcar todas as demais hipóteses (por ex., a impossibilidade 

jurídica). Além disso, os distúrbios da relação jurídica da compra e venda de coisa incerta 

também podem ser afetados por outros fatores, como a demora do vendedor em entregar a 

coisa e a demora do comprador em receber a coisa, fatores esses cujo efeito é ampliar ou 

reduzir a responsabilidade do vendedor. Para resolver todos esses problemas é necessário 

trabalhar com os conceitos-chaves desenvolvidos neste e nos capítulos anteriores: o sistema 

de transferência de propriedade adotado pelo direito brasileiro vigente, o conceito de gênero 

em sentido jurídico, os mecanismos de concretização (arts. 245 e 246, 492 § 1º e 494), os 

efeitos da concretização, os distúrbios da relação jurídica do CC, a classificação da 

impossibilidade da prestação, a transferência do risco da coisa, o modelo adotado pelo CC 

(res perit domino) e o risco da prestação. 

 O presente tópico é dedicado à análise dos distúrbios da relação jurídica de compra 

e venda de coisa incerta em sua primeira fase, ou seja, entre a celebração do contrato e a 

concretização ou transferência do risco (da coisa e da prestação) nos termos do art. 492 § 1º. 

O núcleo residirá na possibilidade de liberação do vendedor de seu dever por impossibilidade 

da prestação (III) e nos efeitos da mora do vendedor e do comprador sobre ela (IV). Assim 

como em outras partes deste trabalho, a análise de decisões judiciais mais importantes e mais 

citadas na literatura e nos compêndios de jurisprudência será bastante produtiva. A 

responsabilidade pré-contratual, o inadimplemento antecipado e a responsabilidade pós-

contratual não se diferenciam para a obrigação de dar coisa incerta e, por isso, não serão 

tratados nos tópicos seguintes. A revisão judicial (art. 314) e a resolução por onerosidade 

excessiva (art. 478 ss.) podem ocorrer – como normalmente se dá – entre a conclusão e a 

concretização (por ex., quando há grande oscilação do preço), mas como elas não apresentam 

nenhuma característica especial pelo simples fato de se tratar de compra e venda de coisa 

incerta, elas serão referidas sempre que necessário para resolver um problema concreto, mas 

não merecerão um item próprio. Antes de adentrar no tema da impossibilidade, é necessário 

fazer uma breve incursão no entendimento de que o dever do vendedor de coisa incerta seria 

uma “dívida de fornecimento” (II). 
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II. Breve incursão na experiência alemã: a teoria da “dívida de fornecimento” 

 Na literatura brasileira, Adiers afirma que a natureza da obrigação de dar coisa incerta 

seria de “dívida de fornecimento”, limitando-se a indicar como fonte o manual de Larenz,361 

donde se deduz que se trata de uma tradução literal de “Beschaffungsschuld”. Como Adiers 

não lhe atribui nenhum sentido específico nem extrai dela alguma consequência jurídica, em 

princípio não seria necessário adentrar nos pormenores de sua origem, desenvolvimento e 

atual estado do debate na literatura alemã. No entanto, a tendência da literatura brasileira de 

recepcionar teorias estrangeiras a partir da leitura de alguns manuais (não poucas vezes 

desatualizados) sem contextualizá-las no ordenamento de origem nem as analisar de maneira 

crítica ou pelo menos acompanhar a evolução na literatura específica anterior e posterior 

justifica uma maior atenção para evitar qualquer mal-entendido. Além disso, em vista do 

direito brasileiro em especial, surge a dúvida se a caracterização do dever do vendedor de 

coisa incerta como “dívida de fornecimento” não explicaria a absorção do contrato de 

fornecimento pela da compra e venda de coisa incerta, tal como defendemos acima.362 Para 

entender o significado de “dívida de fornecimento” e sua possível relação com o contrato de 

fornecimento, far-se-á um breve delineamento da origem da “dívida de fornecimento” (1) e 

de seu debate na literatura alemã dos anos subsequentes (2) para em seguida analisar qual 

seria seu valor e utilidade para o direito brasileiro vigente (3). 

1. Surgimento com Ballerstedt 

 Preocupado com o descompasso entre a evolução do mercado (do capitalismo da 

época) e a configuração jurídica da compra e venda de coisa incerta, Kurt Ballerstedt propôs-

se a analisar as peculiaridades dos negócios comerciais sobre coisas incertas (mercadorias 

genéricas) a fim de retirar daí as especificidades jurídicas desse negócio e aprofundar o 

entendimento dogmático da compra e venda de coisa incerta.363 Ponto de partida foi a venda 

de coisa incerta vinculada ao mercado (marktbezogener Gattungskauf) compreendida como 

aquela em que a aquisição (Beschaffung) de mercadorias de outro mercado constitui, 

segundo o conteúdo do contrato ou as circunstâncias do negócio, uma prestação econômica 

fundamental do vendedor e as partes assumem o risco de oscilação do preço e de outras 

variantes do mercado ao estabelecer um prazo relativamente longo (não apenas de alguns 

dias) para o cumprimento do contrato.364 Segundo Ballerstedt, esse negócio se diferenciaria 

                                                 
361 Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (259). 
362 Cap. II, C.IV.3, supra. 
363 Ballerstedt, in: Estudos Nipperdey, pp. 263 s. 
364 Ballerstedt, in: Estudos Nipperdey, p. 264. 
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da compra e venda de coisa certa em dois aspectos. Primeiro, enquanto o vendedor de uma 

coisa certa celebraria o negócio sobre uma coisa sua ou sobre a qual ele pode dispor (por ex., 

como comissário), o vendedor de uma coisa incerta prometeria a entrega de uma coisa que 

ele não possuiria em seu poder (por ex., em seu armazém), mas teria de adquirir (beschaffen) 

antes do vencimento do contrato. Por outras palavras, o dever do vendedor de coisa incerta 

não se restringiria a transferir a propriedade,365 mas abrangeria também a afirmação de ser 

capaz de (können) adquirir a coisa vendida no mercado.366 Segundo, a variação de preço 

teria um significado especial para a distribuição do risco (econômico) no caso da venda de 

coisa incerta vinculada ao mercado: o comprador asseguraria a vantagem de um aumento do 

preço com que ele poderia obter um lucro revendendo ou transformando a coisa comprada 

em outra, mas também assumiria o risco de o preço cair e assim tomar um prejuízo, ao passo 

que o vendedor proteger-se-ia contra eventual queda do preço, mas assumiria ao mesmo 

tempo o risco de não ganhar menos, caso o preço subisse posteriormente.367 

 Tendo por base essa distinção, Ballerstedt sugere três modelos básicos conforme o 

conteúdo típico da compra e venda de coisa incerta: a compra e venda de coisa incerta 

vinculada ao mercado (marktbezogener Gattungskauf), na qual o vendedor teria o dever de 

adquirir a quantidade da coisa vendida para adimplir seu dever contratual; a compra e venda 

de coisa incerta de um estoque (Vorrat), em que o vendedor não se obrigaria a adquirir a 

coisa do mercado, mas teria o dever de entregar uma quantidade das coisas de seu estoque; 

e a simples compra e venda de coisa incerta (einfacher Gattungskauf), na qual não haveria a 

restrição de o vendedor somente ter de entregar coisas de seu estoque, mas se partiria do 

pressuposto de que ele estaria em condições de adimplir o contrato com as coisas de seu 

estoque (ou por ele produzidas). No primeiro modelo, o dever de adquirir (beschaffen) 

desempenharia um papel primordial, enquanto no segundo ele não existiria e no terceiro esse 

dever de adquirir seria apenas subsidiário e consistiria em um dever do vendedor de seu 

estoque (ou produção) ser suficiente para o cumprimento do negócio.368 Essa diferenciação 

do dever de adquirir outra coisa (Beschaffungspflicht) no mercado – existente na compra e 

venda de coisa incerta vinculada ao mercado, subsidiário na simples compra e venda de coisa 

incerta e inexistente na compra e venda de coisa incerta de um estoque – seria importante 

para determinar no caso concreto a impossibilidade objetiva e subjetiva e a extensão de sua 

                                                 
365 Ao contrário do direito brasileiro (Cap. II, A.II.2.(c), supra), no direito alemão o vendedor tem o dever não 

apenas de transmitir a posse, mas também a propriedade. 
366 Ballerstedt, in: Estudos Nipperdey, p. 264. 
367 Ballerstedt, in: Estudos Nipperdey, p. 265. 
368 Ballerstedt, in: Estudos Nipperdey, pp. 265 s. 
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responsabilidade e de outros direitos do comprador.369 Isso seria válido especialmente na 

hipótese de vício redibitório, em que o direito do comprador de exigir a entrega de uma nova 

coisa seria, no direito do BGB anterior à Schuldrechtsmodernisierung de 2002, mais amplo 

na compra e venda de coisa incerta vinculada ao mercado.370 

 Com isso, Ballerstedt colocou em evidência a necessidade de encontrar critérios 

diferentes e mais precisos para delimitar a responsabilidade do vendedor de compra e venda 

de coisa incerta. Por essa teoria, ele não seria mais responsabilizado enquanto existissem 

coisas que pudessem ser entregues, mas, conforme o tipo de compra e venda de coisa incerta 

celebrada, ele poderia ser liberado de seu dever de prestação sempre que, segundo acordo 

das partes ou as circunstâncias concretas, ele não fosse obrigado a adquirir a coisa em outro 

mercado. Do ponto de vista histórico, a dívida de fornecimento (Beschaffungsschuld) 

constitui o primeiro aprofundamento das peculiaridades de um dos distúrbios da relação 

jurídica da compra e venda de coisa incerta diante da compra e venda de coisa certa, 

nomeadamente dos efeitos da impossibilidade. Até esse momento, a literatura alemã havia 

se ocupado com o conceito de gênero, as peculiaridades da concretização e alguns aspectos 

dos distúrbios da relação jurídica (especialmente com o vício redibitório), enquanto a 

impossibilidade na obrigação de dar coisa incerta era em regra deixada em segundo plano e 

tratada no § 279 a.R. BGB com a simples ideia de que o devedor de coisa incerta não poderia 

alegar a impossibilidade subjetiva (Unvermögen) para se liberar do dever de prestação.371 

Sob o aspecto sistemático, embora Ballerstedt não o diga expressamente, a dívida de 

fornecimento na maneira por ele concebida pode ser vista como uma tentativa de atribuir 

maior importância ao conceito de gênero em sentido jurídico. Na teoria desenvolvida por 

Ballerstedt, a vontade das partes seria então decisiva não apenas para determinar quais coisas 

poderiam ser entregues em cumprimento da obrigação, mas também determinaria a extensão 

da responsabilidade do vendedor. 

2. Críticas 

 A capacidade de convencimento e o aparente valor prático dessa tese resultaram em 

seu acolhimento na literatura alemã. Larenz, por ex., entendia que o dever do devedor de 

uma coisa incerta normalmente compreenderia também o dever de adquirir a coisa quando 

                                                 
369 Ballerstedt, in: Estudos Nipperdey, p. 266. 
370 Em detalhes, Ballerstedt, in: Estudos Nipperdey, pp. 266 ss. 
371 Como sói acontecer no debate dos projetos do BGB e ocorreu diversas vezes também no direito brasileiro, 

o problema já havia sido levantado no final do século XIX por Ubbelohde, AcP 85 (1896), 118 (120 ss.), mas 

não recebeu na época a atenção devida. 



 

497 

 

necessário.372 No debate para modernização do direito das obrigações, Ulrich Huber julgou 

melhor suprimir o § 279 BGB a.R., abrindo espaço para uma ampla aceitação da teoria de 

Ballerstedt,373 e mais tarde chegou-se mesmo a sugerir uma nova redação para esse 

dispositivo na qual a obrigação de dar coisa incerta seria expressamente caracterizada como 

uma dívida de fornecimento (Beschaffungsschuld): “Ist der geschuldete Gegenstand vom 

Schuldner zu beschaffen, so hat dieser Beschaffungshindernisse im Zweifel auch ohne 

Verschulden zu vertreten”.374 Isso não significou, porém, que não houvesse críticas. Já em 

1966 Medicus ressaltou que, embora normalmente o vendedor de uma coisa certa já a tenha 

ou possa dela dispor e o de coisa incerta ainda tenha de a adquirir no mercado, também o 

vendedor de coisa certa pode, eventualmente, não ter a coisa alienada no momento da 

conclusão do contrato ou vir a perdê-la antes do cumprimento. Nos dois últimos casos, 

apesar de a compra e venda ser de coisa certa, o vendedor é obrigado a adquiri-la de outrem 

a fim de cumprir sua obrigação, sob pena de responder por inadimplemento.375 Por outras 

palavras, embora o dever de adquirir a coisa a ser entregue seja típico da compra e venda de 

coisa incerta, ele não lhe é próprio, pois também o vendedor de uma coisa certa pode se 

obrigar a adquirir a coisa alienada.376 Haveria, então, uma compra e venda a non domino na 

qual o vendedor se obriga a adquirir a coisa desejada a fim de cumprir seu dever contratual. 

Sob essa perspectiva, a classificação sugerida por Ballerstedt perderia significado ou, pelo 

menos, importância, pois o dever de adquirir poderia aparecer tanto na obrigação de dar 

coisa incerta vinculada ao mercado (caso típico) quanto na obrigação de dar coisa certa (caso 

excepcional), mas – complementamos – também pode não aparecer na obrigação de dar 

coisa incerta quando o gênero abranger, pela vontade das partes, apenas o estoque do 

devedor. 

 Além dessa imprecisão de caracterizar a obrigação de dar coisa incerta pela sua 

ocorrência típica, mas não necessária, a teoria da dívida de fornecimento não se sustenta por 

diversos outros motivos. De um lado, ela pode levar o intérprete a pensar que a aquisição 

(Beschaffung) da coisa seria um dos deveres do vendedor, quando em verdade ela não pode 

ser um dever propriamente dito, porque não é possível sua execução autônoma. Pelo 

                                                 
372 SchuldR I, § 11 I, p. 151. No mesmo sentido, Salger, Beschaffung und Beschaffenheit, passim; ver autores 

indicados em Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit, p. 9, nt. 24. 
373 Huber, in: Gutachten I, pp. 674, 799 s. 
374 Abschlußbericht der Kommission, p. 126 (tradução: “Se a coisa devida tiver de ser adquirida pelo devedor, 

então ele é, no caso de dúvida, responsabilizado por impedimentos de aquisição também quando não tiver 

culpa”). 
375 JuS 6 (1966), 297 (298). No mesmo sentido, Rohde, Die Unmöglichkeit, pp. 63 s. 
376 Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 IV 3, p. 246; Harke, Allgemeines SchuldR, § 9, Rdnr. 212. 
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contrário, o inadimplemento do dever de adquirir resulta no inadimplemento dos deveres 

principais (no direito alemão, entregar a coisa e transferir a propriedade, § 433 I BGB),377 

ou seja, o ato de aquisição da coisa no mercado é um mero ato preparatório do cumprimento 

dos deveres principais.378 De outro lado, a capacidade do vendedor de obter uma quantidade 

de certa coisa no mercado nem sempre é importante para a conclusão do contrato, como 

sugere Ballerstedt, pois nada impede, por ex., que a coisa seja acessível a qualquer pessoa e, 

portanto, um conhecimento especial do vendedor não seja in concreto relevante.379 A 

depender do caso concreto, o dever do vendedor de adquirir a coisa pode ser irrelevante. 

Além disso, a teoria da dívida de fornecimento esbarra em uma dificuldade dogmática: como 

na maioria dos casos as partes não discutem nem pensam na aquisição do vendedor da coisa 

a ser entregue, o contrato não pode constituir o fundamento para determinar a extensão do 

dever de adquirir do vendedor. Em consequência, interpretar os contratos segundo os 

modelos de dever de fornecimento (Beschaffungsschuld) acabaria quase sempre se 

transformando em mera ficção,380 pois isso significaria atribuir ao contrato celebrado pelas 

partes um conteúdo que elas não pensaram e nem mesmo chegaram a cogitar. 

 Mas os problemas não param por aí. Como bem destaca Beate Gsell, a principal 

dificuldade da teoria de Ballerstedt consiste no fato de não ser possível extrair a 

responsabilidade do vendedor de uma coisa incerta da extensão da promessa de aquisição 

estabelecida no contrato. Ou seja, não é possível deduzir da mera promessa do vendedor de 

adquirir (beschaffen) a coisa no mercado que ele não seria liberado em todos os casos 

simplesmente porque ele tinha o dever contratual de adquirir a coisa. Mesmo quando as 

partes acordarem que o vendedor adquirirá a coisa no mercado, esse consentimento não pode 

servir de critério de responsabilidade para o resultado da aquisição (Beschaffungserfolg), 

porque elas normalmente não discutem quais serão as consequências do aparecimento de 

impedimentos surpreendentes ou imprevistos e de outros distúrbios da relação jurídica. Na 

ausência de acordo entre as partes, nem o próprio BGB emprega o contrato como critério 

para determinar a responsabilidade das partes. Se na compra e venda de coisa incerta fosse 

possível extrair do conteúdo do contrato uma responsabilidade por garantia, pergunta Gsell, 

por que na compra e venda de coisa certa o mesmo não poderia ser feito para impor ao 

vendedor um dever de garantia quanto à entrega da coisa e à transmissão da propriedade? 

                                                 
377 Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit, pp. 12 s. 
378 Gernhuber, Das Schuldverhältnis, § 10 II, p. 223; Canaris, in: Estudos Wiegand, p. 190. 
379 Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit, p. 15. 
380 Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit, pp. 15 s., 30. 
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Neste último caso, em uma série de regras (§§ 280, 285, 268, 306, 323 e 326 BGB a.R.381) 

o direito alemão não adota a responsabilidade por garantia, mas por culpa. A mera referência 

ao conteúdo do contrato (e, indiretamente, à máxima pacta sunt servanda) não é suficiente 

para regulamentar as consequências dos distúrbios da relação jurídica na compra e venda de 

coisa incerta. Logo, a teoria da dívida de fornecimento é inadequada, porque – ao contrário 

do que pretendeu Ballerstedt – ela não é capaz de determinar o alcance e a extensão do dever 

do vendedor de uma coisa incerta.382 

 Em vista desses problemas, foi natural que tanto o legislador da 

Schuldrechtsmodernisierung de 2002 quanto a literatura mais recente383 abandonassem a 

teoria da obrigação de dar coisa incerta como dívida de fornecimento (Beschaffungsschuld). 

No direito alemão vigente, obrigação de dar coisa incerta (Gattungsschuld) é aquela 

determinada apenas pelo gênero no momento da conclusão do contrato (§ 243 I BGB). 

Embora em boa parte dos casos o devedor deva de fato adquirir no mercado a coisa para 

cumprir sua obrigação, não existe propriamente um dever jurídico de adquirir nem essa 

aquisição é própria da obrigação de dar coisa incerta. Não há motivo para manter uma teoria 

em si defeituosa e sem fundamento no ordenamento jurídico alemão vigente. Mesmo assim, 

uma minoria insiste em se referir a um dever de aquisição (Beschaffungspflicht) como a 

característica principal da obrigação de dar coisa incerta vinculada ao mercado 

(marktbezogene Gattungsschuld).384 Ela não indica, porém, o motivo, donde se deduz que 

ela consiste em uma mera continuidade da literatura anterior sem considerar as críticas 

surgidas mais tarde. 

3. Lições para a teoria geral da compra e venda de coisa incerta e para o direito brasileiro 

 Essa experiência do direito alemão com a teoria da dívida de fornecimento 

(Beschaffungsschuld) demonstra mais uma vez o quão perigoso é recepcionar a literatura 

estrangeira sem antes submetê-la a uma análise crítica. Se em um primeiro momento essa 

teoria pareceu fornecer uma enorme contribuição para resolver o problema de delimitar a 

responsabilidade do vendedor de coisa incerta, aos poucos ficou claro que seu próprio 

fundamento era questionável e, por isso, ela teve de ser abandonada. Naturalmente, isso não 

                                                 
381 No direito alemão hoje vigente, os dispositivos correspondentes são os §§ 283, 286, 268, 275, 281, 323, 325 

e 326 BGB n.R. 
382 Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit, pp. 16 ss. 
383 Staudinger/Schiemann (2015) § 243, Rdnr. 19; Canaris, in: Estudos Wiegand, pp. 189 s.; Gernhuber, Das 

Schuldverhältnis, § 10 II 1, p. 223; Medicus/Lorenz, SchuldR I, § 34, Rdnr. 401; MüKoBGB/Emmerich (2007) 

§ 243, Rdnr. 15 ss.; Westermann/Bydlinski/Weber, SchuldR AT, Rdnr. 3/1 ss. 
384 Por ex., Looschelders, SchuldR AT, § 15, Rdnr. 287 s. 
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significa que a experiência estrangeira não tenha nenhum valor em si, nem que o intérprete 

não obtenha nenhum ganho com a leitura de seus debates. Reprovável é apenas a importação 

cega, sem qualquer análise crítica, filtros nem melhores explicações. No caso de Adiers, por 

ex., a extinção de obrigação de dar coisa incerta por perecimento de todo o gênero é 

explicada como decorrência da “... natureza da dívida genérica como dívida de 

fornecimento”, afirmação essa suportada apenas com citação do manual de Larenz sobre 

direito das obrigações.385 Ora, nessa passagem, como em todo o artigo de Adiers, não fica 

claro nem o que é “dívida de fornecimento” nem por que a obrigação de dar coisa incerta 

teria essa natureza que por sua vez justificaria a liberação do devedor em caso de 

perecimento de todo o gênero. Alheio e sem acesso ao debate alemão, o leitor brasileiro fica 

em um primeiro momento maravilhado, mas logo depois perplexo, pois não há qualquer 

explicação na literatura nacional nem um motivo óbvio para buscar uma nova configuração 

dogmática da obrigação de dar coisa incerta. É como se o direito alemão fosse empregado 

como um Deus ex machina, quando, em verdade, o debate nesse ordenamento revela enorme 

disparidade. 

 Para o direito brasileiro em especial, podem ser extraídas ao menos mais duas lições 

dessa experiência alemã. Primeiro, a obrigação de dar coisa incerta não pode ser 

compreendida como uma dívida de fornecimento (Beschaffungsschuld), porque, além dos 

vícios intrínsecos dessa teoria, o ordenamento jurídico estabelece uma série de regras sobre 

os distúrbios da relação jurídica da obrigação de dar coisa certa (arts. 234 ss.) as quais devem 

ser aplicadas, na medida do possível, também às obrigações de dar coisa incerta. Assim como 

revelou a experiência do direito alemão, não se pode tentar extrair do conteúdo do contrato 

de compra e venda de coisa incerta todas as consequências em caso de distúrbios da relação 

jurídica. Adotar a teoria da dívida de fornecimento significaria dar excessivo valor para o 

conteúdo do contrato que, por normalmente não ter os distúrbios da relação jurídica como 

objeto de debate das partes no momento de sua conclusão, não passaria de uma ficção sem 

fundamento legal. Segundo, a tradução de “Beschaffungsschuld” por “dívida de 

fornecimento” faz-nos lembrar do contrato de fornecimento, embora se trate de conceitos 

bastante diferentes designados por vocábulos diversos no direito alemão (“contrato de 

fornecimento” é, em alemão, “Lieferungsvertrag”, e não “Beschaffungsvertrag”). Quando 

envolve a alienação de coisas em troca de dinheiro, o contrato de fornecimento é uma compra 

e venda de coisa incerta duradoura, enquanto “dívida de fornecimento” refere-se apenas à 

                                                 
385 Jurídica IAA 17, n. 119 (1972), 253 (259). 



 

501 

 

necessidade de o vendedor adquirir no mercado a coisa a ser entregue. Logo, para evitar 

confusões terminológicas, parece-nos mais adequado traduzir – como já fizermos em 

algumas passagens do texto – “Beschaffungsschuld” por “dívida de aquisição”, que, além 

de ser mais precisa, tem ainda a vantagem adicional de refletir melhor a ideia central da 

teoria de Ballerstedt, qual seja a necessidade de o devedor de coisa incerta adquirir no 

mercado a coisa para cumprir seu dever obrigacional. 

III. Impossibilidade 

 Não sendo o dever do vendedor de coisa incerta necessariamente uma dívida de 

adquirir coisas do gênero no mercado, é preciso buscar outra forma para determinar a 

extensão de sua responsabilidade. Na compra e venda de coisa certa, o critério estabelecido 

pela lei é o seguinte: o vendedor é obrigado a cumprir seu dever de prestação, salvo se ela 

se tornar impossível ou se uma das partes se liberar do contrato, por ex., por meio da 

resolução (arts. 235, 236, 475 e 478). A nosso ver, esse mesmo critério deve ser adotado para 

a compra e venda de coisa incerta: enquanto o dever de prestação não se tornar impossível 

nem qualquer uma das partes puder se liberar do contrato, por ex., resolvendo-o, o vendedor 

continua obrigado a entregar uma quantidade de coisas do gênero. Em ambos os casos, a 

impossibilidade desempenha um papel fundamental, pois apenas quando seus requisitos 

estiverem presentes o devedor poderá ser liberado do dever de prestação primário, mas 

adquire contornos diversos por causa da diferença do objeto mediato da obrigação: na 

compra e venda de coisa certa, apenas uma coisa pode ser objeto da impossibilidade, ao 

passo que na compra e venda de coisa incerta ela pode incidir sobre qualquer das coisas do 

gênero. O próprio CC reconhece essa diferença ao regulamentar a impossibilidade da 

obrigação de dar coisa certa nos arts. 234 ss. e da obrigação de dar coisa incerta no art. 246, 

mas não é muito preciso em sua terminologia nem desce a minúcias. Daí a necessidade de 

uma análise em detalhes. Conforme já apontamos acima,386 os casos de revisão judicial (art. 

317) e da resolução do contrato por onerosidade excessiva (arts. 478 ss.) aparecem na compra 

e venda de coisa incerta, mas porque não apresentam nenhuma peculiaridade digna de nota, 

não serão tratados em um tópico específico. 

 Objetivo do presente tópico é analisar a impossibilidade da prestação da compra e 

venda de coisa incerta antes da concretização, identificando tanto suas peculiaridades quanto 

os pontos de convergência com a compra e venda de coisa certa. Para tanto, trataremos 

                                                 
386 Cap. IV, B.I, supra. 
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primeiro da relação entre a impossibilidade na compra e venda de coisa incerta e o art. 246 

(1) para logo depois examinar em detalhes os principais casos já decididos na jurisprudência 

brasileira (2) e três problemas específicos ou próximos da compra e venda de coisa incerta 

antes da concretização (3). Dessa forma, esperamos alcançar uma precisão nas regras sem 

escorregar em exageros dogmáticos nem negligenciar a prática dos tribunais brasileiros. 

1. Alcance e significado do art. 246 

 À primeira vista, a impossibilidade da prestação de obrigação de dar coisa incerta é 

regulamentada apenas no art. 246: “Antes da escolha (rectius: concretização), não poderá o 

devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito”. 

Mas essa impressão logo se desfaz com uma análise mais apurada. Por essa norma, antes da 

concretização o devedor não pode em nenhuma situação alegar impossibilidade fática total 

(perda) nem impossibilidade fática parcial qualitativa (deterioração) de qualquer das coisas 

do gênero individualmente consideradas, ou seja, independentemente de a impossibilidade 

ter sido causada por sua culpa ou de ela ter ocorrido por evento imprevisível e inevitável, 

ainda assim ele continua obrigado a entregar uma quantidade da coisa do gênero acordado. 

Como ficam, porém, os demais casos de impossibilidade? A leitura do art. 246 a contrario 

sensu não ajuda aqui, pois ela somente permite extrair a regra de que após a concretização o 

devedor pode alegar impossibilidade fática total e impossibilidade parcial qualitativa da 

coisa concretizada. Uma analogia com o art. 246 também não é uma solução aceitável, pois 

ela implicaria manter o devedor de coisa incerta obrigado, quando ele não puder cumprir 

mesmo se quisesse, por ex., caso ocorresse impossibilidade jurídica superveniente. A nosso 

ver, quando a impossibilidade total decorrer de outro motivo que o perecimento ou 

deterioração de algumas coisas pertencentes ao gênero e não possa mais ser objetivamente 

executada (se a impossibilidade for subjetiva, ela não libera o vendedor), deverá ser aplicado 

o regulamento da obrigação de dar coisa certa por analogia. Isso porque, se a nota 

diferenciadora da obrigação de dar coisa incerta é o fato de seu objeto mediato ser 

determinado somente pelo gênero e pela quantidade (art. 243), somente a impossibilidade 

que concirna às especificidades desse objeto mediato merece um regulamento especial. Se, 

por ex., for editada uma lei proibindo a comercialização de determinado produto ou a 

celebração de certos negócios, a impossibilidade jurídica superveniente atinge de igual 

maneira tanto a obrigação de dar coisa certa quanto de dar coisa incerta, extinguindo o dever 

do vendedor. 
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 Essa aproximação entre a impossibilidade da obrigação de dar coisa certa com a de 

dar coisa incerta justifica-se ainda pela correspondência de perigo (em sentido econômico) 

do ponto de vista estrutural. A determinabilidade do objeto mediato da obrigação de coisa 

incerta altera o objeto de referência do perigo na medida em que o elemento decisivo não é 

mais a possibilidade de entregar uma coisa específica, mas o destino de todo o gênero. Como 

o devedor deve em regra obter a coisa no mercado para cumprir a obrigação, mercado esse 

sob o qual ele não tem controle algum, ele continua obrigado a cumprir sua obrigação 

enquanto existirem coisas do gênero. Já o vendedor de coisa certa tem em regra uma maior 

influência sobre a subsistência da coisa vendida do que o vendedor de coisa incerta, 

exigindo-se dele maior diligência para não incorrer em impossibilidade. Trocando em 

miúdos: a menor influência do vendedor de coisa incerta sobre o gênero e sua maior 

responsabilidade (ele não é liberado quando qualquer coisa perece, mas apenas quando todo 

o gênero é destruído) corresponde à maior influência – e correspondente o maior grau de 

diligência exigido – do vendedor de coisa certa e sua liberação quando a coisa vendida se 

perde. A menor influência (e diligência exigida) do vendedor de coisa incerta é compensada 

com um achatamento da impossibilidade, enquanto a maior influência (e diligência exigida) 

do vendedor de coisa certa é contrabalanceada com a maior facilidade de sua liberação por 

impossibilidade.387 Não há, por outras palavras, um completo rompimento entre obrigação 

de dar coisa certa e incerta; elas apenas se diferenciam na medida do necessário para tomar 

em conta sua divergência de estrutura. 

 Partindo das premissas de que o art. 246 regulamenta não todas as hipóteses de 

impossibilidade na obrigação de dar coisa incerta, mas apenas aquelas específicas a esse tipo 

de obrigação por causa de determinabilidade de seu objeto, e de que o perigo (em sentido 

econômico) da obrigação de dar coisa certa corresponde ao da de coisa incerta, o presente 

tópico tem o objetivo de determinar o regulamento da impossibilidade na compra e venda 

de coisa incerta. Para tanto, far-se-á uma breve análise sobre o significado de caso fortuito e 

força maior no art. 246 (b) para depois adentrar no tratamento da doutrina brasileira sobre 

esse dispositivo (c) e, logo depois, tomarmos nossa posição a respeito (d). Na literatura 

nacional, esse tema é quase sempre associado – quando não resumido – à máxima genus 

nunquam perit (ou genus perire non censetur), motivo pelo qual é importante analisar a 

                                                 
387 Em vista do direito alemão, mas válido também para o brasileiro, Gsell, Beschaffungsnotwendigkeit, p. 29. 
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origem, o significado e o alcance da máxima genus nunquam perit (a) antes de entrar na 

análise do art. 246 propriamente dita. 

