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RESUMO 

 

SABA, Diana Tognini. Direito de retenção e seus limites. 2016. 322 p. Mestrado - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Diante da necessidade de atualização do estudo relativo ao direito de retenção, uma 

vez que as grandes obras doutrinárias estrangeiras e nacionais acerca do tema datam do 

final do século XIX e do início do século XX, abordaram-se as principais controvérsias 

relativas ao jus retentionis à luz da atual codificação a fim de concluir-se se o instituto 

ainda encontra justificativa em nosso ordenamento, bem como se seria admitido tal qual 

concebido em suas origens. Para tanto, procurou-se definir o que entendemos por direito de 

retenção, delimitando seu campo de atuação, suas características, seus elementos e sua 

natureza jurídica. Ao longo do estudo, analisou-se essa figura à luz do Código Civil de 

2002 e do atual estágio da jurisprudência, concluindo que a previsão legislativa do instituto 

ainda se justifica, porém merece reforma. Ademais, conclui-se que os limites rígidos em 

que concebido o direito de retenção devem ser flexibilizados em atenção aos princípios da 

função social da posse e da boa-fé objetiva para admitir-se a utilização do bem retido em 

alguns casos. 

 

Palavras-chave: direito de retenção; Código Civil de 2002; posse; elementos 

essenciais; campo de aplicação; natureza jurídica; efeitos; limites; função social. 
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RÉSUMÉ 

 

SABA, Diana Tognini. Droit de rétention et ses limites. 2016. 322 p. Master en Droit – 

Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

Il est nécessaire d’actualiser l’étude du droit de rétention depuis que les grandes 

œuvres étrangères et nationaux à propos du thème datent de la fin du XIXe siècle et du 

début du XXème siècle. Ainsi, ce travail adresse les principales controverses concernant le 

jus retentionis en attention à l’actuelle codification, le but étant de savoir si ce droit trouve 

encore une justification au sein du système juridique actuel et si celui-ci doit être admis de 

la même manière comme il était conçu auparavant. Pour parvenir à ces conclusions, il 

s’agira de définir le concept du droit de rétention, de délimiter son champ d’application, de 

définir ses caractéristiques ainsi que ses éléments fondamentaux et enfin, sa nature 

juridique. A travers cette étude, le droit de rétention est analysé au regard des dispositions 

du Code Civil de 2002 et de l’actuelle jurisprudence. À la fin, on conclut que la prévision 

législative en la matière se justifie mais il apparaît nécessaire de réformer cette législation. 

En outre, il apparaît que les strictes limites entourant le droit de rétention dans sa 

conception originaire doivent être assouplies en égard aux principes de bonne foi et de 

possession dans sa fonction sociale, afin d’admettre l’utilisation du bien retenu par le 

rétenteur, dans certains cas. 

 

Mots-clés: droit de rétention ; Code Civil de 2002 ; possession ; éléments 

essentiels ; cadre d’application ; nature juridique ; effets ; limitations ; fonction sociale. 
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INTRODUÇÃO 

O direito de retenção pode ser definido como o direito assegurado ao possuidor, 

obrigado a restituir um bem, de reter a coisa em garantia, prolongando a sua posse para 

além do momento em que deveria cessar, até que seu credor quite integralmente débito, 

relacionado à coisa em si ou à sua posse, que tenha para com ele. 

Seu conceito, contudo, é um dos poucos pontos sobre os quais não existe viva 

controvérsia. Embora seja assunto bastante debatido entre doutrinadores e também na 

jurisprudência, há divergências sobre praticamente tudo que a ele se relaciona: desde seus 

antecedentes históricos até seus efeitos, de seus elementos essenciais à sua natureza 

jurídica, tornando-o um dos institutos mais obscuros do direito civil. 

Como salienta Olavo de Andrade1: 

É assumpto juridico que offerece grandes difficuldades, em sua noção e 

fundamento, interpretação doutrinaria, caracteres genericos e especificos, 

natureza juridica e applicações, o que diz respeito ao direito de retenção – jus 

retentionis – e poucos institutos como este tem sido objeto de maiores 

controversias. 

Essas controvérsias foram melhor abordadas e desenvolvidas na Europa 

continental, entre o final do século XIX e o início do século XX. Não obstante, jamais se 

chegou a uma solução de consenso para as questões levantadas, sendo que a matéria 

permanece, ainda hoje, com contornos bem pouco definidos.  

Entre nós, não muito numerosos foram os autores que se dedicaram a estudar o 

assunto objetivamente, tendo a maioria dos doutrinadores nacionais limitado-se a dedicar 

poucas páginas de seus manuais à menção do instituto. Ademais, seus estudos foram 

realizados à luz da antiga legislação civil, merecendo atualização. 

A matéria, portanto, não é, como poderia parecer, datada e nem perdeu sua 

importância ao longo do tempo. O direito de retenção é previsto ainda hoje em nosso 

ordenamento, não só no Código Civil, como também na legislação esparsa. Além disso, é 

objeto de inúmeras discussões nos tribunais brasileiros2. Dessa forma, surge como assunto 

_______________ 
1   ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 11. 
2   Ao realizar-se um levantamento de decisões de mérito dos Tribunais Superiores que abordaram o assunto 

“retenção”, foram encontrados 457 resultados do Supremo Tribunal Federal (compreendidos no período 

de 1957 - a data de corte corresponde ao ano da última edição do livro de Arnoldo Medeiros da Fonseca, 

consultada para o presente trabalho, pois as obras doutrinárias já traziam decisões anteriores a este marco, 

sendo desnecessária a consulta por meio do site – a 30.09.2015) e 2.290 resultados do Superior Tribunal 
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pouco explorado sobre o qual ainda pairam inúmeras dúvidas a serem resolvidas à luz das 

atuais doutrina e legislação. 

Justifica-se, assim, a elaboração de estudo dedicado à análise do direito de retenção 

em todos os seus aspectos, procurando atualizar e contextualizar as discussões históricas, 

bem como trazer novas problematizações à matéria. 

O estudo inicia-se, portanto, com um breve histórico do direito de retenção, cujas 

origens, para a maioria dos autores, remontam aos tempos romanos, tendo o instituto 

sobrevivido até os dias de hoje assumindo diversas configurações ao longo do tempo. 

Nesse tópico, será abordada a evolução do direito de retenção no direito brasileiro, bem 

como a sua inserção na legislação estrangeira. 

A função de garantia do direito de retenção torna-se, então, bastante clara, 

merecendo certo destaque, já que é um ponto central do estudo desta figura e deve 

informar o intérprete que for fazer uso dela. No mesmo tópico, defende-se a utilidade da 

manutenção do instituto na legislação civil atual. 

Após, no Capítulo 3, definir-se-á o que hoje se entende por direito de retenção, 

tema sobre o qual, como visto, há excepcionalmente certo consenso entre os doutrinadores. 

Ademais, como forma de complementar a conceituação do instituto, será necessário 

diferenciar as duas espécies de direito de retenção normalmente apontadas pela doutrina 

(direito de retenção convencional e direito de retenção propriamente dito) e também 

distinguir esse instituto de outras figuras jurídicas afins, como a compensação e a exceptio 

non adimpleti contractus. 

Analisar-se-ão igualmente os elementos essenciais do direito de retenção (Capítulo 

4), sendo expostas as características essenciais à coisa e a sua posse, ao crédito e à 

conexidade, que nada mais é do que o elo que une o crédito e o bem. 

Em seguida, no Capítulo 5, serão abordados o fundamento jurídico e os limites de 

admissibilidade do direito de retenção, buscando-se resolver uma das maiores 

controvérsias que cercam a matéria, qual seja: a possibilidade de o direito de retenção ser 

exercido além dos limites em que vem expressamente previsto na legislação. 

                                                                                                                                                    
de Justiça (compreendidos no período de 2002 – data da entrada em vigor do atual Código Civil – a 

30.09.2015). Foram as decisões consultadas, a partir da leitura dos acórdãos, para aferir (i) se 

efetivamente referiam-se ao direito de retenção propriamente dito, e (ii) se o Tribunal Superior havia se 

manifestado sobre o referido instituto ou se o julgamento fora restrito a aspectos meramente processuais. 

As principais decisões consultadas foram colacionadas ao longo deste estudo, de forma a ilustrar e 

embasar as conclusões delineadas.  
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Serão expostas também as principais características (Capítulo 6) tradicionalmente 

atribuídas ao instituto. 

Depois, um capítulo será dedicado ao igualmente controverso estudo da natureza 

jurídica do direito de retenção. O ponto demandará atenção, já que depende da definição de 

critérios diferenciadores dos direitos reais e pessoais, questão vivamente debatida até os 

dias atuais. 

Em seguida, tratar-se-á dos efeitos desse instituto, procurando compatibilizar a 

visão de outrora com as inovações de nossa legislação, mormente no tocante à importante 

discussão acerca de sua oponibilidade a terceiros e à utilização do bem pelo retentor, 

analisando-se a possibilidade de mitigação dos rígidos efeitos tradicionalmente atribuídos 

ao instituto. 

Por fim, no Capítulo 9 elencam-se os modos de extinção desse direito normalmente 

identificados pela doutrina. 

O presente estudo, como já mencionado, é realizado à luz dos novos paradigmas do 

direito civil introduzidos no Código Civil, cuja comissão foi presidida por Miguel Reale e 

inseridos também na Constituição da República. Buscou-se, outrossim, realizar um estudo 

abrangente do direito de retenção, focado não apenas na doutrina clássica, mas também na 

legislação estrangeira e na farta jurisprudência pátria a respeito do tema, estabelecendo-se 

ligações interdisciplinares sempre que possível, abordando-se, ao longo do estudo, temas 

afetos ao direito administrativo, ao direito do trabalho e mesmo ao direito internacional 

privado, com o intuito de obter-se, ao final, uma visão ampla acerca do direito de retenção. 
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1  BREVE HISTÓRICO 

O estudo de um instituto jurídico torna-se sempre mais claro quando se entendem 

suas origens e as mudanças em sua configuração ao longo do tempo. Traça-se, então, uma 

breve evolução histórica do direito de retenção. 

1.1  PERÍODO ROMANO 

Alguns autores identificam nos direitos grego, indiano e hebraico antigos as 

primeiras origens do direito de retenção3. Pret4, por exemplo, entende que há resquícios da 

aplicação desse direito: (i) no Japão e na China, embora apenas haja fontes obscuras a 

provar tal alegação; (ii) na Índia, citando, inclusive, provas concretas dessa aplicação; (iii) 

entre os hebreus, embora também não haja provas definitivas nesse sentido; bem como (iv) 

na Grécia antiga, através de instituto muito próximo daquele reconhecido em Roma, mas 

com eficácia até maior, ou mais enérgico, como prefere o autor. 

Não obstante, mais numerosos5 são os estudiosos que entendem insustentável tal 

opinião, pois apenas se tem contato com escassas e obscuras fontes da época, as quais não 

permitiram a aferição da existência de um antecedente histórico desse instituto6. 

Assim, é amplamente reconhecido que as origens mais próximas dessa figura 

remontam ao direito romano, havendo, contudo, discórdia quanto ao período exato em que 

se teria desenvolvido o instituto.  

_______________ 
3 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

41-44. 
4   PRET, Célestin-Aimé. Le droit de rétention dans les législations anciennes et modernes française et 

étrangères. Paris: Ernest Thorin, 1881, p. 6-9. 
5 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 23. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1957, p. 38-39. GLASSON, Ernest-Désiré. Du droit d’accroissement entre co-

héritiers et entre co-légataires en droit romain. Du droit de rétention sous l’empire du Code 

Napoléon. Paris : A. A. Durand, 1862, 2ª parte, p. 5. CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit 

romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. Durand, 1860, p. 6. O estudo do direito de retenção, 

outrossim, inicia-se, na quase totalidade das obras consultadas, pelo direito romano, ignorando-se as 

referências históricas anteriores. 
6 Concorda-se com esses últimos autores, pois os exemplos trazidos por Ramponi para justificar sua 

posição não demonstram, efetivamente, a existência de um direito de retenção, mas tão-somente o direito 

do credor-possuidor de ser ressarcido.  
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Alguns, dentre os quais Ramponi7 e Nicolas8, defendem que o direito de retenção 

teria surgido ainda no período arcaico9, por meio da manus injectio e da pignoris capio10. 

Outros, mais numerosos, sustentam a ilogicidade de tal afirmação, uma vez que a figura do 

ius retentionis “tem seu principal fundamento em um princípio de equidade”11, 

inconcebível durante a vigência do sistema das legis actiones, que limitava a atuação do 

juiz à estrita aplicação do jus civile12. 

Ter-se-ia verificado o surgimento da figura do direito de retenção, então, apenas 

após a instauração do sistema per formulas, com a Lex Aebutia, por meio da qual se 

possibilitou maior atuação dos pretores na construção do direito13. Nesse momento, 

constitui-se, ao lado do direito quiritário, o  jus honorarium, que prezava pela aplicação da 

_______________ 
7    RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

45-46. 
8    NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

14. 
9 Também assim VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación 

comparada, jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 10. RONY, Louis. Du droit de 

rétention en droit romain et en droit français. Paris : Imprimerie de Moquet, 1867, p. 9. 

 O período arcaico, ou pré-clássico, estendeu-se das origens de Roma à promulgação da lex Aebutia, entre 

149 e 126 a.C. (ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 

72. SIMÃO, José Fernando. Prescrição e decadência: início dos prazos. São Paulo: Atlas, 2013, p. 88.). 
10 Segundo Girard (GIRARD, Paul Frédéric. Manuel élémentaire de droit romain. 5. ed. Paris : Arthur 

Rousseau, 1911, p. 27), a manus injectio consistiu num procedimento do Direito Arcaico em que o credor 

conduz solenemente, diante do magistrado, o seu devedor, a fim de constrangê-lo ao pagamento, o que 

poderia ser feito inclusive com seu aprisionamento por dívida, a não ser que um terceiro interviesse em 

favor do devedor. O autor esclarece, ainda, que a pignoris capio consistiu no poder do credor de tomar 

como garantia, por si só e independentemente de qualquer autorização, onde quer que se encontrasse e 

independentemente também da presença do devedor, um bem pertencente ao devedor que apenas seria 

devolvido com o pagamento. No mesmo sentido, leciona ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 

14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 212-215. 
11   PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 

1912, p. 23. 
12  Nesse sentido: PACHECO, op. cit., p. 23-24. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 41. LIMA, Alvino Ferreira. O direito de retenção e o 

possuidor de má fé. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995, p. 31. ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito 

de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. Editores, 1922, p. 16. VENEGAS 

RODRÍGUEZ, op. cit., p. 10-11, 32. LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: 

théorie du droit de rétention en droit français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 74. GAULTIER, C. Du 

droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 15-16. ALVES, op. cit., p. 72-73, 203-204. 

AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. Paris: Economica, 2005, p. 7. 

 Parece ser esta opinião mais consentânea com o procedimento das legis actiones descrito por Gaudemet, 

já que cabia ao requerido apenas contestar a demanda indicando e provando ter direito sobre o bem, 

porém sem se admitir uma exceção temporária ao direito de requerente, como o direito de retenção 

(GAUDEMET, Jean. Institutions de l’Antiquité. Paris: Sirey, 1967, p. 403-413). 
13 ZARA, Laurent G. Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 53. Também sobre o 

desenvolvimento da exceptio doli nessa fase ver GAROFALO, Luigi. Per un'applicazione dell'exceptio 

doli generalis romana in tema di contratto autonomo di garanzia. Rivista di diritto civile, Padova, v. 42, 

n. 5, p.629-661, sett./ott. 1996, cit. p 644-648. 
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equidade na resolução das avenças surgidas14. 

