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RESUMO 

 

 

O artigo identifica e explica uma divergência sobre o cálculo das perdas e danos na obrigação indivisível e dá 
uma solução plausível à controvérsia, alinhando-se à doutrina majoritária. 
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INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho busca discutir uma possível divergência que pode se instalar no Direito 

Civil, especialmente no Direito das Obrigações, no tocante à obrigação indivisível. A 

controvérsia, como vamos demonstrar, tem poucos adeptos, mas o argumento utilizado para 

sua “criação” é muito sedutor, tal qual o “canto da sereia”, e digno, portanto, de um estudo 

minucioso que possa explicar o desacordo e tentar resolvê-lo. 

 

O PROBLEMA 

 

O Código Civil vigente, no parágrafo 2º do artigo 2632, dispõe que, em uma 

obrigação indivisível, havendo perda da prestação, por culpa de um dos codevedores, esse 

responde pelas perdas e danos, enquanto os demais codevedores ficam exonerados. 

 

Exonerados do quê efetivamente? 

 

Vejamos. Alda resolve comprar um automóvel, devidamente especificado, de Beto, 

Cacá e Dudu, pelo valor de R$ 30.000,00. Alda paga aos vendedores R$ 15.000,00 à vista e 

o saldo contra a entrega do veículo, que se dará dali a 30 (trinta) dias. Antes do cumprimento 

da obrigação, Beto, dirigindo imprudentemente, colide o veículo, causando sua destruição 

total. 

 

Como a culpa da perda do veículo e, portanto, da prestação indivisível devida só 

pode ser imputada a Beto, estariam os demais codevedores: Cacá e Dudu, exonerados do 

pagamento? A exoneração seria total, envolvendo os 15 mil reais recebidos e mais as perdas 

e danos? Ou a exoneração seria apenas das perdas e danos? 

 

 

                                                 
2
Art. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. 

§ 1o Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por 
partes iguais. 
§ 2o Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e 
danos. (Negritos nossos). 
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A DIVERGÊNCIA E SEU ARGUMENTO  

 

O ilustre civilista Flávio Tartuce, utilizando argumento instigante e “convincente”, diz, 

respondendo às perguntas acima: 

 

No entanto, se houver culpa por parte de um dos devedores, somente este 
responderá por perdas e danos, bem como pelo valor da obrigação. 
 
O dispositivo divide a doutrina. 
 
De acordo com um primeiro entendimento, a exoneração mencionada no 
parágrafo em análise é total, atingindo tanto o valor da prestação quanto a 
indenização suplementar (Maria Helena Diniz

3
). Ficamos com esse 

entendimento, já que com a conversão em perdas e danos, a indivisibilidade 
desaparece, entrando o valor da obrigação nas perdas e nos danos, como dano 
emergente. Vale dizer que o art. 402 do Código Civil de 2002

4
, ao conceituar as 

perdas e os danos, menciona o que efetivamente se perdeu. 
Já a segunda corrente entende que a exoneração não é total. Assim, havendo 
culpa de um dos devedores, os devedores não-culpados respondem 
proporcionalmente pelo valor da coisa; enquanto o devedor culpado responde 
proporcionalmente pelo valor da coisa além das perdas e danos (Álvaro Villaça 
Azevedo, 2001).

5
 

 

Em outra obra, o mesmo doutrinador repete a divergência: 

 

(...) Inicialmente, caso haja culpa lato sensu por parte de todos os devedores no 
caso de descumprimento da obrigação indivisível, todos responderão em partes 
ou frações iguais, pela aplicação direta do princípio da proporcionalidade, 
devendo o magistrado observar a questão sob o critério da equidade (art. 263, § 
1º, do CC). Porém, se houver culpa por parte de um dos devedores, somente 
este responderá por perdas e danos, bem como pelo valor da obrigação (art. 
263, § 2º, do CC).

