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Capítulo 1 

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

Sumário: 1. Direito das obrigações. 2. Importância. 3. Localização. 4. Plano da 
obra. 5. Dever jurídico. Sujeição. Ônus jurídico. 6. O problema da unificação. 

1. Direito das Obrigações. Na classificação das matérias do Direito Civil, a parte 
relativa aos vínculos jurídicos, de natureza patrimonial, que se formam entre 
sujeitos determinados para a satisfação de interesses tutelados pela lei, se acha 
sistematizada num conjunto de noções, princípios e regras a que se denomina, 
com mais frequência, Direito das Obrigações. 1 

Conforme divisão acolhida nos Códigos modernos, o Direito das Obrigações 
é separado do Direito das Coisas, do Direito de Família e do Direito das Sucessões, 
constituindo parte especial, que agrupa regras particulares, coordenadas em função 
da natureza peculiar das relações jurídicas a que se destinam. 

Os direitos subjetivos, assim disciplinados, pertencem à categoria geral dos 
direitos pessoais, que se opõe à dos direitos reais. Conquanto não a esgotem, 
constituem a mais importante de suas subdivisões, distinguindo-se das outras pela 
patrimonialidade. Da mesma natureza, mas sem conteúdo patrimonial, são alguns 
direitos de família, enquanto outros, também decorrentes da institucionalização 
do grupo familiar, corporificam interesses econômicos, revestindo as mesmas 
características de pessoalidade e patrimonialidade, sem que, todavia, se confundam 
com os direitos de crédito, únicos a que correspondem obrigações stricto sensu. 

A atividade econômica realiza-se através da disposição das coisas e do aprovei
tamento de serviços. Para satisfazer seus interesses, o homem não pode limitar-se à 
utilização direta de bens. Precisa, também, que outros pratiquem atos que lhe sejam 
úteis, aos quais contraprestam por diversas maneiras. Para dispor das coisas, não 
necessita da intervenção de outro homem, mas, para aproveitar-se de atos alheios, é 

Para o estudo do Direito das Obrigações na literatura nacional, são recomendáveis as obras 
de Lacerda de Almeida, Eduardo Espínola, Carvalho de Mendonça M. J., Clóvis Beviláqua, 
Orozimbo Nonato, Tito Fulgêncio, Antunes Varela. Na parte concernente à responsabilidade 
civil, Aguiar Dias, Wilson Melo e Silva. Tratados e cursos: Pontes de Miranda, Serpa Lopes, 
Washington de Barros Monteiro, Caio Mario da Silva Pereira, Silvio Rodrigues, Franzen de 
Lima, Jefferson Daibert, Amoldo Wald. 