Dessa maneira, foi com a instituição do jus praetorium que se criou a figura da 

exceptio doli, voltada, originalmente, à proteção dos interesses das vítimas de dolo que 

estavam sendo acionadas pelos agentes do dano e que, no direito anterior, permaneciam 

desprotegidas15. Tal figura abriu amplo espaço à resolução dos conflitos com base na 

equidade16, expandindo, com o passar do tempo, seu âmbito de aplicação para outros 

casos, dando origem a figuras jurídicas derivadas, como o jus retentionis17. 

Esse direito surgiu através da inserção, na fórmula da ação reivindicatória, de uma 

exceção concedida pelo pretor18, de forma a garantir àquele contra o qual era movida a 

ação, o pagamento de despesas relacionadas à sua posse. 

Butera19 aponta, nesse sentido, que o escopo do recém-criado jus retentionis era 

_______________ 
14 Gaudemet indica que apenas na época clássica é que os jurisconsultos começaram a considerar os 

princípios morais na formulação do direito, especialmente a equidade (GAUDEMET, Jean. Institutions 

de l’Antiquité. Paris: Sirey, 1967, p. 594-595), corroborando ainda a noção de que foi com o processo 

formulário que se permitiu maior criação jurisdicional, superando-se a formalidade que marcou o 

processo no período anterior (p. 607-8) e admitindo-se as exceptiones (p. 625-627). 
15  NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do Direito. In: LOTUFO; NANNI [coords.].  Teoria geral do direito 

civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 738-772, cit. p. 740. 
16 Medeiros da Fonseca (FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1957, p. 42) pontua acerca da exceptio doli: “Imaginada, a princípio, para proteger o 

prejudicado por manobras fraudulentas contra o autor do dolo, essa exceção converteu-se afinal num 

meio de fazer prevalecer a eqüidade, de maneira geral, sempre que a pretensão do autor fôsse injusta, 

embora conforme as regras do direito civil [...]”. 
17  CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2011, p. 722. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial: las relaciones 

obligatorias. 6. ed. Pamplona: Thomson Civitas, 2008, v. 2, p. 476. AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. 

Le droit de rétention en droit marocain. Casablanca: Université Hassan II, 1988, p. 15. GARNOT, 

Paul. De l'effet des exceptions partielles en droit romain classique. Des obligations hypothécaires au 

porteur en droit français. Lyon : Association Typographique, 1894, p. 83-84. VAN WETTER, Polynice 

Alfred Henri. Cours élémentaire de droit romain : contenant la législation de Justinien avec l'histoire 

tant externe qu'interne du droit romain. Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel, 1871, t. 1, p. 433. 
18 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 24. LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de 

rétention en droit français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 75. 
19 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 4: “Nella legislazione 

romana, il diritto di ritenzione ebbe per iscopo di supplire ad un difetto d’azione; fu creato dal pretore per 

correggere il rigore eccessiovo del diritto civile. Ecco in quale circonstanza si può, in generale, 

congetturare ch’esso abbia fatto la sua apparizione. Una persona possiede una cosa appastenente ad altri. 

La crede sua e, quindi, da buon amministratore eroga delle spese per conservala e miglorarla. 

Sopravviene il vero proprietario e in base alla giustificazione del suo diritto de proprietà, la rivendica. Il 

possessore serà tenuto senz’altro a restituire la cosa. L’equità tuttavia reclama l’indennizzo delle spese 

fatte. La formula della rei vindicatio non permette che si consegua questo effetto, mercè una sola e 

medesina istanza. Occorre organizzare una nuova procedura. Il possessore non è munito, a tal fine, di 

un’azzione contro il proprietario, vincitore nella sua rivendicazione. Egli non possiede l’azzione di 

mandato, perchè non si è concluso alcun contratto fra le parti. La rivendicazione è azione reale extra-

contrattuale. Non può nemmeno intentare l’actio negotiorum gestorum, quando si consideri che non vi è 

gestione di affari, per chi ha avuto l’intenzione di gerire il suo e non l’affare altrui. Da ultimo, non è lecito 

ricorrere ad un’actio in factum, in quanto che il proprietario non ha compiuto alcon atto o fatto. Il 

possessore sarà, dunque, costretto a rilasciare la cosa; e, secondo il direitto civile, è disarmato di qualsiasi 
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suprir um defeito das antigas actiones: a impossibilidade de exercício de qualquer meio de 

defesa por parte daqueles demandados a entregar uma coisa com a qual haviam feito 

alguma despesa ou por conta da qual haviam sofrido algum dano dos quais deveriam ser 

ressarcidos. Nesse caso, com base na equidade, buscou-se assegurar a esses credores uma 

forma de garantia da indenização pelas despesas suportadas. 

Importante notar, portanto, que o direito de retenção constitui, nessa fase, o único 

meio que o credor-possuidor tem de exigir seu crédito e ser pago20. Consequentemente, 

nessa segunda fase processual romana21 o jus retentionis ainda estava intrinsecamente 

ligado à forma processual da exceptio doli22, cujos pressupostos deveriam ser verificados 

para legitimar sua aplicação apenas como mera matéria de defesa. 

O direito de retenção apenas viria a ganhar relativa autonomia em meio à terceira 

fase processual romana23, a fase das cognitiones extraordinariae, quando passou a ser 

                                                                                                                                                    
azione, per conseguire l’indennizzo, cui ha diritto, in base all’equità. Questo risultato, sovranamente 

iniquo, determinò il pretora ad inserire, nella formula dell’azione in rivendicazione, una accezione di 

dolo, in forza della quale il possessore non fu tenuto alla consegna o rilascio, che dopo di essere stato 

soddisfatto delle sue ragione creditore, connesse con la cosa da restituire”. (Na legislação romana, o 

direito de retenção teve por escopo suprir um defeito de ação, foi criado pelo pretor para corrigir o rigor 

excessivo do direito civil. Essa a circunstância na qual se pode, em geral, conjecturar sua aparição. Uma 

pessoa possui uma coisa pertencente a outrem. Crê-la sua e, então, como bom administrador realiza 

despesas para conservá-la e melhorá-la. Sobrevém o verdadeiro proprietário e com base no seu direito de 

propriedade, a reivindica. O possuidor deverá restituir a coisa. A equidade, todavia, reclama a indenização 

das despesas feitas. A fórmula da rei vindicatio não permite que se consiga esse efeito, numa única e 

mesma instância. Dever-se-á organizar um novo procedimento. O possuidor não é munido, ao fim, de 

uma ação contra o proprietário, vencedor em sua reivindicação. Ele não possui ação de mandato, porque 

não foi concluído nenhum contrato entre as partes. A reivindicação é ação real extracontratual. Não pode 

tampouco intentar actio negotiorum gestorum, quando se considera que não há gestão de negócios, pois 

houve a intenção de gerir o seu e não os negócios de outrem. Por último, não é lícito recorrer a uma actio 

in factum, pois o proprietário não concluiu nenhum ato ou fato. O possuidor será, então, constrangido a 

restituir a coisa; e, segundo o direito civil, é desprovido de qualquer ação, para conseguir a indenização a 

que tem direito com base na equidade. Este resultado, soberanamente iníquo, levou o pretor a inserir, na 

fórmula da ação de reivindicação, uma exceção de dolo, por força da qual o possuidor só era obrigado a 

consignar ou liberar o bem após ser satisfeito de seu crédito conexo com a coisa a restituir. - traduziu-se).  
20  LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 76-77. MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. 

Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 7. 
21  Compreendida entre a promulgação da Lex Aebutia e o término do mandato de Diocleciano, em 305 d.C. 

(ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 72. SIMÃO, 

José Fernando. Prescrição e decadência: início dos prazos. São Paulo: Atlas, 2013, p. 88.). 
22  GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 15. A esse respeito, 

importante anotar a posição de Claude no sentido de que o recurso à exceptio doli era necessário sempre 

que o direito de retenção fosse invocado fora do âmbito contratual, pautado numa despesa feita com a 

coisa ou num prejuízo por ela causado. Ao contrário, explica o autor, nos casos em que a retenção fosse 

invocada no bojo de uma disputa contratual, como no depósito ou no comodato, não seria necessário o 

recurso a esse meio de defesa, pois os contratos davam origem a ações de boa-fé e, nesses casos, o juiz 

deveria decidir sempre ex aequo et bono (CLAUDE, Jules. De l'exception de dol en droit romain. Des 

dons manuels en droit français. Nancy : Imprimerie Nancéienne, 1884, p. 37-41). 
23  Compreendida entre o término do reinado de Diocleciano e a morte de Justiniano, em 565 d.C. (ALVES, 

op. cit., p. 72. SIMÃO, op. cit., p. 88.). 
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diretamente conhecido e aplicado pelos magistrados24. Isso porque no período justinianeu 

foram extintas as fórmulas, permitindo-se ao credor que exercesse livremente seu direito 

de retenção, cujas características tornaram-se mais próximas à configuração tida como 

clássica do instituto25. 

Afora a ampla aplicação prática do instituto, contudo, não se verifica maior 

desenvolvimento sistemático e doutrinário da matéria nesse período26. Como menciona 

Carneiro Pacheco27: “O direito romano não conheceu nenhuma theoria juridica realmente 

constituida do direito de retenção” 28. 

1.2  PERÍODO MEDIEVAL E INÍCIO DO PERÍODO MODERNO 

O direito de retenção foi incorporado ao direito dos povos europeus vencedores do 

Império Romano (comumente designado pelos autores como “direito bárbaro”), vigendo, 

portanto, na Europa continental, ao final da Antiguidade e após a queda do Império 

Romano, na Alta Idade Média (nas legislações de origem germânica, como a franca, 

ostrogoda e visigoda, por exemplo29).  

Tal manutenção do instituto é atribuída a dois motivos principais: por fazer parte da 

lei pessoal dos romanos vencidos e também por ser compatível com os ordenamentos tidos 

como bárbaros na época, nos quais vigia a pignoratio privata30. O direito de retenção, pois, 

sobreviveu à queda de Roma e continuou tendo aplicação prática, porém ainda sem ser 

objeto de qualquer sistematização teórica31. 

_______________ 
24 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 25. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 43. 
25   LAFARGUE, op. cit., p. 78-79. 
26   MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 8. 
27 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 27. 
28  Também assim ocorreu a evolução, na mesma época, do instituto no direito muçulmano, o qual tampouco 

conheceu uma teoria geral a esse respeito, mas apenas restringiu-se a concedê-lo a um ou outro credor 

(AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. Le droit de rétention en droit marocain. Casablanca: Université 

Hassan II, 1988, p. 19-20). 
29   LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 15. 
30  Instituto do direito romano que autorizava ao credor atuar diretamente sobre bens de seu devedor em 

garantia de seu crédito, sem qualquer concorrência ou anuência daquele (TOMMASINI, Alessandra. La 

specialità della ritenzione agraria: tra iniziativa privata e programmi di intervento pubblico. Milano: 

Dott. A. Giuffrè Editore, 2006, p. 54). 
31  FONSECA, op. cit., p. 52. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: 

Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 60. MAUGER, op. cit., p. 8. 
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Mesmo com o posterior abandono do sistema de defesa privada, sobreviveu o 

direito de retenção, pois faltava-lhe o “caráter positivo de violência, contra o qual reagira a 

consciência jurídica, vedando a pignoratio privata32”. 

Vale ressaltar, contudo, que também nesse tocante, verifica-se haver controvérsia 

entre os doutrinadores, pois alguns sustentam não ter existido, nesta época, larga aplicação 

do direito de retenção autônomo, senão da retenção própria do penhor33.   

Em meio a tal discussão, Nicolas posiciona-se de maneira intermediária34. Por um 

lado, constata que as ditas leis bárbaras não traziam qualquer disposição acerca do assunto, 

pois se dedicavam principalmente à regulamentação do direito penal, sendo certo que o 

direito de retenção foi, na época, majoritariamente aplicado por meio das figuras do penhor 

e da anticrese. Mesmo assim, encontra alguns antecedentes históricos do direito de 

retenção autônomo, como, por exemplo, na Lei dos Bavários35, a qual dispunha que o 

comprador de coisa evicta, que com ela havia feito gastos, poderia retê-la face ao seu 

reivindicante.  

Dessa forma, acaba por concluir, ao contrário de Cabrye, que, com base nos 

documentos encontrados e no direito natural, o direito de retenção teria sido admitido no 

período. Adverte, porém, que tal conclusão não passaria de uma mera conjectura, já que 

não há, como dito, qualquer documento preciso a confirmar tal posicionamento.  

Sua opinião é referendada por Lafargue, que indica que embora nem as leis ditas 

bárbaras e nem as Capitulaires36 façam menção ao direito de retenção, tampouco o 

                                                                                                                                                    
 Em sentido contrário, Heurtey entende que não há qualquer registro preciso sobre o direito de retenção no 

direito dito bárbaro (HEURTEY, Octave. De pignoribus et hypothecis. Du droit de rétention. Paris : 

Charles de Mourgues frères, 1859, p. 78-79). 
32 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

53. PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 27. 
33 VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación comparada, 

jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 19-20. CABRYE, Émile D. Du droit de 

rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. Durand, 1860, p. 69-71.  
34 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

113-115. Contesta esse antecedente histórico LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur 

Rousseau, 1906, p. 15-16. 
35 Uma das leges barbarorum, compilações de direito romano feitas pelos povos ditos bárbaros, a Lex 

Baiuvariorum consiste numa compilação das lei das tribos dos Bávaros editadas nos séculos VI a VIII 

que tratam de variados assuntos a fim de reger a vida civil (GILISSEN, John. Introdução histórica ao 

direito. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2008, p. 176-177). 
36  De acordo com Gautier (GAUTIER, Alfred. Précis de l’histoire du droit français. 3. ed. Paris: L. Larose 

et Forcel, 1887, p. 103), consistem nas leis e regulamentos emanados pelos reis das duas primeiras 

dinastias (merovíngia e carolíngia), redigidos por capítulos, daí o nome recebido pela compilação. No 

mesmo sentido, GILISSEN, op. cit., p. 180-181.  
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proíbem37.  

Ademais, é preciso considerar que nos locais em que ainda se aplicava o direito 

romano e não o direito dito “bárbaro”, continuou viva a aplicação desse instituto, inclusive 

constando expressamente de uma compilação produzida no século XI, intitulada Petri 

exceptiones, a concessão do jus retentionis ao credor pignoratício38. 

Foi a figura igualmente incorporada, graças à influência do direito romano, ao 

direito feudal39, em que teve sua principal aplicação nas relações entre os senhores de terra 

e os herdeiros do vassalo falecido sem deixar filhos maiores, possibilitando-se aos 

sucessores a retenção do feudo até a indenização das construções e melhoramentos feitos 

pelo de cujus.  

Ocorre que, não obstante se constate o exercício do direito de retenção em alguns 

casos, naquela época não houve grande desenvolvimento do instituto, uma vez que no 

período feudal predominava o sistema patrimonialista de julgamento, voltado à proteção 

dos interesses dos senhores, dentre os quais não se incluía um direito que obstaculizava a 

fruição irrestrita de sua propriedade40. 

Mais uma vez, pois, constatam-se apenas traços isolados do direito de retenção, 

suficientes para provar sua permanência no período feudal, porém insuficientes para 

demonstrar que houve qualquer esforço no sentido de construção de uma teoria geral da 

matéria na época41. 

