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MATERIAL DE APOIO 05 

 

CLASSIFICAÇÃO E NOVOS CRITÉRIOS DO CONTRATO: 

 

Considerados em si mesmos: 

 

Natureza da obrigação:  

 Unilaterais / Bilaterais ou contratos com prestações a cargo de uma só parte e 

contratos com prestações correspectivas 

 Onerosos / Gratuitos 

 Comutativos / Aleatórios 

 Paritários / Adesão 

 

Forma: 

 Consensuais 

 Solenes 

 Reais 

 

Denominação: 

 Nominados 

 Inominados 

 

Tempo de execução: 

 Execução imediata 

 Execução continuada 

 Execução diferida 

 

Pessoa do Contratante: 

 Pessoais 

 Impessoais 

 

Reciprocamente considerados: 

 

 Principais 

 Acessórios 
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CLASSIFICAÇÃO E NOVOS CRITÉRIOS DO CONTRATO: 

 

Considerados em si mesmos: análise dos contratos sem qualquer relação com outros 

 

Natureza da obrigação:  

 

Todo contrato decorre do acordo de duas ou mais vontades, mas em relação a 

seus efeitos, esse negócio jurídico bilateral ou plurilateral ora gera obrigações de 

natureza patrimonial para todos os contratantes, ora para um só deles, APENAS SOB 

ESSE PRISMA SERÁ POSSÍVEL FALAR-SE EM CONTRATO BILATERAL OU 

UNILATERAL → QUANTO AOS EFEITOS! 

 

► Unilaterais: somente um dos contratantes assume obrigações em face do 

outro → os efeitos são ativos de um lado e passivos do outro, uma vez que uma das 

partes não se obrigará, não havendo, portanto, qualquer contraprestação. Exs.: doação 

pura e simples (doador), depósito (depositário), comodato (comodatário), mútuo 

(mutuário) e mandato (mandatário). Os contratos unilaterais, apesar de requererem 

duas ou mais declarações volitivas, colocam um só dos contraentes na posição de 

devedor, ficando o outro como credor. 

  

► Bilaterais: cada um dos contraentes é simultânea e reciprocamente credor e 

devedor do outro → produz direitos e obrigações para ambos. Característica 

principal: SINALAGMA = dependência recíproca de obrigações → por isso, são 

também denominados contratos sinalagmáticos. Exs.: contratos de compra e venda 

(vendedor tem a obrigação de entregar a coisa vendida ao comprador, uma vez recebido 

o pagamento do preço, pois é credor do preço, ao passo que o comprador se obriga a 

pagar o preço ajustado, tendo o direito de receber o objeto que comprou  - art. 481), 

locação predial, prestação de serviços, troca etc. 

 

► Onerosos: trazem vantagens para ambos os contraentes, pois estes sofrem 

um sacrifício patrimonial, correspondente a um proveito almejado. Ex.: locação de 

coisa → o locatário paga aluguel para poder usar e gozar do bem, e o locador entrega 

objeto que lhe pertence para receber aquele pagamento. Cada uma das partes, em 

atenção a seu próprio interesse, se sujeita a dar ou fazer algo → ônus e proveito ficam 

numa relação de equivalência. 

 

► Gratuitos ou benéficos: oneram somente uma das partes, proporcionando ao 

outro uma vantagem, sem qualquer contraprestação. Apenas um dos contratantes obtém 

proveito, que corresponde a um sacrifício do outro. Exs: doação pura e simples, 
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depósito, mútuo sem retribuição. Encerra uma liberalidade, uma das partes sofre 

redução no seu patrimônio em benefício da outra. 

 

* Geralmente, TODOS OS CONTRATOS ONEROSOS SÃO BILATERAIS, mas, 

NEM SEMPRE OS GRATUITOS SERÃO UNILATERAIS. PODE HAVER 

CONTRATO QUE SEJA, CONCOMITANTEMENTE, UNILATERAL E 

ONEROSO. Ex.: mútuo sujeito a pagamento de juros, em que, além da obrigação 

de restituir a quantia mutuada (contrato unilateral), há a de pagar juros (contrato 

oneroso)  

 

► INTERESSE DA DISTINÇÃO – ONEROSOS E GRATUITOS: 

 A responsabilidade do devedor pelo ilícito, nos gratuitos, deverá ser apreciada 

com benignidade, de forma que somente a determinará a conduta dolosa do 

autor da liberalidade – art. 392. 