(a) A máxima genus nunquam perit 

(aa) Breve delineamento histórico 

 Conforme vimos en passant no primeiro capítulo, embora o direito romano não 

conhecesse compra e venda de coisa incerta, ele já admitia a obrigação de dar coisa incerta 

em outros negócios, como na stipulatio e no legado genérico.388 Para esses casos já valia a 

regra de que o devedor não era liberado por impossibilidade subjetiva ou pela perda de coisas 

separadas para o cumprimento, salvo se o credor se encontrasse em mora, hipótese na qual 

o devedor podia se defender com uma exceptio doli.389 No entanto, a máxima genus 

nunquam perit somente foi cunhada mais tarde no ius commune, quando ela foi pela primeira 

vez390 empregada por Azo no texto fundador da compra e venda de coisa incerta: “... quia si 

in genere sit facta, puta vendis mihi hominem, nunquam spectat periculum ad emptorem, 

etiam si omnes servi, quicunque sunt in mundo, perirent: quia quod in genere debetur, perire 

non potest...”391 Objeto desse comentário de Azo era regulamentar o momento da 

transferência do periculum (risco da coisa): na compra e venda de coisa certa, ele era 

suportado pelo comprador desde o momento da conclusão do contrato (periculum est 

emptoris), mas na compra e venda de coisa incerta o risco continuava na esfera do vendedor 

até a entrega de uma coisa. Neste último caso, se uma ou mais coisas do gênero fossem 

destruídas ou de alguma forma se perdessem antes da tradição, o vendedor continuaria 

obrigado, porque o que é devido em gênero não poderia perecer. Dessa forma, genus 

nunquam perit era empregada como uma regra especial de distribuição do risco da coisa 

(periculum) no contexto normativo do ius commune: à compra e venda de coisa incerta não 

se aplicava a regra periculum est emptoris, mas genus nunquam perit, cuja consequência era 

atribuir o risco da coisa ao vendedor até o momento da entrega da coisa separada.392 

                                                 
388 Cap. I, A.I, nt. 16, supra. 
389 Marc. 20 digest., D. 46, 3, 72 pr.; Gai. 30 ad ed. prov., D. 44, 4, 6; Dilcher, Theorie der Leistungsstörungen, 

p. 277; Kaser/Knütel/Lohsse, Römisches Privatrecht, § 35 Rdnr. 12, § 37 Rdnr. 15; Kunkel/Honsell, Römisches 

Recht, § 91, p. 223, § 96, p. 248; Kaser, RPr I, § 116 II 1, p. 496, § 119 II 3 e III 3, pp. 516 s. 
390 Laporta, ADC 35 (1982), 291 (301); Dilcher, Theorie der Leistungsstörungen, pp. 278, 281. 
391 Azo, Summa, ad C. 4, 48, n. 3, p. 569, grifo nosso (tradução: “... porque se a compra e venda tenha sido feita 

de coisa incerta (in genere), por ex., se tu me vendes um homem, o perigo nunca recai sob o comprador, mesmo 

que todos os escravos, todos aqueles que existem no mundo, morressem; porque aquilo que é devido em gênero 

não pode perecer...”). Ver também Cap. I, B.II.1, supra. 
392 No mesmo sentido, Laporta, ADC 35 (1982), 291 (301 s.). 
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 Em outras passagens, porém, Azo utiliza a máxima genus nunquam perit com 

significado diverso. Em “Si vero centum corbes in genere promittantur, non demonstrato 

fundo, licet de praediis suis nihil percepit, debet tamen: quia genus nunquam potest 

perire...”,393 ela não designa quem suportava o risco da coisa na obrigação de dar coisa 

incerta, mas justifica a subsistência do dever do devedor: tendo-se prometido cem medidas 

(de vinho) como coisa incerta sem ter indicado a propriedade em que elas seriam produzidas 

(do contrário, o gênero consistiria apenas do vinho que nela viesse a ser produzido), mesmo 

se o devedor não conseguisse obter nada de suas terras, ainda assim ele continuaria obrigado 

(debet tamem), porque o gênero nunca poderia perecer. O mesmo se repete no seguinte texto: 

“Duplex est ratio, naturalis, et legis, naturalis ratio hoc non dictat, quia non tenebatur in 

specie, imo in genere: et genus non perit. Si enim ad speciem teneretur: si periret sine dolo 

et culpa sua, et ipse non existente in mora, interitu speciei liberaretur... [...] per legem 

probatur, quia distinguit lex utrum in specie sit aliquis obligatus, an ad incertum, distingue, 

quia aut erat incertum de incertis, aut incertum de certis, si incertum de certis, puta quia 

debebam unum de servis meis, aut unum de illis aureis: si omines amisit, liberatur. si 

incertum de <in>certis394, puta loricam in genere, ibi alius esset, quia non liberatur...”395 

Aqui o devedor de coisa incerta é contraposto ao devedor de coisa certa, pois enquanto este 

é liberado se a coisa vendida perecer sem sua culpa (em sentido amplo) ou quando ele não 

estiver em mora, aquele continua obrigado, porque o gênero não perece. Mas isso somente 

vale para as obrigações de dar coisa incerta sem restrição (incertum de incertis), em que 

genus nunquam perit justifica a continuidade do dever do devedor, ou seja, dito em 

linguagem atual, a perda de algumas das coisas do gênero não causa impossibilidade da 

                                                 
393 Azo, Ad singulas leges XII. librorum Codicis Iustinianei, ad C. 8, 54, 35, n. 2 s., p. 677, grifo nosso (tradução: 

“Se, porém, cem medidas (de vinho) forem prometidas como coisa incerta (in genere), não tendo sido indicada 

a propriedade, ainda que <o devedor> não percebeu nada de suas propriedades, ainda assim deve: porque o 

gênero nunca pode perecer...”). 
394 Do texto consta “certis”, mas se trata de um erro evidente em vista do contexto. Assim, Laporta, ADC 35 

(1982), 291 (302, nt. 30). 
395 Azo, Ad singulas leges XII. librorum Codicis Iustinianei, ad C. 4, 2, 11, n. 1 s., p. 262, grifo nosso (tradução: 

“A razão é dupla, natural, e da lei. A razão natural não prescreve isso, porque não era responsabilizado por 

coisa certa (in specie), ao contrário por coisa incerta (in genere): e o gênero não perece. Se, pois, o devedor 

fosse obrigado por coisa certa (ad speciem): se <a coisa> perecesse sem seu dolo e culpa, e não estando o 

mesmo em mora, tendo a coisa se perdido, <o devedor> seria liberado... [...] é provado pelas leis, porque a lei 

distingue se por ventura alguém é obrigado a coisa certa (in specie), ou a coisa incerta (ad incertum), distingue, 

porque ou era coisa incerta de gênero ilimitado (incertum de incertis), ou coisa incerta de gênero limitado 

(incertum de certis), se <é obrigado> por coisa incerta de gênero limitado (incertum de certis), por ex., porque 

eu devia um dos meus escravos, ou um daquelas moedas de outro: se <o devedor> perdeu todos, é liberado. Se 

<é obrigado> por coisa incerta de gênero ilimitado (incertum de incertis), por ex., couraça como coisa incerta 

(in genere), então é diferente, porque <o devedor> não é liberado...”). 
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prestação do devedor. Em contrapartida, se a obrigação fosse de coisa incerta de com gênero 

restrito (incertum de certis), a perda de todos liberaria o devedor. 

 Esse duplo significado de genus nunquam perit ora como regra de distribuição do 

risco, ora como norma para afastar a impossibilidade da prestação do devedor e mantê-lo 

obrigado, também se encontra na obra de outros glosadores. Em “Sed si vendis mihi 

hominem in genere, licet Stichus periret, non est meum incommodum: quia genera perire 

non possunt...”396 Odofredus utiliza genus nunquam perit como regra de distribuição do risco 

para atribuir o periculum (aqui referido junto com incommodum) na compra e venda de coisa 

incerta ao vendedor, enquanto em “... cum tenearis ad genus, non liberaberis interitu generis: 

quia genera perire non possunt...”397 a mesma máxima é empregada ao tratar do contrato de 

mútuo para fundamentar a continuidade do dever do mutuário caso algumas coisas se 

percam. O mesmo se encontra na Magna Glossa de Accursius. Em “Sed nonne post 

emptionem emptoris debet esse periculum? Responsio: dic quod si in specie facta fuit 

venditio, pacto suscepit venditor periculum. si autem in genere, tunc est planum, quia genus 

non perit...”,398 genus nunquam perit é empregada para justificar por que na compra e venda 

de coisa incerta o risco (periculum) não é transferido para o comprador desde o momento da 

celebração do contrato. Mas em “... speciei ideo, quia si in genere vendo servum: licet omnes 

servi moriantur, tamen teneor: quia genus perire non potest...”,399 genus nunquam perit 

aparece como o motivo para afastar a liberação do vendedor, que continuaria obrigado 

mesmo se todos os seus escravos morressem. A única exceção ocorria quando o credor se 

encontrasse em mora, pois nesse caso o devedor seria liberado de seu dever de prestação, 

mas não de pleno direito (ipso iure), como na obrigação de dar coisa certa, mas por meio de 

exceção (ope exceptionis).400 

                                                 
396 Odofredus ad C. 4, 48, 1, n. 5, p. 249 (tradução: “Mas se me vendes um homem como coisa incerta (in 

genere), ainda que <o escravo> Stichus perecesse, o incômodo não é meu: porque gêneros não podem 

perecer...”). 
397 Odofredus ad C. 4, 2, 11, n. 1, p. 193 (tradução: “... estando obrigado por coisa incerta (ad genus), não serás 

liberado pela perda <de algumas coisas> do gênero: porque os gêneros não podem perecer...”). 
398 Accursius, gl. venditoris ad D. 18, 6, 15 (14) (tradução: “... Mas não é verdade que após a conclusão do 

contrato de compra e venda o perigo deve ser do comprador? Resposta: diz que se a venda foi feita de coisa 

certa (in specie), o vendedor assume o perigo por meio do pacto. Se, ao contrário, a compra e venda foi feita 

de coisa incerta (in genere), então é evidente <que não>, porque o gênero non perece...”). 
399 Accursius, gl. periculum ad D. 18, 6, 8 (tradução: “... e isto porque de coisa certa (speciei), porque se vendo 

um escravo como coisa incerta (in genere): ainda que todos os <meus> escravos morram, ainda assim sou 

obrigado: porque o gênero não pode perecer...”). 
400 Odofredus ad C. 4, 2, 11, n. 2, p. 193; Cap. I, B.II.1, especialmente nt. 296. 



 

507 

 

 Os comentadores mantiveram esse quadro com ligeiras alterações. Enquanto alguns 

autores utilizavam genus nunquam perit como regra de distribuição do risco,401 outros a 

empregavam como norma de (não) liberação do devedor por impossibilidade.402 Caso o 

credor incorresse em mora, o devedor de coisa incerta era liberado por meio de exceção, se 

a coisa oferecida tivesse perecido por caso fortuito ou força maior.403 Apenas Bartolus trouxe 

uma nova luz ao assunto. No caso de as partes celebrarem um contrato para entrega de dez 

libras da moeda de Perugia, mas essa moeda fosse retirada de circulação nesta cidade, de 

modo que ela não podesse mais ser despendida, embora o devedor fosse obrigado por uma 

coisa incerta, ele ainda assim seria liberado, porque aqui estaria presente o mesmo motivo 

para liberar o devedor de coisa certa.404 Por outras palavras, apesar de o gênero não poder 

perecer, quando o cumprimento não pudesse ser realizado por qualquer outro motivo (aqui, 

a retirada da moeda de circulação), ainda assim o devedor seria liberado. Embora esse 

exemplo seja infeliz, pois, como anotaram outros comentadores, uma moeda pode ser 

convertida em outra para fins de pagamento e, portanto, o devedor de dívida de dinheiro não 

poderia ser liberado pela simples retirada de circulação de uma moeda,405 ele valeria para 

outras coisas, como um tipo de vinho cuja venda fosse proibida após a conclusão do contrato. 

Logo, mesmo se o exemplo escolhido não tenha sido o mais preciso, Bartolus teve o mérito 

de enfatizar que, apesar das diferenças entre obrigação de dar coisa certa e incerta, elas ainda 

se aproximam em alguns pontos, por ex., no caso de impossibilidade jurídica superveniente. 

                                                 
401 Bartolus ad D. 12, 1, 5, n. 8, p. 20 (“Aut erat debitor generis generalissimi, ut hominis in genere, et tunc 

indistincte periculum pertinet ad debitorem, quia genus perire non potest...”; tradução: “Ou o devedor era de 

coisa incerta de gênero irrestrito (generis generalissimi), como do gênero ‘homem’, e então o perigo pertence 

indistintamente ao devedor, porque o gênero não pode perecer...”); Ravanis ad C. 4, 48, 1 e 2; Baldus ad D. 

12, 1, 5, n. 2, p. 7. 
402 Cinus de Pistoia ad C. 4, 2, 11, n. 1; Bellapertica ad D. 45, 1, 23, n. 5, pp. 224 s.; Salicetus ad C. 4, 2, 11, 

n. 6, nt. b, p. 96; Maynus ad D. 12, 1, 5, n. 14, p. 13; Decius, Consilia, n. CCCCLXXIII, n. 1, p. 497. 
403 Cinus de Pistoia ad D. 12, 1, 5, n. 2; Ravanis ad C. 4, 32, 19; Bellapertica ad C. 4, 32, 19, n. 10, p. 108; 

Bartolus ad D. 46, 3, 72, pr. (Cap. I, B.II.2, nt. 310, supra); Baldus ad C. 4, 32, 19, n. 4, p. 94; Salicetus in C. 

4, 2, 11 n. 10, p. 96; Maynus ad D. 12, 1, 5, n. 14, p. 13. 
404 Bartolus ad D. 12, 1, 5, n. 6, p. 507: “Ego dixi quod quantitas in genere non potest perire. Ponamus casum 

quod pereat, ut verbi gratia, debeo tibi libras X grossorum Perusinorum, contingit quod per statutum huius 

civitatis ista moneta est reprobata, ita quod non potest expendi, an debitor liberetur. Videtur quod sic, quia 

eadem est ratio, quae est in debitore speciei...” (tradução: “Eu disse que a quantidade de coisa incerta (in genere) 

não pode perecer. Apresentemos um caso em que <o gênero> perece, por ex., eu devo a ti 10 libras de moeda 

de Perúgia e acontece que segundo o estatuto dessa cidade essa moeda é retirada de circulação, de modo que 

ela não pode ser despendida, então o devedor é liberado? Parece que sim, porque a razão é a mesma que existe 

para o devedor de coisa certa (speciei)...”). Sobre o direito monetário no período dos glosadores, Ernst, in: Ius 

commune, pp. 219 ss. 
405 Tartagnus ad D. 12, 1, 5, n. 6, p. 121; Paulus de Castro ad D. 12, 1, 5, n. 8, p. 6; Decius ad D. 12, 1, 5, n. 

31, pp. 72 s. 
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(bb) Recepção no direito lusitano, o direito brasileiro do século XIX e a doutrina até 

nossos dias 

 No direito lusitano, a máxima genus nunquam perit (ou genus perire non potest) 

aparece em dois contextos.406 Primeiro, nos termos da Ord. Filip. 4, 50, pr., quem 

emprestasse alguma coisa que consistisse em “... numero, peso, ou medida, como dinheiro, 

vinho, aseite, trigo ou qualquer outro legume...”, assumiria o risco de sua perda desde o 

momento do recebimento e ficaria obrigado a pagar “... o genero, que não podia perecer, 

que he outro tal dinheiro, trigo, vinho, ou azeite ou outro legume”.407 Ou seja, segundo as 

Ord. Filip., em um contrato de mútuo o devedor obrigava-se a entregar uma coisa do mesmo 

gênero daquela recebida (havia uma obrigação de dar coisa incerta)408 e não seria liberado 

de seu dever, caso a coisa recebida de alguma forma se perdesse, pois o gênero não poderia 

perecer.409 Segundo, conforme Gonçalves da Sylva, quando fosse celebrada uma compra e 

venda de coisa incerta, por ex., de bois ou cavalos, se a coisa perecesse antes da entrega 

(traditio), o perigo (referido como “damnum”) não seria do comprador, mas do vendedor, 

porque o gênero não poderia perecer.410 Uma exceção ocorria quando, não tendo sido fixado 

uma data para concretização (mensuratio), o vendedor interpelasse o comprador para realizá-

la, este não comparecesse e incorresse em mora: apesar de a compra e venda ser de coisa 

incerta, o risco passava para a esfera do comprador.411 Disso se deduz que o direito lusitano 

se manteve na tradição do ius commune quanto à máxima genus nunquam perit, inclusive 

quanto aos dois significados. No contrato de mútuo, ela era empregada para afastar a 

liberação do devedor (mutuário) do dever de devolver outra coisa do mesmo gênero, ou seja, 

                                                 
406 De maneira abstrata, Barbosa, Axiomata, p. 114, n. 31. 
407 Ord. Filip. 4, 50, pr.: “Toda a pessoa, que emprestar a outra cousa alguma, que consiste em numero, peso, 

ou medida, como dinheiro, vinho, aseite, trigo ou qualquer outro legume, tanto que se recebe a tal cousa 

emprestada, fica a risco daquele que a recebeu; porque pola entrega ficou própria do que a recebeu, e fica 

sempre obrigado a pagar o genero, que não podia perecer, que he outro tal dinheiro, trigo, vinho, ou azeite ou 

outro legume”. 
408 Mello Freire, Instituitiones – Liber IV, Tit. 3, § VI, p. 19. 
409 Na literatura, cf. Lima, Commentaria I, ad Ord. Filip. 4, 50, pr., n. 1, p. 173: “... et si accipiens muttum 

amiserit aliquo casu fortuito, nihilominus obligatus remanet ad solvendum genus, quod perire non potest...”, 

grifo nosso (tradução: “... e se o accipiens perder a coisa dada em mútuo por meio de algum caso fortuito, ele 

permenece do mesmo modo obrigado a adimplir o gênero, que não pode perecer...”). 
410 Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. 4, 8, pr., n. 26, p. 230: “Cum non in specie, sed 

generalier aliquid venditur, veluti bos, equus, nam si ante traditionem pereat, venditoris, non emptoris damnum 

erit, quia genus perire nequit...” (grifo nosso; tradução: quando alguma coisa é vendida não como coisa certa 

(in specie), mas como coisa incerta (generaliter), por ex., boi, cavalo, então se <uma coisa> perecer antes da 

entrega, o prejuízo será do vendedor, não do comprador, porque o gênero não pode perecer...”). 
411 Gonçalves da Sylva, Commentaria IV, ad Ord. Filip. 4, 8, 5, n. 4, p. 239: “... periculum emptoris esse, si ad 

mensurationem non sit terminus a[s]signatus, et interpellatus a venditore fuit in mora...” (tradução: “... o perigo 

é do comprador, se um termo não tiver sido assinado para a mensuração, e <o comprador>, interpelado pelo 

vendedor, incorreu em mora...”). 
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ela era uma regra sobre impossibilidade da prestação. No contrato de compra e venda, ela 

era utilizada como argumento para distribuir o risco da coisa de maneira diversa quando se 

tratasse de coisa incerta e, assim, não aplicar a regra periculum est emptoris. 

 Sob esse pano de fundo, a recepção da máxima genus nunquam perit (ou genus perire 

non censetur) no direito brasileiro do século XIX foi um processo natural.412 Em regra, ela 

era utilizada para justificar a permanência do dever do devedor, apesar da perda de uma das 

coisas do gênero,413 mas algumas vezes também aparecia na compra e venda de coisa incerta 

como motivo para afastar a regra periculum est emptoris.414 A primeira mudança digna de 

nota ocorreu com o Esboço. Nele Teixeira de Freitas refere-se a genus nunquam perit para 

fundamentar sete dispositivos. Segundo o art. 915, antes da concretização o devedor não 

pode alegar perda ou deterioração por caso fortuito ou força maior para se eximir da 

obrigação, porque o gênero nunca pereceria.415 Essa regra é confirmada no comentário aos 

arts. 924, 925, 926 e 927, em que o Jurisconsulto afirma estar concorde “... com o Direito 

Romano, e com o nosso Direito atual [de que o devedor não é liberado, se a coisa perecer ou 

se deteriorar antes da concretização], já por aquele mesmo princípio [= res perit domino], já 

pelo outro – genus nunquam perit –”.416 No art. 1233 surge uma novidade: “Tratando-se de 

obrigações de entregar coisas incertas não fungíveis, mas só determinadas pela sua espécie; 

o pagamento nunca será impossível, e a obrigação se resolverá sempre na indenização de 

perdas e interesses (art. 915)”,417 norma essa também válida para as obrigações de entregar 

somas de dinheiro ou quantidade de coisas fungíveis (art. 1234). Trocando em miúdos, 

quando a obrigação fosse de coisa incerta, seja ela de coisa fungível, infungível ou de 

dinheiro, o devedor não poderia ser liberado da prestação em nenhuma circunstância. Se por 

algum motivo o devedor não pudesse prestar (por ex., se a coisa desaparecesse do mercado 

local), ainda assim a prestação continuaria a ser possível, mas se transformaria de prestação 

de entrega de coisa em indenização. 

 Essa norma de Texeira de Freitas deve ser avaliada com cautela. Por um lado, ela 

não pode ser interpretada literalmente, pois ela poderia levar à consequência injusta de o 

devedor de um gênero relativamente restrito responder pela perda de todas as coisas do 

                                                 
412 Teixeira de Freitas, Regras de direito, p. 124. 
413 Bevilaqua, Obrigações, 15, p. 79; Lacerda de Almeida, Obrigações¹, § 22, p. 106; Teixeira de Freitas, 

Consolidação, art. 480, nt. 4, p. 335; Navarro, Pratica I, p. 252, nt. 518; Carvalho de Mendonça, Doutrina e 

pratica I, n. 59, p. 87. 
414 Consolidação, art. 538, § 6º, nt. 36, p. 354. 
415 Esboço, Com. art. 915, p. 215. 
416 Esboço, Com. arts. 924, 925, 926 e 927, p. 216. 
417 Últimos dois grifos nossos. 
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gênero, mesmo quando não tivesse culpa, o que certamente não foi querido pelo 

Jurisconsulto.418 Em verdade, o art. 1233 deve ser compreendido não como uma 

responsabilidade objetiva, mas como uma exclusão da impossibilidade subjetiva: a 

dificuldade do devedor de conseguir a coisa não o eximiria de sua responsabilidade. Por 

outro lado, o sentido de genus nunquam perit no Esboço revela o quão importante é o 

contexto em que ela é empregada. No ius commune, no direito lusitano e no direito brasileiro 

do século XIX, valia a regra periculum est emptoris, a qual não podia ser aplicada em sua 

integralidade à compra e venda de coisa incerta, o que justificava o uso de genus nunquam 

perit para afastá-la. Já no sistema do Esboço, que abandonava periculum est emptoris por res 

perit domino (arts. 903 n. 1 e 2024), genus nunquam perit não poderia ser empregada para 

alterar o sistema de transferência do risco da coisa, porque em regra ele só seria transferido 

para o comprador com a efetiva entrega da coisa. Em consequência, a máxima genus 

nunquam perit assumiria uma nova função no projeto de Teixeira de Freitas: ela passaria a 

determinar o momento a partir do qual o devedor poderia alegar impossibilidade (caso 

fortuito e força maior) para se eximir do cumprimento da obrigação, momento esse que 

coincidia com a concretização. Sistematicamente, em vez de se referir ao momento da 

passagem do risco da coisa, ela passaria a ligar-se ao risco da prestação: antes da 

concretização, ele seria do devedor; após, do credor. Isso é especialmente claro no art. 915: 

se antes da concretização o devedor não poderia se eximir de seu dever por impossibilidade 

superveniente total (perda) ou parcial (deterioração) de algumas coisas, após a concretização 

ele poderia, a contrario sensu, alegá-las para se liberar de seu dever de prestar. Isso não 

significaria, porém, que em uma compra e venda o vendedor pudesse exigir o preço, como 

era no direito brasileiro vigente no século XIX; ao contrário, como o risco da coisa ainda 

seria suportado por ele devido à regra res perit domino, ele perderia sua pretensão ao preço. 

 Mais tarde, Bevilaqua inspirou-se no art. 915 do Esboço para redigir o seguinte 

dispositivo do Projeto Primitivo do CC/1916: “Antes da individualização de que tracta o 

artigo antecedente, o devedor não póde allegar perda ou deterioração da cousa por força 

maior ou caso fortuito, para eximir-se do cumprimento da obrigação” (art. 1024).419 Ao 

analisar esse artigo a Comissão Revisora restringiu-se a eliminar o trecho “... de que trata o 

artigo antecedente...”,420 mas na redação final ele foi modificado por questão de estilo: 

                                                 
418 A nosso ver, não foi essa a intenção de Teixeira de Freitas, pois, como já destacamos acima (cf. Cap. II, 

B.IV.2.(a), supra), ao redigir o regulamento da obrigação de dar coisa incerta ele não tinha em mente os casos 

em que o gênero abrange um pequeno número de coisas. 
419 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 109. 
420 Acta da 30ª Reunião, realizada em 26 de junho de 1900 – Cf. Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 481. 
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“Antes da escolha, não vale allegar perda ou deterioração da cousa por força maior ou caso 

fortuito” (art. 1025).421 Na Câmara dos Deputados, Torres Neto sugeriu a substituição de 

“não vale” por “não poderá o devedor”,422 o que foi aceito.423 Deixando-se de lado as 

diferenças de redação, o relevante aqui é que em todo o processo legislativo a máxima genus 

nunquam perit nunca foi posta em xeque. Apenas Espínola questionou a pertinência de 

adotá-la apresentando três argumentos. Primeiro, em regra a obrigação não seria de gênero 

ilimitado, mas de gênero limitado, ou seja, o gênero seria circunscrito a um número 

relativamente pequeno de coisas. Segundo, apesar de não ser provável, todo o gênero poderia 

eventualmente perecer. Terceiro, genus nunquam perit não estaria de acordo com uma das 

características fundamentais do conceito de gênero, nomeadamente o fato de uma mesma 

coisa poder ser tanto um gênero quanto uma espécie conforme a determinação subjetiva das 

partes (relatividade).424 

 Apesar dessas críticas, o dispositivo não voltou a ser debatido425 e acabou sendo 

aprovado como o art. 877 CC/1916 com a mundaça sugerida por Torres Neto: “Antes da 

escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força 

maior, ou caso fortuito”. Desde então, a máxima genus nunquam perit foi amplamente 

acolhida na literatura nacional tanto como norma para justificar a perpetuação do dever do 

devedor apesar da perda ou deterioração de uma ou mais coisas do gênero426 quanto para 

atribuir o risco ao devedor427. Apenas Pontes de Miranda destoou desse quadro ao se ocupar 

com o tema em uma difícil passagem: “No direito brasileiro, antes da concretização, o 

devedor responde pela prestação, quer se tenha extinto a coisa que pretendia prestar, quer o 

                                                 
421 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 792 [= Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, 

p. 230]. 
422 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados V, p. 351; Projecto de Codigo Civil – 

Trabalho da Camara dos Deputados VI, p. 336. 
423 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados VI, p. 614. 
424 Espínola, Systema II.1, p. 389, nt. 95. 
425 Apenas Gomes (cf. Obrigações², n. 142, p. 230 e nt. 23, trecho esse mantido nas edições seguintes, por ex., 

Gomes/Brito, Obrigações, n. 142, p. 199 e nt. 13) e Chaves (cf. Tratado II.1, p. 516) deram razão a Espínola, 

mas de maneira muito comedida. 
426 Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 877, p. 21; Rodrigues, Direito Civil II, n. 12, p. 29; Fulgêncio/Aguar 

Dias, Obrigações, n. 108, p. 113; Luiz Alves, Código Civil IV, Com. art. 877, p. 15; Franzen de Lima, Curso 

II.1, n. 36, pp. 22 s.; Barros Monteiro, Das Modalidades, pp. 89, 94 ss.; Couto e Silva, Obrigação como 

processo, p. 152; Nonato, Curso I, p. 282; Maluf, RF 82, vol. 296 (1986), 55 (58). Na jurisprudência, por ex., 

TJRS, 5ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 586024366, rel. Ruy Rosado de Aguiar Jr., j. 5-8-1986, RJTJERS 21, n. 118 

(1986), 409 (412). 
427 Carvalho Santos, Código Civil XI, Com. art. 877, n. 2, p. 78; Fulgêncio/Aguar Dias, Obrigações, n. 108, p. 

113; Barros Monteiro, Das Modalidades, p. 88; Nonato, Curso I, p. 282. O argumento de que as obrigações de 

dar coisa incerta não estariam sujeitas às regras sobre risco deve ser compreendido à luz do direito anterior ao 

CC/1916, em que “regra sobre risco” designava basicamente a atribuição do risco da coisa ao comprador, ou 

seja, afirmar que a obrigação de dar coisa incerta não se submete ao regulamento do risco significava, em 

verdade, atribuir o risco ao devedor. 
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gênero mesmo, uma vez que tal impossibilidade sobreveio. Se há impossibilidade 

superveniente interior e exterior, isto é, se não há possibilidade de se obter fora da massa 

total, de que se haveria de tirar a coisa prestanda, aquilo que se prometeu, Genus non perit, 

mas tem-se de atender a que a impossibilidade seja absoluta, tal como se o Estado 

desapropriou ou requisitou, expropriativamente, todos os objetos do mesmo gênero. 

Enquanto há possibilidade de prestar, posto que haja perecido o gênero, de que se havia de 

tirar, o devedor responde, ainda sem culpa. Todavia, cumpre distinguir-se: se o gênero foi 

restringido, a impossibilidade liberatória ocorre mais facilmente, porque pode não se ter 

deixado margem à obtenção fora da massa total, que se tinha em vista. Aí, a impossibilidade 

é objetiva, e não subjetiva (isto é, fez-se, pela restrição, objetiva)”.428 

 Esse trecho lembra ao menos parcialmente o art. 1233 do Esboço e também exige 

certa cautela. Em uma primeira leitura, Pontes de Miranda parece fazer uma interpretação 

literal e – pode-se dizer – extensiva da máxima genus nunquam perit: o devedor responderia 

sempre, mesmo quando todo o gênero (“... quer [se tenha extinto] o gênero mesmo...”), mas 

uma análise mais aproximada revela um posicionamento contrário. Nesta passagem, quando 

Pontes de Miranda fala em “gênero” ele não quer se referir a todas as coisas pertencentes ao 

gênero designado, mas apenas à porção do gênero da qual o devedor pretendia retirar uma 

coisa para entregar ao credor. Nesse caso, o dever de prestar do devedor subsistiria, mesmo 

se a coisa já não pudesse ser obtida em outro lugar (por ex., no mercado), pois a 

impossibilidade subjetiva seria irrelevante. Quando, porém, houvesse impossibilidade 

superveniente absoluta (e.g., por desapropriação de todas as coisas do gênero pelo Estado), 

o devedor seria liberado, o que, no entanto, não consistiria em uma exceção à regra genus 

nunquam perit, porque a impossibilidade aqui afetaria a prestação em si, e não apenas o 

gênero. Trocando em miúdos: Pontes de Miranda utiliza “gênero” tanto com um significado 

restrito de conjunto ou parte do gênero (entendido em sentido naturalístico) do qual o 

devedor pretendia retirar a coisa para cumprir seu dever de prestação, quanto para se referir 

a todas as coisas existentes no mundo com as características indicadas (genus nunquam 

perit).429 Nesse contexto, salvo se as partes delimitassem o gênero quando da celebração do 

contrato e, dessa forma, afastassem o dever do devedor de obter a coisa fora da massa da 

qual ele pretendia retirar uma para cumprimento, o dever do devedor subsistiria enquanto 

não ocorresse impossibilidade liberatória (por ex., absoluta por expropriação do Estado). 

                                                 
428 Tratado XXII, § 2698, n. 2, pp. 177 s. (grifos no original). Ver também Tratado II, § 172, n. 8, p. 311. 
429 Exatamente esse ponto parece não ter sido visto por Lôbo, Obrigações, p. 125. 
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Sistematicamente, genus nunquam perit significaria, portanto, a inadmissibilidade de o 

devedor de coisa incerta liberar-se da obrigação por impossibilidade subjetiva (inaptidão) e 

contrapor-se-ia à impossibilidade liberatória. Em nenhum momento, porém, a máxima genus 

nunquam perit foi questionada. 

 Em consonância com essa tendência da época, o processo de elaboração do CC/2002 

não promoveu nenhum debate sobre a máxima genus nunquam perit. Como vimos acima, 

Agostinho Alvim sugeriu uma alteração do art. 877 do Projeto Revisto do CC/2002, 

adicionando no final “... salvo se se tratar de dívida genérica restrita” a fim de introduzir na 

lei a distinção entre obrigação de dar coisa incerta de gênero irrestrito e obrigação de dar 

coisa incerta de gênero restrito.430 Para o tema ora em análise, essa mudança teria o efeito 

de relativizar genus nunquam perit nas obrigações de dar coisa incerta de “dívida genérica 

restrita”: quando o gênero fosse delimitado, o devedor poderia alegar perda ou deterioração 

das coisas para eximir-se de seu dever de prestar. Na linguagem do projeto, genus nunquam 

perit somente valeria para a “dívida genérica irrestrita”. Essa tentativa (bem como outra, 

mais tarde, de autoria de Fiuza) fracassou e o art. 877 CC/1916 tornou-se, sem nenhuma 

alteração, o art. 246 CC/2002.431 A consequência foi uma mera continuidade da doutrina, 

que ainda hoje utiliza a máxima genus nunquam perit tanto para afastar a alegação de 

impossibilidade pelo devedor, caso a coisa pereça ou se deteriore sem sua culpa e o gênero 

não tiver se extinguido completamente,432 quanto para atribuir o risco ao devedor.433 

(cc) Análise crítica e posicionamento 

 O breve delineamento da história da máxima genus nunquam perit (ou genus perire 

non censetur) desde seu nascimento com Azo demonstrou como o direito brasileiro é 

tributário do ius commune. Apesar da mudança de contexto normativo (do ius commune 

como direito subsidiário das Ordenações Filipinas para o direito codificado do CC/1916 e 

depois do CC/2002), as linhas gerais de argumentação sobreviveram os séculos. Ainda hoje, 

genus nunquam perit é o argumento principal para justificar tanto a subsistência do dever do 

                                                 
430 Cap. II, B.IV.2.(b), supra. 
431 Em detalhes, Cap. II, B.IV.2.(c) e (d), supra. 
432 Diniz, Curso II, p. 101; Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. art. 246, pp. 61 s.; Lotufo, Código Civil 

II, Com. art. 246, pp. 45 s.; Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, Com. art. 256, pp. 99 ss.; 

Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 59; Gomes/Brito, Obrigações, n. 142, p. 199; Venosa, Direito 

Civil II, pp. 81 s.; Farias/Rosenvald, Curso II, pp. 162 s; Lôbo, Obrigações, p. 124; Vianna, in: Obrigações, p. 

112; Monteiro de Barros, Manual II, p. 45; Gonçalves, Direito Civil II, p. 83. Apenas repetindo o art. 276, 

Tartuce, Direito Civil II, p. 56. 
433 Birenbaum, in: Obrigações, p. 132; Gomes/Brito, Obrigações, n. 142, p. 199; Silva Pereira/Gama, 

Instituições II, n. 134, p. 56. Ver nt. 427 supra. 
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devedor de coisa incerta antes da concretização, apesar da perda ou deterioração de uma 

parte das coisas do gênero, quanto a atribuição do risco da coisa ao devedor. Apenas Pontes 

de Miranda tentou apurar seu sentido, afirmando que rigorosamente essa máxima teria por 

único objeto as coisas do gênero em si e distinguindo-a da impossibilidade da prestação 

liberatória, esta sim capaz de extinguir o dever de prestação do devedor. Dessa forma, ele 

conseguiu destacar as peculiaridades da impossibilidade da obrigação de dar coisa incerta 

decorriam apenas de seu objeto mediato, sem negligenciar o ponto em comum com a 

obrigação de dar coisa certa, nomeadamente a impossibilidade da prestação (objeto imediato 

da obrigação) em determinados casos. Muito significativo aqui é o exemplo da expropriação 

de todas as coisas do gênero pelo Estado: embora o gênero não tenha se perdido nem se 

deteriorado, o devedor de coisa incerta é, assim como o de coisa certa, liberado por 

impossibilidade jurídica superveniente. E isso porque genus nunquam perit não se refere ao 

objeto imediato da obrigação (prestação), como pode se referir a impossibilidade (por ex., a 

jurídica), mas a todas as coisas que potencialmente podem ser objeto mediato da obrigação, 

ou seja, ao gênero como um todo (impossibilidade fática total e parcial). 