Também por influência do direito romano e do mencionado direito dos povos que 

ocuparam o território romano (“direito bárbaro”), o instituto foi igualmente incorporado ao 

direito alemão e aos demais ordenamentos continentais, ganhando maior impulso na 

_______________ 
37 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 79-80. 
38  LAFARGUE, op. cit., p. 79-80. Aynès, por sua vez, relata que no período carolíngio não se encontra 

qualquer traço do direito de retenção, que só viria a ressurgir no século XI (AYNÈS, Augustin. Le droit 

de rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 7). 
39  Ramponi cita que a lei que concedia tal direito denominava-se Libri Feudorum (RAMPONI, Lamberto. Il 

diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 63-64). GUILLOUARD, 

Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII du Code Civil. 

Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 276-277. CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit 

romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. Durand, 1860, p. 71-72, o autor cita diversas fontes 

medievais que comprovam tal aplicação do direito de retenção. 
40 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

53-54. PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 28. LAFARGUE, op. cit., p. 80. 
41 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

116. 
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legislação estatutária italiana, decorrente, como aduz Montessori42, da necessidade prática 

de tutela ao crédito, sentida em meio a um desenvolvimento econômico e social mais 

intenso. 

Nesse período43, ressalta-se, teria o instituto perdido seu caráter de passividade, 

para tomar uma feição nitidamente mais ativa, ou seja, teria passado de simples direito de 

defesa a um direito privilegiado de satisfação do credor, que poderia vender a coisa retida 

de forma a receber o preço das despesas feitas com esta44. 

Tal configuração, nitidamente, não contradizia o espírito da represalia, então 

vigente45. Ademais, vale frisar que, como no período anterior, ao ser posteriormente 

restringida a aplicação da represalia, deu-se maior impulso à aplicação do direito de 

retenção, pois esse, ao contrário daquela, era considerado medida de equidade e não 

afetava negativamente as relações comercias interestaduais46. 

Concomitantemente, o direito de retenção passou também ao antigo direito 

francês47, sendo amplamente aplicado tanto nas províncias onde vigia o direito escrito, 

quanto naquelas em que se seguia cultura jurídica costumeira48. Quanto às primeiras, não 

restam dúvidas da aplicação do direito de retenção, uma vez que nelas se obedecia ao 

direito romano. Com relação àquelas últimas, onde vigiam os costumes, são poucos os 

documentos que mencionam o direito de retenção e, mesmo assim, trazem apenas algumas 

_______________ 
42 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 3. 
43  Século XIII ao início do século XVI, conforme relata ROCCO, Alfredo. Princípios de direito comercial: 

parte geral. São Paulo: Saraiva, 1934, p. 11-13. Vivante (VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto 

commerciale. Torino: Fratelli Bocca, 1896, v. 2, parte 2, p. 233-234) faz menção aos estatutos comerciais 

de Firenze e Gênova. 
44 MONTESSORI, op. cit., p. 3-4. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 54. VIVANTE, op. cit., p. 233-234. 
45 Sobre a relação entre o direito de retenção e a figura da represalia ver MONTESSORI, op. cit., p. 3-11. O 

autor caracteriza o instituto da represalia como meio de ressarcimento de um dano, com a execução 

direta do bem ou da pessoa. Também assim FONSECA, op. cit., p. 37-38. Esse último, inclusive, 

diferencia ambas as figuras, definindo a represalia como ato de execução de um bem, praticado com 

apoio do Estado e sem a necessidade de posse prévia do bem, e que poderia recair sobre bens ou pessoas. 
46 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 28-29. 
47  DEMOLOMBE, Jean Charles Florent. Cours de code napoléon : Traité de la distinction des biens. Paris: 

Hachette, 1881, v. 9, t. 1, p. 604-605. A nomenclatura “antigo direito francês” é usada tanto para designar 

o ordenamento vigente anteriormente à Revolução francesa (PARDESSUS, J. M. Table chronologique 

des ordonnances des rois de France de la troisième race: jusqu’au régne de Louis XII inclusivement. 

Paris: imprimerir royale, 1847, prefácio), o que ocorre mais usualmente, como também, especificamente, 

as leis vigentes no território antes da unificação política (FONSECA, op. cit., p. 55). 
48 VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación comparada, 

jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 22-23. NICOLAS, R. Étude sur le droit de 

rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 116. LAFARGUE, Fernand. De la 

revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit français. Bordeaux: A. Bellier, 

1881, p. 79-80. 
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passagens relativas a casos particulares de sua aplicação49 como, por exemplo, o direito 

concedido aos hoteleiros e estalajadeiros de reterem as coisas e cavalos sob a sua guarda 

até que fossem pagos pela hospedagem (Coutume de Paris, art. 175)50. Não obstante, 

nessas regiões, o direito romano também era aplicado supletivamente, no silêncio dos 

costumes, o que reforça a tese de que também ali era reconhecido. 

Seja como for, fato é que a matéria relativa ao direito de retenção ainda permanecia 

carente de sistematização e a falta de uma regulamentação geral51, além de gerar incerteza 

na compreensão do instituto, também deu ensejo a diversos abusos52, o que culminou, a 

partir do século XV, numa intervenção estatal por meio das Ordenações reais francesas53 

que estabeleceram alguns parâmetros ao exercício desse direito.  

Nesse sentido, por exemplo, proibiu a Ordenação de Montils-lès-Tours, 

promulgada por Carlos VII, em 1453, que os advogados retivessem as peças a eles 

confiadas pelos clientes até que recebessem seus honorários54; determinou a Ordenação de 

Villers-Cotterets, editada por Francisco I, em 1539, em seu artigo 9755, que o crédito do 

_______________ 
49 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

116-117.  
50 RAMSAY, Thomas Kennedy. Notes sur la Coutume de Paris : indiquant les articles en force avec tout 

le texte La Coutume à l’exception des articles relatifs aux fiefs et censives les titres du retrait lignager et 

de la garde noble et bourgeoise. Montréal : Minerve, 1863, p. 28, in verbis: “Privilége des hôtelliers. 

Dépens d'hôtellage livrés par hôtes à pélerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiés, et viennent à préférer 

devant tout autre, sur les biens et chevaux hôtelés, et les peut l'hôtellier retenir jusques à payement ; et si 

aucun antre créancier les voulait enlever, l'hôtellier a juste cause de soi opposer” (Privilégio dos 

hoteleiros. Despesas de estadia feitas pelos anfitriões com os peregrinos, ou com seus cavalos, são 

privilegiadas, e preferem todas as outras, sobre os bens e os cavalos abrigados, e o hoteleiro pode retê-los 

até o pagamento; e se algum outro credor os quiser tomar para si, o hoteleiro tem justa causa para se opor 

– traduziu-se). FERRIÈRE, Claude de. Corps et compilation de tous les commentateurs anciens et 

modernes sur la Coutume de Paris: du Moulin, Charondas, Choppin, Tournet, Troncon, Guerin, Fortin, 

Brodeau, Ricard, Auzanet, & autres. Paris: Denys Thierry et Augustin Besoigne, 1692, t. 2, p. 256. 
51   ZARA, Laurent G. Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 53-54. 
52  PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et 

Durand-Auzias, 1908, p. 108-109. BUGNIET, H. Traité du bornage, de la revendication et du droit de 

rétention. Paris : Marchal, Billard et Cie., 1877, p. 152-153. AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : 

unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 8.  
53  GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 279-281. 

 As ordenações reais consistem na legislação editada pelos reis franceses, desde a dinastía merovíngia até 

a Revolução francesa. (GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 5. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbekian, 2008, p. 179, 311-314). 
54 NICOLAS, op. cit., p. 120, segundo o qual foi proibido aos procuradores “retenir les lettres et titres des 

parties sous couleurs de leurs dits salaires”. VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: 

doctrina, legislación comparada, jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 24. 

LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 81. 
55  Segundo anota Nicolas (NICOLAS, op. cit., p. 121) a redação do artigo é a seguinte: “Et si, sur 

l’exécution du jugement ou arrêt, était réquis connaissance de cause pour méliorations, réparations ou 

autres droits qu’il conviendra liquider, le condamné sera tout de vérifier et liquider lesdites réparations, 

méliorations ou autres droits pour lesquels il prétend rétention des lieux et choses adjugées, dans um 
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detentor deveria ser liquidado dentro de um período de tempo a ser estabelecido pelos 

exequentes, de acordo com a matéria e a distância entre os locais, de forma a coibir a 

perpetuação da retenção por falta de liquidação, prática muito comum à época; a 

Ordenação de Moullins, de 1566, permitiu ao proprietário que recuperasse a posse de sua 

coisa, mediante prestação da caução correspondente56; e, por fim, a Ordenação de 1667, 

promulgada por Luis XIV, reformou a anterior de forma a admitir a prestação de caução e 

a retomada da posse pelo credor apenas após decorrido o período de tempo fixado pelo juiz 

para que fosse o crédito do retentor liquidado57. Essa última Ordenação permaneceu válida 

até a edição da legislação intermediária58, restando também vigente, portanto, o direito de 

retenção59. 

                                                                                                                                                    
certais bref délai, seul et péremptoire, qui sera arbitre par les exécuteurs selon la qualité des matières et 

distance des lieux”. (E se, na execução do julgamento, de instância inferior ou superior, foi requerido o 

reconhecimento de melhorias, reparações ou outros direitos que convirá liquidar, o condenado irá 

verificar e liquidar as ditas reparações, melhorias e outros direitos pelos quais pretende a retenção dos 

lugares e coisas adjudicadas, num prazo curto, único e peremptório, que será arbitrado pelos exequentes 

de acordo com a qualidade das matérias e distância dos lugares – traduziu-se). 
56  Conforme Nicolas (NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: 

Pichon et Cie, 1872, p. 121), o art. 52 da referida Ordenação dispunha, in verbis: “Pour faciliter 

l’exécution des arrêts et jugements et plusieurs involutions et longueurs, qui y sont par trop frequentes et 

ordinaires, avons ordonné que dorénavant, pour les réparations et méliorations adjugées aux condamnés, 

ne seront empêchées les exécutions des jugements pour le fait de possession et introduction en icelles 

personnes qui auront obtenu jugement à leur profit, en baillant par eux caution bourgeoise et suffisante de 

payer lesditttes réparations et méliorations, sitôt qu’elles seront liquidées, et demeurant la terre ou 

héritage pour ce regard affectée et hypothéqué audit paiement, sinon que le condamné les offrît liquider 

dans um mois por tout délai”. (Para facilitar a execução dos julgamentos, de instâncias inferiores e 

superiores, e diversas involuções e demoras, que lhes são muito frequentes e ordinárias, ordena-se que 

doravante, para as reparações e melhorias adjudicadas aos condenados, não serão obstadas as execuções 

dos julgamentos pelo fato da posse e introdução nelas [as execuções] de pessoas que tenham obtido 

julgamento favorável, concedendo-lhes caução material e suficiente de pagar as referidas reparações e 

melhorias, assim que elas sejam liquidadas e permanecendo a terra ou os bens do espólio afetados e 

hipotecados ao referido pagamento, a não ser que o condenado ofereça liquidá-los em um mês por todo o 

procedimento – traduziu-se).  
57  Transcreve Nicolas o art. 9º do título XXVII da referida Ordonnance (NICOLAS, op. cit., p. 121-122): 

“Celui qui aura été condamné à laisser la possession d’un héritage, en lui remboursant quelques sommes, 

espèces, impenses et méliorations, ne pourra être contraint de quitter l’héritage qu’après avoir été 

remboursé, et, à cet effet, il sera tenu de faire liquider les espèces, impenses et méliorations, dans un seul 

délai qui lui sera donné par l’arrêt ou jugement ; sinon, l’autre partie sera mise en possession des lieux en 

donnant caution de les payer après qu’elles auront été liquidées”. (Aquele que foi condenado a restituir a 

posse de um bem do espólio, sendo reembolsado de algumas somas, espécies, despesas e melhorias, não  

poderá ser constrangido a deixar o bem do espólio antes de ser reembolsado e, para esse efeito, ele deverá 

liquidar as espécies, despesas e melhoramentos, num único procedimento que será decidido por 

julgamento de instância inferior ou superior; se não, a outra parte será colocada em posse dos lugares 

quando fornecer caução de que lhes pagará quando forem liquidados – traduziu-se). 
58  NICOLAS, op. cit., p. 122. Nicolas faz referência a leis datadas de 1790 em diante que integrariam a 

“legislação intermediária”, concluindo-se tratar da legislação editada após a Revolução francesa. 
59   Há notícia de julgado datado de 12.04.1761 em que o Conselho de Estado do rei da França analisou caso 

em que se discutia o exercício do direito de retenção pela mulher sobre os bens que recebeu durante o 

casamento (FRANÇA. Conseil d’État. Arrêt du conseil d’état du Roi qui casse et annulle un arrêt du 

parlement de Bordeaux du 27 août 1760, par lequel fait défenses aux commis à la recette des droits de 

contrôle et d’insinuation, de percevoir lesdits droits pour les clauses de reprise de bagues, de joyaux et 
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Mesmo assim, sempre foram particularizados os casos de aplicação do direito de 

retenção no ordenamento francês60, o que gerava os mesmos problemas sentidos 

anteriormente em sua interpretação e seu exercício61.  

 1.3  DIREITO DE RETENÇÃO NA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA 

A ausência de qualquer teoria consolidada sobre a matéria perpetuou-se na redação 

original do Code Napoléon62, que se limitou a reconhecer o direito de retenção em um 

pequeno número de casos, cuja orientação é seguida, ainda hodiernamente, por diversas 

legislações estrangeiras. Destarte, a fim de concluir um estudo histórico abrangente sobre o 

tema, já que a análise doutrinária da questão, via de regra, fica restrita aos sistemas 

continentais europeus, é preciso esclarecer quais são as legislações que ainda seguem o 

sistema clássico francês e apenas contêm previsões esparsas concedendo o direito de 

retenção a uns ou outros credores e quais legislações, ao contrário, dedicam disposições 

específicas ao tratamento do direito de retenção em geral. 

Dentre as legislações civis que ainda seguem o antigo modelo francês, é possível 

citar os Códigos Civis italiano63, espanhol64, belga65, luxemburguês66, monegasco67, 

uruguaio68, chileno69, colombiano70, boliviano71, venezuelano72, nicaraguense73, 

                                                                                                                                                    
autres ornements, d. 1761. Disponibilizado pela Bibliothèque nationale de France através do endereço 

www.gallica.bnf.fr, acessado em 03.07.2014, às 09h09). 
60  LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 82. 
61 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

56. 
62  PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et 

Durand-Auzias, 1908, p. 115-118. 
63  Disponível em http://www.diritto.it/codici/1, acessado pela última vez em 27/09/2015, às 08h57. Ver, por 

exemplo, arts. 1.006, 1.011, 1.152, 1.502 e 2.235.  

Pra evitar-se repetições desnecessárias, não se repetirá nas notas de rodapé as fontes de consulta da 

legislação estrangeira quando a elas fizer-se referência ao longo do texto. Consigna-se, desde logo, que 

todos os artigos reproduzidos adiante foram retirados das fontes citadas neste item 1.3. 
64  Acessado no link http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763, em 27/09/2015, às 18h46. 

Ver, por exemplo, arts. 453, 494, 502, 522, 1.600, 1.730, 1.747, 1.780 e 1.866. 
65  Disponível em http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ e consultada em 27/09/2015, às 10h05. Ver, por 

exemplo, arts. 555, 867, 1.885 e 1.948. 
66 Acessível em http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_civil/CodeCivil_Page 

Accueil.pdf , visto em 30/09/2015, às 13h56. Consultar arts. 863, 1.749, 1.885, 1.948.  
67 Disponível em http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/ViewSommaire/8a6b5046e8200199c 

12574fd00485cc8!OpenDocument#, acessado em 27/09/2015, às 19h21. Art. 1.787, por exemplo. 
68 Por força do disposto no art. 2.301 daquele Código, consultado por meio do site 

http://www.parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/cod_civil.htm, acessado em 27/09/2015, às 

11h15.  

http://www.parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/cod_civil.htm
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salvadorenho74, mexicano75, guineano76, de Québec77 e da Luisiana78, e, em certa medida, o 

brasileiro. 

