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1 INTRODUÇÃO. 

 

 

O presente trabalho orienta-se no campo dogmático do direitos das obrigações e, 

nestes termos, pretende deitar-se sobre a classificação das obrigações entre as de meios e 

as de resultado de forma a pesquisar sua base, seu campo de aplicação e potencial para 

orientar soluções concretas para os problemas do direito das obrigações. 

Além disso, trata-se de uma pesquisa acerca de uma classificação e, enquanto tal 

pauta-se pela finalidade de trazer luz sobre os entes que classifica, esforçando-se por 

destacas suas similitudes e diferenças, contribuindo para a resolução de questões teóricas 

no campo do Direito. 

É só através das classificações que se pode distinguem diferentes objetos que 

participam da formulação do conhecimento, é em razão das classificações que se pode 

agrupar aqueles de gênero similar. Sob este ponto de vista, por si só a pesquisa e 

formulação de classificações tem grande importância científica, merecendo atenção. 

Cumpre-nos esclarecer que os juristas, acostumados às classificações, categoriais e 

generalizações, muitas vezes esquecem-se de sua importância, deixando sua análise sem a 

cura devida.
1
 

A crise atual das categorias tradicionais das obrigações e, nesse particular das 

obrigações de meios e de resultado, sem dúvida alguma, se insere na moderna polêmica 

acerca dos conceitos jurídicos.
2
 

Sob este aspecto, a aversão doutrinária que se vem sentido no contrato das 

obrigações de meios e de resultado, como aparelho puramente conceitual, pode ser 

entendida como reivindicação cultivada pela jurisprudência prática. Recolocar o jurista na 

simples e natural atividade de julgar os fatos é o mote.
3
 

Desta forma, também se pretende aqui realizar a defesa dos conceitos tradicionais, 

instrumentos úteis e válidos de analiso do vínculo obrigacional e capazes de elucidar a 

norma aplicável ao caso concreto. 

                                                 
1
 MAZEUD, Henri. Essai de classification des obligations: obligations contractuelles et extra-contractuelle; 

“obligations detérminées” et “obligations générales de prudence et diligence”. Revue Trimestrielle de Droit 

Civil. Paris, t. 35, 1936, p. 2. 
2
 IRTI, Natalino. La polemica sui concetti giuridici. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. 

Milano, n. 1, Anno LVIII, 2004, p. 19. 
3
 BELISSENT, Jean. Contribution à l’analyse de La distinction des obligations de moyens et des 

obligations de résultat à propos de l’évolution des ordres de responsabilité civile. Paris: L.G.D.J, 2001, 

p. 486. 
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Nesse quadro, o presente estudo espera esclarecer a validade da distinção entre as 

obrigações de meios e de resultado e sua utilidade para a resolução das questões atinentes 

ao adimplemento. 

A cada espécie obrigacional corresponde uma forma de satisfação, atendendo ao 

interesse externo do credor. 

A análise do adimplemento e, por seu intermédio, da satisfação do credor são 

problemas tornados presentes na sociedade atual, prolífica na conclusão de contratos 

despersonalizados, concluídos entre partes que sequer se comunicam, restando os destinos 

do vínculo obrigacional formado sujeito a fatores externos. 

O estudo das obrigações de meios e de resultado pode-se justificar, ainda, pela 

polêmica que sempre mantive e mantem desde o seu surgimento, encontrando-se ainda 

sem solução questões como a da denominação utilizada, de seu campo de aplicação e da 

validade das conceituações formuladas. 

A investigação que agora se realiza adotará o método dialético. Em tema cercado de 

polêmicas e opiniões antagônicas, o confronto de diversos posicionamentos será 

fundamental para que se possa informar acerca do atual estágio do debate. 

Além disso, utilizar-se-á o método comparatístico, na medida em que é na doutrina 

e jurisprudência estrangeiras que podemos encontrar as grandes contribuições para análise 

do tema. Não se trata, entretanto, de falta de crença na doutrina pátria, o fato é que a 

distinção entre as obrigações de meios de resultado encontrou repercussão muito mais 

profunda entre outros países, especialmente França e Itália. 
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5 CONCLUSÕES. 

 

 

A distinção que ora se analisa não abarca todas as espécies obrigacionais, 

restringindo-se antes àquelas em cujo pólo passivo se encontra um dever jurídico 

comportamental. 

Interessa ao estudo das obrigações de meios e de resultado os conceitos de 

prestação e de relação jurídica obrigacional, fundamentas para a própria formulação da 

classificação. 

Contudo, nota-se que se de um lado é de grave importância o conceito de prestação 

e a análise de seus conteúdo, a classificação ora em análise prescinde de um particular 

posicionamento teórico acerca do objeto da obrigação ou do conteúdo da prestação, no 

sentido de que pouco importa que se considere a prestação um determinado bem ou 

utilidade a ser produzida para o credor (prestação objetiva), ou que se lhe atribua o 

conteúdo da atividade do devedor. 