 O doador não responderá pela evicção, nem pelos vícios redibitórios, exceto nas 

doações com encargo (552 e 441, p.ú); o mesmo não se dará com aquele que 

pactuou contrato oneroso (447). 

 Contrato a título gratuito poderá ser anulado pela ação pauliana, 

independentemente de má-fé (158), ao passo que, para se anular o contrato 

oneroso, além da insolvência do devedor, será mister que esse estado seja 

conhecido da outra parte (159). 

 O contrato benéfico ou gratuito só poderá ser interpretado restritivamente 

(114), exigência que não alcança a interpretação do contrato oneroso. 

 O erro sobre a pessoa será mais grave no contrato benéfico do que no oneroso, 

salvo nas prestações de serviços materiais e encomendadas de obras artísticas. 

 

► Comutativos (ou pré-estimado): aquele em que cada contraente, além 

de receber do outro prestação relativamente equivalente à sua, pode verificar, de 

imediato, essa equivalência → cada contratante se obriga a dar ou a fazer algo que é 

considerado como equivalente àquilo que lhe dão ou lhe fazem. Característica básica: 

o ônus e o proveito de qualquer dos contraentes poderão ser avaliados no próprio ato em 

que se celebra o ajuste. Ex: contrato de compra e venda → o vendedor sabe que 

receberá o preço estipulado na medida de seu interesse, e o comprador, que lhe será 

transferido o domínio da coisa que pretendeu adquirir. Serão comutativos: 

CONTRATO A TÍTULO ONEROSO E BILATERAL em que a extensão das 

prestações de ambas as partes, conhecida desde o momento da formação do vínculo 

contratual, é certa, determinada e definida, apresentando uma relativa equivalência de 

valores, que, por sua vez, são insuscetíveis de variação durante o implemento do 
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contrato, embora, algumas vezes, corram riscos relativamente à coisa ou à oscilação do 

seu valor, o que, contudo, são circunstâncias independentes do contrato. 

 

► Aleatórios: idéia de álea (= sorte, perigo, azar, incerteza de fortuna → 

ato dependente do acaso). Contrato aleatório = aquele em que a prestação de uma ou de 

ambas as partes dependeria de um risco futuro e incerto, não se podendo antecipar o seu 

montante; a prestação depende de um evento casual, insuscetível de estimação prévia, 

dotado de uma extensão incerta. Também é formado pela manifestação de vontade dos 

contraentes, mas relega a prestação para implemento posterior, dependente de algum 

fato incerto → ACONTECIMENTO FUTURO E INCERTO → efeitos do contrato 

submetem-se a esse acontecimento incerto = partes sob a perspectiva de uma álea 

que irá refletir na existência e na quantidade da prestação combinada, expostas à 

eventualidade recíproca de perda ou de ganho. Ex.: seguro → o segurado, em troca 

do prêmio, poderá vir a receber a indenização, se ocorrer um sinistro, ou nada receber, 

se aquele não advier. 

 

O risco pode ser: 

 

(a) Total ou absoluto: quando só uma das partes cumpre sua prestação, sem nada 

receber em troca; 

 

(b) Parcial ou relativo: quando, apesar de serem desproporcionados os montantes, cada 

um dos contraentes fornece alguma prestação. 

 

* O risco de perder ou de ganhar pode sujeitar um ou ambos os contratantes; 

porém, a incerteza do evento terá de ser dos dois, sob pena de não subsistir a 

obrigação, uma vez que tal lucro ou perda está na dependência do acontecimento 

incerto para ambos. Este contrato, portanto, se afasta da idéia de uma equivalência 

originária. 