 No direito brasileiro vigente, a máxima genus nunquam perit não poderia ser utilizada 

para regulamentar a distribuição do risco da coisa. Como já observamos ao tratar do 

Esboço,434 durante o período do direito anterior ao CC/1916 fazia sentido recorrer a essa 

máxima, porque nele valia a regra periculum est emptoris, de modo que era necessário 

justificar por que o risco da coisa permanecia na esfera jurídica do vendedor antes da 

concretização. Já o direito brasileiro vigente segue a regra res perit domino combinada com 

os princípios da unidade e da tradição, ou seja, o risco em regra somente é transferido ao 

comprador com a transferência da propriedade, o que ocorre em coisas móveis com a entrega 

ou com um dos meios substitutivos de transmissão da posse.435 Nesse contexto normativo, 

genus nunquam perit não pode se referir ao risco da coisa, mas poderia, em tese, justificar 

as peculiaridades do regulamento do risco da prestação: antes da concretização o devedor 

arcaria com o risco da perda ou deterioração de qualquer das coisas do gênero, de forma que, 

caso uma delas pereça, ele teria de obter outra do mesmo gênero para cumprir sua obrigação, 

porque o gênero não perece; após a concretização, esse risco passaria para o credor, que não 

poderia exigir outra coisa do gênero, se o devedor não tiver interesse em obter outra. Em 

termos dogmáticos, na vida da obrigação de dar coisa incerta o risco da prestação seria 

                                                 
434 Cap. IV, B.III.1.(a).(bb), supra. 
435 Cap. IV, A.III.1.(b).(cc), supra. 
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regulamentado antes da concretização pela máxima genus nunquam perit e o risco da coisa 

entre a concretização e o cumprimento da obrigação seria determinado pela regra res perit 

domino. À primeira vista, assim como o conceito de concretização na passagem do ius 

commune para o direito codificado,436 também a máxima genus nunquam perit deixaria de 

regulamentar o risco da coisa para tratar do risco da prestação. 

 Uma análise mais apurada revela, porém, que seria inconveniente continuar 

utilizando genus nunquam perit no direito brasileiro vigente. Primeiro, nessa máxima 

“genus” é empregado de maneira muito ampla, indicando, no mais das vezes, todas as coisas 

existentes no mundo que teoricamente poderiam ser entregues para cumprir a obrigação, ou 

seja, gênero é empregado em sentido da linguagem científica.437 No entanto, se, como vimos 

acima, objeto da obrigação de dar coisa incerta é um gênero em sentido jurídico 

caracterizado pelo fato de as partes (critério subjetivo) delimitarem um conjunto de coisas 

intercambiáveis das quais uma quantidade deve ser separada,438 no mais das vezes as partes 

restringirão explícita ou implicitamente à fonte de onde o devedor deve obter a coisa. Na 

prática, é muito difícil – se não impossível – conceber um caso em que o gênero nunca 

parecerá. Sob essa perspectiva, o maior problema da máxima genus nunquam perit é ela 

dizer mais do que realmente almeja: em vez de simplesmente excluir a possibilidade de o 

devedor eximir-se de seu dever de prestar pelo perecimento ou deterioração de algumas 

coisas do gênero, ela deixa entender que ele jamais seria liberado, quando, em verdade, todo 

gênero pode, no limite, extinguir-se por esgotamento. E mais: em casos extremos como o de 

mudança repentina e imprevista do mercado, a máxima genus nunquam perit significaria que 

o devedor sempre permaneceria obrigado e arcaria com todos e quaisquer prejuízos, 

enquanto nesses casos o critério determinante para saber se o vendedor continua obrigado 

ou não é a existência dos requisitos da onerosidade excessiva: se a oscilação resultar em uma 

vantagem extrema para o comprador e ela decorrer de acontecimentos extraordinários ou 

imprevisíveis, o vendedor pode resolver o contrato nos termos dos arts. 478 ss. Aqui o fato 

de o devedor poder entregar outra coisa do mesmo gênero não exclui a possibilidade de ele 

se liberar de seu dever obrigacional por outro motivo. 

 Segundo, embora a máxima genus nunquam perit possa ser empregada no direito 

vigente para justificar a subsistência do dever do devedor apesar da perda ou da deterioração 

de algumas coisas do gênero, ela não favorece uma precisão conceitual e sistemática. De 

                                                 
436 Cap. III, A.II.5 e A.III, supra. 
437 Cap. II, B.II.1.(a), supra. 
438 Cap. II, B.II.2.(b), supra. 
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fato, ao estabelecer que o gênero não perece, ela leva o intérprete a pensar na coisa em si, 

enquanto o objeto do regulamento sobre liberação do devedor de coisa incerta é, em verdade, 

a impossibilidade da prestação. Enquanto na obrigação de dar coisa certa o devedor é 

liberado por impossibilidade superveniente total (art. 234) ou o credor tem a possibilidade 

de rejeitar a coisa, se a impossibilidade for parcial (arts. 235 s.), na obrigação de dar coisa 

incerta o devedor continua obrigado a entregar uma coisa do gênero enquanto ele subsistir 

(art. 246). Exatamente esse aspecto sistemático de que a norma do art. 246 constitui, em 

verdade, apenas um caso específico de impossibilidade diante das regras gerais de extinção 

(art. 234) ou de possibilidade de resolução da obrigação (art. 235), é perdido com o uso da 

regra genus nunquam perit. O significado sistemático do art. 246 é diminuir o campo de 

incidência da impossibilidade objetiva na obrigação de dar coisa incerta com um 

correspondente aumento do da impossibilidade subjetiva. Um devedor de coisa incerta que 

perca uma parte do gênero em sua posse e encontre certa dificuldade em obter outra no 

mercado é equiparado ao devedor de coisa certa que tem de obter a coisa vendida de terceiro. 

Se por qualquer motivo ele não conseguir, ele responde por inadimplemento da obrigação 

(art. 475), salvo se provar a extinção de todo o gênero ou a presença de todos os requisitos 

para resolver o contrato por onerosidade excessiva (arts. 478 ss.). 

 Por esses motivos, o mais adequado é abandonar o uso da máxima genus nunquam 

perit (ou genus perire non censetur). Ela de fato poderia ser empregada para atribuir o risco 

da prestação ao devedor antes da concretização, mas sua incompatibilidade com o conceito 

jurídico de gênero e sua imprecisão conceitual e sistemática recomendam o uso mais apurado 

do regulamento da impossibilidade. Pontes de Miranda tinha razão ao vincular essa máxima 

com o regulamento da impossibilidade subjetiva; apenas discordamos dele por reputarmos 

essa máxima inadequada. 

(b) O art. 246 entre impossibilidade e caso fortuito ou força maior 

 Uma segunda questão envolvendo o art. 246 decorre de sua própria literalidade: 

“Antes da escolha (rectius: concretização), não poderá o devedor alegar perda ou 

deterioração, ainda que por força maior ou caso fortuito”. Em vista das considerações acima 

desenvolvidas sobre a relação entre caso fortuito, força maior e impossibilidade da 

prestação,439 qual é o significado de “força maior ou caso fortuito” nesse dispositivo? Aqui 

eles são mencionados para enfatizar (“ainda que”) o fato de o devedor não poder se eximir 

                                                 
439 Cap. IV, A.II.3, supra. 
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de cumprir seu dever obrigacional, mesmo quando uma ou mais coisas do gênero perecer ou 

se deteriorar por motivo inevitável e imprevisível. Isso é, sem dúvida, correto. No entanto, 

sob o aspecto sistemático, em vez de explicitar o conteúdo do dispositivo, essa menção a 

caso fortuito e força maior acaba apenas atrapalhando. Primeiro, porque o critério decisivo 

aqui não é a irrelevância de caso fortuito ou força maior para a continuidade da prestação, 

mas da impossibilidade fática total (perda) e impossibilidade fática parcial qualitativa 

(deterioração) de uma ou mais, mas não de todas as coisas do gênero.440 Somente se a 

impossibilidade for fática total ou parcial qualitativa e atingir parte do gênero a ponto de 

sobrarem coisas suficientes para o cumprimento, o dever do devedor subsiste; nos demais 

casos, o dever de prestação se extingue, e isso independentemente de haver caso fortuito ou 

força maior. Caso o vendedor destrua com dolo todas as coisas do gênero, ainda assim ele 

será liberado do dever de prestação, apesar de não haver caso fortuito ou força maior. 

Segundo, porque a referência a caso fortuito e força maior acaba dando a impressão de que 

o art. 246 também regulamentaria o dever de indenizar (possível efeito da impossibilidade), 

quando, em verdade, sua única consequência é a subsistência do dever de entregar outra do 

mesmo gênero. Assim, por ex., se uma parte do estoque do devedor for destruída por um 

incêndio e restarem o suficiente para o cumprimento do contrato, ele continuará obrigado 

independentemente de ele ter tido culpa ou não pelo incidente. A mesma confusão apontada 

acima entre impossibilidade da prestação e o possível dever de indenizar reproduz-se aqui, 

mas com um agravante: mesmo quando houver caso fortuito ou força maior, o devedor 

responde pelo cumprimento in natura com a entrega de outra coisa, e não por perdas e danos 

(dever de indenizar).  

 Esse defeito do art. 246 remonta ao art. 915 do Esboço: “Antes de individualizada a 

coisa, não poderá o devedor eximir-se do cumprimento da obrigação, a pretexto de perda ou 

deterioração por caso fortuito ou força maior”.441 Ou seja, o devedor continuaria obrigado a 

entregar uma quantidade de coisas quando uma ou mais coisas do gênero se perdesse ou 

deteriorasse por caso fortuito ou força maior, o que por interpretação teleológica extensiva 

também abrangeria os casos de o devedor causar culposamente o perecimento ou 

deterioração de uma ou mais coisas do gênero. Os mesmos problemas já se encontravam 

aqui. Por um lado, no sistema do Esboço caso fortuito e força maior confundiam-se com o 

requisito para liberar o devedor de seu dever de prestação, como se vê claramente no art. 

                                                 
440 Sobrepondo impossibilidade e caso fortuito e força maior, sem razão, Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 

2795, n. 7, p. 191. 
441 Grifo nosso. 
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1228: “Tratando-se de obrigação de entregar coisas certas, o pagamento será impossível, se 

a coisa se perder por caso fortuito ou força maior...” Obrigação impossível era, no 

pensamento de Teixeira de Freitas, aquela que não podia ser executada por ter ocorrido caso 

fortuito ou força maior, ou seja, impossibilidade (casual) tinha como pressuposto caso 

fortuito e força maior. Por outro lado, a dificuldade de saber se o critério para determinar o 

dever de indenizar do devedor seria a existência de culpa (critério positivo) ou a ausência de 

caso fortuito ou força maior (critério negativo), permeava todos os dispositivos sobre 

perecimento e deterioração da coisa nas obrigações de dar (arts. 903, 904, 925 e 926). No 

art. 915, a referência a caso fortuito ou força maior permite entender que o devedor poderia 

ser obrigado a indenizar, quando em verdade quer-se apenas determinar a subsistência do 

dever do devedor de prestar in natura (“cumprimento da obrigação”), apesar da perda ou 

deterioração de uma parte das coisas do gênero.  

 No fundo, o art. 246 apenas reflete essa mistura de impossibilidade e caso fortuito ou 

força maior, confusão essa que, conforme vimos acima, ao menos no direito brasileiro 

vigente deve ser resolvida em prol do conceito de impossibilidade cujo único objeto é a 

liberação do dever de prestar do devedor, separando-a de suas consequências, 

regulamentadas em regra conforme a existência ou não de culpa do devedor.442 Caso fortuito 

e força maior não têm lugar no sistema interno do CC/2002. Logo, melhor seria alterar o art. 

246 para excluir a sua parte final (“... ainda que por força maior ou caso fortuito”). 

(c) Doutrina 

 Fixados que a máxima medieval genus nunquam perit é imprestável para o direito 

brasileiro vigente e que a parte final do art. 246 deveria ser riscada por se referir a caso 

fortuito e força maior, é chegado o momento de analisar a interpretação desse dispositivo na 

doutrina brasileira. Em princípio, o devedor está obrigado a conseguir uma coisa do gênero 

para cumprir seu dever de prestação, mas, como seria iníquo obrigá-lo a obter uma coisa em 

qualquer lugar do mundo (por ex., em outros Estados da Federação ou mesmo em outros 

países) ou por qualquer preço em todas as circunstâncias (imagine-se, e.g., um súbito 

aumento do preço), desde a vigência do CC/1916 a literatura brasileira tenta amenizar a 

responsabilidade do devedor. Aqui se encontram basicamente três vertentes: 

                                                 
442 Cap. IV, A.II.3.(d), supra. 
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 (aa) Tendência majoritária: limitação por “gênero restrito” 

 A doutrina majoritária desde o CC/1916 parte do pressuposto de que a 

responsabilidade do devedor de obrigação de dar coisa incerta seria em princípio ilimitada 

com fundamento da máxima genus nunquam perit (ou genus perire non censetur), mas 

ameniza essas consequências ao admitir – na esteira do ius commune – a obrigação de dar 

coisa incerta de gênero restrito. Assim como Azo fornecia o exemplo da venda de dez 

escravos do mundo e vedava a liberação do vendedor com base na máxima genus nunquam 

perit, mas a permitia quando fossem vendidos dez escravos do vendedor e todos 

morressem,443 a literatura atual cita exemplos como a venda de 30 sacas de arroz para não 

admitir a liberação do devedor porque o gênero não pode perecer, mas admite exceções, 

como na venda de bois de uma fazenda, em que o vendedor pode ser liberado se todos os 

bois morrerem.444 Nessa perspectiva, em princípio a perda ou deterioração de algumas dessas 

coisas não influiria no dever do devedor, mas, se não restar o suficiente para o cumprimento 

da obrigação, seria necessário buscar outra solução (extinção do dever ou indenização por 

perdas e danos). Há aqui uma clara continuidade do ius commune, como se o passar dos 

séculos não tivesse contribuído em nada para o desenvolvimento da teoria da obrigação de 

dar coisa incerta. Mudaram-se os exemplos; a substância continua exatamente a mesma. 

 (bb) Teoria da impossibilidade econômica ou princípio da limitação do sacrifício 

 Na mesma toada da doutrina dominante, Pontes de Miranda também admite a 

obrigação de dar coisa incerta de gênero restrito (“obrigação restritamente genérica”) como 

forma de restringir a responsabilidade do devedor liberando-o caso todo o gênero 

desapareça,445 mas não se contenta com isso. A seu ver, em princípio o devedor estaria 

obrigado a entregar uma quantidade de coisas do gênero enquanto ele subsistir,446 mas em 

casos extremos, quando houver uma dificuldade de cumprir “acima de toda justificação, em 

relação ao que se prometeu”, o devedor poderia recorrer à teoria da impossibilidade 

econômica ou ao princípio da limitação do sacrifício para reduzir sua dívida ou ser liberado 

de seu dever obrigacional. Se, por ex., “A” comprasse de “B” uma safra e se comprometesse 

                                                 
443 Summa, ad C. 4, 48, n. 3, pp. 569 s. (cf. Cap. I, B.II.1, supra). 
444 Diniz, Curso II, pp. 101 s.; Barros Monteiro, Das modalidades, pp. 94 s.; Vianna, in: Obrigações, p. 112; 

Birenbaum, in: Obrigações, pp. 132 s.; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, pp. 56 s.; Venosa, Direito 

Civil II, p. 81; Monteiro de Barros, Manual II, p. 45; Gonçalves, Direito Civil II, p. 83; Tartuce, Direito Civil 

II, p. 57; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 61. Pouco claro, Fulgêncio/Aguar Dias, Obrigações, n. 

110, p. 114; Requião, RBA 1, vol. 3 (2016), 89 (97 ss.). 
445 Tratado XXII, § 2698, n. 2, p. 175. Em outra parte de sua obra, Pontes de Miranda reputa a nomenclatura 

equivocada e opta por “obrigação de parte indivisa” – Tratado II, § 172, n. 8, p. 312. 
446 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 3, p. 179. 
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a pagar dez por cento do que fosse auferido (“x”), mas devido ao encarecimento do mercado 

de trabalho ele obtivesse somente a vigésima parte do previsto (20% de “x”), “A” teria de 

prestar apenas dez por certo do que realmente auferiu (10% dos 20% de “x”), e não do que 

obteria (10% de “x”). O devedor, explica Pontes de Miranda, “... não deve ser obrigado 

simplesmente à satisfação do credor. Não há de ser obrigado além do que é razoável, em 

matéria de sacrifício...” Esse critério da razoabilidade como instrumento para atenuar o dever 

do vendedor e, dessa forma, restabelecer a justiça comutativa,447 é reconhecido por Pontes 

de Miranda como “perigoso”, mas a seu ver não haveria outro modo de lidar com o problema 

para evitar resultados injustos. Exemplo disso seria o caso da compra e venda de imóvel com 

pagamento em dólares: se uma oscilação do dólar triplicasse o preço, obrigar o comprador a 

arcar com seu dever de pagar significaria, no limite, levá-lo à ruína econômica. Em 

consequência, ele não seria obrigado a pagar e, se já tivesse recebido o imóvel, poderia 

devolvê-lo.448 

 (cc) Obrigação como processo e boa-fé como critérios 

 Apesar de reconhecer tanto a distinção da obrigação de dar coisa incerta em gênero 

ilimitado (“puramente genérica”) e gênero limitado (“restrita”)449 quanto a teoria da 

impossibilidade econômica no direito brasileiro do CC/1916450, Couto e Silva aborda o 

problema sob uma perspectiva diversa. A seu ver, embora a máxima genus nunquam perit 

(genus perire non censetur) devesse ser admitia em tese, ela não poderia ser interpretada até 

suas últimas consequências, pois por ela o devedor continuaria obrigado a cumprir a 

prestação, mesmo se existisse apenas uma coisa do gênero em algum lugar do mundo. Como 

não seria correto exigir do devedor uma pesquisa em todo o globo para averiguar se existe 

uma coisa do gênero e, em caso positivo, obtê-la, seria preciso buscar outros critérios para 

delimitar o dever do vendedor. Em princípio, essa restrição seria feita por meio da 

interpretação do contrato, mas, em sua falta, ela ocorreria, de um lado, por aplicação do 

princípio da boa-fé, que fixaria os limites exigidos do devedor, e, de outro lado, pelo conceito 

de obrigação como processo por meio da “... concreção por que passará o vínculo ao se 

desenvolver em direção ao adimplemento”.451 

                                                 
447 Sobre a diferença entre justiça comutativa e justiça distributiva, cf. Canaris, Die Bedeutung, pp. 9 ss. 
448 Pontes de Miranda, Tratado XXIII, § 2795, n. 7, pp. 190 s. Parcialmente no mesmo sentido, Lôbo, 

Obrigações, pp. 124 s. 
449 Obrigação como processo, p. 150. 
450 Obrigação como processo, pp. 104 ss. 
451 Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 152 s. No mesmo sentido, Requião, RBA 1, vol. 3 (2016), 89 

(98 s.). 
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(d) Posicionamento e sistematização da impossibilidade na obrigação de dar coisa incerta 

 As tentativas da doutrina brasileira de amenizar o dever do devedor de obrigação de 

dar coisa incerta para não lhe atribuir uma responsabilidade além do limite do razoável são 

louváveis, mas precisam de uma fundamentação melhor. Todas pecam ao pressupor a 

máxima genus nunquam perit e tentar restringi-la, quando, em verdade, essa máxima não 

pode ser empregada como um argumento adequado para regulamentar a impossibilidade da 

obrigação de dar coisa incerta.452 Separadamente analisadas, cada uma delas apresenta 

problemas específicos. O entendimento da doutrina dominante não pode ser seguido, porque 

a obrigação de dar coisa incerta de gênero restrito é tão obrigação de dar coisa incerta quanto 

a de dar coisa incerta de gênero irrestrito, ou seja, a distinção em gênero restrito e irrestrito 

não se justifica.453 Já a tese de Pontes de Miranda reflete o momento histórico de meados do 

século XX, quando a lei (CC/1916) não previa mecanismos para restabelecer o equilíbrio 

entre prestação e contraprestação em caso de rompimento entre a conclusão e o 

cumprimento. Hoje em dia, a teoria da impossibilidade econômica e o princípio da limitação 

do sacrifício não são necessários, porque há outros mecanismos previstos em lei (vide logo 

a seguir). Por último, embora em parte correta, a posição de Couto e Silva pode ser criticada 

por recorrer ao conceito de obrigação como processo. Como já enfatizamos acima, o 

intérprete não pode utilizá-lo como argumento para extrair soluções do ordenamento 

jurídico, porque essa ideia tem apenas um conteúdo descritivo.454 No caso da compra e venda 

de coisa incerta, o fato de a obrigação se desenvolver em direção ao adimplemento não pode 

justificar uma limitação da responsabilidade do vendedor de obter coisas em qualquer lugar 

do mundo. Ao contrário, se a obrigação tende a um fim – o adimplemento para satisfação do 

interesse do credor –, a ideia de obrigação como processo, se diz algo sobre o dever do 

devedor de coisa incerta, é que ele deve fazer tudo em seu alcance para cumprir sua 

obrigação, pois restringir esse dever significa, no resultado, dar ao devedor a possibilidade 

de não cumprir seu dever e deixar o credor insatisfeito. Sob essa perspectiva, a ideia de 

obrigação como processo não milita a favor, mas contra uma atenuação do dever do devedor. 

 A nosso ver, a chave do problema encontra-se no conceito de gênero. Tanto a 

doutrina dominante quanto Pontes de Miranda e Couto e Silva partem de um conceito 

naturalístico de gênero e depois tentam amenizar as consequências daí advindas limitando a 

responsabilidade com base em outros critérios, qual seja a delimitação do gênero, a teoria da 

                                                 
452 Cap. IV, B.III.1.(a).(cc), supra. 
453 Cap. II, B.IV.2.(d), supra. 
454 Cap. III, C.III.2.(c), supra, em especial nt. 456. 
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impossibilidade econômica e a combinação da boa-fé com a ideia de obrigação como 

processo. Se partirmos, porém, de um conceito jurídico de gênero, todos esses problemas 

caem por terra. Sendo o gênero livremente determinado pelas partes (critério subjetivo) entre 

um conjunto de coisas intercambiáveis entre si do qual um número tem de ser separado 

(concretização),455 o próprio gênero serve de parâmetro para delimitar a extensão da 

responsabilidade do vendedor. Quanto mais coisas o gênero abranger, maior será o risco de 

o devedor ter de obter a coisa em outro lugar; quanto menor o gênero, menor será seu risco. 

No caso concreto, os contornos do gênero são em princípio determinados expressamente 

pela vontade das partes, mas, na falta de acordo expresso sobre o assunto, deve-se recorrer 

aos instrumentos de interpretação do negócio jurídico, em especial às circunstâncias do caso 

concreto, às negociações precedentes entre as partes, à boa-fé e aos usos do tráfico. Logo, 

mesmo se não constar do contrato nenhuma limitação quanto à extensão do gênero, não se 

pode assumir a priori que o vendedor se obrigou a obter a coisa em qualquer lugar. Uma 

pequena empresa que sempre recorreu a fornecedores locais não pode ser forçada a buscar 

parceiros internacionais para cumprir sua obrigação, caso os fornecedores a seu alcance 

estejam, por qualquer motivo, impedidos de lhe abastecer em determinado momento. 

 Um caso paradigmático foi julgado pelo TJSP.456 Por volta de 1950, a Panambra S.A. 

– Importadora e Exportadora Panamericana Brasileira vendeu à Sociedade Metalúrgica 

Garfaco Ltda. uma quantidade de chapas de aço, constando do instrumento do contrato que 

a entrega da mercadoria estaria sujeita à “última confirmação dos fabricantes”. Passado 

algum tempo, a fornecedora da vendedora, a Societé de Vente d’Aciers Lorrains, recusou-

se a atender seu pedido e, em consequência, a Panambra S.A. anunciou que não entregaria 

as chapas de ferro. Inconformada, a compradora interpôs ação judicial exigido perdas e 

danos pelo inadimplemento contratual. O juiz de primeiro grau julgou o pedido procedente, 

do que recorreram a autora (compradora) para aumentar a indenização e a vendedora para 

inverter o decidido. O Tribunal conheceu o recurso e deu provimento ao pedido da ré 

(vendedora). Isso porque, embora a cláusula contratual dissesse “fabricantes” no plural e 

pudesse ser entendida como se referindo a diversos fornecedores, da interpretação do 

conjunto do contrato deduz-se que por “fabricantes” se devia compreender somente “Societé 

de Vente d’Aciers Lorrains”, pois ela foi referida no pedido por meio da sigla “VA”. Com 

isso, concluiu o Tribunal, a “... ré [= vendedora], intervindo, a rigor, como intermediária do 

                                                 
455 Cap. II, B.II.2.(b), supra. 
456 TJSP, 2ª Cam. Civ., Ap. Cív. n. 80.323, rel. Carmo Pinto, j. 19-2-1957, RT 46, vol. 264 (1957), 339 ss. 
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negócio, colocou-se, dentro dos têrmos da convenção, na posição cômoda de livrar-se da 

obrigação da entrega da mercadoria, uma vez não confirmado o pedido”.457 Pouco depois, 

essa decisão foi confirmada em sede de embargos: sendo vendedora obrigada, por expressa 

cláusula contratual, a adquirir as chapas apenas da empresa Societé de Vente d’Aciers 

Lorrains, “[n]ão atendido por esta o pedido de fornecimento da mercadoria, não estava a ré 

[= vendedora] obrigada a diligenciar junto a quaisquer outros fabricantes. O pedido era 

restrito a um único fornecedor”.458 Por outras palavras, o gênero do contrato restringia-se a 

chapas de ação produzidas pela Societé de Vente d’Aciers Lorrains; não sendo possível 

adquirir dela, a vendedora estava liberada por impossibilidade inicial da prestação, cuja 

consequência era a nulidade do negócio (art. 106, 2ª parte, a contrario sensu e por analogia, 

correspondente ao art. 1091, 2ª parte CC/1916).459 

 Embora o gênero em sentido jurídico seja o ponto de partida, ele não é o único 

elemento relevante. Antes, é necessário especificar as regras de impossibilidade. 

Restringindo-se a peculiaridade da obrigação de dar coisa incerta ao seu objeto mediato 

(gênero), o regulamento da impossibilidade da prestação da obrigação de dar coisa certa não 

referente ao objeto mediato da obrigação (ou seja, à coisa propriamente dita) pode ser 

aplicado à obrigação de dar coisa incerta. Daí podem ser extraídas as seguintes regras: a 

mera dificuldade (por ex., de obter no mercado a quantidade bacalhau vendido460) não exime 

o devedor da responsabilidade. A impossibilidade inicial (fática de todo o gênero ou jurídica) 

da prestação leva à nulidade do negócio jurídico (arts. 166 II e 104 II), salvo nos casos de 

negócio sob condição suspensiva ou nos concluídos para quando a prestação se tornar 

possível (impossibilidade relativa, art. 106). Se ocorrer impossibilidade objetiva 

superveniente de todo o gênero (por ex., se determinado trator vendido deixa de ser 

produzido461), o dever do devedor é extinto e ele responde se tiver culpa (art. 234, por 

analogia). Caso ocorra impossibilidade jurídica superveniente, é preciso diferenciar: se ela 

for permanente, aplicam-se as regras de impossibilidade fática superveniente por analogia 

(art. 234) e a obrigação se extingue (por ex., proibição do comércio de determinado tipo de 

                                                 
457 TJSP, 2ª Cam. Civ., Ap. Cív. n. 80.323, rel. Carmo Pinto, j. 19-2-1957, RT 46, vol. 264 (1957), 339 (340 

s.). 
458 TJSP, 1º Grupo de Cam. Civ., Emb. Infr. n. 80.323, rel. Juárez Bezerra, j. 25-2-1958, RT 47, vol. 276 (1958), 

230 (230). 
459 Em princípio, “última confirmação dos fabricantes” poderia ser compreendido como uma condição 

suspensiva, mas como a intenção das partes não era condicionar a obrigação em si, mas apenas desincumbir a 

vendedora de obter chapas de ferro de outros fornecedores, essa cláusula somente pode ser compreendida como 

uma restrição do gênero. 
460 TJSP, Ap. n. 12.081, rel. Luiz Ayres, j. 27-4-1923, RT 12, vol. 46 (1923), 186 (187 s.). 
461 TFR, 1º T., Ap. n. 25.962, rel. Amarílio Benjamin, j. 23-5-1969, RF 67, vol. 235 (1971), 119 ss. 
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madeira); se ela for temporária (e.g., embargo comercial de alguns meses em determinado 

Estado), qualquer das partes pode resolver a obrigação ou insistir em seu cumprimento 

quando ela se tornar novamente exequível (art. 475). Por último, se todo o gênero for 

atingido por impossibilidade fática parcial qualitativa (deterioração, por ex., tendo sido 

vendida soja produzida na fazenda do vendedor em determinado ano, toda a produção for 

afetada por chuva imprevisível462), o credor pode escolher entre resolver o contrato ou 

receber uma quantidade das coisas como estão com redução do preço (arts. 235 e 236, por 

analogia). 

 Em contrapartida, a impossibilidade da obrigação de dar coisa incerta segue regras 

próprias sempre que ela concernir a apenas algumas das coisas pertencentes ao gênero, mas 

sem afetar a perfeita executabilidade do negócio. O princípio subjacente ao art. 246 é o 

seguinte: enquanto subsistirem coisas suficientes do gênero para o cumprimento da 

obrigação, ou seja, enquanto a prestação ainda puder ser cumprida, o devedor não pode 

alegar impossibilidade para se liberar de seu dever obrigacional. Daí decorre que nos casos 

de impossibilidade inicial objetiva parcial quantitativa (por ex., incêndio de parte do 

armazém antes da conclusão do contrato), de impossibilidade superveniente objetiva parcial 

quantitativa (e.g., por incêndio de parte do armazém depois da conclusão do contrato), 

impossibilidade inicial parcial qualitativa (por ex., deterioração do acabamento de uma 

parte dos produtos por não estarem devidamente acondicionados antes da conclusão do 

contrato) e impossibilidade superveniente parcial qualitativa (v.g., deterioração do 

acabamento de uma parte dos produtos por não estarem devidamente acondicionados após 

da conclusão do contrato), o dever do devedor de entregar determinada quantidade de coisas 

do gênero permanece intacto.463 Sistematicamente, o resultado do art. 246 é deslocar todas 

essas hipóteses do âmbito da impossibilidade objetiva para o da impossibilidade subjetiva: 

se o devedor tiver dificuldades para conseguir a coisa para cumprir o contrato, ele responderá 

por inadimplemento (art. 475). 

 Em casos extremos em que surgir enorme desproporção entre prestação e 

contraprestação, atualmente não é necessário recorrer à teoria da impossibilidade econômica 

ou ao princípio da limitação do sacrifício para dar uma solução equânime, porque CC/2002 

já prevê mecanismos suficientes para eliminar eventuais disparidades. Se o desequilíbrio já 

existir no momento da conclusão do contrato, poderá haver lesão (art. 157) ou algum outro 

                                                 
462 TJRS, 5ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 586024366, rel. Ruy Rosado de Aguiar Jr., j. 5-8-1986, RJTJERS 21, n. 

118 (1986), 409 (especialmente 412 ss.). 
463 A impossibilidade parcial quantitativa já está abrangida na impossibilidade objetiva de algumas coisas. 
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vício da vontade que permita ao prejudicado anular o negócio jurídico (art. 178 II) e assim 

se liberar do contrato. Se, ao contrário, a desproporção surgir em momento posterior, o 

interessado poderá requerer uma correção do valor da prestação devida (por ex., se houver 

enorme oscilação cambial, art. 317) ou, presentes os requisitos do art. 478, resolver o 

contrato por onerosidade excessiva, salvo se a contraparte se oferecer para modificá-lo de 

maneira equitativa o contrato (art. 479). Por outras palavras, no sistema do direito brasileiro 

vigente, não é necessário expandir o regulamento da impossibilidade para além dos limites 

já determinados pelo legislador nem recorrer às cláusulas gerais (especialmente à boa-fé), 

porque há outros institutos jurídicos previstos em lei capazes de fornecer uma solução 

satisfatória para evitar resultados injustos. Em contrapartida, se o próprio devedor se colocar 

em uma situação difícil por culpa própria (por ex., se ele assume o risco de entregar uma 

mercadoria em determinado prazo sabendo das dificuldades de importação464 ou se ele causa 

o incêndio de seu armazém e por isso deve obter a coisa de terceiros por um preço mais alto), 

ele deve arcar com os prejuízos daí advindos, inclusive se a despesa para cumprimento for 

desproporcionalmente alta, caso em que ele responde como se tivesse destruído a própria 

coisa (“impossibilidade prática”, art. 234, 2ª parte, por analogia).465 

 Em termos conclusivos, a extensão do dever do vendedor de coisa incerta no direito 

brasileiro vigente é determinada pelo gênero, que é, por sua vez, delimitado pelas partes 

(critério subjetivo) no momento da conclusão do contrato. No caso concreto, deve-se 

interpretar o negócio jurídico, tendo em vista em primeiro lugar a vontade expressa das 

partes e, na falta dela, outros critérios, como as circunstâncias do caso, os negócios 

previamente celebrados entre elas, a boa-fé e os usos do tráfico. Sob essa perspectiva, a 

maioria dos contratos de compra e venda o gênero abrangerá, necessariamente, apenas um 

ou mais locais, pois não se pode admitir a priori que o vendedor se obrigue a obter 

determinada coisa em qualquer lugar do globo. O caminho até hoje trilhado pela literatura 

brasileira (e estrangeira) deveria ser invertido: em vez de partir de uma responsabilização 

ilimitada como regra (genus nunquam perit) e depois limitá-la, é mais adequado – e realista 

– pressupor a existência de uma limitação a ser averiguada pela interpretação do contrato. 