Em sentido oposto, posicionaram-se as codificações alemã79, suíça80, holandesa81, 

japonesa82, paraguaia83, peruana84, libanesa85, argelina86, marroquina87, timorense88, o 

                                                                                                                                                    
69 VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación comparada, 

jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 5. Também em consulta ao diploma, verifica-se 

que o direito de retenção é mencionado apenas em disposições esparsas, p. ex., arts. 800, 914, 2.162, 

2.193, 2.235 (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986, consultado pela última vez em 

27/09/2015, às 15h23). 
70 Disponível em http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535, consultado em 

26/09/2015, às 21h30. Consultar, p. ex., arts. 859, 970, 971, 1.995, 2.188, 2.207, 2.218, 2.258, 2.421, 

2.426 e 2.489. 
71  Disponível em http://silep.vicepresidencia.gob.bo/SILEP/masterley/118561, acessado pela última vez em 

27/09/2015, às 14h31. Ver, nesse sentido, arts. 98, 241, 824, 857, 889, 1.404.  
72  Disponível em http://www.mp.gob.ve/LEYES/codigo%20civil/codigo%20civil.html, acessado pela última 

vez em 27/09/2015, às 13h12. Ver arts. 793, 1.105, 1.647, 1.702, 1.774.  
73  Consultado no site http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Nicaragua.pdf, em 27/09/2015, às 12h10. 

Ver, por exemplo, arts. 1.542, 1.749, 1.751, 1.754, 2.347 (3º), 2.835, 2.858, 2.859, 3.118, 3.487. 
74  Consultado em https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_El_Salvador.pdf, em 30/09/2015, às 12h15. 

Ver, p. ex., arts. 802, 916, 1.730, 1.922, 1.951, 1.991, 2.143, 2.151. 
75  Disponível em http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf, visto em 30/09/2015, às 

12h07. Consultar arts. 901, 2.509, 2.533, 2.534, 2.579, 2.669, 2.747. 
76   Consultado em http://www.hcch.net/upload/cc_gn.pdf, em 01/10/2015, às 21h31. 
77  Cumpre observar, nesse sentido, haver um título destinado especificamente a tratar da exceptio non 

adimpleti contractus e do direito de retenção no referido Código (arts. 1.591 a 1.593), porém, ao contrário 

do que se verifica na segunda corrente, esse título não trata de forma completa da matéria, sendo o direito 

de retenção abordado em diversas outras disposições legais (ex. arts. 875, 946, 963, 974, 1.250, 1.369, 

1.868, 2.003, 2.058, 2.185, 2.293, 2.302, 2.324, 2.651), o que o aproxima dessa primeira corrente. 

Disponível em http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php? 

type=2&file=/ CCQ_1991/CCQ1991.html, acessado pela última vez em 30/09/2015, às 13h31. 

 Em sentido contrário, entendendo que o art. 1.592 do referido Código contempla um princípio geral de 

direito de retenção: BENADIBA, Aurore. Le droit de rétention en France et au Québec : une sûreté 

mobilière fonctionnelle. Les Cahiers de droit, v. 54, n. 1, p. 115-143, mars/2013. Disponível em 

http://id.erudit.org/iderudit/1014286ar, acessado pela última vez em 21.06.2015, às 8h42. 
78  Acessado pelo link http://legis.la.gov/Legis/Laws_Toc.aspx?folder=67&level=Parent, visto pela última 

vez em 27/09/2015, às 18h07. Como exemplos, citam-se os arts. 529, 627, 1.268, 2.599, 2.939, 3.004 e 

3.225. 
79 Disponível em http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf; e http://www. 

ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61880/99080/F1903938413/DEU61880%20English.pdf, 

consultados em 27/09/2015, às 17h05. Ver Seções 273 e 274. Também nesse sentido, expõe POPESCO, 

Georges-Iorgu D. Le droit de rétention en droit anglais (“lien”) : avec des aperçus comparatifs sur les 

mêmes institutions juridiques correspondantes en droit français, en droit allemand et en droit suisse. Paris: 

Arthur Rousseau, 1930, p. 90. 
80  Disponível em https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a80, acessado 

pela última vez em 30/09/2015, às 14h11. Ver arts. 895 a 898. No mesmo sentido, POPESCO, op. cit., p. 

96-97. 
81 Disponível em http://www.dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm, acessada pela última vez em 

27/09/2015, às 18h25. Ver, a título ilustrativo, a Seção 3.10.4, que trata do direito de retenção.  
82 Consultada em http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf no dia 27/09/2015, às 16h32. Ver, em 

especial, arts. 295 a 302. 
83 Disponível em http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_Paraguay.pdf, acessado pela última vez em 

27/09/2015, às 15h33. Os arts. 1.826 a 1.832 constituem Título específico destinado ao direito de 

retenção, tema também abordado nos arts. 436, 814 e 1.988. 
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Código Civil português de 196689 e as nações africanas que ainda o adotam90; os novos 

Códigos Civis russo91 e argentino92; e, de certo modo, também o Código Civil francês, em 

sua nova redação93. Nesses, verifica-se uma melhor sistematização da matéria, tratada 

autonomamente em artigo ou capítulo próprio, no qual se estabelecem princípios 

reguladores de seu exercício e os requisitos essenciais para sua existência94. Por isso 

                                                                                                                                                    
84 Acessada em http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codcivil.htm&vid= 

Ciclope:CLPdemo, no dia 27/09/2015, às 16h00. Ver, em especial, arts. 1.123 a 1.131, mas também há 

referência à figura nos arts. 1.717, 1.748, 1.799, 1.852 e 1.863.  
85  AMM-CHABTINI, Alice Al-. Le droit de rétention et l’exceptio non adimpleti contractus en droit 

libanais. 1987. Tese de doutorado - Université de Paris X - Nanterre, Paris, 1987, p. 96. 
86   Consultado em http://www.joradp.dz/TRV/FCivil.pdf, acessado em 27/09/2015, às 17h17. Ver arts. 2002 

a 202, bem como arts. 390, 391 e 481. 
87  AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. Le droit de rétention en droit marocain. Casablanca: Université 

Hassan II, 1988, p. 21. 
88  Arts. 688 a 695, Lei nº 10, de 14 de setembro de 2011, publicada no Jornal da República, Série 1, nº 34, de 

14/09/2011, e disponível para consulta em http://www.rjcplp.org/sections/informacao/anexos/legislacao-

timor-leste1090/codigos-e-estatutos4242/codigo-civil-timor-

leste/downloadFile/file/Codigo_Civil_Lei_10-2011.pdf?nocache=1365704816.75, visualizado pela última 

vez em 09/09/2015, às 16:45h. Cabe notar que há outras previsões esparsas naquele Código que tratam 

também do direito de retenção, p. ex., arts. 258, 538, 685, 1243 e 1406. A legislação adota em grande 

parte as previsões do Código Civil português. 
89  Disponível em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis, consultado 

pela última vez em 01/10/2015, às 14h35. Ver arts. 754 a 761. 
90  Nesse sentido: Angola (Por disposição do art. 165 da Constituição de Angola, continua-se aplicando o 

Código Civil português, Decreto-Lei n° 47.344/1966, com algumas alterações que não afetam o direito de 

retenção. MARQUES, António Vicente. Código civil angolano. 1. ed.  Luanda: Texto Editores, 2006, 

cit. Nota do Autor), Cabo Verde (Disponível em 

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/afw/capeverde/cabo_verde_codigo_civil.htm, acessado 

pela última vez em 09/09/2015, às 17:14h) e Moçambique (Extensão do Código porquguês referendada 

pela Portaria n° 22.869/1967, conforme relatam os autores GUNE, Boaventura; ALVES, Sílvia; 

RODRIGUES, Luís Barbosa. Código civil e legislação complementar de Moçambique. Coimbra: 

Almedina, 2006.). 
91 Arts. 359 e 360 do Código Civil Russo, disponível através do site http://www.russian-civil-

code.com/PartI/SectionIII/Subsection1/Chapter23.html, acessado em 03/02/11, às 12h32. SARBASH, 

Sergei V. The right of retention in new Russian legislation. Review of Central and East European law. 

n. 3/4, p. 241-266, 1997. 
92 Disponível em http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm, 

acessado pela última vez em 30.09.2015, às 11h00. Há um capítulo específico dedicado à regulamentação 

do direito de retenção (Arts. 2587 a 2593), e também previsões esparsas sobre o tema (p. ex. arts. 918, 

1226, 2312, 2586). Todas as referências feitas adiante à legislação argentina são relativas ao novo Código 

Civil. 
93 Editadas com o intuito de dar mais lisura ao sistema de garantias do Código Civil francês, a Ordonnance 

n°2006-346, de 23 de março de 2006 e a Loi nº 2008-776, de 4 de agosto de 2008, deram nova redação ao 

artigo 2.286 daquele diploma legal, o qual passou a tratar da aplicação do direito de retenção em geral, à 

exemplo do que ocorreu com o Código Civil Português. Acessado através do site 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F5952A0DAD03529DA0F7FD2E6AE6D

A59.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000019293165&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte

=20110711, visitado pela última vez em 30.09.2011, às 11h24. 

 Nesse sentido também RÍOS LABBÉ, Sebastián. La reforma del derecho de garantías en Francia. Puesta 

al día necesaria y fracaso parcial de una reforma de conjunto. Revista chilena de derecho privado 

Fernando Fueyo Laneri. Santiago de Chile, n. 7, p. 89-116, diciembre/2006, cit. p. 97-9. CABRILLAC, 

Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. 

Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 457-458. 
94 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Saraiva & C. Editores, 1922, p. 

21. 

http://www.russian-civil-code.com/PartI/SectionIII/Subsection1/Chapter23.html
http://www.russian-civil-code.com/PartI/SectionIII/Subsection1/Chapter23.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F5952A0DAD03529DA0F7FD2E6AE6DA59.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000019293165&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110711
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F5952A0DAD03529DA0F7FD2E6AE6DA59.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000019293165&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110711
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F5952A0DAD03529DA0F7FD2E6AE6DA59.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000019293165&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20110711
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mesmo é que tem sido este o sentido buscado por diversas legislações modernas95 em 

reformas legislativas. 

Na França, em exemplo recente, pode-se observar claramente a alteração do viés 

legislativo empreendido com a edição da Ordonnance n°2006-346, de 23 de março de 

2006, e da Loi nº 2008-776, de 4 de agosto de 2008, que deram nova redação ao artigo 

2.286 do Code Civil, o qual passou a tratar da aplicação do direito de retenção em geral, à 

exemplo do que ocorreu com o Código Civil Português. Não foram revogadas as 

disposições anteriores que tratavam do direito de retenção, apenas acrescentou-se um 

artigo que sistematiza a matéria em abstrato. 

A clássica formatação legislativa francesa do direito de retenção, que inspirou 

diversos dos Códigos ocidentais, foi abandonada em prol de um tratamento sistematizado e 

direto da matéria, ainda que em apenas um artigo (ao contrário do que ocorre em diversos 

outros países, em que a matéria recebe tratamento mais detalhado ao longo de vários 

artigos em capítulo ou seção específica do Código Civil). 

Em uma terceira via, os autores colocam o direito anglo-saxônico, que ocuparia, em 

sua visão, posição intermediária.  

Efetivamente, o direito de retenção é assemelhado à teoria do lien96, definido como 

“um direito ou interesse que o credor tem sobre a propriedade alheia, o qual perdura 

usualmente até que a dívida ou o dever que assegura sejam satisfeitos”97. Não obstante, não 

há identidade suficiente entre as figuras para defender-se tratar de forma particular de 

direito de retenção. 

Faz-se aqui uma digressão acerca da configuração histórica desse direito no sistema 

_______________ 
95  GÓMEZ CALLE, Esther. El derecho de retención sobre bienes muebles. InDret: Revista para es análisis 

del derecho. Barcelona, n. 4, p. 5-88, out./2011, cit. p. 10-11. Disponível em 

http://www.indret.com/pdf/858_es_.pdf, acessado pela última vez em 03.11.2015, às 16h00. 
96 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

61, 85-89. Nesse sentido, conferir também BROWN, William C. The due process challenge to possessory 

lien enforcement. Tulsa Law Journal, v. 10, n. 415, p. 415-426, 1974-1975.  SIAN, David C. G. Some 

aspects of the possessory lien in actions in rem. Malaya Law Review, n. 326, p. 312-26, 1988. 

VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación comparada, 

jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 72-77. AYNÈS, Augustin. Le droit de 

rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 7. MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. 

Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 180. 
97 No original: “A legal right or interest that a creditor has in another’s property, lasting usu. until a debt or 

duty that it secures is satisfied”. BLACK’S Law Dictionary. Abridged Eighth Edition. St. Paul: West 

Publishong Company, 2005, p. 766. Ver também ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de 

retenção. São Paulo: Saraiva & C. Editores, 1922, p. 22. POPESCO, Georges-Iorgu D. Le droit de 

rétention en droit anglais (“lien”) : avec des aperçus comparatifs sur les mêmes institutions juridiques 

correspondantes en droit français, en droit allemand et en droit suisse. Paris: Arthur Rousseau, 1930, p. 

15-20.  
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inglês. A terminologia lien, derivada do latim ligare, surge apenas no século XVII, porém 

tem-se relatos de que o direito de retenção é por lá aplicado desde o reinado de Eduardo 

IV98, sob a denominação de right of retainer.  

Desde então, seu uso foi disseminado sob a forma do possessory lien, definido 

como “o direito à posse e retenção de uma propriedade específica de outrem, como 

garantia de pagamento de alguma dívida ou quitação de outro compromisso”99. 

Distingue-se, nesse sistema, o general lien do particular lien. O primeiro, de 

aplicação mais restrita e contestada pelos doutrinadores ingleses, autoriza o credor a reter 

qualquer bem do devedor que esteja em sua posse, por qualquer dívida deste, mesmo que 

anterior ou sem qualquer ligação com o bem retido100. O segundo, de aplicação mais ampla 

e próxima do instituto do direito de retenção continental, apenas autoriza a retenção do 

bem ligado a uma determinada dívida101. Nesse último caso, pois, pode-se vislumbrar – 

ainda que não haja termo semelhante no sistema inglês – uma conexidade entre o débito e 

o crédito, o equivalente ao debitum cum re junctum do direito francês, derivando o 

particular lien também diretamente da lei e com fundamento na equidade102, o que o 

aproxima do jus retentionis continental, embora as figuras não se confundam. 

Classificação diversa das legislações estrangeiras é utilizada por Butera103, que as 

divide em três grupos distintos, a saber: (i) legislações que não contêm disposições gerais 

sobre a matéria, porém reconhecem-na expressamente em um certo número de casos; (ii) 

legislações que restringem de maneira explícita o direito de retenção ou até proíbem-no 

_______________ 
98 VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación comparada, 

jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 28-30. Ver também POPESCO, Georges-Iorgu 

D. Le droit de rétention en droit anglais (“lien”) : avec des aperçus comparatifs sur les mêmes 

institutions juridiques correspondantes en droit français, en droit allemand et en droit suisse. Paris: Arthur 

Rousseau, 1930, p. 13-14.  Não há indicação, contudo, sobre a data exata ou a qual reinado de Eduardo 

IV (o primeiro estendeu-se de 1461 a 1470 e o segundo de 1471 a 1483) referem-se os autores. 