 

► DISTINÇÃO – COMUTATIVOS E ALEATÓRIOS: 

 

(1) Comutativos: as partes podem antever o que receberão em troca das prestações que 

realizarem, por haver certeza quanto às prestações e cada prestação corresponder a 

uma contraprestação, embora não seja necessário que haja absoluta igualdade entre 

tais valores, vez que os bens que são objeto do contrato poderão não possuir uma 

valoração precisa. Aleatórios: com a intervenção do risco, há uma extensão 

indeterminada das prestações, dependente de evento casual, incerto e desconhecido, 

sem o qual jamais serão exigíveis, uma vez que pode advir vantagem para uma e 
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perda para outra → há incerteza para as duas partes sobre se a vantagem esperada 

será proporcional ao sacrifício, expondo os contratantes à alternativa de ganho ou 

de perda, podendo ser a contraprestação desproporcional ao valor da prestação. 

 

(2) Vícios redibitórios → só comutativos (441); inexiste ação redibitória para os 

aleatórios. 

 

(3) Arts. 458 a 461 só para aleatórios 

 

(4) Rescisão por lesão → só ocorre nos comutativos. Lesão = injusta exploração da 

situação econômica, jurídica ou moral de uma das partes, em razão da qual vem 

esta a receber contraprestação desproporcionada à que efetuara, vindo o contrato a 

causar enorme prejuízo para um dos contraentes, tornando excessivamente oneroso 

o encargo assumido – torna o contrato anulável (157, 171,II) 

 

* Há contratos comutativos que podem ser transformados em aleatórios, se houver 

cláusula explícita, que introduza o elemento incerto, dependente da sorte.  

 

► DISTINÇÃO – ALEATÓRIOS E CONDICIONAIS: 

 

(1) Condicional: a existência e a eficácia do contrato estão na dependência de evento 

futuro e incerto. Aleatório: o contrato é perfeito desde logo, embora surja o risco 

de que a prestação de uma das partes ser maior ou menor, de maneira que a 

incerteza atingirá apenas a extensão das vantagens e das perdas dos contraentes, 

estando o contrato, em si, perfeito e acabado. 

 

(2) Condicional: ambas as partes poderão ter lucros, sem que o ganho de um 

represente, necessariamente, prejuízo do outro. Aleatório: em regra, a vantagem de 

um acarretará perda para o outro contratante. 

 

(3) Condicional: o acontecimento deverá ser sempre incerto e futuro para que os 

contratos produzam efeitos jurídicos. Aleatório: a circunstância causal de que 

depende o lucro ou a perda não precisará ser futura, bastando que seja ignorada ou 

desconhecida pelas partes, embora já tenha sido realizada. 

 

► MODALIDADES DE CONTRATOS ALEATÓRIOS 

1ª) Os que dizem respeito a coisas futuras: 

(a) Emptio spei: um dos contratantes, na alienação de coisa futura, toma a si o risco 

relativo à existência da coisa, ajustando um preço, que será devido 
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integralmente, mesmo que nada se produza (458), sem que haja dolo ou culpa do 

alienante. Vende-se a esperança ou probabilidade de as coisas existirem. Ex: 

se alguém comprar de um pescador, por preço certo, os peixes que este retirar 

de sua rede, assumindo o risco de nenhum peixe ser apanhado → mesmo que 

nada pesque, o pescador terá direito ao preço integral, se agiu com a diligência 

habitual. Objeto do contrato = álea ou risco (e não o peixe, no caso). Se a álea 

se verificar sem culpa do vendedor, este terá direito ao preço; porém, se não 

houver colheita por culpa do alienante, não haverá risco algum, sendo nulo, 

portanto, o contrato; 

 

(b) Emptio rei speratae: ocorre se a álea versar sobre quantidade maior ou menor da 

coisa esperada (459, p. ú.), sendo devido o preço ao alienante, desde que este 

não tenha culpa, mesmo que o objeto venha a existir em quantidade mínima ou 

irrisória. Basta que a coisa venha a existir em qualquer quantidade. Assim, 

se nada existir, nula será a alienação, porque o contrato, nesse caso, estará 

sem objeto. Exs.: se se comprar de um pescador o produto do lanço de sua 

rede, assumindo apenas a álea de ele retirar maior ou menor quantidade de 

pescado, o adquirente liberar-se-á da obrigação, se a rede nada contiver; da 

mesma forma, se alguém adquirir a safra de café do ano vindouro, seja qual for 

a quantidade, pelo preço de $4.000,00. Se nada se colher, desfeito estará o 

contrato; porém, se colheita houver, ainda que ínfima, o contrato produzirá 

efeito e o vendedor receberá o preço estabelecido, se não tiver concorrido 

culposamente para esse resultado.   