Apenas quando o vendedor expressamente assumir uma responsabilidade ilimitada (ou, 

excepcionalmente, se tratar de uma empresa gigante com operação em todas as partes do 

globo) pode-se admitir um gênero que abranja todas as coisas existentes no globo. As regras 

                                                 
464 TJSP, 5ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 69.560, rel. Arlindo Pereira Lima, j. 17-6-1955, RF 53, vol. 167 (1956), 

218 (220 ss.); TJSP, 1ª Cam. Cív., Ap. n. 55.696, rel. Ulisses Dória, j. 17-6-1952, RF 51, vol. 156 (1954), 256. 
465 Sobre a “impossibilidade prática”, cf. Cap. IV, A.II.3.(d), supra. 
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sobre impossibilidade da obrigação de dar coisa certa aplicam-se à obrigação de dar coisa 

incerta (diretamente ou por analogia), quando compatíveis com as peculiaridades do objeto 

mediato desta, por ex., na impossibilidade objetiva inicial e superveniente de todo o gênero 

(art. 234, por analogia). Por sua vez, quando a impossibilidade atingir apenas algumas coisas 

do gênero e não inviabilizar o perfeito cumprimento da obrigação, o devedor continua 

obrigado a cumprir integralmente seu dever (art. 246). Casos extremos são resolvidos por 

meio de outros institutos jurídicos, como a lesão (art. 157), a revisão judicial (art. 317) e a 

resolução por onerosidade excessiva (arts. 478 ss.). 

2. Análise da jurisprudência 

(a) Caso da inundação em Porto Alegre (STF e TApRS) 

 Estabelecidos os conceitos, é preciso aplicá-lo aos casos surgidos na jurisprudência. 

O mais interessante e mais citado na doutrina466 e nos repertórios467 para ilustrar a aplicação 

do art. 246 ocorreu na década de 1940 no Rio Grande do Sul. Os fatos eram os seguintes: 

em 21 de fevereiro de 1941 José Berta & Cia. Ltda. vendeu a Jafet & Cia. “mil toneladas de 

arroz ‘japonês’, quinhentas [toneladas] de segunda qualidade, tipo brilhado, com 20 a 24% 

de quebrado e as restantes quinhentas toneladas de terceira qualidade, com 24% de 

quebrados e grãos amarelos, ao preço, respectivamente, de Cr$ 3,00 e Cr$ 2,65 por saco de 

46 quilos, cif Arica468”, para ser embarcado à Bolívia em maio do mesmo ano.469 No entanto, 

em abril e maio de 1941, quando a vendedora preparava o embarque da mercadoria, 

sobreveio enorme inundação que colocou a Porto Alegre em situação calamitosa e destruiu 

quase todo o arroz dos armazéns da vendedora, tornando o restante impróprio para 

exportação.470 Pouco tempo depois, o então Presidente da República Getúlio Vargas editou 

em 30 de junho de 1941 o Decreto-Lei n. 3.378 a fim de assegurar o abastecimento do 

mercado interno, determinando que “enquanto não se normalizar a situação da lavoura 

resícola nacional, fica reservada a sua produção ao consumo do País” (art. 1º). Confrontados 

com essa situação, a compradora primeiro determinou que a vendedora pusesse a quantidade 

de arroz à sua disposição em Porto Alegre, e, mais tarde, que esse produto fosse remetido 

                                                 
466 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 3, pp. 179 s.; Diniz, Curso II, p. 101; Rodrigues, Direito Civil 

II, n. 12, p. 29, nt. 20. 
467 Bussada, Código Civil IV.1, n. 45, pp. 118 ss.; Castro, Repertório I, n. 3, pp. 11 ss.; Miranda Jr., Repertório 

I.2, n. 543, pp. 738 ss. 
468 Arica é uma cidade portuária no norte do Chile. 
469 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (650). Da decisão do STF 

consta “U$” em vez de “Cr$” (cf. STF, RExt. n. 8.493, rel. Orosimbo Nonato, j. 12-12-1944, RT 34, vol. 156 

(1945), 390 (390) = AJ 74 (1945), 170 (170)), o que para nossos fins é irrelevante. 
470 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (652). 
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para São Paulo. A vendedora negou-se a obedecer a vontade da compradora, levando-a a 

interpor ação judicial requerendo a entrega da respectiva mercadoria e a autorização para 

adquirir outra no mercado, caso a vendedora não pudesse ou se negasse a cumprir seu 

dever.471 

 Para fundamentar seu pedido, a compradora levantou dois argumentos. Primeiro, 

sendo o objeto da compra e venda um gênero, sua “individualização” (rectius: concretização) 

exigiria, nos termos do art. 207, n. 3 CCom, “... o concurso do comprador, pessoalmente ou 

por mandatário expresso ou presumido”. Não tendo isso ocorrido, a vendedora não poderia 

“... invocar caso fortuito ou fôrça maior para furtar-se ao cumprimento da obrigação, em 

obediência ao princípio de que o gênero nunca perece”. Segundo, a enchente e a proibição 

temporária de exportar do Decreto-Lei n. 3.378/1941 eximiriam a vendedora da mora, mas 

não a liberariam do dever de cumprir o contrato, pois as dificuldades já teriam desaparecido 

pouco tempo depois. Em resposta, a vendedora defendeu-se afirmando que tanto a inundação 

quanto a proibição do Decreto-Lei n. 3.378/1941 constituiriam força maior e a liberariam do 

dever de prestar nos termos do art. 202, parte final CCom. Além disso, a vendedora já teria 

efetuado a concretização, pois a mercadoria “... já havia sido pesada e ensacada, pronta para 

embarque, ao tempo da inundação...”, e, apesar disso, ela ainda teria tentado em vão obter 

no Instituto Rio Grandense de Arroz outra quantidade da mercadoria para cumprir o contrato. 

Por último, a vendedora negou estar obrigada a obedecer a vontade da compradora de 

remeter a mercadoria a São Paulo, pois isso não constaria do contrato celebrado.472 Diante 

desses argumentos, o juiz de primeiro grau julgou a ação improcedente, pois a enchente e a 

proibição legal constituiriam força maior nos termos do art. 202 CCom, cujo efeito 

resolutório liberaria a vendedora de seu dever de entregar.473 

 Inconformada com decisão, a compradora interpôs apelação reiterando seus 

argumentos. Em um longo acórdão, o Tribunal de Apelação do Rio Grande do Sul (TApRS) 

conheceu o recurso, mas lhe negou provimento. De fato, na compra e venda de coisas que 

se devem contar, pesar, medir ou assinalar (art. 207, n. 3 CCom), entendeu o TApRS, o risco 

não poderia ser transferido para a comprador antes da contagem, pesagem, medição ou 

assinalamento, mas esse argumento somente aproveitaria à compradora, se a vendedora lhe 

interpusesse uma ação “... para cobrar [...] o preço da compra e venda, relativo ao arroz 

                                                 
471 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (650). 
472 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (650). 
473 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (651). 
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destruído pela cheia”.474 A solução se encontraria, ao contrário, no caso fortuito ou força 

maior (art. 202 CCom) cujo efeito seria liberar a vendedora do dever de cumprir, liberação 

essa que não seria apenas temporária, mas permanente, pois “... [p]rejudicada a execução 

dêle [= do contrato] no tempo avençado, inadmissível seria exigi-la meses depois, em 1942, 

cessado o embargo de exportação quando outro, em verdade, era o valor da mercadoria”. Se 

a compradora não podia exigir o cumprimento do contrato, por muito maior motivo não 

poderia determinar a entrega da mercadoria em São Paulo, até porque isso implicaria uma 

mudança unilateral do contrato.475 Por último, se esses argumentos não fossem suficientes, 

completou o TApRS, o pedido da compradora ainda teria de ser indeferido por causa do 

“princípio da solidariedade humana”, pois “... no mundo civilizado, avança, pôsto que a 

mêdo, a teoria da imprevisão, que autoriza o não cumprimento do contrato, 

independentemente de caso fortuito, quando entre a prestação e a contra-prestação há tão 

grande desproporção, em conseqüência de acontecimento excepcional, que seria de presumir 

que a parte prejudicada não se teria obrigado, na forma estipulada, se houvesse previsto 

semelhante alteração na situação econômica”.476 Por outras palavras, se o vendedor não fosse 

liberado por caso fortuito e força maior (art. 202 CCom), ele o seria pela teoria da 

imprevisão. 

 Dessa decisão a compradora interpôs recurso especial ao STF alegando ofensa dos 

arts. 877 CC/1916 (correspondente ao art. 246 CC/2002) e 207 n. 3 CCom com o seguinte 

argumento: “Se a coisa comprada constituia aí um genus, quando sobreveio a inundação; se 

os efeitos comprados ainda estavam em preparação no momento da cheia[,] [...] não podia a 

ré [= vendedora] indicar força maior ou caso fortuito para eximir-se da obrigação (Código 

Civil [de 1916], art. 877), devendo suportar sozinha [os] danos sofridos pela mercadoria nos 

termos expressos do art. 207, n. III do Código Comercial)”.477 Diante desses fatos, o relator 

do acórdão, Orozimbo Nonato, conheceu o recurso, mas lhe negou provimento. A seu ver, 

de fato houve no caso a concorrência de dois casos de força maior, a inundação 

extraordinária e o fato do príncipe (Decreto-Lei n. 3.378/1941), mas eles teriam – 

excepcionalmente e contra a literalidade do art. 877 CC/1916 – um efeito liberatório. Isso 

porque, de um lado, o devedor não seria “... obrigado, em obséquio ao ‘genus nunquam 

perit’, a ir procurar a mercadoria em lugares longínquos...” e, de outro lado, porque algumas 

                                                 
474 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (651). 
475 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (652). 
476 TApRS, Ap. n. 2.124, rel. Admar Barreto, j. 4-1-1944, RF 41, vol. 98 (1944), 649 (653). 
477 STF, 2ª T., RExt. n. 8.493, rel. Orozimbo Nonato, j. 12-12-1944, RT 34, vol. 156 (1945), 390 (395) [ = AJ 

74 (1945), 170 (173)]. 
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situações como a requisição de mercadorias de um gênero e a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas seriam capazes de criar uma efetiva impossibilidade de prestar também em 

obrigações de dar coisa incerta. Em consequência, citando Medeiros da Fonseca, “... tais 

acontecimentos inevitáveis podem assim [...] constituir casos fortuitos que justifiquem o 

inadimplemento pela impossibilidade absoluta de executar...”.478 Ou seja, embora o art. 877 

CC/1916 não liberasse o devedor se houvesse caso fortuito, essa regra valeria apenas para a 

generalidade dos casos, de modo que, quando a obrigação de dar coisa incerta não pudesse 

ser executada, também nela o devedor seria liberado por caso fortuito.479 Além disso, a 

obrigação não poderia ser exigida após o retorno à normalidade, como queria a compradora, 

porque o caso fortuito teria um efeito resolutório absoluto.480 

 A importância desse caso logo chamou a atenção de Pontes de Miranda. A seu ver, 

o STF teria incorrido em dois erros ao julgá-lo. Primeiro, ele teria tratado tanto a enchente 

quanto a proibição da mesma forma, pois, sendo a obrigação de dar coisa incerta, a enchente 

não teria o poder de eximir a vendedora. Como Pontes de Miranda havia referido um pouco 

antes em seu Tratado, “... a falta de recursos do devedor nunca é suficiente para que se 

componha a figura da impossibilidade objetiva”. Na hipótese em análise, a perda de uma 

parte e a deterioração de outra parte do arroz nos armazéns da vendedora não constituiria 

qualquer impedimento, pois a compra e venda não seria “obrigação genérica restringida”. 

Segundo, ter-se-ia de indagar se o dever da vendedora era exportar ou apenas entregar a 

coisa para ser exportada, porque a prestação somente seria impossível na primeira hipótese. 

No caso, o dever da vendedora se restringiria a entregar a coisa para exportação, ou seja, o 

fato de o arroz japonês não poder ser enviado para o exterior não tornaria a obrigação 

inviável, pois a vendedora ainda poderia entregar a mercadoria. Problemas de exportação 

concerniriam apenas à compradora.481 Logo, no entender de Pontes de Miranda, em vez de 

ter liberado a devedora, o STF deveria ter julgado o pedido da compradora procedente, pois 

nem a enchente nem a inundação teriam sido suficientes para liberar a vendedora, a primeira 

porque, sendo a obrigação de dar coisa incerta sem qualquer restrição de gênero, a vendedora 

não poderia ser liberada antes da concretização (genus nunquam perit); a segunda, porque a 

proibição de exportar do Decreto-Lei n. 3.378/1941 não atingiria o dever da vendedora, visto 

                                                 
478 O trecho citado encontra-se em: Caso fortuito, n. 138, p. 191 (grifo no original). 
479 STF, 2ª T., RExt. n. 8.493, rel. Orozimbo Nonato, j. 12-12-1944, RT 34, vol. 156 (1945), 390 (396 ss.) [ = 

AJ 74 (1945), 170 (174 ss.)]. 
480 STF, 2ª T., RExt. n. 8.493, rel. Orozimbo Nonato, j. 12-12-1944, RT 34, vol. 156 (1945), 390 (400) [= AJ 

74 (1945), 170 (177)]. 
481 Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 3, pp. 179 s. 
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que seu conteúdo não era exportar, mas apenas entregar a coisa para ser exportada pela 

compradora. A impossibilidade de exportar não seria, portanto, problema da vendedora, mas 

da compradora após ter recebido a coisa. 

 À luz dos conceitos acima desenvolvidos, os termos do debate não parecem estar 

bem colocados. A impossibilidade da compra e venda de coisa incerta deve ser analisada 

conforme a fase de seu desenvolvimento: entre a conclusão e a concretização, aplicam-se as 

regras de obrigação de dar coisa certa por analogia quando a impossibilidade atingir todas 

as coisas do gênero ou não concernir as coisas do gênero propriamente dita (por ex., 

impossibilidade jurídica) e o art. 246 para os demais casos. Após a concretização, mas antes 

do cumprimento aplicam-se, como veremos a seguir,482 as regras da obrigação de dar coisa 

certa com algumas modificações (art. 245). No caso em análise a concretização desempenha, 

portanto, um papel central, porque é ela que determina qual regulamento da impossibilidade 

(da obrigação de dar coisa incerta ou da de dar coisa incerta concretizada) deve ser utilizado. 

Pelos termos do contrato, tratava-se de uma compra e venda de remessa cujo risco (da coisa) 

seria regido pela cláusula CIF:483 a vendedora tinha o dever de entregar a coisa ao 

transportador (no caso, uma empresa de transporte marítimo) e arcaria com todas as despesas 

(inclusive seguro marítimo e frete) até a chegada da mercadoria no porto de destino (Arica, 

no norte do Chile), mas os riscos seriam suportados pela compradora a partir do momento 

em que a mercadoria transpusesse a amurada do navio no porto de embarque (provavelmente 

no porto de Porto Alegre). Não havendo dispositivo expresso sobre a concretização, o risco 

da prestação se regeria pelo direito dispositivo, no caso o art. 1127 CC/1916 (correspondente 

ao art. 494 CC/2002): enquanto a quantidade de arroz não fosse entregue ao transportador, 

o risco de ter de obter outra quantidade de arroz do mesmo gênero era arcado pela vendedora, 

que não poderia alegar impossibilidade de uma parte das coisas para se liberar de seu dever 

de prestação. Logo, como uma parte da mercadoria se perdeu e outra se deteriorou nos 

armazéns da vendedora, ela não podia alegar impossibilidade, porque ela ainda suportava o 

risco da prestação. 

 Não tendo havido concretização, em princípio a vendedora somente poderia ser 

liberada se ocorresse uma impossibilidade de todo o gênero ou se ela decorresse de fato 

atinente à prestação em si. Considerando em um primeiro momento apenas a inundação, a 

impossibilidade somente poderia ocorrer, se todo o gênero perecesse ou tivesse se 

                                                 
482 Cap. IV, C.II, infra. 
483 Sobre a cláusula CIF, dentre outros, Rodrigues Jr., Comentários VI.1, Com. art. 494, pp. 155 s.; Canaris, 

HandelsR § 22, Rdnr. 20. 
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deteriorado. Tanto o juiz de primeiro grau, quanto o TApRS, o STF e Pontes de Miranda 

partem do pressuposto de que haveria uma compra e venda de coisa incerta “de gênero 

irrestrito” à qual se aplicaria a máxima genus nunquam perit. Como vimos acima, porém, 

nem a distinção da obrigação de dar coisa incerta em de gênero restrito e de gênero irrestrito 

se sustenta diante do conceito jurídico de gênero, nem se pode adotar a máxima genus 

nunquam perit para obrigar o devedor a obter coisas do gênero em qualquer outro lugar. O 

mais correto seria interpretar o contrato em vista da vontade das partes, de suas negociações 

antecedentes, da boa-fé e dos costumes do tráfico para determinar até que ponto seria 

exigível da vendedora obter no mercado arroz japonês para cumprir seu dever. No caso, a 

vendedora não produzia ela mesma o arroz japonês, mas o adquiria de produtores da região 

e o revendia para terceiros, como a compradora (Jafet & Cia.). Sendo ela um 

intermediário,484 em princípio a perda e a deterioração da mercadoria em seus armazéns não 

poderiam ser alegadas como impossibilidade para se eximir de seu dever antes da 

concretização, pois adquirir e revender arroz de produtores faziam parte de suas atividades 

normais. No entanto, como se deduz dos fatos relatados nos acórdãos, a atividade da 

vendedora não abarcava todas regiões do Brasil, nem outros países, mas apenas o Estado do 

Rio Grande do Sul. Logo, tendo em vista as circunstâncias concretas e mesmo a boa-fé, o 

gênero do contrato não era apenas o arroz de seus armazéns, nem todo e qualquer arroz 

japonês produzido no Brasil ou no mundo, mas apenas aquele produzido no Estado do Rio 

grande do Sul. 

 No caso, certamente não ocorreu a perda de todo o gênero, porque a vendedora não 

alegou a destruição de todo o arroz da região e mesmo ela ainda tinha após a inundação uma 

certa quantidade de arroz deteriorado. A única forma de liberar a vendedora por causa da 

inundação seria, portanto, encontrar outro motivo diferente da impossibilidade. No direito 

brasileiro vigente, a saída encontra-se na resolução do contrato por onerosidade excessiva 

(arts. 478 ss.): por esse dispositivo, em contratos de execução não instantânea, se a prestação 

de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, 

em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o devedor pode resolver o 

contrato, salvo se o credor se oferecer para modificar o contrato equitativamente. No caso 

em análise, todos os requisitos estavam presentes: como a prestação da vendedora de 

                                                 
484 Se ela fosse a própria produtora, não havendo disposição ou outros indícios em sentido contrário no contrato, 

o gênero se restringiria à própria produção, como corretamente interpretou Ruy Rosado de Aguiar Jr. em: 

TJRS, 5ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 586024366, rel. Ruy Rosado de Aguiar Jr., j. 5-8-1986, RJTJERS 21, n. 118 

(1986), 409 (412). 
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entregar uma quantidade de arroz japonês se tornou extremamente difícil (ela tentou debalde 

obter a mercadoria no Instituto Rio Grandense de Arroz) por causa da inundação sem 

precedentes na história do Estado do Rio Grande do Sul, seria de pressupor que, por causa 

dessa catástrofe, o preço do arroz devesse ter subido e a compradora teria grande vantagem, 

se obtivesse a mercadoria pelo preço anterior. Em consequência, embora a inundação não 

liberasse a vendedora por causa de impossibilidade da prestação, ela poderia resolver o 

contrato por onerosidade excessiva. O mesmo resultado poderia ser alcançado na época com 

recurso à teoria da imprevisão e da cláusula rebus sic stantibus, as quais já eram bastante 

aceitas na doutrina485 e tendiam a ser acolhidas na jurisprudência486. Era correta, portanto, a 

solução subsidiária dada pelo TApRS.  

 Sob esse ponto de vista, não seria necessário recorrer à caso fortuito ou força maior, 

como fizeram o TApRS e o STF. Como já demonstramos acima, os conceitos de caso fortuito 

e força maior não tem lugar na responsabilidade civil contratual do direito brasileiro, porque 

ele se sobrepõe com o regulamento de impossibilidade e encobre o fato de o elemento 

decisivo para determinar se alguém tem dever de indenizar não ser a existência ou não de 

caso fortuito ou força maior, mas de culpa (em sentido lato).487 Por esse motivo, a tentativa 

de Medeiros da Fonseca (alegada por Orozimbo Nonato) de atribuir ao caso fortuito um 

efeito liberatório quando ele não concerne a algumas coisas do gênero, mas a ele todo ou à 

prestação, não pode ser seguida. Já a proibição de exportar do Decreto-Lei n. 3.378/1941 

não poderia em hipótese alguma liberar a vendedora, pois o contrato já estaria resolvido por 

motivo anterior. Em verdade, essa proibição somente seria relevante, se as partes tivessem 

celebrado um contrato de compra e venda após a enchente, pois, já sabendo das dificuldades 

inerentes ao negócio, não haveria um rompimento do sinalagma funcional e elas não 

poderiam se valer da resolução por onerosidade excessiva. O Decreto-Lei n. 3.378/1941 

geraria, então, impossibilidade jurídica superveniente temporária, pois a proibição não 

deveria durar por tempo indeterminado, mas somente enquanto a situação da lavoura resícula 

não se normalizasse (art. 1º). Em consequência, o contrato não se resolveria ipso iure, mas 

permaneceria em um estado de pendência durante o qual qualquer das partes poderia resolver 

o contrato (art. 475), mas sem pedir perdas e danos. Se nenhuma delas se manifestasse, a 

                                                 
485 Por ex., Carvalho Monteiro, RF 40, vol. 94 (1943), 242 ss.; Lins, RF vol. 40 (1923), 512 ss. 
486 Aparentemente, a primeira decisão reconhecendo a teoria da imprevisão no direito brasileiro foi de lavra do 

juiz Emmanuel de Almeida Sodré em 27 de junho de 1933 – Cf. AJ 27 (1933), 215 ss. 
487 Cap. IV, A.II.3, supra. 
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compradora poderia fazer valer sua pretensão em juízo quando a situação retornasse ao 

estado de normalidade. 

 Em resumo, o juiz de 1º grau, o TApRS e o STF acertaram no resultado ao liberar a 

vendedora do dever de prestar, mas pecaram nos fundamentos. Tanto à luz do direito da 

década de 1940 quanto do direito hoje vigente não seria necessário abrir uma exceção à 

norma do art. 246 (correspondente aos arts. 877 CC/1916) para liberar a vendedora. Em 

ambos os casos, ela não podia ser liberada por impossibilidade, porque ainda existiam coisas 

do gênero no Estado do Rio Grande do Sul, mas por onerosidade excessiva, que lhe 

permitiria resolver o contrato. A proibição do Decreto-Lei n. 3.378/1941 era irrelevante aqui, 

porque a inundação já era uma causa suficiente para liberar a vendedora; somente se o 

contrato fosse celebrado após a inundação ela poderia constituir uma causa de 

impossibilidade jurídica superveniente temporária. Logo, ao contrário do que a literatura e 

os repositórios de jurisprudência deixam entender, esse caso não versa propriamente sobre 

compra e venda de coisa incerta, mas sobre onerosidade excessiva. O regulamento da 

obrigação de dar coisa incerta sobre impossibilidade constitui mero pressuposto para 

aplicação desse instituto, pois um dos requisitos da onerosidade excessiva é, como vimos, a 

possibilidade da prestação.488 Diante dessas conclusões, é especialmente curiosa a posição 

de Pontes de Miranda. Tendo adotado os conceitos de impossibilidade econômica e o 

princípio do limite do sacrifício como mecanismos de atenuar o dever do devedor de coisa 

incerta, o esperado seria ele ter de alguma forma liberado ou pelo menos atenuado a 

responsabilidade da vendedora. Sua conclusão não apenas levaria a um resultado iníquo 

(manter a vendedora obrigada apesar de uma catástrofe sem precedentes), como ainda 

contradizia sua própria teoria. 

(b) Caso da compra e venda de milho amarelão (TJSP) 

 Um outro caso interessante foi analisado pelo TJSP em 1961.489 Manoel Rodrigues 

& Filhos Ltda. vendeu a Massao Matida determinada quantidade de milho amarelão por um 

certo preço. Não tendo sido fixado uma data para o cumprimento, o comprador interpelou a 

vendedora, que se negou a entregar a mercadoria, porque o governo do Rio Grande do Sul 

havia proibido (após a celebração do contrato) a saída de cereais do Estado. Inconformado 

com essa negativa, o comprador ingressou em juízo pedindo a resolução (“rescisão”) do 

                                                 
488 Cap. IV, A.II.3.(d), supra. 
489 TJSP, 4ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 111.455, rel. Tácito M. de Góes Nobre, j. 20-10-1961, RT 51, vol. 325 

(1962), 237 ss. 
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contrato por inadimplemento e a respectiva indenização do dano emergente e lucro cessante, 

que consistiriam na diferença entre o preço da data da conclusão do contrato e o do dia da 

interpelação, mais honorários advocatícios e custas judiciais. A vendedora redarguiu que ela 

não estaria obrigada a entregar a mercadoria, porque o milho amarelão teria de ser comprado 

apenas no Rio Grande do Sul e, não podendo milho desse Estado sair dele, seu dever não 

poderia ser exigido. O juiz de 1º grau julgou a ação improcedente. Segundo ele, a proibição 

de saída de cereais do Rio Grande do Sul seria um caso de força maior que liberaria a 

vendedora de qualquer responsabilidade. Acrescentou, ainda, que a possibilidade de a 

vendedora adquirir o milho amarelão em outro lugar fora do Rio Grande do Sul não poderia 

obrigá-la neste caso, porque, conforme relato do corretor do negócio, o produto deveria ser 

embarcado apenas neste Estado, e não em outros.490 Em termos claros, para o juiz de 1º grau 

o gênero da compra e venda de coisa incerta seria restrito ao milho amarelão produzido no 

Rio Grande do Sul; caso ele não pudesse ser, por qualquer motivo, enviado para o local de 

cumprimento (aqui qualquer outro Estado fora o Rio Grande do Sul – o acórdão não indica), 

a vendedora seria liberada por força maior. 

 Insatisfeito com essa decisão, o comprador interpôs apelação. O TJSP conheceu o 

recurso e deu-lhe provimento com os seguintes argumentos: a proibição levantada pelo 

governo do Rio Grande do Sul de fato poderia constituir uma força maior por fato do príncipe 

e, assim, excluir a responsabilidade da vendedora. No entanto, isso somente valeria “... se 

tivesse ficado estabelecido, na avença, que o milho seria do Rio Grande do Sul”. Como da 

notificação somente constaria “... que a ré se comprometera à venda de certa quantidade de 

milho amarelão, pura e simplesmente...”, se o mercado do Rio Grande do Sul não tivesse o 

suficiente à disposição, a vendedora teria de “... suprir-se em qualquer outro”. Nas próprias 

palavras do TJSP: “O vendedor que realiza o negócio sem o estabelecimento de condições 

expressas ou, pelo menos, costumeiras no mercado, não pode, unilateralmente, sob a 

alegação de que o mercado com que contava para suprir-se falhou, liberar-se do 

cumprimento da compra e venda. Para isso seria necessário provar que nenhum outro 

mercado poderia valer-lhe, pois, só aí estaria configurada a impossibilidade correspondente 

à fôrça-maior”. Excluída a impossibilidade, a onerosidade excessiva também não ajudaria a 

vendedora, pois ela “... poderia, sem o perigo de ruína a que visa obstar a regra ‘rebus sic 

stantibus’, suprir-se em outras praças, para atender ao fornecimento para o réu. Os prejuízos 

                                                 
490 TJSP, 4ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 111.455, rel. Tácito M. de Góes Nobre. J. 20-10-1961, RT 51, vol. 325 

(1962), 237 (237). 
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que daí lhe pudessem advir seriam, apenas, os normais, a que estão sujeitos os que 

comerciam e que não podem pretender que os contratos, sòmente, sejam cumpridos quando 

lhes propiciem lucros...” Ou seja, embora a vendedora pudesse ter prejuízo em ter de adquirir 

a coisa em outro mercado, ele não seria exorbitante a ponto de justificar sua liberação. 

Consequentemente, o contrato foi resolvido e a vendedora foi condenada a pagar perdas e 

danos.491 

 Ao contrário do caso anterior sobre a venda de arroz japonês, neste a lei (em sentido 

amplo) proibindo a saída de arroz do Estado do Rio Grande no Sul foi o único fator 

impeditivo do cumprimento da obrigação. Em princípio, a pergunta decisiva consistiria em 

saber, se essa proibição constituiria in concreto uma impossibilidade jurídica superveniente 

liberatória, como entendeu o juiz de 1º grau, ou se ela seria no caso irrelevante. Como bem 

anotou o TJSP, a análise dessa pergunta depende da extensão do gênero: se ele abrangesse 

apenas o milho amarelão produzido no Rio Grande do Sul, a vendedora estaria liberada, mas 

se ele fosse mais extenso e abrangesse outros mercados, ela continuaria obrigada a prestar. 

Dessa forma, o TJSP identificou o ponto central do caso, mas a nosso ver se equivocou pelo 

modo como tentou resolvê-lo. Do simples fato de as partes não terem indicado o Estado do 

Rio Grande do Sul como origem do milho amarelão a ser entregue não se pode concluir que 

a vendedora deveria suprir-se “em qualquer outro” nem lhe impor o ônus de “... provar que 

nenhum outro mercado poderia valer-lhe”. Ao fazer isso, o TJSP partiu implicitamente da 

máxima genus nunquam perit e da possibilidade de excepcioná-la apenas quando fosse 

provado o perecimento de todo o gênero do globo, o que, como vimos,492 não pode ser aceito. 

Em verdade, o intérprete tem de fazer o caminho contrário, ou seja, em regra o devedor não 

se obriga a conseguir a coisa em qualquer mercado do mundo, mas apenas daquele no qual 

está habituado a atuar, salvo se puder ser extraído algo diverso da interpretação do contrato. 

No caso, como as partes não acordaram expressamente a respeito, a limitação deveria ser 

extraída a partir das relações antecedentes entre elas, da boa-fé e dos costumes do tráfico. 

Ora, se o corretor reconheceu que o milho deveria ser embarcado no Rio Grande do Sul e o 

mercado normal de abastecimento da vendedora era esse Estado, os usos do tráfico já 

permitiam entender que o gênero se restringia apenas ao milho produzido no Rio Grande do 

Sul. Ao contrário do que exigiu o TJSP, a vendedora não precisava estabelecer esses usos 

costumeiros de maneira expressa no contrato. 

                                                 
491 TJSP, 4ª Cam. Cív., Ap. Cív. n. 111.455, rel. Tácito M. de Góes Nobre. J. 20-10-1961, RT 51, vol. 325 

(1962), 237 (238). 
492 Cap. IV, B.III.1.(d), supra. 
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 Por esse motivo, o TJSP equivocou-se em reverter a decisão do juiz de 1º grau. 

Embora o fato de o gênero abranger apenas o milho amarelão produzido no Rio Grande do 

Sul não estivesse expresso no contrato, isso decorria dos usos do tráfico e das circunstâncias 

no momento de sua conclusão. A vontade expressa das partes não é o único critério relevante 

para determinar o gênero e os usos do tráfico não precisam ser expressamente previstos para 

serem considerados. Ao mesmo tempo, não foi correto impor à vendedora o dever de obter 

a mercadoria em qualquer outro mercado, salvo se provasse sua extinção em todo eles, prova 

essa que seria, aliás, impossível e, nesse sentido, diabólica. O correto seria, portanto, admitir 

a liberação da vendedora por impossibilidade jurídica superveniente da prestação, pois, 

embora o milho existisse e pudesse ser obtido pela vendedora, ele não poderia ser enviado 

para o local determinado pelo comprador por impedimento de ordem jurídica. Como essa 

impossibilidade era temporária (algum dia a proibição certamente seria levantada), o 

comprador poderia exigir a entrega após o restabelecimento das condições, se a vendedora 

não optasse por resolver o contrato (art. 475),493 mas enquanto perdurasse a proibição, ele 

não poderia fazer valer sua pretensão. Ao contrário do caso anterior sobre o arroz japonês, a 

onerosidade excessiva (cláusula rebus sic stantibus) não precisaria ser analisada, porque o 

vendedor poderia ser liberado por impossibilidade. 