6
 

 

Na mesma linha de pensamento, os nobres civilistas Gustavo Tepedino e Anderson 

Schreiber (2008) lecionam: 

 

 
 

                                                 
3
 Flávio Tartuce menciona Maria Helena Diniz como partidária de sua corrente de pensamento. Contudo, 

como se verá no corpo deste artigo, a insigne civilista, nas obras por nós consultadas, não adere a essa 
posição. 
4
 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. (negritos 
nossos). 
5
 TARTUCE, Flávio. Comentários ao Código Civil, 2009, p. 249. Em comentário ao § 2º do art. 263. 

6
 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil – Volume único, 2008, p. 343. 
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Se somente um dos devedores for culpado pelo descumprimento da prestação 
indivisível, a deflagração do dever de indenizar a tal devedor se limita. Por 
expressa disposição do art. 263, § 2º, credor ou credores nada podem exigir 
dos devedores não culpados, que ficam exonerados do vínculo obrigacional. A 
solução, aqui sim, é irrepreensível, por restringir a responsabilidade pelo 
inadimplemento obrigacional a quem culposamente lhe deu causa.

7
 

 

Seguindo o entendimento desses doutrinadores e aplicando-o ao caso de Alda, 

citado acima, temos que Beto deverá devolver 15 mil reais e pagar as perdas e danos, 

ficando Cacá e Dudu exonerados de qualquer obrigação. 

 

A LEI E A DOUTRINA 

 

O revogado Código Civil de 1916, assim como o vigente Código Civil de 2002, tratam 

da matéria da mesma forma, com pequena diferença apenas na redação do parágrafo 1º, 

que não influi na sua interpretação, como se pode ver do comparativo abaixo (“grifo nosso”): 

 

 A doutrina, à época em que vigorava o Código Civil de 1916, não divergia quanto à 

aplicação do então vigente artigo 895, como se pode ver dos excertos abaixo colacionados: 

 

 

                                                 
7
 TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. Código Civil comentado, 2008, p. 108. 
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As obrigações indivisíveis deixam de o ser quando se resolvem em perdas e danos. Havendo culpa de todos os 
devedores, responderão em partes iguais, mas, se de um só a culpa, os outros ficam exonerados, 
concentrando-se nele a responsabilidade.

8
” 

 
“[...] a culpa é meramente pessoal, respondendo por perdas e danos só o 
culpado, daí o preceito do art. 895, que trata da perda da indivisibilidade das 
obrigações deste tipo, que se resolvem em perdas e danos, mencionando que, 
se todos os devedores se houverem com culpa, todas responderão em partes 
iguais (§ 1º), e que, se só um for culpado, só ele ficará responsável pelo 
prejuízo, restando dessa responsabilidade exonerados os demais, não 
culpados. Veja-se bem! Exonerados, tão-somente, das perdas e danos, não do 
pagamento de suas cotas.

9
 

 

Não havendo divergência quanto à interpretação do antigo artigo 895 do Código Civil 

de 1916, quando de sua revogação pelo Código Civil de 2002, a doutrina, interpretando o 

atual artigo 263, continuou repetindo a mesma lição de outrora: 

 

A conversão do débito nas perdas e danos poderá ocorrer por culpa de todos 
os coobrigados ou de um deles. No primeiro caso, todos são responsáveis, 
dividindo-se pro rata a quantia devida, se a obrigação for divisível, ou 
sujeitando-se cada um ao pagamento, solidariamente, se indivisível. Mas, no 
segundo, apenas o devedor culpado responde pelo dano causado, e somente 
dele poderá ser demandada a reparação, em razão do princípio segundo o qual 
a pena atinge apenas o infrator: unuscuique sua culpa nocet.

10
 

 

Os devedores de uma prestação indivisível convertida no seu equivalente 
pecuniário passarão a dever, cada um deles, a sua quota-parte, pois a 
obrigação se torna divisível, ao se resolver em perdas e danos (CC, art. 263). O 
inadimplemento da obrigação converte-a em perdas e danos, dando lugar à 
indenização, em dinheiro, dos prejuízos causados ao credor. Se apenas um dos 
devedores foi culpado pela inadimplência, só ele responderá pelas perdas e 
danos, exonerando-se os demais, que apenas pagarão o equivalente em 
dinheiro da prestação devida; mas se a culpa for de todos, todos responderão 
por partes iguais, dividindo-se pro rata o quantum devido (CC, art. 263, §§ 1º e 
2º).

