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MATERIAL DE APOIO 06 

 

RELATIVIDADE E EFEITOS DOS CONTRATOS 
 

 Principal efeito: criar obrigações, estabelecendo um vínculo jurídico entre as 
partes contratantes → contrato = fonte de obrigações. 

 
 Como REGRA a obrigatoriedade do contrato é absoluta, as EXCEÇÕES 

ficam por conta de circunstâncias, como no caso da imprevisão, pela cláusula 
rebus sic stantibus, ou na hipótese de força maior ou caso fortuito, que poderão 
alterá-lo em sua força vinculativa. 

 
 Efeitos do contrato relativamente a terceiros 

 
 Princípio geral: o contrato não beneficia e não prejudica a terceiros, 

atingindo unicamente as partes que nele intervieram → princípio da 
relatividade do contrato → não é absoluto. 

 
 Estipulação em favor de terceiro (arts. 436-438) 

 
Requisitos: 
 
(1) Requisito subjetivo → presença obrigatória de três pessoas: 

 Estipulante 

 Promitente ou devedor 

 Beneficiário  
 

(2) Requisito objetivo: objeto lícito e possível + vantagem patrimonial 
(gratuita ou não). 

 
(3) Requisito formal: forma livre → contrato consensual. 

 
 

Natureza jurídica: muitas controvérsias. Cinco posições: 
 
(1) Oferta 
(2) Gestão de negócios 
(3) Declaração unilateral da vontade 
(4) Direito direto 
(5) Categoria especial de contrato → contrato sui generis→ melhor 

concepção, aceita pelo CC/02, arts. 436, p.ú., e 437.  
 

Efeitos: 
 
1º) Entre estipulante e promitente 
2º) Entre promitente e terceiro: fase de execução do contrato 
3º) Entre estipulante e terceiro beneficiário  
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 Contrato por terceiro (arts. 439 e 440) 
 

Partes:  
 

PROMITENTE (devedor primário) CREDOR 

 
 
Obrigação de fazer + Obrigação de resultado  

Direito de exigir o cumprimento da obrigação 
do promitente. Consentindo o terceiro, o 
promitente ficará por este ato exonerado e 
aquele assumirá o adimplemento da 
obrigação. Caso contrário, o contrato 
subsistirá entre as partes contratantes 
(promitente e credor) e abre-se a 
possibilidade ao credor de reclamar 
indenização.   

 

* Nada impede, por força da autonomia da vontade, que se estabeleça uma responsabilidade 
solidária entre o promitente e o terceiro, o que dependerá de manifestação expressa. 

 
Natureza jurídica (Pablo Stolze): negócio jurídico submetido a um fato 

eficacial. 
 

Requisitos:  
 

(1) Presença de duas pessoas capazes e aptas a criar direitos e obrigações. 
 
(2) Consentimento do terceiro.  

 
Posição do terceiro → consequências jurídicas: 

 
 Consentimento manifestado + cumprimento da obrigação.  

 Consentimento manifestado + descumprimento da obrigação – art. 
440. 

 Ausência de consentimento: art. 439. 
 

* Exceção do art. 439, p. ú.: o CC/02 nega eficácia à promessa de fato 
de terceiro na seguinte hipótese → requisitos: 
 

 

Terceiro = cônjuge do promitente 
 

+ 
 

Ato a ser praticado depender da sua anuência 
 

+  
 

Segundo o regime do casamento (comunhão universal ou parcial), a indenização 
pelo descumprimento da promessa recair, de alguma maneira, sobre os bens do 

casal 
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 Contrato com pessoa a declarar (arts. 467-471) 
 

Partes: 
 

1ª FASE 
 

Partes contratantes (originárias) → definidas e identificadas 
 

 

PROMITENTE  
 

ESTIPULANTE 
 

Assume o compromisso de reconhecer o 
amicus ou eligendo 

Pactua em seu favor a cláusula de 
substituição, isto é, reserva-se a faculdade de 
indicar pessoa que assumirá as obrigações e 
adquirirá os direitos respectivos em momento 
futuro. 

Permanece em caráter provisório, ao lado 
de um contratante certo, até a aceitação do 
nomeado.   

2ª FASE 
 

Partes contratantes → efeitos ex tunc (art. 469) 
 

 

PROMITENTE  
 

NOMEADO (ELECTUS) 
 

Assume o compromisso de reconhecer o 
amicus ou eligendo como se este tivesse 
integrado a relação jurídica contratual desde 
a sua formação inicial, dado que isto é 
conseqüência do que as partes originárias 
realmente quiseram.  

É aquele que, validamente nomeado, 
aceita sua indicação, que é comunicada ao 
promitente. 

Assume perante o promitente a posição do 
estipulante, como verdadeira parte 
contratante, passando a adquirir os direitos e 
assumindo as obrigações do contrato com 
efeito retroativo.   

 

Cláusula pro amico eligendo ou pro amico electo 
 

Natureza jurídica: grande controvérsia. Teoria mais razoável = TEORIA DA 
CONDIÇÃO. 