 Brown, por outro lado, cita que desde o século XV o possessory lien é conhecido (BROWN, William C. 

The due process challenge to possessory lien enforcement. Tulsa Law Journal, v. 10, n. 415, p. 415-426, 

1974-1975, cit. p. 415). 
99  No original: “[…] the right to the possession and retention of some specific property of another, as 

security for the payment of some debt or the discharge of some other engagement”. MIHILLS, Lee 

Knowlton. A summary of the commercial law of the United States: with business forms and practical 

suggestions, 1889, p. 358-361. Disponível em: http://heinonline.org, acessado em 26.10.2015, às 13h10. 

O autor esclarece, ainda, que a posse é essencial para a criação e a continuação do possessory lien, que 

pode ser de origem legal ou contratual, demonstrando-se a proximidade da figura com a do direito de 

retenção. No mesmo sentido, BROWN, op. cit., p. 418-419. 
100 POPESCO, op. cit., p. 53-57. MIHILLS, op. cit., p. 358-359. 
101 BLACK’S Law Dictionary. Abridged Eighth Edition. St. Paul: West Publishong Company, 2005, p. 

768-769. 
102  POPESCO, op. cit., p. 45-52. 
103 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 133. 
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completamente; e (iii) legislações que organizam uma teoria geral do direito de retenção. 

Para esse autor, diferentemente da classificação utilizada por de Olavo de 

Andrade104 e J. X. Carvalho de Mendonça105 exposta acima, o direito anglo-saxônico 

enquadrar-se-ia no primeiro desses grupos, incluindo, no segundo grupo, a legislação 

austríaca, que não reconheceria o direito de retenção em matéria civil, o código sérvio, o 

antigo código civil uruguaio e o código civil chileno, que apenas disporia sobre tal instituto 

no tocante ao contrato de locação.  

Não obstante, conforme acima relacionado, atualmente o Código Civil chileno 

reconhece a existência do direito de retenção em outros casos que não somente a locação, 

assim como o faz o Código uruguaio. Dessa forma, não tem elevada relevância prática essa 

segunda categoria mencionada por Butera, motivo pelo qual adotou-se a primeira 

classificação apontada. 

 1.4  EVOLUÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

Nos primeiros tempos após a Independência, continuaram a ser aplicadas as 

disposições das Ordenações do Reino de Portugal106, permanecendo, então, o direito de 

retenção com “a feição excepcional que lhe era reconhecida no antigo direito 

português”107, ou seja, sendo reconhecido caso a caso, sem haver uma sistematização da 

matéria. 

O Código Comercial, promulgado em 1850, não alterou essa configuração, não 

tendo trazido qualquer preceito de ordem geral sobre o direito de retenção. Não obstante, 

inovou o ordenamento ao conceder a alguns credores, através do direito de retenção, 

verdadeiro privilégio sobre o preço de venda da coisa retida, denominada “hipoteca tácita”, 

_______________ 
104 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Saraiva, 1922, p. 21-22. 
105 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 179-181. 
106 Por determinação da Lei de 20 de outubro de 1823, cujo conteúdo está disponível em 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/anterioresa1824/lei-40951-20-outubro-1823-574564-

publicacaooriginal-97677-pe.html, acessado em 08.12.2015, às 17h50. VALLADÃO, Haroldo. História 

do direito especialmente do direito brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1973, v. II: Direito 

brasileiro imperial e republicano, p. 16. 
107 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

92. 
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deixando de lado o aspecto meramente passivo daquela figura108. 

Assim, mesmo após o início da produção legislativa nacional, nenhuma linha 

doutrinária ou jurisprudencial foi desenvolvida com vistas à criação de uma teoria geral do 

direito de retenção, sendo que a própria Consolidação das Leis Civis109, de Teixeira de 

Freitas, reconhece-o apenas em casos particulares. 

Mudança significativa foi verificada apenas em 1890 e, ainda, de forma limitada. 

Isso porque, tendo sido instituída através do Decreto nº 917, a mudança, que atribuiu 

caráter universal ao direito de retenção, teve seu âmbito de aplicação reduzido apenas ao 

processo de falência. No âmbito da mencionada lei elaborada por Carlos de Carvalho, o 

direito de retenção tinha aplicação geral, abrangendo “todos os casos em que bens móveis 

e títulos do devedor se achassem à disposição do credor por consentimento daquele, 

havendo conexidade entre a dívida e a coisa retida [...]”110. Seguindo o que havia já sido 

incorporado ao Código de Comércio, aquele decreto também atribuiu ao retentor 

verdadeiro privilégio, equiparando-o ao credor pignoratício, no tocante à preferência de 

seu pagamento ser realizado com o preço da venda da coisa retida.  

Essa tendência, não obstante tenha sido mantida em posteriores leis de falência, não 

se ampliou para outros campos do direito, ficando restrita a essas leis esparsas e 

excepcionais. 

Com a edição do Código Civil de 1916, observam os doutrinadores pátrios que se 

verificou a consolidação da opção histórica brasileira pela tradicional corrente francesa 

acima mencionada. 

Nesse sentido, observa Olavo de Andrade111: 

O nosso Codigo Civil que não tratou do direito de retenção como formando um 

instituto á parte, um systema organico de principios reguladores da materia, 

deixando á doutrina as formulas theoricas, seguindo o systema da legislação 

franceza, refere-se entretanto a esse direito em diversos artigos expressamente 

como vemos nos artigos 517, 760, 772, 778, 799, 939, 1130, 1131, 1199, 1279, 

1283, 1315, e 1566 ns. 3 e 4. 

De fato, o Código Civil de 1916 não se prestou a regulamentar a figura do direito 

de retenção, mas apenas acrescentou-o num ou noutro artigo, sem qualquer parâmetro claro 

_______________ 
108 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

92. 
109 Arts. 431, 507, 508, 509 e 663. Vide FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. edição 

fac-símile. Brasília: Senado Federal, 2003, v. 1, p. 306-7, 341-2, 440. 
110 FONSECA, op. cit., p. 95. 
111 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 23. 
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quanto ao seu exercício ou os requisitos utilizados para que fosse atribuído a um tipo de 

credor e não a outros. 

Ademais, observa-se que esse diploma legal resgatou o aspecto passivo do instituto, 

de mera garantia, sendo concedido apenas em casos em que estivesse patente a conexidade 

entre a dívida e a coisa retida. 

O Código Civil de 2002, ao manter a mesma aplicação do direito de retenção que já 

havia sido consolidada no diploma revogado, manteve-se fiel à tradição clássica brasileira 

e não se preocupou em organizar uma teoria geral do direito de retenção, sendo ele 

reconhecido expressamente apenas em situações típicas específicas e previsto em artigos 

determinados daquele diploma legal112. 

De fato, nosso ordenamento ainda se filia ao grupo de países que seguem a 

tendência francesa e não dedicam um capítulo ou artigo especial do Código Civil à 

regulamentação in abstracto do direito de retenção.  

Não obstante, não se pode afirmar de forma absoluta que no sistema brasileiro 

apenas foram editadas normas casuísticas para regular a matéria, pois, ao lado destas, há 

também, conforme adiante será demonstrado (item 4.3), cláusula geral que trata do 

assunto. Outrossim, como também será exposto ao longo da dissertação, é possível 

defender uma aplicação extensiva desse direito em nosso ordenamento.  

Essas conclusões, contudo, não elidem a classificação do direito brasileiro dentre 

aqueles ordenamentos que seguem a fórmula clássica francesa, porquanto mesmo que haja 

uma disposição de maior abrangência relativa ao direito de retenção, fato é que não é ele 

regulamentado de forma global e estruturada pela legislação, que se restringe a apontar os 

casos em que é admitido. Não há, pois, qualquer disposição sobre a forma como deve ser 

exercido ou mesmo que regulamente sua oponibilidade a terceiros. Assim, mesmo que haja 

uma maior aplicação cotidiana do direito de retenção, fato é que não recebeu o assunto a 

devida atenção legislativa, permanecendo o Brasil, criticavelmente, ainda ligado à corrente 

tradicional – mesmo que a própria legislação francesa já tenha evoluído, tendo sido 

alterada no tocante à questão. 

 

_______________ 
112 Vide arts. 571, parágrafo único; 578; 633; 644; 664; 681; 708; 742; 1219; 1220; 1433, II; do Código 

Civil. 
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2 FUNÇÃO E UTILIDADE DO DIREITO DE RETENÇÃO 

Como visto, o direito de retenção surge e mantém-se ao longo de sua evolução com 

a função primordial de garantir o crédito do possuidor em face daquele que reclama a 

restituição da coisa possuída.  

Medeiros da Fonseca113 escreve que “o instituto que estudamos, [...], evitando os 

inconvenientes de um duplo processo e protegendo a boa-fé, converteu-se também, por 

isso mesmo, em apreciável garantia do crédito”.  

Essa função já foi, inclusive, reconhecida pelos tribunais superiores. Confira-se: 

A retenção é garantia do possuidor, para se fazer pagar. Por que haveria de 

favorecer a quem apenas melhora ou protege a coisa, sem benfeitorias por vêzes 

de pequeno valor, e não aproveitaria ao possuidor que planta ou constrói?
114

 

 

[...]. Por outro lado, seria possível ao agente coagir seu representado ao 

pagamento de eventual multa? A princípio, a resposta é afirmativa se se toma em 

conta que, como condição para a prestação do serviço de agenciamento, reveste-

se o agente marítimo de algumas garantias, tais como a abertura de crédito 

bancário, ou o direito de retenção, pelo mandatário, do quanto baste do objeto da 

operação que lhe foi cometida para pagamento de tudo que lhe for devido em 

conseqüência do mandato, conforme previsão do art. 664 do CC. [...]
115

 

 

Dessa  forma,  ‘aquele  que  semeia,  planta  ou  edifica  em  terreno  alheio 

perde,  em proveito  do proprietário,  as sementes,  plantas  e construções,  mas 

tem direito  à indenização’ (art. 547, CC/1916). O possuidor perde a propriedade 

sobre as benfeitorias, mas a lei, em troca, lhe concede o crédito equivalente ao 

valor de seus investimentos e lhe assegura a  retenção  dos  bens. A  retenção  

funciona, assim, como de garantia de  seu crédito.
116

 

 

O direito de retenção atua, assim, como um meio de coerção117 do devedor118, 

garantindo o pagamento, pois é ele privado do bem que deveria receber até que quite seu 

_______________ 
113 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

91. 
114 STF, Recurso Extraordinário (RE) nº 45274, rel. Min. Victor Nunes, Segunda Turma, j. 29.10.1965 

(grifou-se). 
115 STJ, Recurso Especial (REsp) nº 993.712/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.10.2010 (grifou-

se). 
116 STJ, REsp nº 613.387/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, STJ, j. 02.10.2008 (grifou-se). 
117 MARTINEZ, Pedro Romano; DA PONTE, Pedro Fuzeta. Garantias de cumprimento. 5. ed. Coimbra: 

Almedina, 2006, p. 227. VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das garantias. Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 313-314. CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les 

législations française et suisse. Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 35. 
118 Faz-se referência, indistintamente, ao longo deste estudo, de forma a evitar repetições e possíveis 

confusões,  a “credor” e “devedor” para aludir-se, respectivamente, ao credor e ao devedor do crédito 

surgido supervenientemente, o qual é garantido por meio do direito de retenção. Assim, “credor” é 

empregado como sinônimo de titular do direito de retenção, enquanto “devedor” refere-se àquele que 

demanda a restituição sem antes quitar o débito surgido, àquele contra o qual é oposto o direito de 

retenção.  
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débito. Segundo dispõe Olavo de Andrade119: “O direito de reter que o credor, pois, exerce 

não é mais que uma garantia, uma defesa um meio coercitivo para obter do adversario o 

cumprimento da obrigação, [...]”. 

Atua também120 como garantia do crédito, porquanto fornece ao credor um reforço 

da massa patrimonial do devedor, ao vincular um determinado bem ao cumprimento da 

obrigação121. 

Outrossim, sendo oponível a terceiros, concede certa segurança ao retentor de que 

será pago. É por isso que, como será visto a seguir, muitas vezes esse direito é confundido 

com o penhor ou a hipoteca ou mesmo tido como elemento desses direitos.  

O direito de retenção, portanto, nasce e desenvolve-se como meio de garantia de 

um crédito122, sendo essa característica que deverá ser levada em conta sempre que se for 

estudar algum de seus aspectos. 

Note-se que mesmo nos períodos em que foi conferida ao instituto uma feição não 

apenas passiva, como direito negativo ou de defesa, mas também ativa, facultando-se ao 

credor a execução do bem retido para quitação do débito em aberto, essa era a função que 

exercia. 

Não se pode concordar, pois, com as ponderações de Júlio Gomes123 ao defender 

que houve uma evolução na função do objeto deste estudo. Para o autor, o direito de 

retenção, em sua origem, cumpriria um papel eminentemente coercitivo, vindo a exercer 

uma função de garantia apenas nos tempos atuais, quando acompanhado da preferência de 

pagamento sobre o valor do bem.  

                                                                                                                                                    
Os vocábulos não se referem, pois, ao credor da coisa e àquele que deve a restituição do bem. Quando 

quis-se utilizar essas palavras nesse segundo sentido (ligado não ao valor a ser quitado, mas à devolução 

do bem), foram acrescidas do devido complemento, como “credor da coisa” ou “devedor da coisa”. 
119 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 14. 

120 Leiva Fernández é quem ressalta a dupla função do direito de retenção: coercitiva e de garantia (LEIVA 

FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría general. 

Retención irregular o anómala. Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 

113-115). 
121 KHOURI, Paulo R. Roque A. A exceção do contrato não cumprido e a sua relação com a garantia das 

obrigações no direito brasileiro. Revista da Ajuris, Porto Alegre, v.31, n.94, p. 293-317, jun. 2004, cit. p. 

299, 307-308. 
122 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 5. 
123 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 4-5. 



36 

 

Entende-se que o papel coercitivo por ele mencionado também servia a uma função 

de garantia do crédito, a qual apenas foi reforçada pelo reconhecimento, em algumas 

legislações modernas, de um papel mais ativo da figura, garantindo-se ao retentor a 

faculdade de executar o bem retido. Não há, pois, uma evolução. O papel de garantia é, e 

sempre foi, o único desempenhado pelo direito de retenção no ordenamento brasileiro. 

2.1 UTILIDADE DO CONCEITO NOS DIAS ATUAIS 

Antes de adentrar-se na análise estrutural do direito de retenção no ordenamento 

brasileiro, é necessário perquirir acerca da utilidade da figura nos dias atuais. 

Como visto, o direito de retenção surgiu na Roma Antiga como forma de proteger o 

credor-possuidor, o qual não possuía outros meios para defender seu crédito diante do 

pleito de restituição formulado pelo verdadeiro titular do bem124. 

Atualmente, como se sabe, o credor-possuidor (ou retentor, como será utilizado ao 

longo da dissertação) dispõe de diversos outros meios para garantir as dívidas surgidas em 

meio à execução de um contrato ou relacionadas diretamente ao bem retido125, devendo-se 

inquirir a respeito da necessidade ou utilidade de manutenção de um instituto tão 

problemático quanto o direito de retenção na legislação pátria. 

Para dirimir tal questionamento, será necessário avaliar todos os outros meios 

postos à disposição do retentor para garantir a cobrança de seu crédito, a fim de estabelecer 

se há um campo próprio de atuação do direito de retenção ou alguma vantagem em sua 

utilização. 