 

2ª) Os que versam sobre coisas existentes, sujeitas ao risco de se perderem, 

danificarem, ou, ainda, sofrerem depreciação (460). Ex: mercadoria embarcada que 

é vendida, assumindo o comprador a álea de ela chegar ou não ao seu destino; mesmo 

que ela desapareça por ocosião do contrato, devido a naufrágio do navio, a venda será 

válida e o vendedor terá direito ao preço, se ignorava o sinistro; se sabia do naufrágio, 

anulada será a alienação, competindo ao adquirente a prova dessa ciência → art. 461. 

 

► Paritários: as partes interessadas, colocadas em pé de igualdade, ante 

o princípio da autonomia da vontade, discutem, na fase de puntuação, os termos do ato 

negocial, eliminando os pontos divergentes mediante transigência mútua. Há 

manifestação livre e coincidente de duas ou mais vontades. 

 

► Adesão: inexiste liberdade de convenção → excluem a possibilidade 

de qualquer debate e transigência entre as partes, uma vez que um dos contratantes se 

limita a aceitar as cláusulas e condições previamente redigidas e impressas pelo outro. 
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Arbítrio exclusivo de uma das partes → o policitante (proponente); o oblato 

(aceitante) não pode discutir ou modificar o teor do contrato ou as cláusulas → SE 

CONSTITUI PELA ADESÃO DA VONTADE DE UM OBLATO 

INDETERMINADO À OFERTA PERMANENTE DE UM PROPONENTE 

OSTENSIVO.. Exs.: contratos de seguro, venda das grandes sociedades, transporte, 

fornecimento de gás, eletricidade, água, consórcio, financiamento bancário etc. Regido 

pelo PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO CONTROLADORA 

= se manifesta na interpretação das cláusulas dúbias, aplicando-se a norma a 

interpretatio contra stipulatorem (423) e no controle direto do conteúdo, mediante a 

declaração de nulidade das cláusulas que contiverem a renúncia antecipada do aderente 

a algum direito oriundo da natureza do negócio entabulado (424). Repúdio a quaisquer 

cláusulas abusivas, iníquas ou desarrazoáveis, por provocarem o desequilíbrio de 

direitos e deveres, conducentes àquela renúncia antecipada dos direitos do aderente. 

Protege-se o aderente, ante a superioridade situacional do contratante, que estipula as 

cláusulas pré-elaboradas, dos perigos resultantes de sua simples utilização, impedindo 

abusos. 

► OS CONTRATOS POR ADESÃO SUPÕEM: 

 

(1) Uniformidade, predeterminação e rigidez da oferta 

(2) Proposta permanente e geral → dirigindo-se a um grupo indeterminado de pessoas 

(3) Aceitação pura e simples do oblato 

(4) Superioridade econômica de um dos contratantes 

(5) Cláusulas do contração predispostas e fixadas unilateralmente e em bloco pelo 

policitante 

 

Forma: 

► Consensuais ou não-solenes: se perfazem pela simples anuência das 

partes, sem necessidade de outro ato. Basta o consentimento dos contratantes para a sua 

formação → não é imposta nenhuma forma especial para a sua celebração. Exs.: 

compra e venda de bens móveis, locação, parceria rural, mandato, contrato de 

transporte. 

► Solenes ou formais: lei prescreve, para a sua celebração, forma 

especial que lhes dará existência. Insuficiente o simples encontro de duas ou mais 

vontades, será preciso que a exteriorização do acordo se processe por meio de formas 

estabelecidas pela lei, por serem requisitos essenciais à sua validade. Exs.: compra e 

venda de imóveis dependerá da escritura pública (108) e de assento no Cartório de 

Registro de Imóveis (1245); doação deverá ser feita por escritura pública ou 

instrumento particular, salvo bens móveis ou pequeno valor; fiança deverá ser por 

escrito etc.  



FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI                                                                                               

CURSO: DIREITO               PERÍODO: 4º              SEMESTRE/ANO: 1º/2010         DISCIPLINA: DIREITO CIVIL III                
PROFESSORA: HELEN KARINA AMADOR CAMPOS 

8 

 

 

► Reais: apenas se ultimam com a entrega da coisa, feita por um 

contraente a outro. O simples concurso de duas ou mais vontades não tem o condão de 

estabelecer o vínculo contratual, que só se forma com a tradição efetiva do objeto do ato 

negocial → requisito essencial à sua constituição. Antes da entrega efetiva da coisa, 

ter-se-á mera promessa de contratar e não um contrato perfeito e acabado. Exs.: 

comodato, mútuo, depósito, arras, penhor, anticrese. 

 

Denominação: 

 

► Nominados ou típicos: abrangem as espécies contratuais que têm 

nomen iuris e servem de base à fixação dos esquemas, modelos ou tipos de 

regulamentação específica da lei. Possuem uma denominação legal e própria, 

estando previstos e regulados por norma jurídica, formando espécies definidas. 

CC/02 → 23 tipos dessa espécie de contrato. 

 

► Inominados ou atípicos: não são disciplinados ou regulados 

expressamente pelo CC/02 ou lei extravagante, porém, são permitidos juridicamente, 

desde que não contrariem a lei e os bons costumes, ante o princípio da autonomia da 

vontade e a doutrina do numerus apertus, em que se desenvolvem as relações 

contratuais. A qualificação jurídica de um contrato depende dos elementos que o 

integram e não da denominação que lhe deram os contraentes. 

  

Quanto ao tempo de sua execução: diz respeito ao momento em que os contratos 

devem ser cumpridos. 

 Contratos de execução imediata ou instantânea (execução única): são 

os que se consumam num só ato, mediante uma única prestação, sendo cumpridos 

imediatamente após a sua celebração. Cumprida a obrigação, exaurem-se. Ex.: compra 

e venda à vista. 

 

ADENDO: Contratos de execução diferida ou retardada 

 Carlos Roberto Gonçalves: são os que devem ser cumpridos 

também em um só ato, mas em momento futuro, e também a 

termo, embora não periodicamente. Ex.: entrega, em 

determinada data, do objeto alienado. 

 Pablo Solze Gagliano: a produção concentrada de efeitos pode 

ocorrer ipso facto à avença ou em data posterior à celebração (em 

função da inserção de um termo limitador da sua eficácia), 

subdividindo-se, assim, tal classificação em contratos 

instantâneos de execução imediata ou de execução diferida. 
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Contratos de execução continuada, de trato sucessivo ou de débito 

permanente: são os que se cumprem por meio de atos reiterados, se 

protraem no tempo, caracterizando-se pela prática ou abstenção de 

atos reiterados. O cumprimento da prestação não tem efeito 

liberatório, a não ser do débito correspondente ao período, visto que o 

contrato continua até atingir seu termo ou ocorrer uma outra causa 

extintiva. Em síntese: ocorrem quando a prestação de um ou de ambos 

os contraentes se dá a termo → as prestações só poderão ser realizadas 

em tempo futuro e periodicamente. A duração pode ser determinada 

ou indeterminada, na medida em que haja ou não previsão expressa de 

termo final ou condição resolutiva a limitar a eficácia do contrato.  

Ex.: compra e venda a prazo (pagamento parcelado), locação, 

prestação permanente de serviços, fornecimento periódico de 

mercadorias etc. 

                                                                        Execução imediata                                                                            

                               Instantâneos                      

                                                                        Execução diferida    

 

Contratos 

                                                                      Determinada  

                                De Duração 

                                                                      Indeterminada 

 

 Alguns aspectos que denotam a importância dessa classificação:  

 

 Nos contratos de execução instantânea a nulidade ou resolução por 

inadimplemento reconduz as partes ao estado anterior. 