(c) Caso do impacto da eclosão da Segunda Guerra Mundial sobre uma venda de aparas de 

papel (TApSP) 

 Um terceiro caso interessante para os fins do presente trabalho ocorreu no final da 

década de 1930.494 Em 24 de março de 1939 Alfredo Bisordi vendeu a M. Gerab & Maluf 

20.000 quilos de aparas de papel por $230 o quilo. Pelo contrato, a compradora retiraria toda 

semana parcelas de 300 a 500 quilos do estabelecimento do réu, ficando estabelecido que o 

vendedor não poderia vender aparas de papel a terceiros enquanto a compradora não tivesse 

recebido toda a mercadoria que lhe fora vendida, sob pena de 1:000$000. Nos meses 

seguintes, o contrato foi executado conforme o combinado, tendo a compradora retirado 

9.511 quilos de aparas de papel por 2:186$420 até 27 de dezembro de 1939. Logo depois, 

porém, o vendedor deixou de cumprir sua obrigação, forçando a compradora a adquirir a 

mercadoria por um preço mais alto no mercado para continuar seus negócios. A fim de 

recuperar os prejuízos daí advindos, a compradora interpôs ação em face do vendedor para 

                                                 
493 Sobre a impossibilidade temporária, cf. Cap. IV, A.II.3.(d), supra. 
494 TApSP, 4ª Cam. Civ., Ap. n. 16.692, rel. Meirelles dos Santos, j. 27-8-1942, RT 32, vol. 141 (1943), 162 

ss. 
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compeli-lo a entregar o restante das aparas de papel (10.489 quilos) e indenizar pelos 

prejuízos decorrentes, a serem liquidados em execução, mais juros moratórios, custas e 

honorários advocatícios. Em contestação, o vendedor reconheceu não ter cumprido o restante 

do contrato, mas alegou que não o podia ter feito, porque houve enorme escassez de papel e 

dificuldade de transporte devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial em setembro de 

1939. Por conseguinte, ter-se-ia configurado um caso de força maior, cujo efeito seria liberá-

lo do dever de cumprir o restante de sua obrigação e eximi-lo de arcar com quaisquer danos 

experimentados pela compradora pela falta da entrega.495 

 O juiz de 1º grau acatou a defesa do vendedor e julgou a ação improcedente. A seu 

ver, teria sido suficientemente provado que o contrato não poderia ser cumprido a termo 

devido às consequências do estouro da Segunda Guerra Mundial, que consistiria em uma 

força maior e, por esse motivo, eliminaria a culpa do vendedor. Embora no caso não fosse 

claro, se de fato havia impossibilidade absoluta (liberatória) ou mera dificuldade (não 

liberatória) da prestação, na dúvida o “prudente arbitrio do juiz” em vista das circunstâncias 

concretas permitiria decidir pela existência da primeira. Isso somente não valeria, se o 

vendedor tivesse assumido os riscos da força maior de maneira expressa, o que não teria 

ocorrido. Por esses motivos, o vendedor estaria livre do dever de prestar, mas deveria 

devolver a importância de 2:413$580, diferença entre a soma recebida a título de 

adiantamento e o valor da mercadora efetivamente entregue. Já a cláusula penal de 

1:000$000 não precisaria ser paga, seja porque não houve inadimplemento culposo do 

vendedor, seja porque ela havia sido prevista somente para o caso de o vendedor alienar 

aparas de papel a terceiros antes de ter cumprido toda a avença com a compradora.496 

Inconformada com esse resultado, a compradora interpôs apelação ao Tribunal de Apelação 

de São Paulo (TApSP), que conheceu o recurso, mas negou-lhe provimento e confirmou a 

sentença pelos seus fundamentos.497 

 Esse julgado pode ser questionado tanto em sua fundamentação quanto em suas 

consequências. Em nenhum momento nem o juiz de 1º grau nem o TApSP preocuparam-se 

em determinar a natureza do negócio envolvido. Tendo sido celebrada uma compra e venda 

pela qual o vendedor se obrigou a entregar à compradora uma quantidade de aparas de papel 

                                                 
495 TApSP, 4ª Cam. Civ., Ap. n. 16.692, rel. Meirelles dos Santos, j. 27-8-1942, RT 32, vol. 141 (1943), 162 

(162 s.). 
496 TApSP, 4ª Cam. Civ., Ap. n. 16.692, rel. Meirelles dos Santos, j. 27-8-1942, RT 32, vol. 141 (1943), 162 

(163 s.). 
497 TApSP, 4ª Cam. Civ., Ap. n. 16.692, rel. Meirelles dos Santos, j. 27-8-1942, RT 32, vol. 141 (1943), 162 

(162). 
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que ele não tinha, mas deveria adquirir no mercado, havia, sem dúvida, uma compra e venda 

de coisa incerta. Disso se deve extrair uma primeira conclusão importante: como a compra 

e venda de coisa incerta envolve necessariamente certo grau de especulação e, salvo restrição 

do contrato, o gênero não abrange apenas o que o vendedor tem, mas todas as coisas a seu 

alcance, a mera ocorrência de força maior não é, por si só, suficiente para liberá-lo do dever 

de prestar. Seria necessária a perda de todo o gênero ou a ocorrência de um evento que 

atingisse a prestação (por ex., uma proibição de comércio). No caso em análise, a extensão 

do gênero não foi expressamente delimitada no contrato, mas do fato de o vendedor 

normalmente adquirir sua mercadoria de fornecedores estrangeiros deduz-se que o gênero 

era mais amplo do que os estoques do vendedor e abrangia pelo menos alguns mercados 

estrangeiros. Ao mesmo tempo, não tendo sido a prestação em si atingida, o devedor de coisa 

incerta somente poderia ser liberado, se provasse a perecimento de todo o gênero (art. 246), 

o que no caso certamente não ocorreu, pois a compradora conseguiu obter aparas no mercado 

por preço superior. Em consequência, o vendedor não poderia se liberar segundo as regras 

de impossibilidade e ao menos em princípio continuaria obrigado a cumprir sua obrigação. 

A única possibilidade de se eximir de seu dever seria recorrer ao instituto da onerosidade 

excessiva, mas faltam dados para averiguar, se todos os seus requisitos estavam presentes. 

 Para a teoria da compra e venda de coisa incerta no direito brasileiro, esse caso 

levanta dois aspectos importantes. Primeiro, novamente nos confrontamos com a imprecisão 

do conceito de força maior (e caso fortuito) e sua inutilidade para resolver problemas 

concretos. Apesar de a eclosão de guerra constituir hipótese típica de força maior, não se 

pode sempre extrair daí nem a liberação do devedor, nem a ausência do dever de indenizar. 

Mesmo se estourar um conflito armado e ele dificultar o acesso do devedor de coisa incerta 

a suas fontes de abastecimento, isso não significa que ele não possa contornar a dificuldade 

adquirindo em outros mercados acessíveis. No caso em análise, se a compradora conseguiu 

obter aparas de papel no mercado, por que o vendedor não o poderia? Em princípio, ele está 

obrigado a tanto pela própria natureza especulativa da compra e venda de coisa incerta, sendo 

apenas liberado quando ele experimentar enorme prejuízo por circunstâncias imprevisíveis 

e fora de seu controle (onerosidade excessiva). Nesse contexto, a imprecisão de força maior 

(e caso fortuito) somente atrapalha por levar a uma desconsideração dos regulamentos da 

impossibilidade e da onerosidade excessiva. Segundo, salta aos olhos a importância de 

interpretar com cuidado o negócio jurídico para determinar a extensão do gênero no caso 

concreto. A distinção entre impossibilidade e mera dificuldade é essencial, mas ela deve ser 

feita levando em conta as peculiaridades do negócio em análise. A chave da correta aplicação 
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da impossibilidade na obrigação de dar coisa incerta encontra-se sempre na delimitação do 

gênero in concreto; não havendo extinção do gênero (nem da executabilidade da prestação 

em si), há mera dificuldade, da qual o devedor somente pode se liberar quando estiverem 

presentes os requisitos da onerosidade excessiva. 

3. Problemas específicos próximos 

 Até aqui a impossibilidade na compra e venda de coisa incerta foi analisada tendo 

em vista o caso típico, ou seja: uma quantidade de um gênero é vendida a apenas um 

comprador e entre a conclusão do contrato e a concretização ocorre um evento que atinge ou 

a prestação em si, ou uma parte ou todo o gênero das coisas. Embora esse seja a hipótese 

que o legislador tinha em mente ao elaborar os arts. 243 ss., a prática da compra e venda de 

coisa incerta oferece situações mais complexas cuja solução não é prevista em lei. A seguir, 

trataremos de três hipóteses específicas mais recorrentes, nomeadamente: a do envio 

conjunto de mercadorias a dois ou mais compradores (a), a da impossibilidade de cumprir 

todos os contratos de compra e venda por perda ou deterioração de parte do gênero (b) e a 

da venda de determinada quantidade por estimativa (c). Em cada uma delas verificaremos a 

importância de dominar todo o regulamento da compra e venda de coisa incerta para resolver 

um caso concreto, desde o conceito de gênero, passando pela concretização e chegando nos 

distúrbios da relação jurídica. 

(a) Envio conjunto de coisas a dois ou mais compradores: o caso do navio de coque 

 A primeira hipótese ocorre quando um único vendedor celebra dois ou mais contratos 

de compra e venda de coisas do mesmo gênero com compradores diferentes, mas envia as 

coisas vendidas conjuntamente para serem separadas no momento da entrega. Como 

exemplo base podemos retomar o famoso caso do navio de coque, levantado por Jhering em 

meados do século XIX para criticar a teoria de Thöl:498 o estabelecimento comercial “N” 

vendeu a “A” 30.000 quilos de coque a ser entregue na cidade “X” e 30.000 quilos de coque 

a “B” para ser entregue na cidade “Z”. Para efetuar o transporte, “N” contratou “P” e 

entregou-lhe 60.000 quilos de coque sem separar qual parte seria destinada a “A” e qual seria 

a “B”. “P” embarcou 40.000 quilos em um navio grande e 20.000 quilos em um navio menor. 

Na noite anterior à partida, uma forte tempestade levou à destruição do carregamento da 

embarcação menor. “P” dirigiu-se então à cidade “X”, entregou 30.000 quilos da mercadoria 

a “A”, navegou até a cidade “Z” e entregou o restante (10.000 quilos) a “B”. Pouco depois, 

                                                 
498 Cap. III, A.II.1.(b), supra. 
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“N” cobrou de “B” o valor correspondente aos 30.000 quilos de coque, mas o segundo 

recusou-se a pagar além do valor dos 10.000 quilos recebidos.499 Essa hipótese poderia 

ocorrer com quaisquer outras commodities (soja, açúcar, álcool etc.) ou mesmo com 

produtos industrializados. Em todas elas, o motivo desse envio conjunto não é uma mera 

comodidade ou capricho do vendedor, mas uma forma de reduzir custos de transporte: 

tivesse o vendedor de separar já no momento do embarque o coque destinado a cada um dos 

compradores, ele teria uma despesa adicional que, em última instância, se reverteria em um 

maior preço para ambos os compradores.500 

 Embora uma parte da literatura brasileira afirme seguir a teoria de fornecimento de 

Jhering, o caso do navio de coque não é nem sequer citado. A única exceção é, como sói 

acontecer, Pontes de Miranda. A seu ver, no caso de envio conjunto de coisas a dois ou mais 

credores (“remessa coletiva”), haveria duas soluções possíveis: “... ou se há de considerar a 

massa total como concretização pro indiviso (e então todos os credores correm o risco da 

viagem, por haver comunhão de interesses), ou como primeiro passo para a concretização, 

como se algum devedor tivesse de prestar vinte coisas a cinco credores, primeiro elegesse 

vinte e deixasse para depois a eleição das outras”.501 Ou seja, a entrega de coisas em conjunto 

para o transportador ou significaria uma concretização para todos e o risco do transporte 

seria suportado conjuntamente por todos os credores, ou, no que Pontes de Miranda não é 

muito claro, haveria um mero ato preparatório de concretização em que o devedor apenas 

destinaria uma parte da coisa enviada para um dos credores. Nessa segunda hipótese, o 

credor cuja quantidade foi separada somente tomaria o prejuízo, se todas as coisas 

perecessem, e os demais somente assumiriam o risco da coisa quando a sua parte fosse 

efetivamente concretizada. Em princípio, conclui Pontes de Miranda, não seria possível 

dizer qual dos casos ocorreria em concreto; o risco do transporte em remessa conjunta 

somente seria suportado por todos os credores, quando se devesse supor que eles teriam de 

admitir essa espécie de envio.502 Do contrário, o risco do transporte até a efetiva 

concretização seria suportado pelo vendedor. 

 A nosso ver, apesar de ser em boa parte correto, esse entendimento precisa ser 

refinado. Sob o aspecto dogmático, esse caso do coque é uma compra e venda de remessa 

com uma peculiaridade: em vez de a coisa vendida já ser separada no momento de entrega 

                                                 
499 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (367 s.). 
500 Jhering, JherJb 4 (1861), 366 (368). 
501 Tratado XXII, § 2698, n. 5, p. 183. 
502 Tratado XXII, § 2698, n. 5, pp. 183 s. 
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ao transportador, ela continua misturada com as coisas do mesmo gênero destinadas a outro 

comprador e somente é efetivamente separada no momento em que o transportador entrega 

a coisa a cada um dos compradores. No direito civil brasileiro, as partes podem regulamentar 

a distribuição do risco como melhor lhes aprouver, mas, se nada dispuserem, a norma para 

tratar desse caso é o art. 494: tendo o CC seguido a teoria do fornecimento tal como 

concebida por Jhering para a compra e venda de remessa,503 o risco da coisa (e da prestação) 

transfere-se para os compradores quando o vendedor já tiver feito tudo o que lhe é exigível 

segundo o conteúdo da obrigação, ou seja, quando ele entrega a mercadoria ao transportador. 

A partir desse momento, se as coisas se perderem ou se deteriorem, o prejuízo econômico é 

suportado pelos compradores, e isso independentemente de se dever supor que eles teriam 

assumido o risco. Por outras palavras, há uma concretização intermediária, ou, para utilizar 

a terminologia alemã, concretização em fases: com a entrega da coisa ao transportador, o 

gênero de ambas as obrigações se restringe à quantidade entregue, sendo a concretização 

final realizada pelo transportador com a efetiva entrega de uma quantidade separada. Logo, 

Pontes de Miranda deve ser seguido neste ponto, mas com a seguinte ressalva: no direito 

brasileiro vigente não se deve perguntar, se diante do caso concreto se deveria supor uma 

assunção conjunta do risco por todos os compradores, pois, salvo se as partes estipularem 

em sentido contrário, necessariamente incide a regra dispositiva do art. 494. 

 Falta ainda determinar os efeitos da impossibilidade fática total (perda) e parcial 

qualitativa (deterioração). Se todas ou uma parte as coisas entregues se perderem ou se 

deteriorarem durante o transporte, a situação do vendedor é sempre a mesma: ele tem o 

direito de exigir o preço integral de todos os compradores, pois o risco da coisa já foi 

deslocado para a esfera jurídica dos últimos. O problema surge na relação entre os 

compradores. Caso todas as coisas entregues ao transportador se percam ou todas se 

deteriorarem de maneira igual, nenhum deles recebe nada (na primeira hipótese) ou cada um 

deles recebe a quantidade de coisas a que tinham direito (na segunda hipótese). Caso, porém, 

não o gênero inteiro, mas apenas uma parte dele se perca ou se deteriore, a saída é repartir 

o prejuízo entre os compradores segundo a porcentagem que cada um receberia, ou seja, se 

o comprador “C1” tem direito a 50% e o comprador “C2” tem direito aos outros 50%, se 

metade da quantidade entregue ao transportador se perder, cada um receberá 50% do 

restante, ou seja, 25% do que tinha inicialmente direito. Da mesma forma, se 50% se perder, 

20% se deteriorar e apenas 30% restar intacto, cada um dos compradores poderá exigir 

                                                 
503 Cap. III, A.IV.3.(b), supra. 
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metade do restante deteriorado (10%) e metade do restante intacto (15%). Logo, pelo direito 

brasileiro vigente, o caso proposto por Jhering seria resolvido da seguinte forma: tanto “A” 

quanto “B” teriam direito a 30.000 quilos de coque dos 60.000 quilos entregues por “N” ao 

transportador “P”. Como não havia nenhuma disposição contratual em sentido contrário, o 

risco passaria a ser suportado por “A” e “B” a partir da entrega dos 60.000 quilos a “P”, cada 

um com 50% de responsabilidade. Tendo o navio menor com 20.000 quilos se perdido, o 

prejuízo deveria ser repartido entre os dois, ou seja, embora “A” e “B” tivessem de pagar 

todo o preço, cada um deles só teria o direito de receber 20.000 quilos. Logo, “B” teria de 

pagar todo o preço a “N”, mas poderia exigir de “A” a entrega de 10.000 quilos de coque a 

que tinha direito. 

(b) Impossibilidade de cumprir diversos contratos de compra e venda por perda ou 

deterioração de parte do gênero 

 Uma hipótese próxima, mas substancialmente diferente da anterior é a seguinte: um 

vendedor celebra dois contratos de compra e venda de coisa incerta (por ex., de sua produção 

de laranja) com os compradores “C1” e “C2” para ser entregue logo após a colheita. Entre a 

celebração de todos os contratos e a concretização, ocorre uma mudança climática 

inesperada (como uma seca ou uma geada) cujo efeito é reduzir a colheita à metade do 

inicialmente esperado. Como o vendedor só tem coisas suficientes para cumprir um dos 

contratos, surge então o seguinte problema: o vendedor deve entregar uma parte da produção 

para cada um dos compradores ou a apenas um deles? No segundo caso, qual dos 

compradores teria prioridade? Essa hipótese é recorrente em compra e venda de coisa futura 

(em especial, de commodities), pois não raras vezes a produção já é vendida antes mesmo 

de ser iniciada como forma de financiamento. Notem-se as diferenças desta hipótese para a 

do item anterior: aqui houve um impedimento surgido entre a conclusão do contrato e sua 

concretização, enquanto lá o vendedor separou a coisa a ser entregue para dois ou mais 

compradores (concretização intermediária), mas durante o transporte uma parte da produção 

se perdeu ou se deteriorou. Aqui o risco da prestação e da coisa não podem ter sido 

transferidos para o comprador, porque não houve nem concretização nem entrega; lá o risco 

da prestação e da coisa são deslocados para as esferas jurídicas dos compradores no momento 

em que ela é entregue ao transportador (art. 494). Aqui o risco da coisa corre por conta do 

vendedor, que suporta o prejuízo, e discute-se apenas como ele pode ou deve adimplir suas 

obrigações tendo em vista o restante insuficiente de coisas; lá o vendedor sempre recebe todo 
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o preço, porque o risco da coisa é dos compradores, e discute-se apenas como o prejuízo 

deve ser repartido entre eles. 

 A maioria da literatura brasileira sobre obrigação de coisa incerta desconhece esse 

problema.504 Dentre os poucos que se manifestam brevemente a respeito, encontram-se duas 

correntes. De um lado, Pontes de Miranda sustenta que o vendedor deve dividir o restante 

de maneira proporcional entre os compradores.505 Assim, por ex., se “V” vender a “C1” e a 

“C2” 10.000 sacas de açúcar de sua produção na safra de 2017 na proporção de 50% para 

cada um e devido ao excesso de chuvas só forem produzidas 8.000 sacas, ele teria de entregar 

4.000 sacas a “C1” e 4.000 sacas a “C2”, e isso independentemente de qual contrato tiver 

sido celebrado ou tiver vencido primeiro. De outro lado, Barros Monteiro tenta solucionar o 

problema por meio do princípio da prevenção, considerando-se cada contrato 

isoladamente.506 No entanto, já em uma análise superficial essa posição apresenta três 

problemas. Primeiro, não fica claro qual é o exato significado de “princípio da prevenção”: 

teria prioridade o contrato celebrado primeiro ou aquele cuja dívida vencesse primeiro? 

Partindo-se da segunda hipótese, se ambos os contratos vencessem no mesmo dia, qual 

deveria ter prioridade no cumprimento? Segundo, Barros Monteiro não explica por que o 

entendimento oposto seria equivocado. Terceiro, a fonte indicada por Barros Monteiro 

parece não corresponder ao que ele aponta no texto.507 Ao tratarem do tema tendo em vista 

do direito alemão, ao menos na 15ª ed. (última publicada) Ennecerus/Lehmann defendem 

que o vendedor deve dividir o restante do gênero de maneira correspondente entre os 

diversos compradores.508 Isso porque a boa-fé objetiva (§ 242 BGB) exigiria que o devedor 

não considerasse as dívidas isoladamente, mas colocasse à disposição de todos os credores 

o restante das coisas. Em consequência, nenhum credor poderia exigir do devedor o 

                                                 
504 Por ex., Tepedino/Schreiber, Código Civil IV, Com. arts. 245 s., pp. 60 ss.; Lotufo, Código Civil II, Com. 

arts. 245 s., pp. 43 ss.; Cambler/Gonçalves/Maia, Comentários III, Com. arts. 245 s., pp. 97 ss.; Birenbaum, 

in: Obrigações, pp. 129 ss.; Vianna, in: Obrigações, pp. 107 ss.; Silva Pereira/Gama, Instituições II, n. 134, 

pp. 54 ss.; Gomes/Brito, Obrigações, n. 31, pp. 35 s.; Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, pp. 55 ss.; 

Lôbo, Obrigações, pp. 122 ss.; Monteiro de Barros, Manual II, pp. 43 ss.; Gonçalves, Direito Civil II, pp. 77 

ss.; Tartuce, Direito Civil II, pp. 54 ss.; Couto e Silva, Obrigação como processo, pp. 149 ss.; Carvalho Santos, 

Código Civil XI, Com. arts. 876 s., pp. 73 ss.; Fulgêncio/Aguiar Dias, Obrigações, Com. arts. 876 s., pp. 111 

ss. 
505 Tratado XXII, § 2698, n. 3, p. 179. 
506 Das modalidades, p. 95. No mesmo sentido, Diniz, Curso II, p. 102. 
507 Da mesma forma, Diniz, Curso II, p. 102, nt. 88. Infelizmente não tivemos acesso às traduções e os 

respectivos originais para verificar se houve erro dos tradutores ou uma mudança de posicionamento de 

Ennecerus/Lehmann. 
508 Recht der Schuldverhältnisse15, § 6 V, p. 34: “Wird die begrenzte Gattung später ohne Verschulden 

unzureichend, hat der Verkäufer den Rest auf mehrere Gattungskäufer entsprechend zu verteilen...” (tradução: 

“Se o gênero restrito se tornar mais tarde insuficiente sem culpa [do vendedor], o vendedor deve distribuir o 

restante de maneira correspondente entre os diversos compradores de coisa incerta...”). O mesmo já constava 

da obra ao menos desde a 13ª ed., cf. Recht der Schuldverhältnisse13, § 6 V, p. 31. 
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cumprimento de toda a sua obrigação isoladamente considerada, nem o devedor poderia 

escolher satisfazer apenas uma delas.509 

 Toda teoria deve ser analisada a partir da compreensão do problema que ela se dispõe 

a resolver. No caso em análise, ele é o seguinte: se o vendedor fosse de coisa certa e ela se 

perdesse, ele seria liberado (art. 234), e, se ela se deteriorasse, o credor poderia escolher 

entre resolver o contrato ou ficar com a coisa diminuindo o preço (arts. 235 s.). Quando a 

compra e venda for de coisa incerta, surge uma situação semelhante: se uma parte das coisas 

do gênero perece ou se deteriora a ponto de ele não poder cumprir todos os contratos, o 

vendedor também deveria ser liberado, podendo os compradores escolher entre resolver o 

contrato ou receber a coisa com diminuição do preço na hipótese de deterioração. Há, por 

outras palavras, uma equivalência entre a posição do vendedor de dar coisa certa cuja coisa 

se perde ou se deteriora e do vendedor de dar coisa incerta que celebra diversos contratos e 

mais tarde, antes da concretização, algumas coisas se perdem ou se deterioram a ponto de 

impossibilitar a cumprimento de todos os contratos. Sendo as situações equivalentes, o 

devedor de coisa incerta deve ser liberado do dever de prestar e pagar indenização, quando 

ele não for culpado pela perda ou deterioração. Do lado do vendedor não há, portanto, 

qualquer dificuldade. O problema é o conflito de interesse entre os compradores: se o 

vendedor deve ser liberado do dever de prestar pela perda ou pode ser liberado pela 

deterioração e, ao mesmo tempo, há coisas suficientes para satisfazer integralmente ao 

menos um dos compradores, como distribuir esse prejuízo entre eles? Pela teoria da 

distribuição proporcional cada comprador somente pode exigir a porcentagem a que teria 

direito, se o gênero não tivesse perecido, ou seja, se “C1” comprou 50% do gênero de “V”, 

ele poderia optar entre receber 50% do restante, com a respectiva diminuição do preço, ou 

resolver o contrato (valor subjacente ao art. 235). Em contrapartida, nos termos da teoria da 

prevenção o comprador cuja dívida vence primeiro ou cujo contrato fosse primeiro concluído 

poderia exigir toda a quantia que lhe é devida, enquanto o outro comprador ficaria, conforme 

o caso, sem nada a receber ou com o restante. Assim, se “C1” comprou 50% do gênero, dias 

depois “C2” comprou os outros 50% e, mais tarde, 40% se perdeu, “C1” poderia exigir tudo 

o que lhe era devido (50%), enquanto “C2” teria de se contentar com os 10% restantes (com 

redução proporcional do preço) ou resolver o contrato (valor subjacente ao art. 235). 

 Bem observado, esse problema não pode ser resolvido por meio de um tratamento 

equitativo dos credores, porque o pressuposto desse pensamento é que todos os credores 

                                                 
509 Recht der Schuldverhältnisse15, § 1 V 3, p. 8; Recht der Schuldverhältnisse13, § 1 V 3, p. 8. 
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teriam interesse em receber somente uma parte das coisas a que tinham direito, o que não é 

necessariamente correto. Havendo, por ex., dois compradores, se nenhum deles tiver 

interesse em receber apenas uma parte, ambos resolveriam a obrigação (valor subjacente ao 

art. 235), levando ao resultado absurdo de o vendedor se ver libertado de ambos os contratos, 

embora tenha coisas suficientes para adimplir completamente um deles e ambos os 

compradores tenham interesse em receber integralmente o que haviam comprado. A boa-fé 

objetiva certamente não justificaria uma solução como essa. Ao mesmo tempo, não é 

possível estabelecer uma prioridade de um comprador em relação aos demais apenas porque 

seu contrato foi concluído antes ou sua dívida venceu primeiro. Se o ordenamento jurídico 

brasileiro adotasse uma tal regra, ele não permitiria, por ex., que, no caso de o vendedor de 

um imóvel ter celebrado duas escrituras de compra e venda em momentos distintos, o 

comprador do contrato mais novo o registrasse antes e adquirisse a propriedade. Por outras 

palavras, a compra e venda de um imóvel a duas ou mais pessoas se resolveria sempre em 

favor do primeiro comprador, o que não ocorre. Da mesma forma, se o ordenamento adotasse 

o princípio da prevenção, o devedor de duas ou mais dívidas da mesma natureza com um 

mesmo credor não teria a possibilidade de adimplir apenas a mais nova (arts. 352 ss.), mas 

seria obrigado sempre a adimplir a mais antiga. 

 Não sendo nem a distribuição proporcional, nem o princípio da prevenção critérios 

adequados, resta-nos buscar referências em outras regras e nos valores subjacentes tanto ao 

CC quanto ao ordenamento como um todo. A nosso ver, a solução encontra-se no seguinte 

argumento: assim como na compra e venda de uma coisa certa a duas ou mais pessoas o 

vendedor pode entregar a coisa a quem lhe convier sem que o adquirente seja por isso 

prejudicado, por muito maior razão o vendedor de uma coisa incerta que tinha legítima 

expectativa de cumprir todos os contratos no momento de sua conclusão pode adimplir a 

qualquer um dos compradores, normalmente a quem lhe solicitar ou o pressionar primeiro. 

A mesma solução ocorreria, se, em vez de o vendedor entregar a um dos compradores, cada 

um deles interpusesse uma ação exigindo cumprimento in natura: o comprador que agir mais 

rápido na execução terá preferência, enquanto os demais terão de se contentar com o restante 

das coisas, se não preferirem resolver o contrato (valor subjacente ao art. 235). Em 

contrapartida, se o vendedor for responsável por parte do perecimento ou da deterioração do 

gênero, aplicam-se as mesmas regras, com a diferença de que ele terá de indenizar os 

compradores preteridos (valor subjacente ao art. 236). Note-se ainda a aderência prática 

dessa solução, pois não apenas seria muito difícil estabelecer qual porcentagem deveria ser 

entregue a cada comprador ou qual deles teria a prioridade, como ainda não faz sentido 
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subordinar o direito de cada comprador ao número de contratos celebrados pelo vendedor, 

atividade essa sobre a qual eles não têm controle algum. No direito brasileiro vigente, essas 

regras somente não valem, se o devedor incorrer em insolvência (arts. 797, 1052 CC/2015 e 

748 ss. CPC/1973) ou, tratando-se de pessoa jurídica, se for declarada falência ou 

recuperação judicial (Lei 11.101/2005), casos em que os prejuízos são repartidos conforme 

os respectivos regulamentos especiais, ou ainda se o ato implicar fraude contra credores, 

hipótese em que o ato poderá ser anulado (arts. 158 ss., 171 II). 

 Em resumo, o vendedor de coisa incerta incapaz de cumprir todos os seus contratos 

por perda ou deterioração de parte do gênero entre a conclusão e a concretização pode efetuar 

o pagamento ao comprador que desejar. Se ele não tiver culpa pelo perecimento e não houver 

coisa alguma para cumprir os demais contratos, eles se extinguem (valor subjacente ao art. 

234); se o restante das coisas tiver se deteriorado ou restar somente uma parte, os demais 

compradores podem escolher entre resolver o contrato ou receber a coisa com abatimento 

do preço (valor subjacente ao art. 235). Em todos os casos, havendo culpa do vendedor pela 

perda ou deterioração, ele responde por perdas e danos (valor subjacentes aos arts. 234, 2ª 

parte e 236). Não há nem dever de rateio, nem dever de atender primeiro o comprador cuja 

obrigação foi primeiro concluída ou que venceu primeiro (princípio da prevenção). Para a 

teoria da compra e venda de coisa incerta, isso significa que o vendedor não é apenas liberado 

quando todo o gênero se extingue, mas também quando ele tiver celebrado diversos contratos 

e não puder executar todos por fato superveniente à celebração de todos e anterior à 

concretização. Eventualmente também o perecimento de parte do gênero pode liberar o 

vendedor de alguns contratos. 

(c) Compra e venda de quantidade por estimativa 

 Uma hipótese próxima, mas não idêntica à anterior, é a seguinte: o vendedor “V” 

estima ter uma determinada quantidade de coisas (presentes ou futuras) do mesmo gênero e 

celebra um contrato de compra e venda com “C”. Mais tarde, nos atos preparatórios ou no 

momento de execução do contrato, descobre-se que, em verdade, o gênero imaginado por 

“V” é menor do que o estimado e, portanto, ele não tem coisas suficientes para arcar com 

seu compromisso. Isso ocorre, por ex., quando um produtor vende a colheita estimada de 

laranjas por determinado preço, o comprador realiza o pagamento antecipadamente e depois 

a produção se revela menor do que a expectativa (TACSP)510 ou alguém celebra um contrato 

                                                 
510 TACSP, 1ª TAC, 8ª Cam., Ap. n. 627.221-5, rel. José Araldo da Costa Telles, j. 10-3-1998, RT 88, vol. 759 

(1999), 233 ss. 
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de compra e venda pelo qual se obriga a entregar determinada área com 10.000 pinheiros 

para corte e, em momento posterior, descobre-se que na área designada havia apenas 5.044 

pinheiros, número muito inferior ao esperado (STF)511. Em todos esses casos, há uma zona 

cinzenta entre a compra e venda de coisa certa e de coisa incerta: embora do contrato não 

conste que todas as laranjas produzidas ou todas as árvores contidas na área alienada serão 

adquiridas pelo comprador, decorre da própria natureza do negócio que o comprador 

somente celebra o negócio, porque tem expectativa de receber o montante esperado. Não se 

trata de uma compra e venda per aversionem, porque o comprador não adquire toda a 

produção (sem considerar a quantidade) por determinado preço, nem de compra e venda com 

determinação do preço ad mensuram, pois nesse caso a disputa se daria apenas quanto ao 

preço, não quanto à insuficiência da quantidade. Diferentemente da hipótese do item 

anterior, não houve um evento posterior à conclusão dos contratos que de alguma forma 

impossibilitou o desenvolvimento normal do contrato, mas apenas um erro de estimativa: 

supôs-se um gênero muito maior do que o existente, o que inviabilizou o desenvolvimento 

normal da avença. 

 Salvo melhor juízo, a literatura brasileira é silente a respeito e a jurisprudência 

também parece não ter se ocupado propriamente com o assunto. Nos dois exemplos citados 

acima, os tribunais tiveram a oportunidade de se pronunciar a respeito, mas não a 

aproveitaram. No primeiro caso o TACSP viu no contrato de compra e venda de determinada 

quantidade de laranja de uma safra uma emptio rei spetatae (art. 1119 CC/1916, 

correspondente ao art. 459 CC/2002) e determinou a devolução do valor pago pelo 

comprador em excesso.512 Ora, se esse caso fosse realmente uma emptio rei speratae, o 

TACSP deveria ter denegado o pedido do comprador de reduzir o preço, pois ele teria 

assumido o risco de a produção ser menor. Há uma clara contradição aqui. Ao vincular o 

preço pago a uma quantidade produzida, o tribunal eliminou completamente o risco do 

comprador, não se devendo mais falar em contrato aleatório, mas em contrato comutativo.513 

Já no segundo, o STF nem mesmo tangenciou o ponto que ora nos interessa. Apenas em uma 

passagem de difícil compreensão o juiz de 1º grau rejeitou a alegação de que o contrato de 

compra e venda com 10.000 pinheiros tivesse objeto impossível, porque “... a 

impossibilidade decorreu de que na área, que pertencia à firma ré [= vendedora], não 

                                                 
511 STF, 1ª T., RExt. n. 74.382, rel. Luiz Gallotti, j. 20-6-1972, DJ 15-9-1972, p. 6083. Ver também STF, Emb. 

no REsp. n. 74.382, rel. Xavier de Albuquerque, j. 11-4-1973, JB 5 (1976), 77 ss. 
512 TACSP, 1ª TAC, 8ª Cam., Ap. n. 627.221-5, rel. José Araldo da Costa Telles, j. 10-3-1998, RT 88, vol. 759 

(1999), 233 (234 s.). 
513 Sobre a emptio rei speratae, cf., por ex., Diniz, Curso III, pp. 85 s. 
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existiam os dez mil ou mais pinheiros prometidos”, motivo pelo qual ele teria de pagar perdas 

e danos.514 Ou seja, para o juiz de 1º grau, embora a área não tivesse a quantidade de 

pinheiros esperada, não se configuraria um caso de impossibilidade inicial, o contrato seria 

válido e a diferença de quantidade seria resolvida por meio de indenização. Com isso, não 

ficou claro qual o fundamento desse dever de indenizar, ou seja, se seria o inadimplemento 

pelo vendedor ou qualquer outro motivo diferente da impossibilidade. 

 A nosso ver, os casos de estimativa incorreta devem ser separados conforme a coisa 

exista ou não no momento da conclusão do contrato. Se a coisa ainda não existir, há uma 

compra e venda de coisa concluída para o caso de ela vier a existir, ou seja, há uma compra 

e venda de coisa futura (art. 483). Nessa hipótese, o negócio jurídico é válido, pois a 

impossibilidade relativa não anula o contrato (art. 106), mas quando se tornar claro que a 

quantidade esperada não será produzida, há impossibilidade objetiva superveniente parcial. 