Primeiramente, cumpre observar que o credor-possuidor pode valer-se de ação 

reparatória de danos a todo o momento, visando recuperar o valor dispendido e não 

ressarcido pelo devedor (arts. 884 e 927 do Código Civil). Trata-se de direito fundamental 

(art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) que, embora disponível, por se tratar, no 

caso, de direito de crédito, é garantido legalmente àquele que venha a sofrer um dano nas 

condições acima elencadas como causas para o surgimento do direito de retenção. 

_______________ 
124 MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 7. 
125 BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 1913, p. 197. 

GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 168. 
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Tal opção, cuja inexistência motivou o surgimento da figura séculos antes, contudo, 

nem sempre é satisfatória. Como se sabe, muitas vezes a execução é infrutífera. O devedor 

pode não possuir bens em valor suficiente para o pagamento do débito, pode haver fraude à 

execução, com a transferência de bens a terceiros, bem como pode o credor possuir apenas 

um bem de família em seu nome, o qual não poderá ser executado. 

Outrossim, deve-se também levar em consideração a lentidão do sistema Judiciário 

na solução de controvérsias, frente à imediatidade garantida pelo direito de retenção. 

Destarte, pode-se entrever que a primeira opção conferida ao credor-possuidor para 

ressarcimento de seu crédito não é tão efetiva quanto o direito de retenção, o qual pode ser 

exercido imediatamente, sem necessidade de intervenção judicial e também sobre bens 

gravados por cláusulas de inalienabilidade ou impenhorabilidade, como se verá adiante. 

Em segundo lugar, pode-se pensar na inserção de cláusula contratual estabelecendo 

arras ou alguma garantia ao credor-possuidor, seja ela pessoal ou real, no caso de 

surgimento de crédito relacionado à execução do contrato ou mesmo à posse do bem de 

titularidade do contratante.  

Essa solução, não obstante, é casuística. Não há qualquer imposição legal nesse 

sentido – e nem ela seria possível, por tratar-se de direito de crédito disponível – e nem 

parece ser essa solução adequada à analise em causa, já que o direito de retenção, na forma 

prevista no Código Civil, surge em meio a contratos celebrados quotidianamente, muitas 

vezes de forma verbal. 

O direito de retenção, pois, surge como uma garantia de origem puramente legal do 

crédito, mais eficiente do que a cobrança judicial, decorrendo daí sua utilidade, 

comprovada também pelo fato de esse direito ser bastante invocado ainda nos dias atuais 

perante o Judiciário. Foi objeto de diversos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal 

Federal e recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça126, o que demonstra a eficácia 

social da medida. 

Ainda que seja ele invocado, muitas vezes, de forma abusiva para obstar a 

devolução do bem litigioso127, fato é que se trata ainda de instituto bastante em evidência 

na jurisprudência, o que constitui indício de sua utilidade. 

_______________ 
126 Vide nota 2. 
127 Assim, por exemplo, no caso do ocupante de imóvel público em má-fé (STJ, REsp 807.970/DF, rel. Min. 

José Delgado, Primeira Turma, j. 19.09.2006) ou do réu que introduz benfeitorias após a citação em ação 
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Conforme será melhor analisado no item 6.2.1, o direito de retenção, atualmente, é 

oponível em face de terceiros128 e confere vantagens na ordem de pagamento no concurso 

creditório, o que demonstra inequívoca vantagem em sua manutenção. 

É de se concordar, pois, com os autores129 que relatam que justamente de sua 

simplicidade decorre a eficácia desse instituto. Como defende Júlio Gomes130, trata-se de 

um mecanismo arcaico, mas cujo primitivismo explica sua eficácia, pois confere inúmeras 

vantagens ao retentor, já que a função coercitiva pode ser exercida sobre a maioria dos 

bens, mesmo aqueles desprovidos de valor de mercado, mas que são relevantes para o 

devedor. Ademais, como também explicita o autor, trata-se de instituto cuja eficácia foi 

reforçada com previsões que autorizam o retentor a pagar-se preferencialmente com o 

valor da coisa retida131. 

Conclui-se, assim, manter-se válida a inserção da figura do direito de retenção no 

Código Civil brasileiro, embora, conforme será exposto ao longo da presente dissertação, 

mereça reparos a legislação cível brasileira no tocante à matéria, para que seja atualizada à 

luz das novas concepções acerca do direito de retenção, como ocorreu em diversos países 

europeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
de despejo, reitegração ou reivindicatória (STF, RE 84747, rel.  Min. Leitão de Abreu, Segunda Turma, j. 

09.06.1978). 
128 ZARA, Laurent G. Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 127-129. 
129 AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 2. 
130 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005. 
131 Gómez Calle afirma, a esse respeito, que a tendência atual das legislações modernas é justamente reforçar 

a eficácia do direito de retenção (GÓMEZ CALLE, Esther. El derecho de retención sobre bienes muebles. 

InDret: Revista para es análisis del derecho. Barcelona, n. 4, p. 5-88, out./2011, cit. p. 18-19. Disponível 

em http://www.indret.com/pdf/858_es_.pdf, acessado pela última vez em 03.11.2015, às 16h00.). 
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3  CONCEITO 

Ao analisarem-se as diversas definições do direito de retenção elaboradas pelos 

doutrinadores, é possível concluir, com Heredia de Onis132, que se trata de um dos raros 

pontos sobre os quais há certo consenso doutrinário. 

Assim, pode-se defini-lo, sem a preocupação de contradizer qualquer dos 

doutrinadores, como o direito assegurado ao possuidor133, obrigado a restituir um bem, de 

reter a coisa em garantia, prolongando a sua posse para além do momento em que deveria 

cessar, até que o devedor, credor do bem, quite integralmente débito relacionado à coisa 

em si ou à posse que tenha para com o possuidor134. 

Essa definição, ora apresentada, congloba as principais opiniões e características 

essenciais atribuídas ao direito de retenção. Não obstante, poder-se-ia dizer que embora 

consensual, é deveras generalista, na medida em que pode englobar outras figuras que não 

o próprio direito de retenção em sentido estrito, que é aqui estudado. Assim, é necessário 

imiscuir-se no estudo das espécies e dos elementos essenciais desse direito, diferenciando-

o também de outras figuras jurídicas próximas. 

_______________ 
132 HEREDIA DE ONIS, Pablo Beltran de. El derecho de retención en el Código civil español. Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 1955, p. 8, in verbis: “El concepto del derecho de retención es uno de los 

pocos puntos pacíficos que existen en la matéria em examen. Podrá haber disparidades, e indudablemente 

las hay, desde um punto de vista terminológico, com relación a las expresiones, puramente formales, que 

los autores emplean para dar su definición del derecho de retención; pero em el fondo, y sean 

cualesquiera los términos empleados, la noción de esta institución es una y coincidente en la doctrina y en 

las legislaciones”. (O conceito de direito de retenção é um dos poucos pontos pacíficos que existem na 

matéria sob exame. Poderá haver disparidades, e indubitavelmente as há, desde um ponto de vista 

terminológico, com relação às expressões, puramente formais, que os autores empregam para dar suas 

definições do direito de retenção; mas no fundo, e sejam quaisquer os termos empregados, a noção deste 

instituto é uma e coincidente na doutrina e nas legislações. – traduziu-se). 
133 A doutrina tradicional relaciona o direito de retenção à figura do detentor, mas esse entendimento, 

conforme será explicitado no item 4.1.2.1 abaixo, não é válido perante o ordenamento brasileiro. 
134

Da legislação estrangeira extraem-se a seguintes definições: Código Civil português (“Artigo 754.º - 

Quando existe - O devedor que disponha de um crédito contra o seu credor goza do direito de retenção se, 

estando obrigado a entregar certa coisa, o seu crédito resultar de despesas feitas por causa dela ou de 

danos por ela causados”.); novo Código Civil argentino (“ARTICULO 2587.- Legitimación. Todo 

acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la cosa que debe restituir al 

deudor, hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa”. - Legitimação. Todo credor de uma 

obrigação certa e exigível pode conserver em seu poder a coisa que deve restituir ao devedor, até o 

pagamento do que lhe é devido em razão da coisa. – traduziu-se); Código Civil holandês (“Article 3:290 - 

Definition of a 'right of retention' - A right of retention is the right of a creditor, granted to him in 

situations specified by law, to withhold the performance of his obligation to return a movable or 

immovable thing to his debtor until his debt-claim has been fully satisfied”. - Definição do direito de 

retenção. Um direito de retenção é o direito de um credor, concedido-lhe em situações definidas pela lei, 

de reter o cumprimento da sua obrigação de devolver um bem móvel ou imóvel ao seu devedor até que o 

crédito seja integralmente satisfeito. – traduziu-se). 
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3.1  ESPÉCIES 

Embora seja consensual a conceituação do instituto, há discórdia com relação à 

amplitude do conceito, ou seja, quanto ao que se pode efetivamente chamar de direito de 

retenção. Isso porque alguns autores entendem existirem duas espécies desse direito, uma 

legal e outra consensual, enquanto outros entendem que na segunda hipótese não há que se 

falar propriamente em direito de retenção.  

Aqueles135 que advogam pela existência de duas espécies de direito de retenção, 

reconhecem: (i) o direito de retenção legal ou necessário, decorrente da lei e independente 

de qualquer convenção das partes; e (ii) o direito de retenção convencional ou voluntário, o 

qual surge, por exemplo, em meio ao penhor e à anticrese, havendo ainda debates acerca da 

possibilidade de inserção convencional dessa garantia em outros contratos136. 

Em posição contrária, colocam-se os autores que defendem, com razão a nosso ver, 

não se tratar, nessa segunda hipótese, de direito de retenção. Dizem que o fundamento da 

retenção convencional é a convenção e não propriamente a equidade, fonte do direito de 

retenção legal137. Observam ainda que, na retenção convencional, a posse da coisa não 

continua a título novo, como ocorre no direito de retenção propriamente dito, mas em razão 

do próprio contrato ou direito que havia dado causa à posse legítima da coisa138. 

Explica-se. No direito de retenção propriamente dito139, conforme se extrai do 

_______________ 
135 GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 12. GLASSON, Ernest-

Désiré. Du droit d’accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires en droit romain. Du droit 

de rétention sous l’empire du Code Napoléon. Paris : A. A. Durand, 1862, 2ª parte, p. 46-50. HÉDAL, 

Paul-Émile-Marie. Du droit de rétention. Rennes : Imprimerie du commerce Bazouge fils et cie., 1874, 

p. 97-99. 
136 A maioria dos autores engloba na categoria de direito de retenção convencional o fato da retenção 

resultante tanto das garantias reais, quanto de cláusulas contratuais. Pret, contudo, entende que apenas 

essas últimas, de origem verdadeiramente voluntária, é que podem ser consideradas nessa subespécie 

(PRET, Célestin-Aimé. Le droit de rétention dans les législations anciennes et modernes française et 

étrangères. Paris: Ernest Thorin, 1881, p. 5-6). 
137 BAILLY, Albert. Du droit de rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. Brière, 1892, p. 14. 
138 Duprey, nesse sentido, afirma ser importante distinguir o direito de retenção do direito de reter a coisa 

decorrente de um outro direito. No direito de retenção propriamente dito, explica o autor, o efeito de 

conservação da posse do bem decorre dele próprio e independe da invocação de qualquer outro instituto, 

ao contrário do que ocorre na retenção derivada, por exemplo, do penhor ou da anticrese, pois nesses 

casos o direito de permanecer na posse do bem decorre daqueles institutos mesmos e depende de sua 

comprovação (DUPREY, Louis. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 6-7). 
139 Note-se que a expressão “direito de retenção propriamente dito” é usada aqui e no restante da obra para 

fazer referências às hipóteses em que o direito de retenção decorre integralmente da lei e não de uma 

convenção das partes. Não se confunde, pois, com a utilização feita por Bracq da expressão, já que o 

autor entende que apenas os casos de conexidade material é que estariam abrigados pela expressão 

(BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 

1907, p. 215). 
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conceito acima delineado, o possuidor de um bem, obrigado a entregá-lo, deixa de o fazer 

com base numa autorização legal para tanto. Aqui, a posse anterior à recusa do devedor em 

restituir a coisa é legítima, fundada em um título qualquer ou numa situação de fato. Após 

a recusa, a posse prorroga-se, porém não com base no mesmo título, mas sim em título 

novo, que é o próprio direito de retenção. Conforme expõe Ramponi140, residiria nesse 

aspecto a especialidade do direito de retenção. 

Ao contrário, nos casos de retenção convencional, a posse da coisa, que fora 

conferida ao credor por disposição do contrato141 ou direito real142, prorroga-se por força 

do próprio contrato ou daquele direito, que prevê a retenção como garantia de sua 

execução. A retenção, nesse caso entendida como a manutenção da posse, não decorre da 

lei, mas é elemento do contrato ou do próprio direito real exercido. Dessarte, resta evidente 

que não há, nessas hipóteses, novo título a configurar um direito de retenção autônomo. 

Assim, embora se reconheça, nesses casos, a existência da retenção como garantia do 

contrato, não há direito de retenção propriamente dito. Nesse sentido, discorre Medeiros da 

Fonseca143: 

E, em verdade, o elemento distintivo do direito de retenção pròpriamente dito 

encontra-se no novo título, em que sempre se baseia. Em todos os casos de 

retenção legal, o credor já tem a detenção da coisa por qualquer título; e passa 

depois a retê-la, autorizado pela lei, a título de garantia do seu crédito. [...] 

Êsse característico distingue, portanto, em sua essência, a retenção legal dos 

outros casos em que a faculdade jurídica de deter uma coisa alheia aparece, seja 

como elemento de um direito real principal, como o usufruto, ou de um direito 

pessoal, como o do locatário enquanto perdura a locação; seja como garantia 

acessória de um crédito, na retenção convencional, pois que aí sempre a 

detenção continua pelo mesmo título em virtude do qual começou. 

Além disso, o direito de retenção pròpriamente dito, ao contrário da retenção 

convencional, não depende de nenhum acôrdo entre as partes, nem de qualquer 

ato formal para sua existência e reconhecimento. A simples verificação das 

condições previstas pela lei o autoriza. 

Exemplifica-se. O locatário, enquanto durar o contrato firmado, pode manter a 

posse da coisa por força do próprio contrato, não havendo que se falar em direito de 

retenção144. Extinta a locação, mantém a posse do bem em que haja feito benfeitorias 

_______________ 
140 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

4-18. 
141 Como, por exemplo, um comodato com cláusula de retenção. 
142 Anticrese, por exemplo. 
143 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

111-112. 
144 Diversos autores afirmam que, nesta hipótese, o que há é “direito de detenção”, em oposição ao “direito 

de retenção”, pois haveria mera continuação da detenção anterior e não direito de retenção propriamente 

dito (Vide PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro 

dos Santos, 1912, p. 6. RAMPONI, op. cit., p. 16). Essa nomenclatura, contudo, só faz sentido quando se 
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necessárias a título de garantia, exercendo, aí sim, seu direito de retenção. 

Da mesma forma, o credor anticrético mantém em sua posse o bem dado em 

garantia durante a execução do contrato por força exclusivamente deste e não por conta de 

um pretenso direito de retenção. Há mera faculdade de retenção, mas não propriamente 

direito autônomo, como acima defendido. 

Não é outra a conclusão da doutrina portuguesa, que entende ser a lei a única fonte 

do direito de retenção propriamente dito, afastando a possibilidade de constituição desse 

direito por via contratual145. 

