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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 
TEORIA GERAL 

 

1. Diferenças entre os Direitos das Obrigações e os Direitos Reais  
 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES: 

· Incide sobre uma prestação; 
· O sujeito passivo é determinado ou determinável; 
· Exige cooperação (pagamento); 
· O direito é ilimitado (pode-se criar desde que respeite os requisitos do negócio jurídico, numeros apertus, 

rol exemplificativo); 
· Produz efeitos relativos (efeitos exclusivamente inter partes), não possui efeito erga omnes, exceto, em dois 

casos: 1. Quando houver previsão legal específica; 2. O terceiro querer participar de um negócio alheio. 
 

DIREITOS REAIS 

· Incide sobre uma coisa; 
· Teoria Realista: inexiste sujeito passivo; 

Teoria Personalista: o sujeito passivo é indeterminado (CC/02 o adotou); 
· Dispensa colaboração, pois gera o direito de sequela, de buscar onde estiver a coisa; 
· Gera um rol taxativo (limitado, numeros clausus – somente existe direito real previsto em lei); 
· Eficácia erga omnes, é oponível contra todos. 

 

2. Obrigações Híbridas: mesclam o direito obrigacional com o direito real, são elas: 

2.1 propter rem/ob rem/in rem/ ambulatória: é aquela própria da coisa, que nasce em razão da titularidade de um 
direito real, independentemente da vontade do devedor. Exemplo: obrigação do condômino de pagar mensalmente o 
condomínio edilício, em razão de ser proprietário. Esta não nasceu pela vontade do devedor. Nasce com a coisa. 

 

2.2. Obrigação com efeito real: é aquela que vincula terceiro. Esta hipótese é exceção. Somente acontece quando a 
lei determina. No Brasil, em regra, não há eficácia real. Exemplo: Art. 8º da lei 8245/91 – Lei de Locação1. Traz 
uma exceção, vinculando erga omnes o adquirente de imóvel locado, o qual deverá esperar o prazo do contrato de 
locação terminar. Isso ocorre, se houver o registro de cláusula na matrícula do imóvel, sob pena de ineficácia da 
aludida cláusula. 

 

3. Conceito de Obrigação: é uma relação jurídica de caráter transitório e pessoal, onde o credor pode exigir o cum-
primento de uma prestação de dar, fazer ou não fazer, que poderá ser executada no patrimônio do devedor. OBS.: os 
princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Solidariedade Social e da Isonomia fazem surgir o conceito de pa-
trimônio mínimo. Exemplo: bem de família. Portanto, gera um dever pessoal. Vide art. 391 do CC/022. 

 Deve-se ressaltar a lição de Clóvis do Couto e Silva, que ensina que a obrigação é um processo em razão de 
não ter um caráter estático, mas sim dinâmico, pois o credor e o devedor desenvolvem vários atos até atingirem sua 
finalidade. São eles: 

a) pré-negocial: regra de conduta, com base na boa-fé objetiva; 

                                                
1 Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação 
for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. 
§ 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à 
matrícula do mesmo. 
2 Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
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b) nascimento da obrigação; 

c) desenvolvimento da obrigação: é a transmissão da obrigação. Exemplos: cessão de crédito (art. 286, CC/02)3 e 
assunção de dívida (art. 299, CC/02)4; 

d) adimplemento ou seu equivalente (inadimplemento); 

e) fase pós-negocial: aqui também é observada a conduta permeada de boa-fé. 

4. Fontes das Obrigações: podem se originar do contrato, dos atos unilaterais, títulos de créditos (cheque, nota 
promissória...), ato ilícito ou abuso de direito (gera o dever de indenizar) e da lei. 

 

5. Elementos das Obrigações: 

5.1. Elemento Subjetivo: caracterizado pelo sujeito (agente capaz – art.104)5; 

· Sujeito ativo: aquele que pode exigir o cumprimento da obrigação; 
· Sujeito passivo: aquele que pode ser exigido ao cumprimento da obrigação. 

O sujeito da obrigação pode ser determinado ou determinável (promessa de recompensa: o credor é quem encontrar 
algo, até então, perdido; art. 467 e seguintes do CC/02). 

 

5.2. Elemento Objetivo: refere-se ao objeto. Conjunção ‘e’: obrigação cumulativa; conjunção ‘ou’: obrigação alter-
nativa, em que a escolha cabe ao devedor, salvo estipulação contratual diversa. 