11
 

 

Assim, imaginada uma obrigação indivisível com pluralidade de devedores, se o 

                                                 
8
 GOMES, Orlando. Obrigações, 1981, p. 92-3. 

9
 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações, 2001, p. 95. Esse mesmo autor, em obra 

posterior, na vigência do Código civil de 2002, repete a mesma lição, como se lê em Teoria geral das 
obrigações e responsabilidade civil, p. 71. 
10

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Teoria geral das obrigações, 2004, v. 2, p. 78. 
11

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil: teoria geral das obrigações, 2013, v. 2, p. 179-80.  A 
mesma ideia encontra-se na obra Manual de direito civil, 2011, p. 121-2: “Os devedores de uma 
prestação indivisível convertida no seu equivalente pecuniário passarão a dever, cada um deles, a sua 
quota-parte, pois a obrigação se torna divisível, ao se resolver em perdas e danos (CC, art. 263). Se 
apenas um dos devedores foi culpado pela inadimplência, só ele responderá pelas perdas e danos, 
exonerando-se os demais, que apenas pagarão o equivalente em dinheiro da prestação perdida; (...)”; e 
Código civil anotado, p.239: "Se apenas um dos devedores foi culpado pela inadimplência, só ele 
responderá pelas perdas e danos, exonerando-se os demais; (...)". 
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animal perecer por culpa de todos eles, responderão por partes iguais pelas 
perdas e danos devidas ao credor. Se, todavia, a culpa for de apenas um, 
somente este será civilmente responsabilizado. As perdas e danos, no caso, 
correspondem à indenização devida pelo prejuízo causado ao credor em virtude 
da morte do animal. 
Vale lembrar que, pelo valor da prestação em si, todos responderão 
proporcionalmente.

12
 

 

Pois bem. Mais uma vez voltando ao caso de Alda, anteriormente enunciado, temos 

que Beto deve pagar 5 mil reais e mais perdas e danos; Cacá deve pagar 5 mil reais; e Dudu 

deve pagar 5 mil reais. 

 

EXAME DA DIVERGÊNCIA 

 

A posição divergente e minoritária surge apenas com a tese de que os codevedores 

inocentes estão exonerados da obrigação e o codevedor culpado irá ressarcir, sozinho, o 

valor por ventura dado em pagamento e mais as perdas e danos, uma vez que o valor pago 

entrará no cálculo da indenização. 

 

Divergimos desse entendimento, alinhando-nos à doutrina majoritária, pelos 

argumentos que seguem: 

 

O art. 234 do Código Civil de 2002
13

 estabelece duas regras relacionadas às 
teorias dos riscos e da responsabilidade: (a) se a coisa se perder antes da 
tradição, sem culpa do devedor (teoria dos riscos), a obrigação é considerada 
resolvida sem qualquer outra repercussão, sendo que a perda é suportada pelo 
devedor (proprietário) – se houve algum pagamento efetuado pelo credor, em 
razão da compra e venda, por exemplo, o devedor terá que devolver o valor 
recebido -, resolvendo-se o contrato de compra e venda; (b) se a coisa se 
perder antes da tradição, com culpa do devedor (teoria da responsabilidade), 
ele responderá pelo equivalente da coisa perdida (estimativa pecuniária) e 
indenizará o credor em perdas e danos – assim, se houve algum pagamento 
feito pelo credor, o devedor devolverá o valor recebido, além de se sujeitar às 
perdas e danos decorrentes da impossibilidade, por sua culpa, de adimplir a 
obrigação (art. 402 do Código).