 
Indicação do electus (terceiro):  

 
 Prazo: art. 468, caput.  
 
 Forma da aceitação pelo eleito: art. 468, p.ú. 

 
Eficácia do contrato → REGRA: o contrato originário, celebrado entre as partes que 
manifestaram suas vontades (estipulante e promitente), tem imediata eficácia entre elas 
e assim permanecerá nos casos de ineficácia da nomeação: 

(1) Não indicação do eleito 

(2) Não aceitação pelo eleito 

(3) Inobservância da forma prescrita 

(4) Insolvência desconhecida do promitente 

(5) Pessoa indicada era incapaz no momento da nomeação 
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PARALELO ENTRE OS INSTITUTOS - semelhança 

 

 
Estipulação em favor de terceiro 

 
Contrato por terceiro ou Promessa de 

fato de terceiro 
 

 
Contrato com pessoa a declarar 

 

 
Todos estes contratos são exceções ao princípio da relatividade dos efeitos dos contratos → segundo o qual os referidos efeitos se 
produzem apenas entre as partes e seus herdeiros, não afetando terceiros. 
 

 

 
PARALELO ENTRE OS INSTITUTOS - diferenças 

 

 
Estipulação em favor de terceiro 

 

 
Contrato por terceiro ou Promessa de 

fato de terceiro 
 

 
Contrato com pessoa a declarar 

 

 
= contrato estabelecido entre duas 
pessoas em que uma (estipulante) 
convenciona como outra (promitente) 
certa vantagem patrimonial em proveito 
de terceiro (beneficiário), alheio à 
formação do vínculo contratual. 

 
 
= contrato em que uma pessoa 
(promitente) se compromete com outra 
(credor) a obter prestação de fato de um 
terceiro não participante dele. 

= contrato em que uma das partes 
(estipulante) contrata por si com outra 
pessoa (promitente), reservando-se a 
faculdade de nomear sucessivamente 
como parte uma outra (nomeado/eleito), 
para que assuma seu lugar, adquirindo 
direitos/obrigações decorrentes do 
contrato, como se o mesmo tivesse sido 
celebrado com esta última. 
 

 
PARALELO ENTRE OS INSTITUTOS - diferenças 

 

 
Estipulação em favor de terceiro 

 

 
Contrato por terceiro ou Promessa de 

fato de terceiro 
 

 
Contrato com pessoa a declarar 

 

 
 
 
 
Estipulante e promitente permanecem 
vinculados ao contrato, mesmo depois 
da adesão do terceiro, que se mantém 
estranho a ele. 

O credor será sempre o mesmo, com 
direito oponível a seu contratante até o 
consentimento do terceiro, e contra este 
a partir da anuência. Os dois devedores 
são sucessivos (e não simultâneos); 
enquanto o terceiro não der seu 
consentimento, permanecerá estranho à 
relação jurídica contratual, contudo, a 
partir da sua anuência, a obrigação do 
devedor primário se extinguirá, 
desligando-o do contrato. 

 
 
 
 
Um dos contratantes desaparece, sendo 
substituído pelo nomeado e aceitante, 
salvo nas hipóteses do art. 470. Também 
se trata de contratantes sucessivos, 
como na promessa. 

A prestação é criada em favor de 
terceiro, sem qq ônus para ele (em 
regra). 

O objetivo é tornar o terceiro obrigado 
pela prestação assegurada por outrem. 

O objetivo é indicar a pessoa (electus) 
que deverá adquirir direitos ou que 
assumirá as obrigações decorrentes do 
ato negocial.  

 
Terceiro = estranho ao contrato; não 
precisa ter aptidão para contratar; basta 
que seja determinável, podendo até 
mesmo ser futuro, como a prole 
eventual. 
 

 
 
 
Terceiro precisa ter capacidade para 
consentir validamente. 

Terceiro precisa ter capacidade e 
legitimação no momento da estipulação 
do contrato, sob pena de ineficácia da 
nomeação. Importante: a incapacidade 
não levará à anulação do contrato 
original, que permanecerá válido entre as 
partes originárias. 

 
A aceitação do terceiro consolida o 
direito, tornando-o irrevogável. 

A anuência do terceiro exonera o 
promitente. A falta desta, contudo, 
obriga o promitente ao pagamento de 
perdas e danos ao credor.  

A não aceitação do terceiro não invalida 
o contrato, que permanecerá entre as 
partes originárias. 

O terceiro e o estipulante, em princípio, 
podem exigir o cumprimento da 
obrigação pelo promitente. O 
promitente se obriga a beneficiar o 
terceiro, mas, nem por isso, se desobriga 
ante o estipulante, arts. 436 e 438, p.ú. 

 
 
Somente o credor pode exigir o 
cumprimento da obrigação do 
promitente 

A responsabilidade pela nomeação e 
aceitação pelo terceiro recai sobre o 
estipulante, que assume o risco da 
ineficácia da nomeação, com a 
penalidade de permanecer no vínculo e 
assumir todas as responsabilidades dele 
decorrentes. 
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