Esse caso não é expressamente regulamentado no CC, mas, dada a sua semelhança com o da 

impossibilidade objetiva superveniente parcial (qualitativa e quantitativa) de coisa já 

existente, aplicam-se os arts. 235 s. por analogia: o comprador pode optar entre resolver o 

contrato ou receber o restante com redução do preço, exigindo em ambos os casos perdas e 

danos, se o vendedor tiver culpa. Em contrapartida, se a coisa já existir no momento da 

conclusão do contrato, há uma hipótese muito semelhante à da venda de imóvel ad mensuram 

(art. 500): não correspondendo o número real de coisas à quantidade estimada, o comprador 

pode exigir o complemento com outras coisas do mesmo gênero e, não sendo isso possível, 

ele pode escolher entre resolver o contrato ou aceitar as coisas com abatimento proporcional 

do preço. Logo, no exemplo da venda da safra de laranja, o comprador poderia tanto exigir 

a entrega de laranjas do mesmo gênero quanto resolver o contrato ou ainda receber a 

quantidade produzida com redução do preço (o que implicaria devolução pelo vendedor de 

parte do pagamento realizado antecipadamente pelo comprador), enquanto no exemplo da 

venda de pinheiros o comprador teria em princípio de exigir a entrega de 4.956 pinheiros e, 

não sendo isso possível, ele poderia escolher entre resolver o contrato ou permanecer no 

contrato abatendo proporcionalmente o preço. 

                                                 
514 STF, 1ª T., RExt. n. 74.382, rel. Luiz Gallotti, j. 20-6-1972, DJ 15-9-1972, p. 6083. 
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IV. Mora 

1. Regulamento geral 

 No capítulo anterior, analisamos as consequências do atraso em realizar a 

concretização515 e a relação entre mora do comprador e concretização tanto nos termos do 

art. 394 quanto na hipótese do art. 492 § 2º516. Aqui cumpre analisar quais as consequências 

da mora sobre o regulamento da impossibilidade da prestação em momento anterior à 

concretização. Em regra, o risco da prestação e o risco da coisa são suportados pelo 

vendedor, ou seja: se uma parte das coisas do gênero se perder, ele arca com o prejuízo e 

tem de obter outra para cumprir sua obrigação, sob pena de responder por inadimplemento. 

Quando o vendedor incorre em mora, esse quadro é ligeiramente alterado. Se a obrigação 

for de dar coisa certa, há um agravamento de sua responsabilidade: ele responde por 

impossibilidade, mesmo se não tiver culpa, salvo se ficar provado que a coisa se perderia, 

mesmo se ele tivesse cumprido seu dever no tempo, lugar e modo adequados (art. 399). No 

caso de obrigação de dar coisa incerta, sua própria natureza exige uma solução diversa: como 

antes da mora o devedor arca com o risco da prestação, a constituição em mora não altera 

sua posição jurídica: ele continua obrigado a entregar a coisa in natura, enquanto ainda 

houver coisas suficientes no gênero para cumprimento. A diferença ocorre quando uma parte 

das coisas do gênero se perde ou se deteriora a ponto de impossibilitar o cumprimento 

integral da prestação. Se todo o gênero perecer, o vendedor de coisa incerta responde pela 

impossibilidade nos termos do art. 399; se todo o gênero se deteriorar, o comprador pode 

optar entre resolver o contrato ou receber uma quantidade de coisas deterioradas, exigindo 

em ambos os casos perdas e danos (art. 236, por analogia). Se apenas uma parte do gênero 

perecer e não houver o suficiente de coisas em perfeito estado para o cumprimento, o 

comprador pode escolher entre resolver o contrato ou receber o restante com abatimento do 

preço, com perdas e danos em ambos os casos (art. 236, por analogia). Se apenas uma parte 

do gênero se deteriorar e não houver o suficiente de coisas em perfeito estado para o 

cumprimento, o comprador também pode escolher entre resolver o contrato e receber 

somente coisas em estado perfeito ou todas as coisas em estado perfeito e algumas 

deterioradas com redução do preço, recebendo indenização em todas as hipóteses (art. 236, 

por analogia). 

                                                 
515 Cap. III, B.III.4, supra. 
516 Cap. III, B.IV.2, supra. 
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 Um exemplo dos efeitos da mora do devedor sobre a impossibilidade em compra e 

venda de coisa incerta encontra-se em julgado do STF no início da década de 1920. O caso 

foi o seguinte: em 13 de novembro de 1916 W. Froeling vendeu a Bromberg Hacker & Co. 

130.000 quilos de cevada, determinando-se que 100.000 quilos deveriam ser entregues antes 

de 31 de dezembro de 1916 e o restante (30.000 quilos) deveria ser embarcado nos Estados 

Unidos para o Brasil em janeiro de 1917. Tendo o vendedor entregue apenas 99.000 quilos 

de cevada, a compradora interpelou-o judicialmente em 28 de abril de 1917 e, diante da 

negativa, interpôs ação judicial exigindo perdas e danos. Em sua defesa, o vendedor 

confessou não ter cumprido o contrato, mas afirmou não poder ser responsabilizado por 

tanto, porque teria ocorrido força maior decorrente da participação dos Estados Unidos na 

Primeira Guerra Mundial.517 O STF julgou procedente a ação da compradora, pois, por um 

lado, a Europa já se encontrava em guerra no momento da conclusão do contrato e, portanto, 

o vendedor deveria ter previsto as dificuldades daí advindas, e, por outro lado, “... a força 

maior não exclúe a responsabilidade quando do vendedor já estiver em móra, como se 

verifica em relação ao appellante [= vendedor]”.518 De fato, como a guerra já existia no 

momento da conclusão do contrato e os Estados Unidos somente passaram a participar dela 

em 6 de abril de 1917, ou seja, depois de o vendedor incorrer em mora (em janeiro de 1917), 

a guerra não poderia ser alegada nem como impossibilidade nem, pensando no direito 

brasileiro hoje vigente, como motivo de onerosidade excessiva (arts. 478 ss.). 

 Em contrapartida, na hipótese de mora do comprador a situação é ligeiramente 

diversa. Em se tratando de obrigação de dar coisa certa, a mora do credor reduz a 

responsabilidade do devedor ao dolo, obriga o credor a ressarcir as despesas de conservação 

da coisa e sujeita-o a recebê-la pela menor estimação (art. 400). Requisito para tanto é que o 

credor incorra em mora. Nos termos no art. 394, 2ª parte, isso ocorre quando ele não quiser 

receber o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos na lei ou no contrato (art. 394, 

2ª parte). Ou seja, quando a obrigação for quesível (regra geral, art. 327), o credor incorre 

em mora, se não vier receber a coisa no dia combinado ou se, interpelado, não vier buscá-la 

(art. 397); quando a obrigação for portável, se o devedor se dirigir ao domicílio ou ao local 

estabelecido pelo credor e este se recusar a recebê-la ou não se encontrar no local; quando a 

obrigação for de remessa, o credor incorre em mora no momento em que ele se recusa a 

receber a coisa ou não há ninguém para recebê-la em seu nome. No contrato de compra e 

                                                 
517 STF, App. Civ. n. 3.422, rel. Alfredo Pinto, j. 28-10-1922, RSTF 52 (1923), 141 (141 s.). 
518 STF, App. Civ. n. 3.422, rel. Alfredo Pinto, j. 28-10-1922, RSTF 52 (1923), 141 (142, grifo no original). 
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venda, salvo estipulação em sentido contrato, a entrega ocorre no local onde a coisa se 

encontrava no momento da conclusão do contrato (art. 493). Em se tratando de compra e 

venda de coisa incerta, exige-se, em regra, a concretização: se o vendedor não direcionar a 

obrigação a uma coisa certa, ele suporta o risco da prestação mesmo durante a mora do 

credor, ou seja, se o credor estiver em mora e o devedor não tiver concretizado a obrigação, 

perecendo ou deteriorando uma parte das coisas do gênero com ou sem culpa em sentido 

estrito, o vendedor continua obrigado a entregar coisas em qualidade perfeita. No entanto, 

se o perecimento ou deterioração atingir uma parte das coisas do gênero a ponto de o 

vendedor não ter mais coisas suficientes em perfeito estado para entregar, ele é obrigado a 

entregar as coisas restantes intactas e complementar o restante com coisas deterioradas, se 

houver. A concretização é, nesse caso, um ônus (ou incumbência) do devedor: se ele a 

efetivar, o risco da prestação é transferido para o vendedor; se ele não o fizer, ele continua a 

arcar com o prejuízo, salvo se todo o gênero perecer. A única exceção é se ele destruir ou 

danificar as coisas com dolo, caso em que o credor pode escolher entre resolver o contrato e 

aceitar as coisas restantes com perdas e danos (arts. 236, por analogia), se não sobrarem 

coisas intactas suficientes para cumprir a obrigação. 

 Logo, a concretização não é exigida para constituir o credor em mora.519 A sua 

ausência impede a restrição da responsabilidade do devedor a apenas uma coisa, mas não 

obsta a consequência de ela ser reduzida ao dolo em relação a todo o gênero e de permitir ao 

devedor cobrar do credor eventuais despesas de conservação da quantidade correspondente. 

Mais complicado é o efeito da parte final do art. 400: “A mora do credor [...] sujeita-o [= 

credor] a recebê-la [= a coisa] pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor 

oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação”. Essa norma não 

havia sido prevista no projeto de Bevilaqua,520 mas foi introduzida no Projeto Revisto por 

sugestão de Lacerda de Almeida com inspiração no direito romano (art. 1107),521 

                                                 
519 Sem razão, Pontes de Miranda, Tratado XXII, § 2698, n. 5, p. 184; Idem, Tratado XXIII, § 2815, n. 3, pp. 

313 s. Aparentemente, ele se deixou levar pelo § 300 II BGB, que em uma interpretação literal parece exigir a 

oferta de uma coisa concretizada para constituição do credor em mora, quando em verdade não é bem assim. 

Sobre a interpretação desse dispositivo na literatura alemã, cf. Hönn, AcP 177 (1977), 385 ss.; Schröder, MDR 

27 (1973), 466 ss. 
520 Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, pp. 113 s. 
521 Codigo Civil br. – Trabalhos I, p. 487 (na 31ª Reunião, realizada em 28 de julho de 1900), 640, 801; Projecto 

de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 234; Lacerda de Almeida, Dos effeitos, Com. art. 

958, pp. 166 ss.; Idem, Obrigações¹, p. 195, nt. 8. As fontes de inspiração foram as obras de Vinnius, Selectae 

Iustinianei Iuris quaestiones, Cap. XXXIX, p. 123 (chamando o problema de uma “quaestio [...] valde 

perplexa”, p. 121) e Warnkönig, Commentarii II, n. 133, p. 127, que por sua vez se remetia a Cujacius ad 

Africanum, ad Afr. D. 17, 1, 37, pp. 489 ss., especialmente 496 ss. Os fragmentos-base foram Ulp. 28 ad ed., 

D. 13, 8, 3, 2 (a contrario sensu); Afr. 8 quaest., D. 17, 1, 37; e Ulp. 28 ad Sab., D. 19, 1, 3, 4. 
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ligeiramente alterada por Ruy Barbosa,522 transformada no art. 958 CC/1916523 e 

recepcionada no art. 400 CC/2002 com ligeiras mudanças de Agostinho Alvim524. No entanto, 

apesar desse vai e vem indicar um certo debate a respeito, seu significado continua obscuro 

na literatura. Carvalho Santos vislumbra nela uma espécie de redução do dever do devedor 

conforme o aumento do preço:525 se “V” vende a “C” 10.000 sacas de açúcar por R$ 50,00, 

“C” não se apresenta para recebê-la e incorre em mora, se entre o dia do vencimento e da 

purgação da mora o preço da saca de açúcar variar entre R$ 70,00 e R$ 20,00, “V” terá de 

entregar a quantidade de sacas referente ao preço de R$ 70,00, ou seja, ele deverá entregar 

apenas 7.143 sacas. Em sentido exatamente oposto, Agostinho Alvim entendia que a 

oscilação do preço alteraria o dever de pagar do credor (contraprestação):526 em vez de pagar 

R$ 50,00 por saca, ele pagaria R$ 70,00, ou seja, um total de R$ 700.000,00 em vez de R$ 

500.000,00. Já para Martins-Costa, o art. 400, parte final apenas estabeleceria que a 

desvalorização da moeda correria por conta do credor,527 ou seja, se a moeda perdesse seu 

valor, o credor teria de receber o valor nominal inicial e arcar com os prejuízos. 

 A nosso ver, nenhuma dessas leituras vai ao cerne da norma. Os entendimentos de 

Carvalho Santos e de Agostinho Alvim pecam por não encontrar correspondência na 

literalidade da lei: o art. 400 fala em “estimação”, ou seja, em substituição do dever de 

prestar do devedor por uma quantia em dinheiro,528 e não em diminuição do dever do devedor 

ou em aumento do dever de pagar do credor.529 A interpretação de Martins-Costa também 

esbarra na literalidade do art. 400 (na dívida de dinheiro, não há substituição do dever de 

pagar por outra estimação) e no fato de, por se tratar de dívida de dinheiro, o devedor 

                                                 
522 Projecto I, p. 352. 
523 Art. 958 CC/1916: “A mora do credor [...] sujeita-o a recebê-la [= a coisa] pela sua mais alta estimação, se 

o seu valor oscilar entre o tempo do contrato e do pagamento”. 
524 In: Código Civil – Anteprojeto – Obrigações, n. 34 s., p. 234 [= Código Civil II.2 – Direito das obrigações, 

p. 204]. 
525 Código Civil XII, Com. art. 958, n. 4, pp. 333 s. 
526 Alvim, Da inexecução, n. 86, pp. 111 s. No mesmo sentido, Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. art. 

400, p. 129; Diniz, Curso II, p. 431; Savi, in: Obrigações, p. 473; Monteiro de Barros, Manual II, p. 172; 

Venosa, Direito Civil II, p. 379; Farias/Rosenvald, Curso II, p. 506; Rodrigues, Direito Civil II, n. 156 C, p. 

279. 
527 Comentários V.2, Com. art. 400, p. 425. 
528 Lacerda de Almeida, Dos effeitos, Com. art. 958, pp. 165 s. Ver também Berger, Encyclopedic Dictionary, 

S.v. Aestimatio, p. 355. 
529 O entendimento de que a oscilação do preço alteraria o dever do credor esbarra em outras duas dificuldades 

insuperáveis. Primeiro, o art. 400 regulamenta apenas a prestação (a do devedor de realizar uma prestação), e 

não uma possível contraprestação, do contrário ele deveria estar localizado no título sobre contratos (arts. 421 

ss.). Segundo, qual seria a consequência se o valor da coisa de repente triplicasse de valor, por ex., de R$ 

100,00 para R$ 300,00 e o credor não tivesse recursos para arcar com tal dívida? A nosso ver, interpretar o art. 

400, parte final dessa forma criaria enorme insegurança jurídica e colocaria o credor em uma situação 

simplesmente inaceitável. 
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continua obrigado a pagar a quantia combinada por conta do princípio do nominalismo (art. 

315).530 Em verdade, ao estabelecer que a mora do credor “... sujeita-o a recebê-la [= a coisa] 

pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para 

o pagamento e o da sua efetivação”, o art. 400 determina o seguinte: o credor fica submetido 

(“sujeita-o”) à possibilidade do devedor escolher entregar ao credor uma quantia 

correspondente à prestação (“estimação”) em lugar da coisa, quantia essa determinada pelo 

valor que lhe for mais favorável entre o dia do vencimento da dívida e seu cumprimento.531 

Logo, no exemplo apontado acima, “V” teria duas opções: ou ele entregaria as 10.000 sacas 

de açúcar a “C” ou ele entregaria em lugar das sacas o valor correspondente à estimação 

mais favorável, ou seja, o valor de 10.000 sacas no valor mais baixo no mercado, no caso a 

R$ 20,00. Em consequência, ele receberia do credor o valor acordado (10.000 x R$ 50,00 = 

R$ 500.000,00) e lhe entregaria o menor valor durante o período da mora (10.000 x R$ 20,00 

= R$ 200.000,00). Em contrapartida, se o valor da saca subisse para R$ 70,00, “V” poderia 

entregar a “C” o valor correspondente ao do momento do vencimento da obrigação (10.000 

x R$ 50,00) e revender a mercadoria no mercado pelo preço de R$ 70,00, ganhando assim a 

diferença (10.000 x R$ 20,00 = R$ 200.000,00).532 / 533 

 Além da impossibilidade pela perda (impossibilidade fática total ou parcial 

quantitativa) e deterioração (impossibilidade fática parcial qualitativa) de coisas do gênero, 

há ainda outros tipos de impossibilidade. Se ela for inicial, o contrato será nulo (arts. 104 II 

                                                 
530 A respeito, brevemente, Miragem, Obrigações, pp. 62 ss.; Requião, RDPriv 13, vol. 52 (2012), 73 (80 s.). 
531 Essa nos figura a única interpretação possível, pois, se houver perda da coisa decorrente de culpa em sentido 

estrito, o risco é suportado pelo credor e, se houver dolo, o devedor é obrigado a indenizar o credor. Como em 

ambos os casos se aplica o art. 400, 1ª parte (no segundo caso, há uma impossibilidade imputável a ambas as 

partes), o art. 400, parte final não pode se referir ao perecimento, mas apenas à possibilidade do devedor de 

entregar uma quantia em lugar da coisa. Essa regra tem a vantagem de o devedor não precisar depositar a coisa 

para livrar-se de sua obrigação (em especial no caso de bens perecíveis, isso pode ser um grande problema). O 

devedor simplesmente espera o credor vir exigir o pagamento (o credor não pode resolver o contrato, pois ele 

é quem causou o inadimplemento) e, quando ele o fizer, entrega a quantia em lugar da coisa pelo preço que lhe 

for mais favorável (sempre o mais baixo, cf. nt. 532 infra). 
532 Portanto, Lacerda de Almeida tinha razão ao sustentar que a estimação será sempre pelo valor mais baixo, 

afinal, se o devedor pagasse o valor mais alto, ele sofreria um prejuízo. Trata-se de uma regra consolidada no 

ius commune (cf. Vinnius, Warnkönig e Cujacius, citados na nt. 521 supra). No entanto, a doutrina dominante 

desde o século XX (por ex., Bevilaqua, Codigo Civil IV, Com. art. 958, n. 1, p. 112; Carvalho Santos, Código 

Civil XII, Com. art. 958, pp. 333 s.; Alvim, Da Inexecução, n. 86, pp. 111 s.; Dantas, Programa II, p. 76; 

Martins-Costa, Comentários V.II, Com. art. 400, p. 425; Ferreira da Silva, Inadimplemento, Com. art. 400, p. 

129) ainda segue Ruy Barbosa e considera o maior valor. 
533 Na doutrina brasileira, Carvalho Santos entende que o art. 400, parte final somente se aplicaria a obrigações 

de dar coisa incerta: “É claro que o texto supra não pode se aplicar à coisa certa em espécie [!], porque aí, como 

bem explica Lacerda de Almeida, em nada influi o valor; valha mais ou valha menos, é a coisa, a própria coisa 

que já de ser entregue” (cf. Código Civil XII, Com. art. 958, n. 4, p. 333; Lacerda de Almeida, Dos effeitos, 

Com. art. 958, p. 165). De fato, em se tratando de coisa certa, a oscilação do preço no mercado tende a ser 

menor ou mais difícil de verificar, mas ainda assim ela é possível. Imagine-se, por ex., a venda de um quadro 

de um pintor famoso: se entre o vencimento da dívida e seu cumprimento o preço dela variar, o devedor tem a 

possibilidade de entregar ao credor o menor valor dela e aliená-la por um preço maior a terceiro. 
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e 166 II) e o problema da mora nem mesmo se coloca. Se ela for superveniente, a 

impossibilidade pode decorrer de fator que não diga respeito à coisa em si. No caso de mora 

do vendedor, o exemplo mais claro é o da impossibilidade jurídica superveniente: se “V” 

vender a “C”, de outro país, uma quantidade de borracha, incorrer em mora e logo depois o 

governo emitir lei proibindo a exportação desse produto, mesmo se “V” quiser cumprir sua 

obrigação, ele não poderá fazê-lo e responderá pela impossibilidade da prestação (art. 399, 

1ª parte), no caso como se ele tivesse destruído a coisa (art. 234, 2ª parte, por analogia). Já 

na hipótese de mora do comprador, aplica-se o art. 400: como o vendedor não é responsável 

por qualquer prejuízo não resultante de seu dolo, a proibição de exportar extingue seu dever 

de prestar, mas ele mantém sua pretensão contra o credor pelo pagamento do preço. Por 

último, havendo mora de qualquer das partes, não se poderá alegar em hipótese alguma da 

revisão judicial (art. 314) ou da onerosidade excessiva; o prejuízo decorrente do atraso é 

suportado por quem lhe deu causa. 

2. Problema específico: impossibilidade de cumprir diversos contratos de compra e venda 

por perda ou deterioração de parte do gênero 

 Um dos casos problemáticos vistos acima foi o do vendedor que celebra dois ou mais 

contratos de compra e venda e, sem ter havido concretização, uma parte das coisas do gênero 

perece entre a celebração de todos os contratos e a concretização a ponto de não haver mais 

o suficiente para cumprir todos eles.534 Em caso de mora do vendedor, a situação não se 

altera muito: ele pode escolher quem ele quer pagar, tendo de indenizar os demais 

compradores (arts. 399 c/c 234 ss., os últimos por analogia). Em contrapartida, na hipótese 

de mora dos compradores, essa mesma hipótese adquire aspectos dramáticos. Imagine-se o 

seguinte caso: “V” celebra um contrato de compra e venda com “C1” de 50% de seu estoque 

de açúcar e um outro contrato com “C2” dos outros 50%, devendo ambos ser cumpridos 

quando o produto estiver pronto. Um ano depois, prevendo que o açúcar estaria pronto para 

ser retirado em outubro, “V” informa “C1” e “C2” que eles deveriam preparar-se para retirar 

o produto nessa época. Chegado outubro, “V” tem o açúcar à sua disposição, mas nem “C1” 

nem “C2” enviam prepostos a fim de receber a coisa vendida. Dois meses mais tarde, em 

dezembro, ocorre uma inundação e 70% do açúcar produzido se perde e os outros 30% se 

deterioram. Nessa situação, sendo o risco da impossibilidade total ou parcial suportado pelos 

compradores, “V” tem direito a receber todo o preço de cada um. Como seria, porém, a 

                                                 
534 Cap. IV, B, III.2.(b), supra. 
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relação entre “C1” e “C2”? Cada um receberia metade dos 30% restantes ou “V” poderia 

entregar o restante a apenas um deles? E mais: qual seria a solução se apenas um deles se 

encontrasse em mora, por ex., se “C1” devesse receber sua quantidade de açúcar em outubro, 

mas a dívida de “C2” somente vencesse em janeiro, um mês após a enchente? “C1” não 

receberia nada enquanto “C2” poderia escolher entre receber o açúcar deteriorado com uma 

redução do preço, ou haveria uma repartição proporcional do prejuízo? 

 Salvo melhor juízo, esse problema ainda não foi abordado na literatura brasileira. A 

nosso ver, ele deve ser resolvido a partir de grupos de casos. Quando todos os compradores 

se encontrarem em mora, a solução deve ser em linhas gerais a mesma da impossibilidade 

de cumprir todos os contratos antes da concretização: o vendedor pode cumprir o contrato 

de sua preferência, deixando o outro comprador com o restante ou mesmo sem nada. À 

primeira vista, essa consequência pode parecer muito dura para o comprador que nada 

receber, mas ela é justa, se nos lembrarmos de que ele nada recebeu, porque não veio receber 

a coisa comprada no tempo, lugar e modo adequados. Quem não cuida de seus próprios 

negócios com a devida diligência não pode esperar um tratamento benigno pelo direito. A 

situação somente se altera quando apenas um dos compradores encontra-se em mora: aqui 

há de um lado o direito de um comprador que não está em mora e, de outro lado, o direito 

de outro comprador em mora que pode exigir uma coisa do gênero, porque não houve 

concretização prévia. Como o segundo comprador não se desincumbiu do ônus (ou 

incumbência) de receber a coisa no tempo, lugar e modo adequados, o vendedor tem o dever 

de priorizar os interesses do comprador que não estava em mora. Se sobraram coisas intactas 

suficientes para adimplir esse último contrato, ele deve ser cumprido, se não houver coisas 

suficientes ou se as coisas do gênero tiverem se deteriorado, o comprador que não está em 

mora pode escolher entre resolver o contrato e receber as coisas restantes ou as deterioradas 

com uma redução proporcional do preço (art. 236, por analogia). Apenas se o comprador 

que não está em mora rejeitar o recebimento da coisa, o vendedor deverá satisfazer o 

comprador em mora. No caso de ter havido culpa (em sentido estrito) do vendedor pela perda 

ou deterioração das coisas após um dos compradores ter incorrido em mora, ele responde 

por perdas e danos em relação ao comprador que não está em mora, se não conseguir cumprir 

inteiramente sua obrigação, enquanto o comprador em mora somente será indenizado, caso 

o vendedor tenha agido com dolo (art. 400, 1ª parte). 

 Em resumo, tendo sido concluídos diversos contratos de compra e venda e havendo 

perda ou deterioração de parte do gênero a ponto de não ser possível cumprir todos, o 

vendedor pode adimplir qualquer dos contratos, se todos os compradores se encontrarem em 
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mora. Caso, porém, um ou mais deles não tiver incorrido em mora, porque o vencimento de 

cada dívida se dá em momento diverso, o vendedor tem o dever de priorizar o comprador 

sem mora em detrimento aos compradores atrasados. Isso porque o comprador que não se 

desincumbiu do seu ônus (ou incumbência) de receber a prestação no tempo, lugar e modo 

adequados não pode ser tratado melhor nem igual ao comprador que ainda não teve a 

oportunidade de receber sua prestação. Na prática, quando houver diversos compradores e 

apenas um ou dois se encontrarem em mora, pode surgir dificuldade para determinar quem 

tem prioridade em receber as coisas intactas. A fim de evitar esses inconvenientes (e eventual 

desgaste de uma consignação em pagamento, art. 335 IV), o mais recomendável é o vendedor 

sempre separar uma quantidade de coisas do gênero e depois cobrar do comprador em mora 

as despesas de conservação e armazenamento (art. 400, 2ª parte). Além disso, ele pode 

consignar a coisa ou tem ainda a possibilidade de vender a coisa no mercado e depois, 

quando o comprador em mora vier cobrá-lo, entregar em lugar da coisa a estimação mais 

favorável (art. 400, parte final), que, como acabamos de ver, será sempre a cotação mais 

baixa no mercado.535 

V. Resultado parcial 

 Os distúrbios da relação jurídica da compra e venda de coisa incerta antes da 

concretização apresentam peculiaridades quanto à impossibilidade e a seus efeitos na mora. 

Ao contrário do que sustentou brevemente Adiers com fundamento em Larenz, a ideia de 

“dívida de fornecimento” (melhor: “dívida de aquisição”) não pode ser empregada nem no 

direito alemão, nem no direito brasileiro para caracterizar o dever do vendedor de coisa 

incerta. A impossibilidade na compra e venda de coisa incerta é regulamentada pelas regras 

da obrigação de dar coisa certa, quando ela atingir somente a prestação (por ex., em caso de 

surgir lei proibindo a exportação – impossibilidade jurídica superveniente), mas diferencia-

se quando ela concerne ao objeto mediato da obrigação (as coisas do gênero em si). Essa 

última constelação é tratada pelo art. 246, que deve, porém, ser compreendido em termos, 

pois em lugar de “perda ou deterioração da coisa” deve-se entender impossibilidade 

superveniente total (perda) e impossibilidade superveniente parcial qualitativa (deterioração) 

de algumas coisas do gênero, e a parte final (“... ainda que por força maior ou caso fortuito”) 

deveria ser eliminada, já que esses conceitos não se coadunam com o sistema interno do CC. 

A máxima genus nunquam perit (ou genus perire non censetur) surgiu no ius commune para 

                                                 
535 Cap. IV, B.IV.1, supra, especialmente nt. 532. 
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justificar a atribuição do risco da coisa ao vendedor antes da concretização (ou seja, como 

exceção à regra periculum est emptoris) e a permanência do dever de prestar do vendedor 

após a perda ou deterioração de algumas coisas do gênero. Esse duplo uso foi recepcionado 

no Brasil, mas essa máxima não tem mais sentido de ser em vista do direito vigente, porque 

ela não leva em conta que gênero na obrigação de dar coisa incerta deve ser compreendido 

em sentido jurídico e é imprecisa ao deixar a impressão de que o objeto da norma seria as 

coisas do gênero, quando na verdade se trata apenas de uma hipótese específica de 

impossibilidade da prestação. A mora do vendedor amplia sua responsabilidade, enquanto a 

do comprador reduz a responsabilidade do vendedor. No último caso, a concretização não é 

necessária para constituir o comprador em mora e o vendedor tem a possibilidade de entregar 

em lugar da coisa o valor de sua menor estimação entre o vencimento da dívida e o efetivo 

cumprimento do contrato (art. 400). 

C. Distúrbios da relação jurídica após a concretização 

I. Considerações gerais 

 Após a concretização, a compra e venda de coisa incerta aproxima-se da compra e 

venda de coisa certa, porque seu objeto mediato é direcionado a uma coisa determinada 

(específica), mas isso não implica em uma perfeita identidade. Se as peculiaridades da 

compra e venda de coisa incerta justificam um regulamento diferenciado para a 

impossibilidade e para a mora antes da concretização, elas também possibilitam algumas 

regras diferentes após o direcionamento da obrigação a uma coisa certa, e isso tanto antes 

como após o cumprimento. De fato, como vimos acima, mesmo quando a concretização 

tenha sido realizada nos termos dos arts. 245 e 246 (regra geral) e 494 (compra e venda de 

remessa), a compra e venda de coisa incerta não se transforma em de coisa certa, mas de 

coisa incerta concretizada.536 Essa mesma peculiaridade de o objeto ser designado 

abstratamente somente pelo gênero e pela quantidade admite um regulamento diferenciado 

após a entrega da coisa. Assim como a restrição do objeto mediato da obrigação a uma coisa 

certa corresponde a uma maior diligência do vendedor e lhe permite ser liberado com a perda 

de apenas uma coisa, a maior amplitude de coisas pertencentes ao gênero corresponde a uma 

maior dificuldade de liberação do vendedor de coisa incerta,537 e isso inclusive após a 

concretização e o cumprimento. Teoricamente, nada impede, por ex., que o vendedor de uma 

coisa com um vício oculto ou com vício redibitório realize a prestação mais uma vez e, dessa 

                                                 
536 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
537 Cap. IV, B.III.1, supra. 
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forma, elimine ao menos parcialmente os prejuízos causados pela entrega da coisa viciada. 

Na prática, porém, essa e outras possibilidades dependem das normas estabelecidas pelo 

legislador no CC, ou seja, não existe uma solução aprioristicamente correta. 

 Objetivo do presente tópico é determinar as consequências jurídicas dos distúrbios 

da relação jurídica após a concretização no direito brasileiro vigente, seja antes do 

cumprimento (geralmente a entrega), seja após o cumprimento. Pressuposto é que tenha 

havido concretização (em todos os graus) nos termos dos arts. 245 e 246, 494 ou de maneira 

diversa estabelecida expressamente em convenção entre as partes. Conforme a 

sistematização desenvolvida acima, serão analisados somente os distúrbios que possam 

apresentar algum regulamento diferente na compra e venda de coisa incerta. Em sequência 

cronológica, primeiro serão tratados os distúrbios antes do cumprimento, nomeadamente a 

impossibilidade (II) e a mora (III), para depois adentrar nos distúrbios após o cumprimento, 

que são os vícios de direito (IV) e vícios da coisa (V). A revisão judicial (art. 317), a 

onerosidade excessiva (arts. 478 ss.) e a responsabilidade civil pós-contratual (arts. 422 c/c 

389 e 392) podem ocorrer na compra e venda de coisa incerta após a concretização, mas não 

merecem um tratamento à parte neste trabalho, porque não apresentam nenhum traço 

específico em relação à compra e venda de coisa certa. Dessa forma, espera-se concluir o 

propósito deste trabalho de fornecer um panorama geral de todo o regulamento da compra e 

venda de coisa incerta no CC. 