14
” 

 

                                                 
12

 GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: obrigações, v. 2 
2011, p. 125. 
13

 Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da 
tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a 
perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. 
14

 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito civil: obrigações, 2008, p. 92-3. 
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Vê-se claramente que, num contrato de compra e venda15, pura e simples, como no 

exemplo de Alda citado anteriormente, há duas obrigações distintas: (a) uma, de pagar o 

preço (solver em dinheiro ou obrigação pecuniária), e (b) outra, de dar coisa certa. Essas 

obrigações não se confundem. Se o devedor da primeira obrigação (Alda) paga, parcial ou 

integralmente, o preço (item “a”), os devedores da segunda obrigação (Beto, Cacá e Dudu), 

nas condições ajustadas, devem entregar a coisa devida (item “b”). Se a coisa devida (item 

“b”) se perde, sem culpa dos devedores (Beto, Cacá e Dudu), eles devem devolver o 

equivalente, ou seja, o preço pago (item “a”). Agora, se os devedores da segunda obrigação 

(Beto, Cacá e Dudu) perdem, por culpa de todos, a coisa devida (item “b”), todos devem 

devolver o equivalente (item “a”) e pagar perdas e danos, logicamente, calculados sobre a 

coisa devida (item “b”). 

 

Percebe-se que o legislador tratou de forma diferente, e bem definida, as duas 

situações, sem confundi-las: (I) devolver o que se recebeu (equivalente) e (II) pagar perdas e 

danos. Tanto é assim que, se a coisa se perder sem culpa do devedor, a obrigação está 

resolvida (extinta), mas ele deve devolver aquilo que recebeu antecipadamente (equivalente). 

Porém, se houve culpa dele, a obrigação resolve-se da mesma forma, e ele deve pagar o 

equivalente e mais perdas e danos. 

 

Devolver o equivalente é um dever jurídico que independe e não se confunde com a 

responsabilidade civil contratual de pagar perdas e danos, imposta ao culpado pela extinção 

da obrigação em razão da perda, culposa ou dolosa, da prestação devida. E isso porque 

perdas e danos são uma das sanções civis, portanto: pena. 

 

Restituir o equivalente, tal qual está previsto na lei civil, não é penalidade, mas simples 

dever lógico-jurídico, decorrente de imposição legal, para evitar o enriquecimento sem 

causa16, independente de apuração de culpa. Tanto é assim que, se a perda ocorrer sem 

culpa do devedor, ele continua obrigado a devolver o equivalente. Deduz-se logicamente que 

                                                 
15

 Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de 
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. 
16

 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
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o equivalente deve ser restituído não como pena, mas, sim, por imposição legal. 

 

Já as perdas e danos, enquanto penas civis, só podem ser imputadas ao culpado. 

Seria um contrassenso impor pena ao inocente. Ainda que o direito possa assumir caráter 

contrafático17, esse, com certeza, não é o caso aqui tratado. 

 

Neste ponto, não se pode olvidar que, por expressa disposição constitucional, a pena 

não pode passar da pessoa do réu18, no nosso caso, do devedor culpado. 

 

O Código Civil prevê expressamente: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. E complementa: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 

Nota-se que o dever de reparar – pagar perdas e danos – surge quando alguém, 

agindo com culpa ou dolo, viola o direito de outrem, causando-lhe dano. O inocente, que não 

praticou ato ilícito, portanto não-culpado, não pode e não deve pagar perdas e danos. 

 

Ora, se a lei civil determina a devolução do equivalente, independente de culpa, nos 

casos de perda da prestação, e só impõe o pagamento de perda e dano no caso de dolo e 

culpa, resta claro que a lei diferencia a natureza jurídica de cada uma delas: restituir o 

equivalente é dever legal; pagar perda e dano é penalidade imposta ao culpado. 

 

CÁLCULOS DAS PERDAS E DANOS 

 

O ilustre doutrinador Flávio Tartuce diz que o “valor da obrigação” (o equivalente ou 

aquilo que foi pago pelo credor) entra no cálculo das perdas e danos como dano emergente, 

                                                 
17

 DIMOULIS, Dimitri. Manual de introdução ao estudo do direito, 2011, p. 103-4. Leciona: “[...] o 
direito é contrafático porque seus mandamentos valem mesmo quando contrariam a lógica e o senso 
comum. Isso ocorre com as ficções jurídicas que impõem considerar como verdadeiro algo que não é. A 
ficção jurídica não admite prova em contrário, sendo uma ‘mentira técnica’”. 
18

 Art. 5º. [...] XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra 
eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; [...]. 
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ou seja: aquilo que efetivamente se perdeu; somado juntamente com o lucro cessante, ou 

seja: aquilo que razoavelmente se deixou de ganhar. 