 

5.3. Elemento Imaterial/Virtual/Espiritual: representado pelo vínculo jurídico, que pode trazer um débito e uma 
responsabilidade em pagar. A Teoria Dualista, desenvolvida na Alemanha (Brinz): o vínculo obrigacional pode ser 
bipartido: 

· SCHULD: débito; 
· HAFTUNG: responsabilidade. 

 
Geralmente, andam juntos, mas Brinz prova que estes podem ser dissociados, ou seja, tem o débito, mas 
não tem a responsabilidade de pagar. Exemplo: art. 882, CC/026: dívida prescrita (a prescrição matou a res-
ponsabilidade, mesmo assim, a dívida existe); dívida de jogo e aposta (art. 814, CC/027 – exceção: dívida 
ganha por dolo, perdedor incapaz: 2 hipóteses que se pode cobrar). Exemplo de caso de responsabilidade 
sem débito: fiador. 
 
 
 
 
 

6. Modalidades das Obrigações: 

                                                
3 Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão 
não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 
4 Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, 
ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. 
Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. 
5 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
6 Art. 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. 
7 Art. 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por 
dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. 
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6.1. DE DAR: consiste na entrega de alguma coisa, a qual pode ser certa ou incerta. Obrigações de dar coisa certa: 

· TRANSFERIR: transferência de coisa para nela instituir um direito real. Exemplo: compra e venda, onde 
o dono é o devedor da coisa; 

· ENTREGAR: apenas a transferência da posse. Exemplo: empréstimo, locação, comodato, onde o dono é o 
devedor da transferência da coisa; 

· RESTITUIR: devolução da posse. O dono é o credor que recebe de volta o bem. 
 

OBS.: res perit domino (a coisa perece para o dono): aplica-se quando o perecimento for sem culpa. Caso contrá-
rio, não! Exemplo: em caso de roubo da coisa, sem culpa do devedor, a obrigação extingue-se. 

Vide o artigo 233 do CC/028: essa obrigação abrange os acessórios da coisa, salvo, estipulação em contrário, pois o 
acessório segue o principal. Exceção: as PERTENÇAS (são bens acessórios que não seguem o bem principal – art. 
93 do CC/029). 

Obrigações de dar coisa incerta: é definida pela quantidade e qualidade. Quanto à espécie, cabe ao devedor o 
direito da escolha, salvo estipulação em sentido contrário. O art. 24410 adota o critério mediano: a escolha da coisa 
incerta deve estar pautada no parâmetro mediano para solucionar este problema. Excepcionalmente, mediante pacto 
contratual, o credor poderá escolher. O momento da escolha chama-se concentração. O CC/02 prevê que a escolha 
ocorre no momento da ciência da outra parte do que foi escolhido, tornando a obrigação de dar coisa incerta em 
obrigação de dar coisa certa. O perecimento da obrigação de dar coisa incerta ocorre quando a notificação da esco-
lha à outra parte foi realizada. 

 

6.1.1. Hipóteses de satisfação da obrigação de dar: quando ocorre o inadimplemento, surge uma dupla via para o 
devedor: a satisfação ou a extinção (teoria geral dos contratos): 

· SATISFAÇÃO: execução (art. 621 do CPC)11, se não tem título executivo, ajuizar uma ação de conheci-
mento (ação de obrigação de dar – art. 461 – A do CPC)12. 

 

6.2. OBRIGAÇÃO DE FAZER: consiste na realização de um serviço ou uma determinada tarefa. Pode ter nature-
za: 

· FUNGÍVEL: permite a substituição, ou seja, pode ser cumprida por qualquer pessoa; 
· INFUNGÍVEL: somente pode ser cumprida pelo devedor da obrigação personalíssima. 

 
6.2.1. Hipóteses de satisfação da obrigação de fazer: 

· Execução (art. 632, CPC)13; 
· Ação de conhecimento (art. 461 do CPC, 84 do CDC)14; 

                                                
8 Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. 
9 Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. 
10 Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não 
poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. 
11 Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a 
obrigação ou, seguro o juízo (art. 737, II), apresentar embargos. Parágrafo único. O juiz, ao despachar a inicial, poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento 
da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. 
12 Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.  
§ 1o Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha; cabendo ao 
devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.  § 2o Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor 
mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. 
§ 3o Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6o do art. 461 
13 Art. 632. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz Ihe assinar, se outro não estiver 
determinado no título executivo. 
 