II. Impossibilidade 

 A impossibilidade na obrigação de dar coisa incerta após a concretização é 

expressamente regulamentada no art. 245: “Cientificado da escolha o credor, vigorará o 

disposto na Seção antecedente”. Ou seja, por esse dispositivo, se ocorrer impossibilidade 

superveniente total (perda) ou parcial qualitativa (deterioração) após a concretização, aplica-

se o regulamento da obrigação de dar coisa certa: no primeiro caso, o dever do devedor 

extingue-se, devendo ele indenizar o credor por perdas e danos, se houver culpa (art. 234), 

e, no segundo caso, o credor pode optar entre resolver a obrigação ou ficar com a coisa por 

um preço menor, recebendo em ambos os casos indenização se houver culpa do devedor 

(arts. 235 s.). Mas aqui surge a primeira pergunta: e as demais regras de impossibilidade da 

prestação fora dos arts. 233 ss. (por ex., impossibilidade jurídica), também elas se aplicam à 

obrigação de dar coisa incerta concretizada? Uma leitura gramatical do art. 245, 2ª parte 

levaria a uma resposta negativa, o que, além de se distanciar da vontade do legislador de 



 

559 

 

aproximar a obrigação de dar coisa incerta da de coisa certa,538 significaria deixar uma 

enorme lacuna. Em verdade, com “... vigorará o disposto na Seção antecedente” o legislador 

quis dizer que após a concretização aplicam-se à obrigação de dar coisa incerta concretizada 

o regulamento da impossibilidade superveniente da obrigação de dar coisa certa. Em termos 

de metodologia, ele disse no art. 245 menos do que realmente queria e, por isso, esse 

dispositivo deve ser interpretado de maneira extensiva. Logo, se houver impossibilidade 

jurídica superveniente objetiva definitiva, o vendedor é liberado ipso iure (art. 234, por 

analogia); se ela for jurídica e temporária, tanto o comprador quanto o vendedor pode 

escolher entre resolver o contrato e insistir no cumprimento (art. 475); se a impossibilidade 

for superveniente parcial quantitativa, o comprador pode escolher entre resolver o contrato 

ou ficar com o restante das coisas com o preço abatido, exigindo, em ambas as hipóteses, 

perdas e danos, quando houver culpa do vendedor (arts. 235 s., por analogia).539 

 Isso não significa, porém, que à obrigação de dar coisa incerta após a concretização 

se apliquem todas as regras de impossibilidade da obrigação de dar coisa certa. Ao contrário, 

como o CC segue a teoria da obrigação de dar coisa incerta concretizada entre a 

concretização e o cumprimento do contrato, ou seja, durante esse período há uma obrigação 

de dar coisa incerta cujo objeto mediato é direcionado a uma coisa certa, a obrigação de dar 

coisa incerta concretizada mantém certa autonomia. Ela se expressa na possibilidade de o 

vendedor desfazer a concretização, salvo quando o comprador tiver interesse na coisa 

concretizada.540 Essa regra encontra amparo expresso no art. 246: se “Antes da escolha 

(rectius: concretização), não poderá o devedor alegar a perda ou deterioração...”, a contrario 

sensu o devedor tem, após a concretização, a possibilidade de escolher entre (i) alegar 

impossibilidade, liberando-se do dever de prestar (com a consequência de também perder a 

pretensão ao pagamento), e (ii) separar outra coisa, entregá-la e receber por isso o 

pagamento. Do ponto de vista sistemático, trata-se de uma exceção à extinção ipso iure da 

obrigação por impossibilidade superveniente objetiva estabelecida nos arts. 234 ss.: 

enquanto o cumprimento ainda for possível (se ele for impossível, por ex., por 

impossibilidade jurídica superveniente permanente, a obrigação se extingue, art. 234, por 

analogia), a obrigação continua plenamente eficaz após a impossibilidade, vindo a se 

resolver apenas quando e se o vendedor a alegar. Há um direito formativo do vendedor de 

extinguir o contrato quando assim lhe aprouver. Em regra, ele fará uso dele, quando não tiver 

                                                 
538 Alvim, in: Código Civil – Anteprojetos V.2, p. 37. Em detalhes, Cap. III, C.III.2.(b), supra. 
539 Sobre as regras de impossibilidade, Cap. IV, A.II.3.(d), supra. 
540 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
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outra coisa em estoque, tiver de satisfazer outros compradores ou o preço da coisa subir no 

mercado, mas optará pela segunda quando tiver um grande estoque, a coisa for de fácil 

obtenção no mercado ou o preço da mercadoria cair. Essa segunda opção é interessante para 

o vendedor, porque ela se apresenta como uma forma de ele reduzir o prejuízo decorrente da 

perda da coisa concretizada. 

 Essas considerações valem sem restrições para a obrigação de dar coisa incerta. No 

entanto, no caso da compra e venda surge o seguinte problema: se, como vimos, a compra e 

venda de coisa certa não é uma obrigação de dar no sentido dos arts. 234 ss., mas de transferir 

somente a posse,541 como se poderiam aplicar à compra e venda de coisa incerta concretizada 

as normas da obrigação de dar coisa certa, se estas não se aplicam diretamente à compra e 

venda de coisa certa? Há aqui mais uma clara incoerência sistemática do CC que se explica 

pelo fato de o legislador não ter se apercebido que, ao tomar apenas alguns artigos 

emprestados do Esboço de Teixeira de Freitas, ele acabou deixando uma enorme lacuna 

sobre a obrigação de transferir apenas a posse.542 A nosso ver, a única saída aceitável é 

interpretar a parte “... vigorará o disposto na Seção anterior” de modo a adaptá-la às 

peculiaridades da compra e venda do CC: em vez de aplicar à compra e venda de coisa 

incerta as regras da obrigação de dar coisa certa por remissão, deve-se recorrer ao 

regulamento da compra e venda de coisa certa. Trocando em miúdos: entre a concretização 

e o cumprimento, a compra e venda de coisa incerta concretizada deve ser tratada como uma 

compra e venda de coisa certa quanto à distribuição de risco, aos cômodos e incômodos, em 

especial à regra res perit domino. A consequência prática dessa conclusão é pequena, pois o 

regulamento da compra e venda de coisa incerta quanto aos riscos, cômodos e incômodos é 

extraído de uma analogia das regras sobre obrigação de dar coisa certa. Mesmo assim, seria 

aconselhável o legislador corrigir essas incongruências a fim de tornar o sistema interno do 

CC o mais lógico possível e, dessa forma, facilitar sua aplicação. 

III. Mora 

1. Regulamento geral 

 A mora na compra e venda de coisa incerta concretizada segue em linhas gerais o 

regulamento da compra e venda de coisa certa. Se o comprador se recusar a receber a coisa 

no tempo, lugar e forma adequados (art. 394), o vendedor passa a responder somente pela 

impossibilidade (normalmente perda e deterioração) causada por seu dolo, pode exigir do 

                                                 
541 Cap. II, A.IV.2.(d), supra. 
542 Cap. II, A.IV.2.(c).(bb), supra. 



 

561 

 

comprador o ressarcimento das despesas com conservação da coisa e tem a possibilidade de 

entregar ao comprador a estimativa mais favorável da coisa, caso seu valor oscile entre o 

vencimento e o efetivo pagamento (art. 400).543 Em contrapartida, se o vendedor não efetuar 

o pagamento no tempo, lugar ou modo adequados (art. 394) ou, em se tratando de coisas que 

normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, não colocar as coisas 

à disposição do comprador no tempo, lugar e modo ajustados (art. 492 § 2º), o vendedor 

responde pelas consequências da impossibilidade, mesmo se não tiver culpa, salvo se provar 

que ela ocorreria, mesmo se a obrigação tivesse sido cumprida oportunamente (art. 399). A 

única diferença em relação às regras da compra e venda de coisa certa é que, na última 

hipótese (mora do devedor), o vendedor em atraso pode não alegar impossibilidade (art. 246, 

a contrario sensu), desfazer a concretização e entregar outra coisa do mesmo gênero como 

forma de se eximir do dever de indenizar o comprador pela impossibilidade (em todo caso, 

ele continua obrigado a indenizar os prejuízos decorrentes da mora, art. 395). Essa 

possibilidade somente não pode ser aceita, se o comprador tiver interesse na coisa separada 

(hipótese em que o desfazimento da concretização é vedado) ou se a entrega de outra coisa 

demandar a espera de um tempo que não puder ser exigida do comprador. Em ambas as 

hipóteses o comprador pode resolver o contrato por inadimplemento (art. 475).544 

2. Jurisprudência: o caso do naufrágio do navio “Havaí” (TJRS) 

 As consequências da mora na compra e venda de coisa incerta podem ser ilustradas 

em um caso ocorrido em meados do século passado no Estado do Rio Grande do Sul.545 Os 

fatos eram os seguintes: em 28 de dezembro de 1959 a Tecelagem Lady S.A. comprou da 

firma Indústria e Comércio 15 toneladas de lã de determinada espécie e qualidade pelo preço 

de NCR$ 2.698,66. Na mesma ocasião, estabeleceu-se que a vendedora deveria embarcar a 

mercadoria para o Porto de Santos (cláusula CIF Santos) em janeiro e fevereiro de 1960 e 

que a compradora teria de efetuar o pagamento no prazo de 120 dias contados a partir de 31 

de janeiro, ou seja, até 29 de abril de 1960. Não tendo o contrato sido cumprido, a 

compradora interpôs ação judicial frente à vendedora exigindo o cumprimento do contrato 

(a entrega da quantidade de lã comprada) e o pagamento de custas e honorários advocatícios. 

                                                 
543 Sobre o art. 400, parte final, cf. Cap. IV, B.IV.1, supra. 
544 No caso de o desfazimento da concretização não ser admissível, em tese se poderia pensar em resolução do 

contrato ipso iure nos termos do art. 234. No entanto, como em alguns casos pode ser difícil determinar se o 

comprador tem inderesse na coisa separada, é mais adequado dar-lhe o direito de manifestar seu interesse 

resolvendo o contrato nos termos do art. 475. 
545 TJRS, 2ª Cam. Cív. Esp., Ap. Cív. n. 9.837, rel. Emílio Maya Gischkow, j. 30-4-1970, RJTJERS 5, n. 20 

(1970), 168 ss. 
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Em contestação, a vendedora admitiu a celebração do contrato, mas negou sua 

responsabilidade, porque a mercadoria destinada à compradora teria sido embarcada no 

navio “Havaí”, que, no entanto, teria naufragado logo após o embarque. Como esse incidente 

teria ocorrido muito rapidamente, argumentou a vendedora, ela não teria tido tempo de emitir 

uma fatura em nome da compradora como comprovante de embarque, mas apenas uma em 

nome de outra compradora, a Fábrica Casemiras Adamastor. Em consequência, a vendedora 

não seria responsável pelos prejuízos, pois, tendo a mercadoria sido entregue a quem tinha 

de transportá-la, o risco teria sido transferido para a esfera da compradora em razão da 

cláusula CIF.546 

 Confrontado com as alegações das partes, o juiz de 1º grau julgou a ação procedente 

por dois motivos. De um lado, a vendedora não poderia ser liberada do cumprimento do 

contrato, porque, tendo o embarque ocorrido 10 dias após o fim do prazo, ou seja, dia 10 de 

março de 1960, a vendedora se encontraria em mora e, por isso, teria de ser 

responsabilizada.547 De outro lado, ela também não teria conseguido provar de maneira cabal 

e convincente o embarque da mercadoria, pois, se ela teve tempo de emitir a fatura para outra 

compradora (Fábrica Casemiras Adamastor), ele também deveria ter tido tempo suficiente 

para imitir a da Tecelagem Lady S.A.548 Inconformada com essa decisão, a vendedora 

interpôs recurso de apelação ao TJRS. O Tribunal conheceu o recurso, mas lhe negou 

provimento, refinando os argumentos do juiz de 1º grau. Para o TJRS, a ação não poderia 

ser julgada procedente, porque, tendo a vendedora admitido que o embarque da mercadoria 

no navio “Havaí” teria ocorrido em 10 de março de 1960, ela se encontraria em mora e, 

portanto, responderia pela impossibilidade da prestação nos termos do art. 957 CC/1916 

(correspondente ao art. 399 CC/2002). Ao mesmo tempo, os fatos de a vendedora não ter 

emitido fatura para a compradora e de o seguro da mercadoria transportada ter sido realizado 

em favor de outra compradora (Fábrica Casemiras Adamastor) militariam contra o 

argumento da vendedora de que a lã da compradora Tecelagem Lady S.A. teria sido enviada 

conjuntamente. Essa conclusão seria ainda confirmada pelo exame pericial das faturas 

                                                 
546 TJRS, 2ª Cam. Cív. Esp., Ap. Cív. n. 9.837, rel. Emílio Maya Gischkow, j. 30-4-1970, RJTJERS 5, n. 20 

(1970), 168 (169). 
547 TJRS, 2ª Cam. Cív. Esp., Ap. Cív. n. 9.837, rel. Emílio Maya Gischkow, j. 30-4-1970, RJTJERS 5, n. 20 

(1970), 168 (169 s.). 
548 TJRS, 2ª Cam. Cív. Esp., Ap. Cív. n. 9.837, rel. Emílio Maya Gischkow, j. 30-4-1970, RJTJERS 5, n. 20 

(1970), 168 (170). 
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enviadas à Fábrica Casemiras Adamastor terem revelado que a lã despachada não coincidia 

com a do objeto do pedido da Tecelagem Lady S.A.549 

 Se a vendedora não embarcou a lã conforme as especificidades do contrato celebrado 

com a compradora, como ficou provado no caso, a conclusão das decisões do juiz de 1º grau 

e do TJRS foi, sem dúvida, correta. Tratando-se de uma compra e venda de coisa incerta de 

remessa, não tendo a quantidade de coisas do gênero (lã) sido embarcada conforme exige a 

cláusula CIF, não ocorreu concretização e, portanto, a vendedora continuava obrigada a 

entregar uma quantidade da mercadoria. Encontrando-se ela em mora ou não, ela ainda assim 

poderia ser compelida a cumprir sua obrigação in natura. Logo, a rigor, o argumento da mora 

da vendedora era irrelevante aqui. Se, porém, modificarmos ligeiramente os fatos e 

considerarmos – a título de exercício teórico – que a mercadoria da compradora realmente 

tivesse sido embarcada no navio “Havaí” em 10 de março de 1960, a solução tomaria um 

contorno diverso. Nesse caso, a concretização teria ocorrido no dia do embarque (10 de 

março), direcionando o objeto da obrigação às coisas remetidas. No entanto, como a 

vendedora se encontraria em mora, o risco da coisa continuaria a ser suportado por ela até o 

momento da efetiva entrega da mercadoria à compradora, salvo se conseguisse provar que o 

navio também teria naufragado, se a mercadoria tivesse sido embarcada em tempo (art. 399). 

Por esse motivo, a impossibilidade superveniente (destruição da lã no naufrágio) deveria ser 

responsabilidade da vendedora, mas isso não significa que a compradora pudesse exigir a 

entrega de outra quantidade da mercadoria. Pelo contrário, a responsabilidade da vendedora 

após a conclusão teria por consequência apenas obrigá-la a indenizar a compradora pelos 

prejuízos decorrentes da impossibilidade. Apenas se a vendedora tivesse interesse em 

entregar a mercadoria, ela poderia não alegar impossibilidade e assim continuar obrigada a 

cumprir o dever primário de prestação (art. 246 a contrario sensu). Portanto, nesse caso 

hipotético o Tribunal teria de condenar a vendedora a pagar à compradora o valor 

correspondente da mercadoria mais perdas e danos (art. 234), dando-lhe a possibilidade de 

cumprir o contrato in natura, caso isso lhe fosse mais conveniente. 

IV. Vício de direito 

 No segundo capítulo, vimos que o direito civil brasileiro vigente (arts. 447 ss.) segue, 

quanto aos vícios de direito, o princípio da evicção, ou seja, em se tratando de contrato 

oneroso, após o recebimento da coisa o adquirente somente pode se voltar contra o alienante 

                                                 
549 TJRS, 2ª Cam. Cív. Esp., Ap. Cív. n. 9.837, rel. Emílio Maya Gischkow, j. 30-4-1970, RJTJERS 5, n. 20 

(1970), 168 (170 s.). 
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por ausência de transferência total ou parcial de direito em regra se ele perder a coisa por 

decisão judicial ou ato administrativo (apreensão judicial).550 Essa escolha legislativa tem, 

sob o aspecto sistemático, duas consequências fundamentais. Primeiro, na hipótese de 

compra e venda, o vendedor é obrigado a transferir ao comprador somente a posse (e não a 

propriedade) e a garantir a aquisição.551 Segundo, como já deixamos entrever acima, a 

evicção constitui-se em um microssistema na medida em que ela derroga o regulamento geral 

dos distúrbios da relação jurídica.552 Havendo vício de direito em uma compra e venda, antes 

da evicção o comprador não pode resolver o contrato com fundamento no art. 475 nem 

constituir o vendedor em mora nos termos do art. 394 por não lhe ter transferido todo o 

direito, enquanto os casos de impossibilidade subjetiva inicial e superveniente de contratos 

onerosos, em especial na compra e venda, são resolvidos pelas regras da evicção.553 Ao 

mesmo tempo, se a aquisição ocorrer por qualquer outra forma originária, o vendedor 

também não é responsabilizado, por ex., quando o comprador se torna proprietário a título 

de usucapião ou, tendo a coisa sido oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento 

comercial, ela for transferida em circunstâncias tais que o alienante se afigure como dono 

(art. 1268 caput). É, aliás, por causa dessa segunda possibilidade que os vícios de direito são 

praticamente irrelevantes para o direito do consumidor: como as coisas são oferecidas ao 

público em estabelecimento comercial, o comprador-consumidor somente não adquire a 

propriedade, se souber que a coisa não pertence ao vendedor ou que este não tem poder de 

disposição sobre ela, o que raramente ocorre. 

 Na compra e venda de coisa incerta em especial, não é possível ocorrer evicção antes 

da concretização, seja porque nenhuma coisa foi entregue ao comprador, seja porque o vício 

de direito somente pode ser averiguado tendo em vista uma coisa determinada. O momento 

para averiguar a existência do vício não é o da conclusão do contrato nem o da entrega da 

coisa ao comprador, mas o da perda da coisa, em regra por decisão judicial ou ato 

administrativo. Dito de outra forma, somente é possível falar em evicção na compra e venda 

de coisa incerta após a concretização, a entrega da coisa concretizada e a perda de sua posse 

ou do pleno gozo por sentença ou ato administrativo. Tendo ocorrido a evicção nesses 

termos, na compra e venda de coisa incerta o comprador tem, em teoria, duas possibilidades: 

ou ele se restringe a pedir uma indenização pela perda total ou parcial da posse ou do uso da 

                                                 
550 Cap. II, A.III, supra. 
551 Cap. II, A.III, supra. 
552 Cap. IV, A.II.1, supra. 
553 Cap. IV, A.II.3.(d), supra. 
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coisa, ou ele pode exigir a substituição da coisa defeituosa por outra do mesmo gênero.554 

Apesar de essa segunda possibilidade atender melhor o interesse do comprador de obter a 

coisa, o legislador do CC/2002 somente reconheceu o direito do comprador de exigir 

indenização nos termos do art. 450. Em consequência, mesmo se o vendedor tiver outras 

coisas do mesmo gênero, o comprador não pode exigir uma outra, salvo se o vendedor 

aquiescer ao pedido do comprador, caso em que haverá, conforme a vontade das partes in 

concreto, uma novação (arts. 360 ss.) ou uma dação em pagamento (arts. 356 ss.). É por 

causa dessa incômoda regra do CC que, após a entrega, a compra e venda de coisa incerta 

concretizada transmuda-se em compra e venda de coisa certa:555 apesar de o vendedor poder 

entregar outra coisa do mesmo gênero, a compra e venda é tratada como se ela fosse desde 

o início de coisa certa. Em consequência, não tendo sido transferido o direito prometido, a 

única solução possível é indenizar o comprador pelos prejuízos decorrentes da evicção. 

V. Vício da coisa 

1. Regulamento geral: doutrina e posicionamento 

 Assim como em relação ao vício de direito,556 também quanto ao vício da coisa o CC 

brasileiro permaneceu na esteira do direito romano e do ius commune.557 Em vez de integrar 

os defeitos quanto à coisa no sistema geral dos distúrbios da relação jurídica (como o direito 

alemão com a Schuldrechtsmodernisierung de 2002558), o legislador optou pelo regime dos 

vícios redibitórios (arts. 441 ss.).559 Nos termos do CC, há um vício redibitório (ou oculto) 

quando, no momento da entrega, a coisa tem um defeito que a torna imprópria para o pleno 

uso a que estava destinada pelos usos e costumes ou lhe diminua sensivelmente o valor (art. 

441). Esse vício não pode ser de fácil constatação em uma análise atenta da coisa560 e abrange 

não apenas um defeito em si (por ex., um computador vir com uma peça não funcionando), 

mas também divergências de qualidade e quantidade (extensão, tamanho e peso).561 Sendo 

constatado um vício, o adquirente tem – ao contrário do que sugere a (imprecisa) 

terminologia “vício redibitório”562 – duas possibilidades: ele pode ou enjeitar a coisa 

                                                 
554 Por ex., Dieckmann, Der Nacherfüllungsanspruch, p. 89. 
555 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
556 Cap. II, A.III, supra. 
557 Sobre a evolução histórica, cf. HKK/Ernst §§ 434-445 Rdnr. 4 ss. 
558 Em detalhes, HKK/Ernst §§ 434-445 Rdnr. 22 ss. 
559 Confundindo os conceitos, Fujita busca uma espécie de “teoria universal dos vícios redibitórios” (cf. 

Introdução crítica, pp. 155 ss.), sem atentar que a adoção do vício redibitório não é uma necessidade 

apriorística, mas fruto de uma escolha legislativa. 
560 Salgado, in: Vertragsgestaltung, pp. 29 ss.; Cerqueira, in: Direito contratual, p. 111. 
561 Salgado, in: Vertragsgestaltung, p. 31; Cerqueira, in: Direito contratual, pp. 109 s. e nt. 88. 
562 Serpa Lopes, Curso III, n. 116, p. 175; Fujita, in: Introdução crítica, p. 155. 
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recebida (art. 441 caput), recebendo o valor pago e as despesas do contrato e, se o alienante 

sabia (ou devia saber) do vício, perdas e danos (art. 443), ou reclamar o abatimento do preço 

(art. 442). Em contrapartida, se o adquirente identificar no momento da entrega um defeito 

evidente ou oculto, ele pode negar o recebimento da coisa (art. 313) e, dependendo do caso, 

acionar o alienante por inadimplemento do contrato (art. 475). 

 Esse regulamento foi concebido tendo em vista obrigações cujo objeto mediato é uma 

coisa certa e por si só já poderia ser criticado por não prever a possibilidade de o devedor 

consertar a coisa e assim eliminar o vício. Quando a compra e venda (ou a obrigação) for de 

coisa incerta, a gama de possibilidades teóricas se amplia: além de poder desfazer o contrato 

(redibição), abater o preço e exigir o conserto da coisa, ainda é possível ele exigir a 

substituição da coisa viciada por outra do mesmo gênero e qualidade. Em vistas desse 

quadro, a literatura sobre o CC divide-se em duas vertentes. De um lado, a doutrina 

majoritária interpreta o fato de o CC prever apenas o enjeitamento (redibição) e o abatimento 

do preço (arts. 441 ss.) como uma escolha consciente do legislador em restringir a eles as 

possibilidades do adquirente e nega tanto a reparação quanto a substituição da coisa nos 

contratos civis e comerciais.563 O legislador teria perdido uma boa oportunidade de 

modernizar o regulamento dos vícios da coisa no CC/2002, o que, porém, na prática não 

teria maiores consequências, pois as partes normalmente dispõem a respeito no contrato.564 

De outro lado, após expor minuciosamente o regulamento e o debate dos vícios do produto 

no direito português, Pinto Oliveira entende que seria insustentável aplicar integralmente a 

garantia edilícia (vícios redibitórios) à compra e venda de coisa incerta, porque esse tipo 

negocial envolveria essencialmente um problema de não cumprimento, já que o vendedor 

teria se obrigado a entregar uma coisa sem vícios e entregou uma coisa defeituosa. A omissão 

do CC não seria por si só um problema, pois – continua Pinto Oliveira – seria possível 

vislumbrar nele uma “lacuna oculta” quanto aos vícios da coisa em compra e venda de coisa 

incerta e defender, com inspiração nos direitos alemão (§ 480 BGB a.R.) e português (arts. 

914º e 918º CCPort), a admissibilidade de remédios voltados ao cumprimento (reparação e 

a substituição da coisa defeituosa por outra do mesmo gênero), resolução total 

                                                 
563 Cerqueira, in: Direito contratual, pp. 113 s.; Idem, in: Estudos Jayme, pp. 514 ss.; Salgado, in: 

Vertragsgestaltung, pp. 33 s.; Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, p. 108; Fujita, in: Introdução 

crítica, p. 175; Venosa, Direito Civil III, pp. 206 ss.; Gomes/Junqueira de Azevedo/Marino, Contratos, n. 72, 

pp. 113 ss.; Silva Pereira/Mulholland, Instituições III, n. 208, p. 111; Diniz, Curso III, p. 124; 

Wald/Cavalcanti/Paesani, Direito Civil II, p. 351; Lôbo, Contratos, pp. 156, 162; Lotufo, Código Civil III.1, 

Com. arts. 441 s., pp. 74 ss.; Monteiro de Barros, Manual II, pp. 261 s., 265. No mesmo sentido em vista do 

CC/1916, Pontes de Miranda, Tratado das ações IV, § 199, n. 3, p. 392. 
564 Salgado, in: Vertragsgestaltung, pp. 35 ss.; Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, p. 108; Cerqueira, 

in: Direito contratual, p. 152; Fujita, in: Introdução crítica, p. 177. 
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(desfazimento) ou parcial (diminuição do preço) do contrato e reparação dos danos advindos 

da entrega de coisa defeituosa segundo as regras gerais.565 Em consequência, os arts. 441 ss. 

aplicar-se-iam apenas à compra e venda de coisa certa. 

 Por detrás dessa divergência encontram-se duas perguntas fundamentais. Primeiro, 

se o vício redibitório tal como concebido nos arts. 441 ss. já seria adequado ou se seria 

melhor integrar o vício da coisa no regulamento geral dos distúrbios da relação jurídica com 

algumas peculiaridades. Segundo, tendo o legislador optado pelo primeiro caminho, se a 

compra e venda de coisa incerta (e na obrigação de dar coisa incerta) deve ser reconduzida 

à compra e venda de coisa certa também quanto ao vício da coisa ou se ao menos nesse ponto 

ela deveria ser desacoplada da compra e venda de coisa certa e integrada no regime geral. A 

nosso ver, ambas as perguntas já foram explicita ou implicitamente respondidas pelo 

legislador do CC. Ao optar por manter os dispositivos sobre os vícios redibitórios com 

poucas alterações nos arts. 441 ss., ele decidiu-se por apartar os vícios da coisa do 

regulamento geral dos distúrbios da relação jurídica. Ao mesmo tempo, ao determinar que à 

obrigação de dar coisa incerta concretizada aplicam-se as normas sobre as obrigações de dar 

coisa certa (art. 245), o legislador claramente reconduziu, no máximo possível, a compra e 

venda de coisa incerta à de coisa certa. O elemento decisivo é, porém, o fato de no CC/2002 

o legislador ter previsto – nas pegadas do Esboço de Teixeira de Freitas566 e na inércia do 

CC/1916567 – o regime do vício redibitório não apenas para o contrato de compra e venda 

(como seria de se esperar, se ele tivesse seguido a tradição do direito romano), mas para 

todos os contratos. Ora, se o legislador não apenas manteve o regulamento do vício 

redibitório na compra e venda, como ainda o generalizou para todos os contratos, por que 

ele não se aplicaria também à compra e venda de coisa incerta? Todos os elementos do 

sistema interno do CC/2002 apontam para a aplicação das regras dos arts. 441 ss. à compra 

e venda de coisa incerta. 

 Essa conclusão é a única possível diante do direito positivo vigente. Como já 

apontamos acima,568 de lege ferenda a escolha do legislador do CC/2002 é criticável sob 

diversos aspectos. Do ponto de vista de política legislativa, ele deveria ter aproveitado a 

literatura desenvolvida durante o século XX e os exemplos legislativos (CISG e CDC) para 

                                                 
565 Pinto Oliveira, Compra e venda, pp. 117 ss. 
566 Esboço, arts. 3581 ss. 
567 Bevilaqua, in: Projecto de Codigo Civil – Trabalho da Camara dos Deputados I, p. 40: “Pareceu-me [...] que 

era necessario dar um passo além e collocar a materia da evicção e dos vicios redhibitorios na theoria geral dos 

contractos...” 
568 Cap. I, C.V, supra. 
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criar um regulamento mais consentâneo com os desenvolvimentos socioeconômicos do 

século XX e início do século XXI. Em uma sociedade de consumo e de produção em massa, 

não prever a possibilidade de o vendedor reparar a coisa defeituosa e de o comprador exigir 

a substituição da coisa defeituosa por outra coisa do mesmo gênero é uma falha deplorável. 

Mas o quadro se torna ainda pior quando observamos o problema sob o aspecto sistêmico 

do ordenamento jurídico brasileiro. De um lado, o vendedor de uma coisa ao consumidor 

tem o direito de reparar o vício em 30 dias, no final do qual o comprador pode escolher entre 

exigir outro produto do mesmo gênero, desfazer o negócio com restituição do preço mais 

perdas e danos ou abater o preço (art. 18 § 1º CDC). De outro lado, nos contratos de compra 

e venda internacional de mercadorias regidas pela Convenção de Viena sobre Contratos de 

Compra e Venda Internacional de Mercadorias (arts.  1 ss. CISG), o comprador poderá exigir 

substituição de uma coisa com um vício oculto, quando essa desconformidade constituir 

violação essencial do contrato (art. 46 n. 2 CISG), ou reparação desse vício, salvo se esse 

pedido não for razoável em vista das circunstâncias do caso (art. 46 n. 3 CISG).569 Ou seja, 

tanto nos contratos de consumo quanto nos contratos de compra e venda internacional 

regidos pela Convenção de Viena o comprador tem direito a escolher entre exigir a 

substituição ou a reparação da coisa defeituosa, ao passo que o comprador de um contrato 

regulamentado pelo CC tem, ao menos em princípio, de se limitar ao enjeitamento da coisa 

(redibição) e abatimento do preço.570 

 Em resumo, em um contrato de compra e venda incerta regido pelo CC, havendo um 

vício oculto o comprador somente pode escolher entre enjeitar a coisa e desfazer o contrato 

(art. 441) e abater o preço (art. 442). A reparação da coisa entregue e a substituição dela por 

outra do mesmo gênero não é admitida, salvo se as partes dispuserem de maneira diversa ao 

celebrarem o contrato. Para os efeitos da concretização isso significa, como vimos no 

capítulo anterior,571 que o CC adotou entre a concretização e o cumprimento a teoria da 

obrigação de dar coisa incerta concretizada e após o cumprimento a teoria da transmudação. 

Uma vez entregue a coisa concretizada, a compra e venda de coisa incerta transforma-se em 

compra e venda de coisa certa e é tratada como tal até as últimas consequências. De lege 

lata, esse regulamento é incontestável, seja pela opção legislativa pelo regime da evicção 

(arts. 441 ss.), seja pelo fato de o art. 245 determinar a aplicação das regras da obrigação de 

                                                 
569 Em detalhes sobre as regras dos vícios da coisa na Convenção de Viena, Cerqueira, in: Estudos Jayme, pp. 

527 ss. 
570 Comparando o regulamento da Convenção de Viena com o do CC, Cerqueira, in: Estudos Jayme, pp. 539 

ss., em especial 542. 
571 Cap. III, C.III.2.(c), supra. 
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dar coisa certa à obrigação de dar coisa incerta após a concretização, seja ainda pela 

generalização do regulamento da evicção para todos os contratos, e não apenas para a compra 

e venda. No entanto, de lege ferenda o regulamento do CC é completamente inadequado. 

Ele não apenas não prevê as possibilidades – hoje em dia imprescindíveis – de o vendedor 

reparar a coisa e de o comprador exigir a substituição da coisa defeituosa por outra do mesmo 

gênero, como ainda se revela completamente obsoleto frente às normas do CDC e do CISG. 

Há uma injustificável contradição no ordenamento que apenas dificulta a aplicação do 

direito.572 É de se esperar que nos próximos anos o legislador elimine-a, naturalmente 

somente após um amplo debate. 

2. Relação entre vício da coisa e impossibilidade parcial qualitativa (deterioração) 

 Ao lado da ruptura sistemática entre o CC, de um lado, e o CDC e o CISG, de outro 

lado, um outro aspecto merece um breve tratamento no presente estudo. Quando a coisa 

recebida pelo comprador não corresponde às características indicadas no contrato a ponto de 

ser imprópria ao uso a que se destina ou ter um valor sensivelmente reduzido, o vício pode 

ter basicamente duas origens. Ou a coisa entregue já tem o defeito originário, surgido antes 

da conclusão do contrato ou no processo de fabricação após a conclusão, casos em que o 

único remédio à disposição do comprador é o dos vícios redibitórios (arts. 441 ss.). Ou a 

coisa encontrava-se no momento da conclusão do contrato em perfeito estado, mas antes de 

sua entrega sofreu uma avaria que deu origem ao vício oculto. Se as partes se aperceberem 

da deterioração (qualitativa ou quantitativa) antes da entrega, há um caso de impossibilidade 

superveniente parcial e aplicam-se os arts. 235 s. diretamente (impossibilidade qualitativa – 

deterioração) ou por analogia (impossibilidade quantitativa): o comprador pode escolher 

entre resolver o contrato e ficar com a coisa com abatimento do preço, exigindo perdas e 

danos, se houver culpa do vendedor. O problema surge quando a coisa tiver sido entregue: 

há impossibilidade parcial superveniente ou vício redibitório? Essa questão se torna 

especialmente complicada (e importante na prática), se considerarmos que o art. 236 permite 

ao comprador exigir perdas e danos pelo interesse positivo, caso o vendedor tenha culpa pela 

deterioração, e pelas regras de impossibilidade o comprador pode resolver o contrato antes 

da prescrição, ou seja, em regra ele tem 10 anos (art. 205, ou 3 anos, conforme algumas 

decisões, art. 205 § 3º V573), enquanto o vício redibitório permite, em regra, somente a 

                                                 
572 Nesse sentido, embora apenas em vista do CC/2002 e do CDC, Schmidt, Zivilrechtskodifikation in Brasilien, 

pp. 260 ss. 
573 Por ex., STJ, 3ª T., REsp. n. 1.281.594/SP, rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 22-11-2016, in: DJe 28-11-2016. 

Críticos a respeito, com razão, Martins-Costa/Zanetti, RT 106, vol. 979 (2017), 215 ss. 
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indenização pelo interesse negativo (art. 443) e o prazo de decadência para exercício da 

redibição ou do abatimento do preço é normalmente de 30 dias para móveis e 1 ano para 

imóveis contado a partir da entrega (art. 445 caput). 

 Não é possível nesta sede realizar um estudo aprofundado sobre as origens dessa 

disparidade desde o ius commune até o direito brasileiro vigente.574 Aqui somente nos 

restringiremos aos aspectos gerais. Na literatura brasileira, salvo melhor juízo, apenas 

Tepedino/Schreiber manifestaram-se brevemente a respeito. Para eles, quando a 

deterioração ocorrer entre a conclusão e a entrega da coisa, e o comprador aceitar a coisa por 

lhe parecer em perfeito estado, tratar-se-ia de vício redibitório, tendo ele apenas a 

possibilidade de escolher entre enjeitar a coisa (redibição, art. 441) e abater o preço (art. 

442).575 Ou seja, se as partes se aperceberem da deterioração antes da entrega, haveria 

impossibilidade superveniente parcial (arts. 235 s.), mas se a deterioração consistisse em um 

vício oculto detectado somente após a entrega da coisa, seria um caso de vício redibitório 

(arts. 441 ss.). A nosso ver, apesar de estar em consonância com a lei, esse entendimento 

precisa ser melhor desenvolvido. Os arts. 235 e 236 tratam do caso em que o comprador sabe 

da deterioração e escolhe conscientemente entre aceitar a coisa deteriorada ou rejeitá-la (arts. 