 Já nos contratos de execução continuada a nulidade não afeta os efeitos já 

produzidos, que são respeitados, não sendo possível restituí-las ao status quo 

ante. Exs.: aluguéis pagos, serviço prestado pelo empregado etc. 

 O descumprimento de prestação vencida, no contrato de execução continuada de 

caráter bilateral, não anulará as prestações já realizadas, desde que sejam 

autônomas →  efeitos ex nunc. O credor terá tantos direitos distintos ao 

ressarcimento do prejuízo quantos forem os atos não realizados pelo devedor. 

 A prescrição da ação para exigir o cumprimento das prestações vencidas, nos 

contratos de trato sucessivo, começa a fluir da data do vencimento de cada 

prestação. 

 A impossibilidade de execução dos contratos sucessivos, liberando uma das 

partes, importará a liberação da outra, por haver obrigações recíprocas. Ex.: se 



FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
 FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI                                                                                               

CURSO: DIREITO               PERÍODO: 4º              SEMESTRE/ANO: 1º/2010         DISCIPLINA: DIREITO CIVIL III                
PROFESSORA: HELEN KARINA AMADOR CAMPOS 

10 

 

 

houver perda da coisa alugada, a locação não poderá sobreviver. Já nos 

contratos de execução imediata, poderá suceder que a exoneração de um 

contratante não acarrete a do outro. Ex.: mora do comprador.  

 

Quanto à pessoa do contratante:  

 

 Contratos pessoais, personalíssimos ou intuitu personae: são os celebrados 

em atenção às qualidades pessoais de um dos contraentes → habilidade particular, 

competência, idoneidade etc. A pessoa do contraente tem influência decisiva no 

consentimento do outro. Geralmente dão origem a uma obrigação de fazer, cujo objeto é 

serviço infungível. 

 

Contratos impessoais: são aqueles cuja prestação pode ser cumprida, 

indiferentemente, pelo obrigado ou terceiro. O importante é que seja realizada. 

 

 Conseqüências práticas decorrentes da natureza personalíssima dos negócios 

pertencentes à primeira categoria: 

 

 São intransmissíveis aos sucessores no caso de óbito do devedor.  

 Também não podem ser objeto de cessão → se o devedor for substituído ter-se-á 

a celebração de novo contrato. 

 Havendo erro essencial sobre a pessoa do outro contratante, são anuláveis. 

 

Contratos reciprocamente considerados 

 

► Esse critério examina objetivamente os contratos, tomando-os uns em relação aos 

outros. 

Contratos principais: são os que têm existência própria, autônoma e não dependem de 

qualquer outro para exercerem as respectivas funções e finalidades. Exs.: compra e 

venda, locação etc. 

Contratos acessórios: são os que têm sua existência subordinada à do contrato 

principal, assim são todos aqueles que têm como pressuposto outro contrato. Função 

predominante: garantir o cumprimento de obrigações contraídas em contrato principal. 

Exs.: cláusula penal, penhor, hipoteca convencional, fiança etc. 

 Conseqüências práticas da distinção: 

 

a) Nulo o contrato principal, nulo será também o negócio acessório; a recíproca, 

todavia, não é verdadeira (art. 184); 
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b) A prescrição da pretensão concernente à obrigação principal acarretará a da 

relativa às acessórias, embora a recíproca também não seja verdadeira. 

 

 Observações importantes – limitações aos princípios que regulam os acessórios 

no campo dos contratos: 

 

a) A nulidade, a rescisão ou a caducidade do contrato principal importa em 

ineficácia do acessório, mas as partes podem convencionar a extinção do 

contrato principal em virtude do desaparecimento do acessório. Ex.: é comum 

nos contratos locatícios uma cláusula resolutória baseada no falecimento, na 

falência ou na interdição do fiador, salvo se o locatário dentro de certo prazo 

apresentar outro fiador idôneo a critério do locador. 

 

b) O contrato acessório, apesar de seguir a sorte do principal, sobre ele pode 

exercer influência, como a regra de que o credor pode pedir imediato pagamento 

se perecer ou deteriorar a coisa dada em garantia – art. 333, III. 

 

 

 

 

 

 

 