É importante consignar, desde logo, que não se afasta a possibilidade de 

configuração do direito de retenção propriamente dito no bojo de um direito real de 

garantia. Ocorre que se deve diferenciar o motivo pelo qual “retenção” é exercida a cada 

momento. Durante a vigência do contrato, o credor pignoratício possui a coisa a título de 

garantia (art. 1.433, inciso I do CC/02), não exercendo direito de retenção, mas sim o 

próprio penhor. Paga a prestação, contudo, surge o dever de restituir o bem a seu legítimo 

dono. Tendo suportado danos por conta da conservação da coisa, dos quais deva ser 

ressarcido, pode retê-la, em garantia da dívida surgida em face do devedor (art. 1.433, 

inciso II, CC/02). Nesse segundo momento, a posse protrai-se no tempo ainda a título de 

garantia, não com base no exercício do penhor, mas sim na previsão legal que reconhece o 

direito de retenção a esse credor, portanto, fundada em novo título, o direito de retenção. 

Por fim, cabe ressalvar que título novo não se confunde com título de natureza 

diversa, pois “O título novo que se exige pode ser de egual ou differente natureza daquelle 

sôbre que a detenção começou. O que é preciso é que seja outro título.146”  

3.2  DISTINÇÃO DE OUTRAS FIGURAS JURÍDICAS AFINS 

De forma a melhor circunscrever o estudo do direito de retenção147, após ter-se já o 

                                                                                                                                                    
adota a concepção de Savigny com relação à posse, o que não ocorre no Brasil, pois aí o locatário seria 

tido como mero detentor, e não possuidor. 
145 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 314. 

MARTINEZ, Pedro Romano; DA PONTE, Pedro Fuzeta. Garantias de cumprimento. 5. ed. Coimbra: 

Almedina, 2006, p. 229. 
146 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 5, nota 1. 
147 PACHECO, op. cit., p. 12. 
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conceituado e estabelecido que a presente dissertação aborda apenas o denominado direito 

de retenção propriamente dito, busca-se diferenciá-lo de outras figuras jurídicas com as 

quais, embora mantenha estreita relação de similaridade, não se confunde. 

3.2.1  Compensação  

A compensação legal tem como pressuposto a mesma relação fática que o direito 

de retenção, qual seja, o fato de duas pessoas serem simultaneamente credoras e devedoras 

uma da outra. Verificada tal situação e preenchidos os requisitos legais148, opera-se a 

compensação dos débitos recíprocos, sendo que o devedor, antes obrigado a entregar sua 

prestação, mantém-se na posse do bem, para além do momento da entrega. 

Patente, portanto, é a similaridade com o direito de retenção, porém distinções 

significativas separam essas duas figuras. 

Alguns autores defendem que há meramente uma diferença acidental entre o direito 

de retenção e a compensação legal. Para eles, ambas as figuras derivariam do princípio 

segundo o qual o devedor pode recusar a prestação a que é obrigado enquanto não seja 

executada a prestação a que tem direito149. Dessa forma, partir-se-ia do mesmo princípio e 

seguir-se-ia o mesmo procedimento lógico para se chegar ou à compensação ou ao direito 

de retenção150, dependendo da qualidade da coisa devida: se fungível e da mesma espécie, 

levaria à compensação; se infungível, levaria ao direito de retenção.  

Para outros, baseados na natureza diversa desses institutos, a diferença seria 

substancial. Isso porque, ao passo que o retentor retém provisoriamente (retentio 

temporalis), como forma de garantir o pagamento de um crédito que continua a existir, o 

credor que opõe a compensação passa a reter a coisa definitivamente (retentio perpetua), 

extinguindo-se o seu crédito por meio de pagamento indireto151. Ou seja, a diferença 

_______________ 
148 Art. 369 do Código Civil de 2002. 
149 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

37. LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 76. 
150 RAMPONI, op. cit., p. 36. 
151 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 34. ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria 

Academica Saraiva & C. Editores, 1922, p. 62-64. LAFARGUE, op. cit., p. 76. ALMEIDA, Francisco de 

Paula Lacerda de. Obrigações: exposição systematica desta parte do direito civil patrio em seguimento 

aos “direitos de família” e “direito das cousas” do Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. Porto Alegre: 

Typographia de Cesar Reinhardt, 1897, p. 473-474. GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas 



44 

 

residiria principalmente no fato de o direito de retenção constituir meio de garantia do 

crédito, que apenas suspende a obrigação do retentor, e a compensação ser forma de 

extinção daquela obrigação152. 

Nenhuma das duas correntes afasta ou nega as demais diferenças que se pode 

elencar entre as duas figuras, como, por exemplo, o fato de a compensação prescindir da 

relação de conexidade entre o crédito e a coisa retida153, ou mesmo de apenas operar-se 

entre dívidas líquidas, condição que não é essencial ao direito de retenção, porém reputam-

nas meras consequências da diferença fundamental que constatam. 

Observando-se os casos em que é reconhecida a existência do direito de retenção 

no ordenamento brasileiro, atribui-se razão à segunda corrente, porquanto, em primeiro 

lugar, as coisas fungíveis também podem ser retidas, sendo certo, ademais, que, via de 

regra, o direito de retenção servirá como exceção dilatória do dever de restituir o bem e 

não meio de satisfação do crédito do retentor154, como ocorre com a compensação.  

É importante ponderar, nesse tocante, que a diferenciação realizada não é mitigada 

pelo fato de ter-se reconhecido ao direito de retenção maior eficácia liberatória em outras 

legislações, com a possibilidade de excussão do bem ou mesmo de utilização do bem 

retido, como indica Júlio Gomes155. Isso porque, mesmo com essas novas faculdades, o 

direito de retenção continua sendo primordialmente um direito de garantia e é assim 

invocado. Tanto a excussão quanto a utilização do bem operam-se apenas na fase 

executória e, necessariamente, com autorização do devedor ou suprimento judicial, o que 

não interfere no exercício do direito de retenção. 

Esclareça-se. O credor, ao invocar o direito de retenção, ainda o exerce da mesma 

forma como classicamente prevista a figura, apenas retendo o bem em sua posse, sem 

poder dele utilizar-se ou mesmo executá-lo extrajudicialmente, já que o retentor não tem 

qualquer direito sobre o bem que não seja mantê-lo em sua posse. Assim, em sua origem, o 

direito de retenção, como dito, não serve a outra função que a mera garantia. Se, 

                                                                                                                                                    
eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 8. GISLAIN, 

Ferdinand. Des impenses et du droit de rétention. Bruxelles : A. Labroue, 1854, p. 10, 33-34. 
152 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial: las relaciones obligatorias. 6. ed. 

Pamplona: Thomson Civitas, 2008, v. 2, p. 474. GRANDMOULIN, J. Traité élémentaire de droit civil 

égyptien indigène et mixte comparé avec le droit français : conforme aux programmes de l’École 

khédiviale et des facultés françaises de droit. Rennes : Thanoux, 1912, p. 228-229. 
153 AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 116-117. 
154 Sobre as críticas ao art. 594 do CPC ver o item 4.1.1.7.3 abaixo. 
155 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 8. 
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posteriormente, são reconhecidas ao retentor novas ferramentas para ver-se pago, isso não 

o aproxima da compensação, que se opera, desde logo e sem qualquer intervenção judicial, 

como meio liberatório156. 

Destarte, não se nega que, em certas ocasiões, ambas as figuras poderão ser 

invocadas simultaneamente, por estarem preenchidos seus pressupostos de incidência, 

porém não há identidade nem continência entre elas (ver item 4.1.1.4 para 

complementação da diferenciação).  

Ademais, é de se ressaltar que a liquidez do crédito é um dos pontos que diferencia 

as figuras, já que necessária à compensação (art. 369 do Código Civil), porém não ao 

direito de retenção. 

Outrossim, nos casos em que ambas concorrerem, dever-se-á sempre operar a 

compensação ao invés do direito de retenção157, pois esta, como forma de quitação do 

crédito, é meio mais eficaz e célere para a proteção dos interesses do credor que a mera 

garantia fornecida pelo direito de retenção. Não é outra a conclusão tipificada no art. 745, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil158. 

Essa conclusão, inclusive, decorre da própria racionalidade jurídica. Se é possível 

extinguir desde logo os débitos recíprocos através da compensação, não haveria mesmo 

lógica em reconhecer-se o direito de retenção, o qual apenas garante o futuro 

adimplemento159.  

_______________ 
156 MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de 

retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 129-130. 
157 GISLAIN, Ferdinand. Des impenses et du droit de rétention. Bruxelles : A. Labroue, 1854, p. 28-29. 
158 In verbis: “§ 1º Nos embargos de retenção por benfeitorias, poderá o exequente requerer a compensação 

de seu valor com o dos frutos ou danos considerados devidos pelos executado, cumprindo ao juiz, para a 

apuração dos respectivos valores, nomear perito, fixando-lhes breve prazo para entrega do laudo”. 

Redação equivalente ao § 5º do art. 917 do Novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015). 
159 Tal entendimento, inclusive, pode ser extraído de precedente analisado pelo STJ no AgRg no Ag 

717593/RJ, rel. Ministro Paulo Furtado (desembargador convocado do TJ/BA), Terceira Turma, j. 

01/10/2009: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. RESCISÃO. COMPENSAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. DIREITO DE 

RETENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NO MESMO 

SENTIDO. SÚMULA 83/STJ. I - O promitente-vendedor ante a inadimplência do promitente-comprador 

faz juz à indenização do que poderia auferir a título de locação no período em que o imóvel esteve 

ocupado por este. II - O direito de retenção oriundo de ascensões realizadas pelo promitente-comprador 

enseja em compensação ante à indenização devida ao promitente-vendedor após a efetiva reintegração da 

posse do imóvel. III - Não há como se conhecer do recurso especial quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). IV - O agravo regimental deve trazer 

argumentação capaz de demonstrar claramente a decisão objurgada, sob pena desta ser mantida na 

íntegra. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Também assim procedeu o juízo a quo de caso remetido ao STJ sob o número REsp 1.186.099/ES, rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/09/2012. Segundo relata-se nesse caso, o juízo a 
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Por fim, de se ponderar igualmente que a prevalência da compensação sobre o 

direito de retenção atende também aos princípios da boa-fé objetiva e da função social da 

posse, pois impede que o credor venha a optar por exercer um direito que, na prática, lhe 

traga menores resultados práticos, bem como permite que o bem receba, desde logo, uma 

destinação.  

3.2.2  Exceção de contrato não cumprido 

A exceptio non adimpleti contractus, decorrência do princípio segundo o qual as 

obrigações sinalagmáticas devem ser prestadas simultaneamente160, suspende a 

exigibilidade de uma prestação até o cumprimento, pelo demandante, da obrigação 

correspectiva que lhe compete161. Nos casos em que a obrigação suspensa é de dar, 

portanto, torna-se evidente a semelhança com o direito de retenção, já que ambas as figuras 

asseguram a faculdade de recusar a entrega de uma coisa e exercem uma função de 

garantia162. Não obstante, essas duas figuras não se confundem163. 

Parte da doutrina sustenta a identidade entre o direito de retenção e a exceção de 

contrato não cumprido164. Alguns autores defendem, então, que um dos institutos seria 

                                                                                                                                                    
quo havia determinado a indenização das benfeitorias, sem direito de retenção, para que fosse 

compensado com o valor devido aos autores da reivindicatória pela ocupação do bem. O juízo a quo, 

pois, preferiu a compensação ao direito de retenção.  

Igualmente, no julgamento do REsp 37.202/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 

21/08/2003: “V. Incompatibilidade entre a pretensão de retenção com o direito à indenização pela 

ocupação do imóvel. VI. Possibilidade, contudo, de compensação da indenização devida aos autores, pela 

indenização a que fazem jus os réus pelas acessões, na forma do art. 547 do Código Civil”. 
160 DE PAGE, Henri. Traité de droit civil belge: principes – doctrine – jurisprudence. Bruxelles : 

Établissements Émile Bruylant, 1934, t. 2, p. 712. 
161 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 135. DE PAGE, op. cit., p. 710. 

ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do contrato no direito civil português. 

Coimbra: Almedina, 1986, p. 127-130. 
162 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3: 

Fontes das Obrigações, Contratos, p. 152-153.  
163 MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimiento contractual. [Buenos Aires]: Abeledo-Perrot, 

[1967], p. 42-44.  
164 LOPES, 1959, op. cit., p. 207-209. GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: 

expuesta conforme a la doctrina y la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 

1928, v. 2, traduzido da 7ª edição italiana, p. 433. NIBOYET, J.-P. La notion de réciprocité dans les 

traités diplomatiques de droit international privé. In : ACADÉMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE 

LA HAYE. Recueil des cours. Paris : Sirey, 1935 – II, t. 52, p. 256-361, cit. p. 350. GISLAIN, 

Ferdinand. Des impenses et du droit de rétention. Bruxelles : A. Labroue, 1854. 
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espécie ou caso de aplicação específico do outro165. Outros sustentam que nos casos em 

que tradicionalmente se reconhece a aplicação da exceptio non adimpleti contractus 

estariam presentes todos os elementos configuradores do direito de retenção, não havendo 

motivo para seu não reconhecimento166. Outros ainda defendem que, apenas em alguns 

momentos, o direito de retenção faz parte da exceção de contrato não cumprido167. 

A confusão deve-se, em grande parte, ao fato de que, num primeiro momento, a 

teoria da exceptio non adimpleti contractus surgiu e foi tratada sob a denominação de 

direito de retenção168. Conforme explica Cassin169, confundia-se na jurisprudência francesa 

o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido com os casos em que era 

reconhecido o direito de retenção por conexidade jurídica. 

Explica-se. Conforme será adiante abordado mais detalhadamente (tópico 4.3), 

dentre os elementos essenciais do direito de retenção inclui-se a conexidade, ou seja, o 

vínculo que liga o crédito garantido à coisa retida. Esse vínculo pode ser tanto material, 

decorrente de despesas feitas com a coisa possuída ou de danos por ela causados, quanto 

_______________ 
165 Clóvis Beviláqua (BEVILÁQUA, Clóvis. Revista Jurídica, vol. XXVIII, pp. 83 e ss. apud FONSECA, 

Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 127, nota 1), 

por exemplo, entende que a exceptio non adimpleti contractus seria espécie de direito de retenção. 

Popesco, que em sua obra cita casos de aplicação ou previsão legal da exceção de contrato não cumprido 

como casos particulares de aplicação do direito de retenção (POPESCO, Georges-Iorgu D. Le droit de 

rétention en droit anglais (“lien”) : avec des aperçus comparatifs sur les mêmes institutions juridiques 

correspondantes en droit français, en droit allemand et en droit suisse. Paris: Arthur Rousseau, 1930.), 

assim como o faz Bracq (BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. 

Bordeaux: Y. Cadoret, 1907, p. 6), Brémond (BRÉMOND, Jules. Du droit de rétention. Paris: F. 

Pichon, 1874, p. 13-14) e Grandmoulin (GRANDMOULIN, J. Traité élémentaire de droit civil 

égyptien indigène et mixte comparé avec le droit français: conforme aux programmes de l’École 

khédiviale et des facultés françaises de droit. Rennes : Thanoux, 1912, p. 231). 