235 e 236: “... aceitar a coisa...”), enquanto que, por disposição expressa do art. 441, o 

comprador somente pode se valer dos remédios dos vícios ocultos após ter recebido coisa 

defeituosa sem saber do vício.576 Ao mesmo tempo, se a coisa tiver um vício oculto que não 

é resultado de uma deterioração ocorrida entre a conclusão e a entrega da coisa, o comprador 

pode se recusar a recebê-la com fundamento no art. 313. Ou seja, o CC prevê uma solução 

para o caso de ocorrer uma deterioração entre a conclusão do contrato e a entrega e o 

comprador se aperceber disso (arts. 235 s.), outra para a hipótese de o comprador receber a 

coisa com um vício oculto e descobri-lo logo depois (arts. 441 ss.) e uma terceira para o caso 

de o vício já existir no momento da conclusão do contrato e o comprador identificá-lo no 

momento da entrega (art. 313). 

 Sob esse pano de fundo, o real problema surge quando a deterioração ocorre entre a 

conclusão do contrato e a entrega (por ex., no transporte), e o comprador a aceita sem ter 

consciência do vício daí decorrente. Sem dúvida, pela simples interpretação do art. 441 caput 

é preciso admitir a possibilidade de o comprador se valer dos remédios dos vícios 

redibitórios: como o art. 441 caput fala em “coisa recebida” sem determinar em qual 

                                                 
574 Em vista do direito alemão, cf. Ernst, in: Estudos Huber, pp. 165 ss. 
575 Código Civil IV, Com. art. 235, p. 46. 
576 Sobre o vício redibitório, Cerqueira, in: Direito contratual, pp. 111 s., especialmente nt. 93. 
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momento o vício surgiu, a literalidade permite compreender que o vício pode ter surgido em 

qualquer momento antes da entrega, seja antes da conclusão do contrato, seja entre a 

conclusão e o recebimento. Mas o comprador também pode se valer dos arts. 235 s., ou seja, 

ele pode resolver o contrato ou requerer abatimento do preço com fundamento na 

impossibilidade superveniente parcial após o recebimento da coisa? Como esses dispositivos 

regulamentam apenas a hipótese de as partes saberem e o comprador poder aceitar a coisa, 

a pergunta que se coloca é se o recebimento da coisa deteriorada sem conhecimento do 

comprador tem a consequência de ele perder o direito de escolher entre resolver o contrato 

e receber a coisa com abatimento do preço. A nosso ver, embora o mero recebimento em si 

não tenha essa força, considerações sistemático-valorativas impedem a subsistência desses 

direitos potestativos. Por um lado, admitir a possibilidade de o comprador resolver o contrato 

ou abater o preço com fundamento nos arts. 235 s. após o recebimento da coisa frustraria o 

objetivo do legislador de eliminar a insegurança jurídica ao fixar um prazo menor para 

alegação de vício redibitório, pois enquanto em regra a decadência deste ocorre em regra em 

30 dias (art. 445), o comprador pode se valer dos arts. 235 s. enquanto sua pretensão não 

estiver prescrita, ou seja, o prazo é de 10 anos (art. 205, ou, conforme algumas decisões, 

apenas 3 anos, art. 206 § 3º V577). Por outro lado, não se deve perder de vista que o 

regulamento da impossibilidade é concebido para o momento anterior ao cumprimento do 

contrato, ao passo que o dos vícios redibitórios para depois da entrega. Logo, antes da entrega 

o comprador somente pode se valer dos arts. 235 s. e 313; depois dela ele apenas dispõe dos 

direitos do vício redibitório (arts. 441 ss.). 

 Na compra e venda de coisa incerta, a possibilidade de superposição entre os 

regulamentos de impossibilidade superveniente parcial e dos vícios redibitórios assume uma 

configuração parcialmente diversa. Enquanto nenhuma coisa for entregue, o risco da 

prestação não tiver sido transferido para o comprador nos termos dos arts. 245 e 245, 492 § 

1º ou 494 e eventual impossibilidade superveniente parcial atingir somente parte das coisas 

do gênero, sem impossibilitar o cumprimento integral do contrato, o vendedor continua 

obrigado a entregar uma coisa em perfeito estado. Da mesma forma, se o vendedor 

concretizar uma coisa deteriorada e o comprador se recusar a recebê-la por detectar o vício 

oculto (art. 313), aquele continua obrigado a entregar uma coisa intacta. Antes da entrega, 

se a deterioração atingir todo o gênero, aplica-se o regulamento da impossibilidade 

                                                 
577 Nt. 573 supra. 
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superveniente parcial (arts. 235 s.).578 O problema surge em duas situações. Primeiro, quando 

o vendedor entrega uma coisa que se tornou defeituosa entre a celebração do contrato e o 

cumprimento, o comprador a recebe e só percebe o vício oculto mais tarde. Como o CC 

segue a teoria da transmudação com a entrega da coisa, a compra e venda de coisa incerta se 

transforma em de coisa certa e o comprador somente pode se valer dos direitos dos arts. 441 

ss., ou seja, da redibição e do abatimento do preço. Teoricamente, o vendedor poderia 

substituir a coisa entregue por outra ou repará-la, mas o CC não reconhece essas 

possibilidades. Segundo, quando todas as coisas do gênero sofrem deterioração após a 

conclusão do contrato, o vendedor separa uma delas e o comprador a aceita, vindo a se 

aperceber do defeito somente mais tarde. Nesse caso, tem-se uma situação equivalente à da 

compra e venda de coisa certa, pois o vendedor somente pode entregar coisas defeituosas 

(salvo, evidentemente, se ele as puder reparar). Em consequência, tendo recebido a coisa 

defeituosa, o comprador somente pode se valer das regras dos vícios redibitórios, ou seja, 

ele pode enjeitar a coisa e liberar-se do contrato, ou abater o preço. 

VI. Resultado parcial 

 Quatro distúrbios da relação jurídica obrigacional merecem atenção especial na 

compra e venda de coisa incerta após a concretização: a impossibilidade, a mora, a evicção 

e os vícios redibitórios. A impossibilidade entre a concretização e a entrega da coisa é 

regulamentada pelas regras da compra e venda de coisa certa (art. 245), com a única 

peculiaridade de elas não incidirem ipso iure, quando ainda restarem coisas suficientes para 

o cumprimento perfeito da prestação, mas dependerem de alegação do vendedor (art. 246 a 

contrario sensu). Da mesma forma, havendo mora do vendedor de coisa incerta concretizada, 

em princípio aplicam-se todas as regras da mora da compra e venda de coisa certa (arts. 394 

ss., especialmente 399), admitindo-se, porém, a possibilidade de o vendedor em mora 

substituir a coisa perdida ou deteriorada por outra do mesmo gênero, caso a impossibilidade 

superveniente ocorra após a concretização (art. 246 a contrario sensu) e o comprador não 

tenha interesse na coisa separada. Se a mora for do comprador, aplica-se integralmente o 

regulamento da mora do comprador de coisa certa (arts. 394 ss., em especial 400). Após o 

recebimento da coisa pelo comprador, a compra e venda de coisa incerta regulamentada pelo 

CC transforma-se em compra e venda de coisa certa para todos os fins (teoria da 

transmudação). Em consequência, se o comprador vier a perder a posse ou o uso da coisa 

                                                 
578 Em detalhes, Cap. IV, B.III.1.(d), supra. 
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por direito de terceiro, ele terá à disposição apenas a garantia da evicção (arts. 447 ss.) e, se 

descobrir um defeito oculto, somente poderá se valer dos remédios dos vícios redibitórios, 

quais sejam, o enjeitamento da coisa (redibição, art. 441 caput) ou o abatimento do preço 

(art. 442). Esse regulamento dos vícios de direito e da coisa não pode ser questionado em 

vista do direito vigente, mas de lege ferenda seria recomendável que o legislador alterasse o 

CC para admitir também as possibilidades de reparação da coisa defeituosa entregue ou sua 

substituição por outra do mesmo gênero e, dessa forma, eliminar a contradição valorativo-

sistemática de o CDC e o CISG admitirem esses remédios e o CC as desconhecer. 

D. Considerações finais e resumo 

 Este capítulo teve o objetivo de determinar o regulamento dos distúrbios da relação 

jurídica específicos da compra e venda de coisa incerta. Antes de adentrar no tema 

propriamente dito, foi necessário fixar dois pressupostos fundamentais, nomeadamente os 

contornos gerais do sistema de distúrbios da relação jurídica no CC, na compra e venda de 

coisa certa e de coisa incerta, e o conceito de risco conforme o CC. Em ambos os casos se 

chegou a resultados importantes para a aplicação da lei. No âmbito dos distúrbios da relação 

jurídica, merece destaque o fato de a impossibilidade no CC se referir apenas ao dever 

principal da obrigação; eventual dever de indenizar decorrente da impossibilidade é 

determinado em especial conforme a existência ou não de culpa de qualquer das partes. Sob 

uma perspectiva história, caso fortuito e força maior (art. 393) confundem-se com a 

impossibilidade e, por uma interpretação sistemática, devem ser abandonados no campo da 

responsabilidade civil contratual. Já a teoria dos riscos foi dividida em três grupos: o risco 

da coisa, o risco da prestação e o risco do preço. O risco da coisa designa o prejuízo 

econômico decorrente da impossibilidade da prestação não imputável a nenhuma das partes. 

Ele é materializado pela subsistência do dever do vendedor de pagar (o risco é suportado 

pelo comprador) ou sua extinção (o risco recai sobre o vendedor). O direito brasileiro segue 

o modelo da res perit domino, ou seja, o risco é em regra transferido para o comprador 

quando ele adquire a propriedade. O risco da prestação designa o prejuízo econômico 

decorrente da perda ou deterioração de uma ou mais coisas do gênero em uma obrigação de 

dar coisa incerta. Por último, risco do preço tal como indicado no art. 492 caput refere-se ao 

prejuízo experimentado comprador, caso notas e moedas separadas para pagar o comprador 

se percam por fato não imputável a nenhuma das partes. Ao contrário do risco da coisa e da 

prestação, ele não pertence propriamente à teoria dos riscos, porque a obrigação do 
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comprador de pagar é uma dívida pecuniária. Essa parte final do art. 492 caput é, como bem 

disse Espínola, “incabida”. 

 Em vista desses fundamentos, foram analisadas as peculiaridades dos distúrbios da 

relação jurídica na compra e venda de coisa incerta. Entre a conclusão e a concretização, são 

possíveis a impossibilidade e a mora. A impossibilidade na compra e venda de coisa incerta 

é regulamentada pelas regras da impossibilidade da compra e venda de coisa certa, quando 

ela concernir somente à prestação (por ex., impossibilidade jurídica superveniente), mas 

assume uma feição especial, quando ela atinge apenas uma parte das coisas do gênero. O art. 

246 deve ser interpretado com cautela, pois em vez de “perda” deve-se entender 

“impossibilidade superveniente total” e em lugar de “deterioração” “impossibilidade 

superveniente parcial qualitativa”, podendo-se aplicar essa norma somente se a 

impossibilidade atingir uma parte das coisas do gênero e restarem coisas suficientes para o 

cumprimento integral da prestação. Embora a literatura normalmente associe essa norma 

com a máxima genus nunquam perit, o estudo histórico de sua finalidade revelou que ela é 

perigosa e inútil para compreender o direito brasileiro vigente, motivo pelo qual ela deve ser 

abandonada. Por sua vez, a mora também apresenta particularidades na compra e venda de 

coisa incerta. O atraso do vendedor tem a peculiaridade de o vendedor continuar obrigado a 

entregar uma quantidade de coisas enquanto restarem coisas existentes do gênero, ao passo 

que na hipótese de tardança do comprador se exige a concretização para o risco da coisa ser 

deslocado da esfera do vendedor para a do comprador, salvo quando a impossibilidade 

atingir todas as coisas do gênero. 

 Após a concretização, mas antes do cumprimento, os efeitos da impossibilidade e da 

mora modificam-se ligeiramente. Como o direito civil brasileiro adota a teoria da obrigação 

de dar coisa incerta concretizada (art. 245), aplica-se à compra e venda de coisa incerta 

concretizada o regulamento da impossibilidade da compra e venda de coisa certa. A única 

exceção é a possibilidade de o vendedor desfazer a concretização e entregar outra coisa do 

mesmo gênero, se assim lhe aprouver (art. 246 a contrario sensu). Havendo mora do 

vendedor após a concretização, aplicam-se as regras da mora da compra e venda de coisa 

certa, ou seja, ele arca com as consequências da impossibilidade (art. 399), sendo-lhe, porém, 

admissível entregar outra coisa do mesmo gênero, se não houver prejuízo para o comprador 

(por ex., pela demora). Na hipótese de mora do comprador, o regulamento da compra e venda 

de coisa certa aplica-se integralmente, ou seja, o prejuízo da impossibilidade é suportado 

pelo comprador e o vendedor pode escolher entregar em lugar da coisa a estimativa mais 

favorável, caso haja uma variação de preço entre o momento do vencimento da dívida e da 
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efetiva entrega (art. 400). Após o recebimento da coisa pelo comprador, duas situações são 

possíveis: pode ocorrer evicção ou ser descoberto um vício redibitório. Embora em ambos 

os casos seja teoricamente possível que o vendedor elimine o vício de direito e da coisa 

entregando outra coisa do mesmo gênero e, no segundo caso, reparando a coisa defeituosa, 

o CC não reconhece essas possibilidades. Havendo evicção, o comprador somente pode 

exigir indenização pela perda da posse ou do uso da coisa (arts. 447 ss.), enquanto na 

hipótese de vício redibitório ele deve escolher entre enjeitar a coisa (redibição) e abatimento 

do preço (arts. 441 ss.). Essa restrição, além de não atender às necessidades da prática, destoa 

dos direitos do comprador de contratos regidos pelo CDC e pelo CISG. É de se esperar que 

nos próximos anos o legislador corrija essa incoerência sistemático-valorativa. 

 No conjunto, o regulamento dos distúrbios da relação jurídica na compra e venda de 

coisa incerta do CC é de difícil compreensão e nem sempre leva a resultados satisfatórios. A 

origem da dificuldade encontra-se na falta de clareza dos distúrbios da relação jurídica em 

geral e no contrato de compra e venda em particular. Além de pouco claro, o CC revela uma 

série de incoerências sistemáticas. A principal delas é ele ter previsto, de um lado, o 

regulamento da impossibilidade e, de outro lado, as figuras jurídicas do caso fortuito e da 

força maior como causas de liberação do devedor. Ora, havendo sobreposição e não sendo 

possível conciliar as duas regras, a consequência necessária é que uma delas deve ser 

destituída de significado sistemático. No caso, a impossibilidade figura como único critério 

relevante para liberação do devedor do dever principal de prestar, enquanto um possível 

dever de indenizar o credor pelos danos daí advindos decorre do princípio da culpabilidade. 

Não bastassem essas dificuldades, o legislador do CC/2002 não considerou todas as 

peculiaridades da obrigação de dar coisa incerta. Ele de fato prevê regras sobre a distribuição 

do risco e a possibilidade de o vendedor desfazer a concretização quando lhe for favorável e 

não houver prejuízo aos interesses do comprador (art. 246), mas foi longe demais ao 

equiparar a compra e venda de coisa incerta após o cumprimento à compra e venda de coisa 

certa. Uma certa aproximação é correta e, de certa forma, produtiva, pois não há motivo para 

separar compra e venda de coisa incerta da de coisa certa quando uma regra pode aplicar-se 

da mesma forma para ambas, por ex., quando a impossibilidade concerne somente a 

prestação (como na impossibilidade jurídica superveniente). No entanto, não admitir a 

possibilidade de uma coisa entregue ser substituída por outra do mesmo gênero quando 

houver um vício de direito ou da coisa é uma mácula inconcebível para um Código Civil 

promulgado no início do século XXI. 
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Palavras Finais 

 O estudo da compra e venda de coisa incerta no CC a partir dos pressupostos 

metodológicos fixados no início desta tese trouxe muitos resultados importantes para 

compreender a estrutura desse contrato. Em diversas passagens, o direito brasileiro vigente 

revelou características bastante diversas da maioria (se não de todos) os países europeus, 

colocando em evidência a unicidade do regulamento do CC. O modelo de transferência de 

propriedade do contrato de compra e venda à primeira vista se aproxima do direito romano 

e do direito alemão, mas uma análise mais apurada revelou diferenças fundamentais. Ao 

mesmo tempo, embora o CC adote a máxima res perit domino, seu sistema de transmissão 

do risco é substancialmente diverso do adotado pelo Code civil, pois na França o risco se 

transfere em regra com a conclusão do contrato por conta do princípio da unidade combinado 

com o princípio do consenso, enquanto no Brasil ele somente passa ao comprador com a 

efetiva entrega ou registro devido ao princípio da unidade combinado com o da tradição. 

Essa e outras constatações revelam um ponto fundamental deste trabalho: embora em todos 

os ordenamentos jurídicos o contrato de compra e venda tenha o aspecto comum de o 

vendedor entregar uma coisa para receber em troca o pagamento de um preço, a estrutura da 

compra e venda in concreto pode variar muito conforme as escolhas legislativas. Há a 

compra e venda do direito brasileiro, a do direito alemão, a do direito italiano etc., e não a 

compra e venda abstratamente considerada. A irradiação de efeitos reais é determinada pela 

conjunção do modelo de transferência de propriedade e pelo sistema de transmissão do risco, 

a extensão do dever do vendedor pela escolha de regulamentar os vícios de direito por meio 

da evicção ou integrá-los no sistema geral de distúrbios da relação jurídica, e, em especial 

na compra e venda de coisa incerta, um dos efeitos da concretização – transferir ou não a 

propriedade – pelo modelo de transferência de propriedade adotado. Daí a necessidade de 

aprofundar temas laterais, como a transferência de propriedade, os deveres das partes, a 

tricotomia obrigação de dar, fazer e não fazer, e os distúrbios da relação jurídica. Sem 

estabelecer esses pressupostos de modo claro, não seria possível identificar os traços 

fundamentais da compra e venda de coisa certa nem os efeitos e características da compra e 

venda de coisa incerta do CC. 

 A emptio venditio do direito romano clássico era necessariamente de coisa certa, 

porque ela era um negócio de alienação (Veräußerungsgeschäft), ou seja, embora a 

propriedade não fosse transferida ao comprador com a conclusão do contrato, mas somente 

com a tradição, a coisa vendida já era imediatamente alocada em seu patrimônio. Disso se 
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extraem as principais características desse contrato, especialmente a regra periculum est 

emptoris, a responsabilidade por custódia e a distribuição de commoda e incommoda. A 

despeito disso, a emptio venditio já admitia duas exceções – a compra e venda de crédito e 

a compra e venda de coisa futura –, o que já indicava a possibilidade de ela incorporar os 

negócios jurídicos sobre coisas incertas, mas os juristas romanos não deram esse passo, 

porque os mesmos efeitos práticos da compra e venda de coisa incerta eram obtidos por 

outros mecanismos, como a celebração de cláusula penal. Essa incorporação somente 

ocorreu mais tarde, no ius commune, quando os juristas medievais equipararam – em um 

“mal entendido produtivo” – a compra e venda de coisa incerta com a emptio ad mensuram 

(“sic fit venditio in quantitate, sive in genere: quod idem est”). Com isso surgiram, porém, 

dificuldades de adaptação especialmente para justificar o retardamento da passagem do risco 

para o momento da entrega e para explicar como se dava a concretização. Esses problemas 

também apareceram no direito lusitano, sendo por vezes resolvido com originalidade, como 

a teoria da quadruplex perfectio de Gonçalves da Sylva. No direito brasileiro do século XIX 

em particular, a compra e venda de coisa incerta em parte misturava-se com a emptio ad 

mensuram, sendo tratada pela primeira vez de maneira autônoma e abrangente no Esboço de 

Teixeira de Freitas. Mais tarde, a obrigação de dar coisa incerta foi expressamente 

regulamentada no CC/1916, mas não encontrou um ambiente propício para o seu 

desenvolvimento, porque o CCom empregava “coisa incerta” para designar coisa futura. 

Somente o advento do CC/2002 veio dar uma uniformidade terminológica para a matéria. 

 O CC parte do pressuposto de que a compra e venda de coisa certa é a regra e a de 

coisa incerta é a exceção que deve ser reconduzida àquela na medida do possível. Como 

esses dois tipos de contrato não podem ser completamente desvencilhados, isso não é, no 

fundo, um problema, desde que o legislador considere as peculiaridades decorrentes do fato 

de o objeto mediato da obrigação ser designado somente pelo gênero e pela quantidade. 

“Gênero” em obrigação de dar coisa incerta deve ser compreendido no sentido jurídico, ou 

seja, as partes devem ter em mente um complexo de coisas do mesmo tipo (critério subjetivo) 

intercambiáveis entre si e das quais deve ser separada uma quantidade (concretização), em 

regra após a conclusão do contrato. O CC não conhece uma, mas duas formas de 

concretização: pelos arts. 245 e 246, ela ocorre quando o devedor separa uma quantidade de 

coisas e o informa (cientifica) dessa separação; e na compra e venda de remessa, quando o 

vendedor entrega a coisa ao transportador (art. 494). Em se tratando de compra e venda de 

coisas que normalmente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, é possível 

ainda a passagem do risco da coisa sem concretização, quando o vendedor põe à disposição 
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do comprador uma quantidade de coisas separadas (art. 492 § 1º). Já os distúrbios da relação 

jurídica obrigacional do contrato de compra e venda de coisa incerta apresentam 

peculiaridades, porque o vendedor pode cumprir o contrato com qualquer coisa pertencente 

ao gênero. No que tange à distribuição do risco da coisa e da prestação, o legislador 

considerou essas diferenças ao atribuir ao vendedor o risco da coisa e da prestação antes da 

concretização (art. 245), e ao permitir ao vendedor desfazer a concretização, quando assim 

lhe aprouvesse e os interesses do comprador não fossem prejudicados (art. 246 a contrario 

sensu). A despeito disso, o CC apresenta uma falha ao não reconhecer que, mesmo após a 

entrega da coisa, o vendedor tem a possibilidade de entregar outra coisa do mesmo gênero e 

o comprador pode ter interesse em recebê-la, se houver vício de direito (evicção) ou da coisa 

(vício redibitório). Neste ponto, a legislação civil deixa muito a desejar. 

 No caminho para essas conclusões, foram detectadas algumas contradições no 

sistema interno do CC. Ao contrário do que afirmou Bevilaqua, obrigação de dar nos arts. 

234 ss. CC compreende apenas a de transferir a propriedade; a obrigação de transferir 

somente a posse não foi expressamente regulamentada, surgindo uma enorme lacuna no CC. 

Essa constatação é especialmente importante para a compra e venda, porque, em razão do 

princípio da evicção, o vendedor não pode ser compelido a transferir a propriedade ao 

comprador, mas apenas a posse, garantindo a posse pacífica e o uso pleno dela. Nesse 

contexto, o art. 481 está completamente desvinculado do sistema interno do CC: embora ele 

deixe entender que o contrato de compra e venda somente produzisse efeitos obrigacionais 

e que o vendedor tivesse o dever de transferir a propriedade, uma análise mais apurada 

revelou que esse dispositivo é letra morta, pois o vendedor não pode ser acionado antes da 

ocorrência da evicção e, pelo modelo de transferência de propriedade adotado para o contrato 

de compra e venda, é o próprio contrato que irradia efeitos reais quando da entrega (coisas 

móveis) ou do registro (coisas imóveis). Não bastasse isso, há ainda enorme contradição 

entre a regra de transferência de risco da coisa e o dever do vendedor: como pode o vendedor 

ser obrigado a transferir somente a posse, mas, se ele não transferir a propriedade, ele ainda 

assim suporta o risco? Esse problema assume contornos dramáticos na compra e venda de 

imóvel: se o comprador é quem arca com as despesas do registro (art. 490), como pode o 

vendedor que já celebrou a escritura de compra e venda e entregou o imóvel ao comprador 

suportar o risco da coisa até o momento em que o último decida requerer o registro? Esses 

dois inconvenientes podem ser resolvidos com fundamento em uma interpretação 

sistemático-valorativa apoiada nos arts. 399, 667 § 1º e 1218, mas o melhor seria o legislador 
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alterar o CC em prol de um sistema de transferência de risco compatível com o modelo de 

transferência de propriedade e as características da compra e venda do direito vigente. 

 A essas contradições internas do sistema soma-se a tendência da literatura nacional 

de absorver conceitos estrangeiros sem analisar se eles são corretos no país de origem e se 

eles são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. O exemplo mais saliente foi o 

do modelo de transferência de propriedade: boa parte da doutrina tenta aproximar, em maior 

ou menor medida, o direito brasileiro dos direitos romano ou mesmo alemão, enquanto, em 

verdade, o CC segue, quanto à compra e venda, os princípios da unidade com o da tradição 

de uma forma única. Mas esse não foi único exemplo. O mesmo problema surgiu, por ex., 

ao tratarmos do contrato de fornecimento, da concretização e da teoria dos riscos. No 

contrato de fornecimento, a maioria da doutrina nacional apegou-se ao direito italiano e 

tomou esse tipo contratual como uma necessidade apriorística decorrente da evolução das 

transações econômicas ao longo do século XX, embora o negócio realizado pelo contrato de 

fornecimento possa, no direito brasileiro, ser acomodado sem maiores dificuldades no 

contrato de compra e venda. Na concretização, houve uma tentativa no início do século XX 

de interpretar os arts. 876 e 877 CC/1916 à luz do § 243 I BGB e aplicar também no direito 

brasileiro a teoria do fornecimento. Na teoria dos riscos, há uma tendência de ignorar a 

literalidade do art. 492 caput e utilizar, em maior ou menor medida, a distinção alemã entre 

risco da coisa, risco da prestação e risco do preço, sem se aperceber que ela é questionável 

(a nosso ver, equivocada) mesmo em vista do BGB. Todos esses exemplos confirmam a 

importância de um dos pressupostos metodológicos do presente trabalho: apesar de a lei 

(especialmente códigos) e a literatura estrangeira serem um relevante material de reflexão e 

nesse sentido nos auxiliem a compreender o direito brasileiro, elas não podem utilizadas 

quando houver disposição de lei expressa em sentido contrário nem ser transpostas 

imediatamente para o direito brasileiro sem antes averiguar se elas estão certas na origem e 

se são compatíveis com o sistema interno do CC. 

 Apesar de todos esses problemas, dois juristas nacionais sobressaíram-se no estudo 

da compra e venda de coisa incerta e da obrigação de dar coisa incerta. O pricipal deles é, 

sem dúvida, Teixeira de Freitas. Em pleno século XIX, longe da Europa e sem acesso à 

literatura mais atualizada sobre o assunto (especialmente ao artigo de Jhering), o 

Jurisconsulto criou em seu Esboço um regulamento minucioso e completo com inovações 

que o mundo somente conheceria no século XX. Especial destaque merece a admissibilidade 

de o credor de obrigação de dar coisa incerta fungível exigir a substituição da coisa perecida 

ou deteriorada por outra coisa do mesmo gênero, quando a coisa concretizada houvesse 
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perecido ou se deteriorado por culpa do devedor. Mais tarde, no processo de debate do 

CC/1916, o trabalho deixado por Teixeira de Freitas foi ferrenhamente defendido por Torres 

Neto, cujas valiosas críticas não foram, ao menos no que concerne ao tema do presente 

estudo, resultado de mero capricho ou de divergências pessoais, mas se baseavam em uma 

análise cuidadosa do Esboço em confronto com o projeto do CC/1916. Tivesse ele sido 

ouvido, muitas das incoerências e falhas do CC/1916 (e, provavelmente, do CC/2002) teriam 

sido evitadas, como a ausência de um regulamento para as obrigações de transferir somente 

a posse e a imprecisão do significado de “tradição”. Em contraste, as incoerências internas 

do projeto de Bevilaqua e do CC/1916 colocam em evidência os perigos de fazer um código 

justapondo e condensando partes de diversos projetos e códigos estrangeiros. A técnica do 

copy and paste de diferentes projetos e códigos estrangeiros – tão comum nos códigos sul-

americanos – não poderia ter passado sem deixar rastros no CC.1 

 Antes de concluir, é preciso fazer uma breve advertência. Com essas críticas não 

queremos estimular uma mudança súbita do CC/2002, nem um retorno ao sistema do Esboço 

de Teixeira de Freitas, nem muito menos colocar em dúvida o valor do trabalho de 

Bevilaqua. Dadas as circunstâncias da época, com todos os seus defeitos e incoerências o 

CC/1916 era muito avançado e fazia jus ao reconhecimento internacional de que gozou nas 

décadas seguintes à sua entrada em vigor.2 Mesmo o trabalho dos responsáveis pela 

elaboração do CC/2002 não pode ser criticado sem a ressalva de que naquele momento não 

havia – como ainda não há – um debate nem sobre os problemas da compra e venda de coisa 

incerta, do sistema da compra e venda no CC/1916 e da obrigação de dar coisa incerta no 

CC/1916, nem sobre a necessidade de eventuais mudanças. Ainda hoje não existe no Brasil 

um estudo sistemático sobre as características estruturais da compra e venda. Na dúvida, é 

melhor manter a tradição do que assumir o risco de inovações precipitadas, até porque, no 

limite, o CC/2002 foi um avanço enorme ao eliminar a divergência de terminologia de “coisa 

incerta” entre o direito civil e o direito comercial. Mas reconhecer o valor do trabalho das 

gerações anteriores também não se reduz em uma idolatria cega ou em uma defesa ufanista 

da lei nacional; o verdadeiro cientista do direito analisa os pontos positivos, identifica os 

erros e procura aperfeiçoar o trabalho de seus antecedentes e contemporâneos. É assim – e 

apenas assim – que a ciência progride. O que se pretendeu aqui foi apenas estimular o debate 

para que, talvez em algumas décadas, o legislador tenha subsídios suficientes para promover 

                                                 
1 A respeito, Schmidt, in: Future of Contract Law, p. 68, com indicação de literatura na nt. 79. 
2 Em detalhes, Rodrigues Jr., RDCC 4, vol. 12 (2017), 35 (41 ss.). 
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uma reforma – nunca um novo código – baseada em um debate livre de paixões e desavenças 

pessoais. 
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Resumo 

Medina, Francisco Elmidio Sabadin dos Santos Talaveira. Compra e Venda de Coisa Incerta 

no Direito Civil brasileiro – Uma análise do Dever do Vendedor no Código Civil de 2002. 

666 páginas. Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018.  

 

Palavras-chaves: Compra e venda. Obrigação de dar coisa incerta. Concretização. Distúrbios 

da relação jurídica. 

 

Resumo: A compra e venda de coisa incerta nunca foi propriamente estudada no Direito 

Civil brasileiro. A presente tese tem por objeto delinear os aspectos gerais desse tema. O 

trabalho é dividido em quatro partes. Na primeira são reconstruídos o nascimento e o 

desenvolvimento histórico da compra e venda de coisa incerta, desde o direito romano, 

passando pelo ius commune e chegando ao direito civil brasileiro antes e depois do Código 

Civil de 1916. Na segunda parte, abordam-se as peculiaridades do objeto da relação jurídica 

obrigacional da compra e venda de coisa incerta, em especial o conceito de gênero, suas 

características bem como sua delimitação frente a outros tipos de contratos. A terceira parte 

é dedicada a um conceito exclusivo da compra e venda de coisa incerta, nomeadamente a 

concretização. Por último, na quarta parte são tratados os problemas específicos dos 

distúrbios da relação jurídica da compra e venda de coisa incerta, em especial as regras sobre 

impossibilidade e mora. 

  



 

665 

 

Abstract 

Medina, Francisco Elmidio Sabadin dos Santos Talaveira. Sale of Generic Goods in 

Brazilian Private Law – An Analysis of the Vendor’s Duty in the Brazilian Civil Code of 

2002. 666 pages. Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, 2018. 

 

Keywords: Sale. Obligation to supply fungible goods. Appropriation. Default in 

performance. 

 

Abstract: The sale of generic goods has never been properly studied in Brazilian Civil Law. 

This thesis sets out to delineate the main features on the subject. It consists of four chapters. 

The first one aims at the origin and development of the sale of generic goods from Roman 

Law, passing through the ius commune and arriving at Brazilian Private Law before and 

after the Civil Code of 1916. The second chapter deals with the main features of the object 

of the contract, especially the concept of genus, its characteristics and delimitations vis-à-

vis other types of contracts. The third chapter concerns a concept exclusive of the sale of 

generic goods, namely the appropriation. Finally, the fourth chapter is about the default in 

performance concerning the sale of generic goods, mainly the rules on impossibility and 

delay.  
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Zusammenfassung 

Medina, Francisco Elmidio Sabadin dos Santos Talaveira. Gattungskauf im brasilianischen 

Zivilrecht – Eine Untersuchung der Pflicht des Verkäufers im brasilianischen 

Zivilgesetzbuch von 2002. 666 Seiten. Promotion – Juristische Fakultät, Universität von São 

Paulo, 2018. 

 

Schlüsselwörter: Kaufvertrag. Gattungsschuld. Konkretisierung. Störungen des 

Schuldverhältnisses. 

 

Zusammenfassung: Der Gattungskauf im brasilianischen Zivilrecht wurde bisher kaum 

untersucht. Die vorliegende These hat zum Ziel, die Hauptlinien dieses Themas darzustellen. 

Sie besteht aus vier Kapiteln. Das erste ist der Geburt und Entwicklung des Gattungskaufs 

von dem römischen Recht bis zu dem ius commune und dem brasilianischen Recht vor und 

nach dem Zivilgesetzbuch von 1916 gewidmet. In dem zweiten Kapitel geht es um die 

Besonderheiten des Gegenstands des Schuldverhältnisses des Gattungskaufs, insbesondere 

den Begriff von Gattung, seine Merkmale und seine Abgrenzung anderen Vertragstypen 

gegenüber. In dem dritten Kapitel wird einen dem Gattungskauf innewohnenden Begriff 

eingehend untersucht, nämlich die Konkretisierung. Schließlich werden im vierten Kapitel 

die Besonderheiten der Störungen des Schuldverhältnisses des Gattungskaufs analysiert, 

insbesondere diejenigen der Unmöglichkeit und dem Verzug betreffend. 