14 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o 
pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos 
se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 
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· Hipótese exclusiva: art. 24915 do CC: autotutela civil, se demonstrar a urgência. A doutrina entende que a 
urgência nesse caso é quase tudo, invertendo o ônus da prova para o devedor. Somente possível para a o-
brigação de fazer com natureza fungível; 

· Promessa de compra e venda irretratável– art. 1.417 do CC16 – a transferência da propriedade se dá com o 
registro. A satisfação dessa obrigação de fazer se dá por meio da ação de adjudicação compulsória (o réu é 
convidado a fazer, sob pena de se resolver a situação – art. 1418, CC/0217). 
 

6.3. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER: é uma obrigação negativa. É o dever de abstenção à prática de certa e de-
terminada conduta. Sendo uma obrigação personalíssima. 

6.3.1. Hipóteses de satisfação da obrigação de não fazer: 

· Execução (art. 642, CPC/02)18; 
· Ação de conhecimento (art. 461 do CPC); 
· Hipótese exclusiva: art. 251 do CC19 – Vale somente para a obrigação de não fazer. Deve haver a possibili-

dade de reversão. § único: autotutela e a verificação de urgência (presumida da mesma forma que o art. 249 
do CC). 

Interdito Proibitório: o seu cabimento se dá com a presença da ameaça de esbulho, surgindo a tutela inibitória. 
Estabelece uma obrigação de não fazer, sob pena das astreintes (multa diária). 

 

7. Teoria do Pagamento (adimplemento): há duas formas: 

· Pagamento Direto: cumpre-se a obrigação da forma como ela foi instituída. Ex: pagamento de valor pac-
tuado; 

· Pagamento Indireto: cumpre-se com a obrigação de forma diversa do pactuado. 
 

7.1. Pagamento Direto (remição – remir, a partir do art. 304 do CC20): 

Quem deve pagar? 
                                                                                                                                                       
§ 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287).  
§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 
§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou 
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. 
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de 
atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. 
§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 
prático correspondente. 
 § 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa 
 § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
após justificação prévia, citado o réu. 
 § 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a 
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 
§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 
remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 
15 Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da 
indenização cabível. 
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. 
16 Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. 
17 Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 
outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 
18 Art. 642. Se o devedor praticou o ato, a cuja abstenção estava obrigado pela lei ou pelo contrato, o credor requererá ao juiz que Ihe assine prazo para desfazê-lo. 
19 Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o 
culpado perdas e danos. 
Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento 
devido. 
 
20 Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. 
Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. 
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· Devedor (solvens); 
· Herdeiros (se o devedor morrer); 
· Representante legal (pessoa jurídica e absolutamente incapaz); 
· Representante contratual (mandatário); 
· Assuntor da dívida (assunção de dívida); 
· Terceiro: este tem direito: se pagar em nome do devedor, pratica uma liberalidade equivalente a uma doa-

ção, não gerando efeito jurídico. Se o terceiro pagar em nome próprio, este passa a ter os direitos. Depende-
rá se o terceiro for: 
 Não interessado: por exemplo, pai de um maior de idade; 
 Interessado: tem interesse econômico (quando o terceiro possa ser exigido a pagar no lugar do 
devedor: o fiador). 
 Se o terceiro interessado pagar em nome próprio, este tem o direito de sub-rogação (transferência 
em bloco de todos os direitos creditícios: obrigações, multa, juros, garantias, ações que o terceiro pode ma-
nejar contra o devedor). 
 Se o terceiro não interessado pagar em nome próprio, este tem direito somente ao reembolso, no 
máximo, atualização monetária. 
 Ainda, o terceiro pode consignar em pagamento, em caso de o devedor se recusar a receber o pa-
gamento. 
 
Vide o art. 890, CC21: tanto o terceiro interessado como o não interessado pode consignar, desde que fun-
damente a consignação, de modo a demonstrar a injustiça ocorrida. 
 
Vide o art. 306 do CC22: o pagamento por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não o-
briga o reembolso se o devedor tinha meios para ilidir a ação, como, por exemplo, na hipótese de ser possí-
vel alegar compensação, confusão ou prescrição. Não seria justo, nesses casos, obrigar o devedor a arcar 
com tal responsabilidade se a obrigação pudesse ser extinta de forma indireta ou não mais ser exigida. O 
art. 306 do CC só é aplicado na hipótese de defesa do devedor, pois se este tinha meios para ilidir a ação, o 
terceiro, seja ele interessado ou não interessado, terá realizado um pagamento indevido. 