 

E nós, mais uma vez, divergimos. 

 

Vamos voltar ao caso citado no início deste artigo. Beto, por culpa sua, perdeu o 

automóvel que ele, Cacá e Dudu, deveriam entregar para Alda. Lembrando que Alda havia 

pago parte do preço aos vendedores. Muito bem. O princípio “res perit domino” (a coisa se 

perde para o dono) rege a matéria. Assim, no caso concreto, podemos afirmar que os donos: 

Beto, Cacá e Dudu perderam a coisa (o automóvel). E só. Não houve outra perda. 

 

Não houve, que fique bem claro, outra perda. O dinheiro pago por Alda não se 

perdeu no acidente automobilístico. Então, resta evidente que a credora, Alda, nada perdeu: 

nem o carro que não era dela ainda, nem o dinheiro. 

 

Não se pode perder de vista que a obrigação pecuniária deve ser paga em dinheiro 

(moeda corrente nacional). O dinheiro é tratado pelo direito como gênero e “genus nunquam 

perit” (o gênero nunca se perde). 

 

Colocadas essas premissas, fica evidente que na hipótese acima não há dano 

emergente (perda) algum a ser computado. Se houver algum dano, esse será da espécie 

lucro cessante19, o qual, obviamente, não englobará o equivalente, como prescreve o Código 

Civil: Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem 

prejuízo do disposto na lei processual. 

 

A devolução do equivalente não se confunde e não se computa com as perdas e 

danos, razão por que vários dispositivos do Código Civil mencionam a necessidade de 

                                                 
19

 Na dicção do acima citado artigo 402 do Código Civil, o lucro cessante abrange o que razoavelmente 
se deixou de lucrar, em decorrência do evento danoso. O dever legal de restituir o equivalente não se 
confunde, obviamente, com o lucro cessante. 
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restituição do equivalente mais perdas e danos, separadamente20. 

 

Não fosse assim, vamos imaginar que Alda não tenha sofrido prejuízo, nenhum lucro 

cessante em razão da perda da prestação. Não se comprovando o prejuízo nenhuma 

reparação haverá, como deixa claro o Código Civil: Art. 944. A indenização mede-se pela 

extensão do dano. Se o equivalente deve ser computado como “dano emergente” no cálculo 

das perdas e danos, e considerando que Alda nada perdeu (dano emergente), nem deixou 

de lucrar (lucro cessante), nada será devido! Nem mesmo o equivalente, pois ele “entraria no 

cálculo das perdas e danos”. 

 

O Direito (em maiúscula, para indicar a ciência jurídica), como já mencionado antes, 

não permitiria tal absurdo, pois isso resultaria no enriquecimento indevido dos devedores 

culpados, os quais, mesmo não tendo causado tecnicamente um prejuízo ao credor, 

perderam a prestação e devem, por isso, restituir, no mínimo, o equivalente. Dever jurídico 

que se impõe inclusive ao inocente que perde a prestação, tendo recebido antecipadamente, 

total ou parcialmente, o preço da coisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Apenas a título exemplificativo veja-se: 234, 236, 239, 279, 952 e 1.017. 
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CONCLUSÃO 

 

Como queríamos demonstrar, existe divergência na interpretação do § 2º, do artigo 

263, do Código Civil vigente, oriunda de pequena parcela dos doutrinadores nacionais. A 

controvérsia, para nós, é fruto da (com)fusão indevida de situações jurídicas distintas: pagar 

o equivalente + pagar perda e dano. 

 

Concluímos que o valor pago em adiantamento do cumprimento de alguma 

obrigação (equivalente), quando essa não se realiza por qualquer motivo (inadimplemento), 

deve ser restituído enquanto dever jurídico, e essa devolução não deve ser computada nas 

perdas e danos, nem se confunde com elas. 

 

Assim, no caso proposto no início deste artigo, temos como solução final que Beto, 

Cacá e Dudu devem restituir, cada um, 5 (cinco) mil reais para Alda, a título de devolução do 

equivalente, e Beto deve reparar o dano causado, conforme o valor que for comprovado em 

processo. 
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