Ainda assim, sendo as partes livres para determinar, nos limites do ordenamento 

jurídico, o conteúdos dos respectivos negócios, os efeitos identificam-se, na parte 

autônoma das determinações negociais, com o interesse das partes deduzido. 

Além disso e na medida em que trata a classificação de uma análise do conteúdo da 

prestação, o campo próprio da distinção é o das obrigações de fazer. Isso se explica pois as 

obrigações de dar, sejam elas de transferência do direito de propriedade, constituir algum 

direito real, ou transferir a posse, são sempre caracterizadas por um resultado (a efetiva 

transferência da posse, da propriedade, o que as tornam sempre espécies de obrigações de 

resultado.
244

 

O facere abrange toda a espécie de prestações positivas, sendo categoria do qual 

participam o fazer em senso estrito e o dar em sentido estrido. 

O fazer em sentido estrito engloba os atos de ordem física stricto sensu e os atos de 

ordem psíquica, o fazer em sentido lato, a dação de objetos.
245

As prestações de atos 

pessoais seriam aquelas de atuação focada num ato do devedor e que não se reduzam a um 

prestação de objeto, por outro lado, as prestações de objeto englobam prestar qualquer 

objeto existente. 

                                                 
244

 MINASSE, Elton. op. cit., p. 90. 
245

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. op. cit., v. XXII, p. 74. 
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Os tipos de comportamento descritos, entretanto, não se excluem mutuamente, não 

sendo impossível que a um só tempo uma prestação de objeto envolva um ato de ordem 

física ou psíquica, ou vice versa. Em vindo isso a ocorrer, as prestação podem manter entre 

si grau de complementariedade, permanecendo independentes, ou de dependência, uma das 

prestações polariza a outra. 

Por fim, embora seja digna de nota a opinião de Philippe le Tourneau no sentido de 

que a distinção entre obrigações de meios e de resultado sejam somente aplicáveis ao 

campo contratual,
246

 que nos parecer que devam aplicar-se a todas as modalidades de 

obrigação caracterizadas por um facere. Aliás, não é de se olvidar o fato de que muitos 

autores propõem, inclusive, uma aplicação mais ampla que essa.
247

 

                                                 
246

 op. cit., p. 907. 
247

 OSTI, Giuseppe. op. cit., p. 124 e ss. MAZEUD, op. cit. 
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Resumo 

 

O objeto da dissertação é o estudo de uma classificação das obrigações entre aquelas de 

“meios” e as de “resultado”, as primeiras obrigando o devedor a uma prestação de 

diligência, as segundas, à realização de uma vantagem para o credor, sem o que não 

haveria o devedor de exonerar-se. Um estudo histórico abre o trabalho, pesquisando os 

antecedentes remotos da distinção, até a sua consagração, no Traité de René Demogue, 

o que tornou famosa a distinção que passou a gerar profundas discussões doutrinárias na 

França e no resto do mundo. São também tratados os antecedentes mais recentes, o 

contexto histórico do surgimento da classificação e sua evolução sucessiva, tanto na 

França quanto em outros países, para, enumeradas algumas das muitas dificuldades 

envolvidas no estudo do tema, ainda hoje severamente combatido, pesquisar-se, do 

ponto de vista da estrutura do vínculo obrigacional, como esta classificação se relaciona 

com a prestação devida. Assim, acredita-se, seria possível dizer se, uma vez que todo 

vínculo obrigacional surge tendo em vista um resultado, a prestação obrigacional admite 

uma distinção entre aquelas que implicam uma atividade do devedor limitada por sua 

diligência (obrigação de meios) e aquelas que somente conduzem a obrigação a seu 

termo mediante cumprimento uma vez realizado um resultado, ou seja, desde que 

produzido um benefício específico para o credor (obrigações de resultado). 

 

Abstract 

The purpose of the dissertation is to study the classification of obligations in the ones so 

called “best efforts duty” and those referred to as “duty to achieve a result”, the first 

imposing to the debtor the duty to act diligently, the second attain a certain benefit to 

the creditor, without which the debtor would never be exonerated. A historical study 

initiates the dissertation with the research of the remote antecedents of such 

classification until its public recognition through the Traité written by René Demogue, 

which brought it great fame and created deep debates both in France and throughout the 

world. The recent antecedents of the classification are also pointed out, the historical 

context of its emergence and successive evolution in France and in other countries, to, 

after listing some of the many difficulties involved in the study of such subject, strongly 

criticized even nowadays, research through the scope of the legal relationship how the 

classification would relate with the duties imposed to the debtor. In doing so, it is 

believed to be possible to say, since every legal duty emerges to accomplish a certain 



objective, if would be possible to admit a distinction between duties that imply a 

conduct limited by diligence (best efforts duty) and those that would only be 

extinguished by the fulfillment of its purpose, in other words, since a specific result is 

produce and delivered to the creditor (duty to achieve a result). 