 

7.2. Daqueles a quem se deve pagar: 

O credor, ou accipiens, é quem tem legitimidade para receber. Porém, o pagamento pode ser feito também: 

a) ao herdeiro do credor se este tiver falecido; 
b) ao representante legal do credor se este for absolutamente incapaz; 
c) ao representante contratual do credor na hipótese de mandato; 
d) ao cessionário do crédito, ou seja, àquele que recebe o crédito de alguém (caso de cessão de crédito prevista no 
art. 286 do CC23); 
e) ao credor putativo: o pagamento ao credor putativo é válido, mesmo que provado posteriormente que ele não era 
credor. Putare significa crer, imaginar. A crença ou imaginação está ligada ao conceito de boa-fé objetiva. O porta-
dor da quitação tem mandato tácito do credor para receber o pagamento. 
 
7.3. Objeto do Pagamento 

O credor não é obrigado a receber coisa diversa da pactuada, ainda que mais valiosa (art. 313 do CC)24. Consoante o 
art. 314 do CC25, mesmo que a obrigação seja indivisível, o devedor não pode ser compelido a pagar por partes, nem 
o credor compelido a receber parcialmente, se não foi pactuado. 

                                                
21 Art. 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a 
que dispense a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. 
22 Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios 
para ilidir a ação. 
23 Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão 
não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 
 
24 Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 
25 Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não 
se ajustou. 
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Artigo 315 do CC26: Princípio do Nominalismo: por exemplo, dívida em dinheiro: 

· Pagamento em moeda corrente; 
· No vencimento; 
· E o montante nominal. 

Se o pagamento for feito em ouro ou moeda estrangeira, ocorrerá nulidade expressa (art. 318 do CC)27. Entretanto, é 
possível a compra e venda ter a moeda estrangeira como valoração do pagamento, chamada de cláusula ouro. O 
preço a pagar pode ser em moeda estrangeira (artigos 486 e 487)28, o qual será convertido em moeda corrente, no 
momento do pagamento. 

Prova do Pagamento: é feita com a quitação regular. Segundo o Enunciado n. 18 do CJF, é válida a quitação dada 
por meio eletrônico. A quitação é o direito do pagamento. Se o credor se recusa a dar quitação, o devedor pode reter 
o pagamento (jus retentiones), existindo uma mora accipendi. Conforme o art. 335, I, CC29, o devedor deve proceder 
à consignação em pagamento, demonstrando que quer efetuá-lo, sob pena de mora, que até então era accipiendi, 
tornando uma mora solvendi. 

Artigo 32030: a quitação regular pode SEMPRE ser dada por instrumento particular. § único: mesmo se faltar alguns 
dos elementos constantes no caput do aludido artigo, ainda assim, é verificada a quitação regular, concluindo que 
estes elementos não são obrigatórios no recibo. 

 
7.4. Presunção de Pagamento:  

Artigo 32231: se a dívida é paga em parcelas, presume-se que as anteriores foram pagas, em relação ao último pa-
gamento; 
Artigo 32332: sendo a quitação do capital feita, sem a reserva de juros, presumem-se estes pagos. 
Artigo 32433: a entrega do título presume pagamento; 
Artigo 32534: a despesa com o pagamento presume-se do devedor. 
 
7.5. Lugar do Pagamento: 

· Dívida quesível/quérable: deve ser pago no domicílio do devedor; 
· Dívida portable/portável: deve ser pago no domicílio do credor. 

OBS.: Se o contrato for omisso, a regra segue o da dívida quesível. 

 
7.6. Tempo do Pagamento: 

· No vencimento; 
· Quando não há vencimento, o pagamento deverá ocorrer imediatamente, através de INTERPELAÇÃO, conce-

dendo-se um prazo razoável para tal pagamento. 
 

                                                
26 Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. 
27 Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda 
nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. 
28 Art. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. 
Art. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. 
29 Art. 335. A consignação tem lugar: 
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; 
30 Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por 
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. 
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. 
31 Art. 322. Quando o pagamento forem quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. 
32 Art. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. 
33 Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. 
Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento. 
34 Art. 325. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação; se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa 
acrescida. 