Baudry-Lacantinerie e Barde (BAUDRY-LACANTINERIE, Marie Paul Gabriel; BARDE, L. Trattato 

teorico-pratico di diritto civile: delle obligazioni. Milano: Francesco Vallardi, [s.d.], v. 2, tradução da 3ª 

edição original, p. 149-150), por sua vez, não ignoram a distinção entre as duas figuras, porém entendem 

que ela não tem qualquer relevância prática no direito francês, o qual trata de ambas sob a denominação 

de direito de retenção. Colin et Capitant (COLIN, Ambroise; CAPITANT, Henri. Cours élémentaire de 

droit civil français. 10e ed. Paris: Dalloz, 1948, t. 2, p. 932-933) mencionam que numa concepção estrita 

o direito de retenção não passaria de mero caso de aplicação da exceção de contrato não cumprido, porém 

adotam em sua obra um posicionamento mais abrangente. 
166 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

240-244. 
167 LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Código Civil: Parte Especial - Das várias espécies de 

contratos; (Artigos 565 a 652). São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7 (Comentários ao Código Civil), p. 36. 
168 Segundo José Abrantes (ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do contrato no 

direito civil português. Coimbra: Almedina, 1986, p. 19-22), deve-se falar em ressurgimento da matéria, 

que já havia sido esquematizada anteriormente pelos canonistas e que, a partir do século XVI teria caído 

no esquecimento na França, vindo a ressurgir apenas dois séculos depois, nas obras de Saleilles e Cassin.  
169 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914, p. 178-179. No mesmo sentido, BRACQ, op. cit., p. 145-147. 
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jurídico170, nos casos em que o crédito garantido surge com base no mesmo vínculo 

jurídico pelo qual a posse da coisa foi atribuída ao credor, mas não por conta de despesas 

diretamente realizadas com o bem171. 

Num primeiro momento, pois, houve julgados que reconheceram haver duas 

hipóteses de aplicação do direito de retenção172: a primeira, ligada ao debitum cum re 

junctum (conexidade objetiva ou material), e a segunda, ligada à garantia da 

simultaneidade de execução das obrigações recíprocas, a qual se aproxima da exceptio non 

adimpleti contractus, justificando a confusão feita. 

Esse posicionamento, contudo, não se sustenta. Já Planiol, um de seus defensores, 

admitiu que não há uma correlação absoluta entre a exceção de contrato não cumprido e os 

casos em que o direito de retenção é exercido por meio da conexidade jurídica. Isso porque 

o âmbito de aplicação da exceptio é bem mais extenso173. O autor demonstra que haveria 

casos em que há unicamente a aplicação da exceptio non adimpleti contractus, casos de 

aplicação exclusiva do direito de retenção e casos de intersecção entre as duas figuras. 

No mesmo sentido posiciona-se Ramponi, adotando igualmente uma teoria 

intermediária, já que, embora advogue pela possibilidade de coexistência desses dois 

institutos, não afirma serem completamente coincidentes174. 

Em sentido contrário, há uma corrente doutrinária que sustenta a distinção absoluta 

entre os dois institutos jurídicos sob comento, defendendo que se abranja sob a 

denominação de exceptio non adimpleti contractus os casos em que a retenção esteja 

fundada em relações sinalagmáticas, mantendo-se sob a denominação de direito de 

retenção todos os demais. 

O principal teórico dessa corrente é Cassin175, o qual sistematiza inúmeras 

_______________ 
170 PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit civil: conforme au programme officiel des facultés de 

droit. 10e ed. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1926, t. 2, p. 823. BRACQ, Artur. Le droit de 

rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 1907, p. 3-5. 
171 Assim, por exemplo, no caso do mandatário que realiza despesas não previstas para a execução do 

mandato (ex. compra de passagem aérea para locomover-se ao local de assinatura do contrato) e deve ser 

por elas reembolsado. 
172 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio non 

adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 208. 
173 PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges; ESMEIN, Paul. Traité pratique de droit civil français. Paris: R. 

Pichon et R. Durand-Auzias, 1952, v. 2, p. 600. 
174 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

241-242. 
175 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914, p. 140-150. 
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diferenças que separam os dois institutos quanto a sua natureza, seu exercício, seus efeitos 

e seus modos terminativos. Dentre elas, listam-se algumas que parecem mais interessantes: 

a coisa retida no direito de retenção nunca pode pertencer ao próprio retentor, enquanto 

pode ser de propriedade daquele que invoca a exceção de contrato não cumprido; o direito 

de retenção pode ser oposto ao verus dominus, no caso da coisa retida não ser de 

propriedade do devedor, enquanto que o mesmo não pode ocorrer com relação à 

exceptio176.  

É preciso ponderar, contudo, que a diferenciação parece bastante acentuada para 

Cassin porque ele entende que apenas nos casos em que houver uma conexidade material 

(despesas feitas com o bem ou danos por ele diretamente causados) é que se opera o jus 

retentionis, desconsiderando, assim, seus casos de aplicação com base na conexidade 

jurídica. De qualquer forma, suas considerações servem para evidenciar, mais uma vez, 

que o campo de incidência da exceptio é restrito apenas aos negócios sinalagmáticos, 

restrição que não é imposta ao direito de retenção. 

Deve-se ressaltar, ainda, que embora o autor posicione-se pela diferenciação das 

duas figuras, não desconhece que em certas hipóteses ambas poderão ser exercidas 

concomitantemente, caso sejam preenchidos os pressupostos de um e de outra, que são 

diferentes177. 

Algumas outras opiniões enquadradas nesse segundo grupo, ao qual parece assistir 

razão, também merecem destaque. 

Carneiro Pacheco, embora reconheça que ambos os institutos originam-se de uma 

ideia primordial de garantia do crédito, diferencia-os fundamentalmente com relação ao 

fim a que visam. Para ele, enquanto o direito de retenção visaria à própria garantia da 

obrigação, a função da exceção de inadimplemento do contrato só indireta e 

acessoriamente realizaria tal fim, “sendo a sua funcção jurídica propria a realização da 

unidade do contracto concretisada na reciprocidade causal das obrigações no sentido de 

cada uma d’estas é ao mesmo tempo o equivalente e a causa jurídica da outra178”. No 

direito de retenção, o credor oporia a seu favor uma garantia legal, enquanto na exceptio 

_______________ 
176 Também defendeu tratar-se esta uma das diferenças entre as duas figuras DERRIDA, Abraham-Albert-

Roger. Recherches sur le fondement du droit de rétention. 1940. Tese de doutorado - Université 

d’Alger, Alger, 1940, p. 21. 
177 Assim também MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 4. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, t. 6, p. 39. 
178 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 21. 
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non adimpleti contractus valer-se-ia de um mero efeito da convenção bilateral e 

sinalagmática. Dessa distinção primordial é que decorreriam as demais características 

diferenciadoras, como, por exemplo, o âmbito de aplicação desses dois institutos. 

Amm-Chabtini, em monografia específica sobre o tema, sustenta a importância de 

se distinguir as duas figuras. Uma das diferenças citadas pela autora é que a exceção de 

contrato não cumprido pode ser invocada qualquer que seja a natureza ou o objeto da 

prestação do excipiens, enquanto o mesmo não ocorre com o direito de retenção. A posse e 

a coisa, portanto, não seriam elementos essenciais da exceptio. Outrossim, dispõe a autora 

que o direito de retenção é indivisível, característica que a exceção de inadimplemento não 

possui179. 

Claudia Madaleno, por sua vez, identifica também uma distinção de origem desses 

institutos. Enquanto, para a autora, o direito de retenção derivaria da ideia de equidade, a 

exceção de não cumprimento teria sua origem e essência na própria reciprocidade das 

prestações180. 

Júlio Gomes181 lembra que a exceptio surge sempre no bojo de relações 

sinalagmáticas182 e nem sempre incidirá sobre uma obrigação de restituição de bens, o que 

a diferenciaria do direito de retenção, o qual prescinde de qualquer relação contratual 

prévia entre as partes para que se exerça. Ressalta, contudo, ao final, que não se pode 

afastar a hipótese de sobreporem-se ou coexistirem as figuras, em determinados casos, 

mormente em consideração à doutrina183 que defende um entendimento mais elástico da 

_______________ 
179 AMM-CHABTINI, Alice Al-. Le droit de rétention et l’exceptio non adimpleti contractus en droit 

libanais. 1987. Tese de doutorado - Université de Paris X - Nanterre, Paris, 1987, p. 97-100. 
180 MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de 

retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 127-128. 
181 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 8-9. 
182 Bracq, embora entenda, conforme já mencionado acima, que a exceptio non adimpleti contractus constitua 

espécie do direito de retenção, não nega que ela apenas se aplica aos contratos sinalagmáticos, 

diferenciando-se das demais espécies de retenção. Dentre as diferenças citadas, está o tratamento recebido 

pelas figuras no tocante ao processo de falência e ao grau de conexão exigido  (BRACQ, Artur. Le droit 

de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 1907, p. 12, 112-114, 125, 

147-148). 
183 Essa doutrina, contudo, não prevalece no Brasil, em que há previsão expressa no Código Civil, art. 476, 

tratando da exceção de contrato não cumprido e circunscrevendo-a aos contratos bilaterais. Assim, 

permanece com contornos claros a distinção entre essa figura e o direito de retenção. 

 Sobre uma concepção mais elástica da exceção de contrato não cumprido, relatam também Sacco e Nova 

haver um debate doutrinário acerca do alcance dessa figura: se abarcaria todas as prestações inseridas em 

contrato classificado como sinalagmático (visão extensiva), ou apenas as prestações verdadeiramente 

correspectivas ou sinalagmáticas (visão tradicional), o que acabaria por interferir também na concepção 

do direito de retenção (SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il contrato. 3. ed. Torino: UTET,  2004, t. 

2, p. 674-676). 
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exceptio non adimpleti contractus, que poderia ser invocada mesmo fora de uma relação 

contratual. 

Butera encontra a distinção primordial no quesito da conexidade, pois, para ele, 

enquanto no direito de retenção ela é objetiva, no caso da exceptio non adimpleti 

contractus é jurídica. Ressalta, ainda, que a exceptio, ao contrário do jus retentionis, 

aplica-se também a coisas incorpóreas, abrange somente obrigações conexas oriundas de 

contratos bilaterais e garante a faculdade de reaquisição da posse perdida pelo credor184. 

Abrantes, por sua vez, leciona que a exceção de não cumprimento deriva do próprio 

contrato e não da lei, não constituindo, pois, uma garantia, como o direito de retenção. 

Justamente por esse motivo é que entende não ser cabível a prestação de caução ou 

oferecimento de outra garantia para afastamento da exceptio já que seu objetivo é encorajar 

o cumprimento natural da obrigação, enquanto tal possibilidade poderia ser exercida em 

relação ao direito de retenção185. 

Khouri lembra ainda que, enquanto no direito de retenção o crédito já se efetivou, a 

exceção atua em momento anterior, já que, segundo o autor, ainda não se poderia falar 

propriamente em incumprimento quando invocada186. 

Vale ressaltar ainda que, para alguns adeptos dessa segunda corrente, a diferença 

entre a exceção de contrato não cumprido e o direito de retenção residiria no fato deste 

último nunca levar à resolução da relação jurídica e nunca tender à posse definitiva da 

coisa retida187, o que ocorreria na exceptio, segundo tal corrente, por analogia aos efeitos 

do inadimplemento contratual. Ocorre que, como bem ressalta Ramponi188, esses juristas 

confundem duas figuras jurídicas diversas: a exceptio non adimpleti contractus e o direito 

de resolução da obrigação por inadimplemento, o qual não constitui uma decorrência 

natural daquela primeira. 

                                                                                                                                                    
 No mesmo sentido, Augustin Aynès, defendendo uma concepção mais ampla da exceção de contrato não 

cumprido conclui que o direito de retenção exercido por conexidade jurídica nada mais é do que uma 

aplicação da exceção de contrato não cumprido (AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou 

pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 164-175). 
184 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 126-128. 
185 ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do contrato no direito civil português. 

Coimbra: Almedina, 1986, p. 54-55. 
186 KHOURI, Paulo R. Roque A. A exceção do contrato não cumprido e a sua relação com a garantia das 

obrigações no direito brasileiro. Revista da Ajuris, Porto Alegre, v.31, n.94, p. 293-317, jun. 2004, cit. p. 

312. 
187 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 36. 
188 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

241. 
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De tudo o que foi dito, pode-se concluir que, no ordenamento atual, o direito de 

retenção não há de ser confundido com a exceção de contrato não cumprido. Embora possa 

haver certa proximidade entre as duas figuras e que, por vezes, ocorram situações em que 

se pode entrever certa confusão entre elas, não são idênticas e nem uma é modalidade de 

aplicação da outra. Possuem fundamentos, condições de existência, campos de aplicação e 

efeitos completamente diversos e suficientes para diferenciá-las.  

Fundamentos distintos, pois enquanto a exceptio decorre do princípio da prestação 

simultânea das obrigações, como efeito da própria unidade do contrato, o direito de 

retenção consiste em mera garantia legal. Campos de aplicação diversos, pois a retenção é 

restrita apenas às obrigações de restituições de bens, limitação esta não imposta à exceção 

de contrato não cumprido. Outrossim, é necessário diferenciar os campos de aplicação 

quanto à sinalagmaticidade das prestações, o que será realizado no item 4.3.3. Com relação 

aos efeitos, enquanto a exceção suspende uma obrigação contratual, o direito de retenção 

suspende a obrigação de devolução do bem, cuja origem não necessariamente será 

contratual. 

3.2.3  Penhor, hipoteca e anticrese 

Como já abordado no item 3.1, o direito de retenção propriamente dito decorre de 

um novo título, diferente daquele pelo qual a posse era exercida anteriormente. Destarte, 

não se confunde com o penhor, com a hipoteca e nem com a anticrese, pois nesses o 

prolongamento da posse não se dá com base em novo título, senão por conta do mesmo 

direito real de garantia que anteriormente dava causa à posse da coisa pelo credor.  

Acrescente-se, ainda, que o penhor se aplica apenas a bens móveis, restrição 

irrelevante para o direito de retenção, e pode ser constituído pela tomada de posse da coisa 

que o credor não possuía antes, diferentemente do que ocorre com o direito de retenção, o 

qual exige, para sua existência, a posse prévia do bem. 

Ademais, a hipoteca e a anticrese têm sua aplicação restrita apenas aos bens 

imóveis e exigem formalidades especiais para sua constituição, o que também não se 

verifica com relação ao direito de retenção. Além disso, na anticrese, o credor possui o 

bem para perceber seus frutos e rendimentos, em compensação da dívida, o que, segundo a 
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conceituação clássica, não ocorre no exercício do instituto objeto deste estudo189. 

Com relação ainda à hipoteca, pode-se dizer que, diferentemente dos casos em que 

se reconhece o direito de retenção, o credor não possui o imóvel objeto do contrato, não 

havendo que se falar em continuação da posse anterior a título novo. 

Essas observações ressaltam que o direito de retenção não se confunde e nem é 

elemento do penhor, da anticrese e da hipoteca190, porém tais direitos não impedem, 

conforme já indicamos acima, que o direito de retenção autônomo venha a ser exercido ao 

lado destes direitos, quando fundado em novo título191. É essa, inclusive, a interpretação do 

art. 1.433, inciso II, do Código Civil de 2002 que deve prevalecer. 

3.2.4  Privilégio legal 

Não se confunde, por óbvio, o direito de retenção com o privilégio outorgado ao 

retentor no concurso de credores (art. 964, incisos II, III e IV do Código Civil)192.  

Este último só aparece no concurso creditório e não é elemento necessário à 

existência do direito de retenção. Trata-se de benefício independente concedido pela lei ao 

retentor, mas que não pode se confundir com o direito principal de retenção. Os privilégios 

são concedidos a diversos credores e não constituem atributo específico do crédito 

garantido por retenção. 

Ademais, o privilégio garante a determinados credores, dentre eles o retentor, 

preferência sobre o valor de venda do bem, o que não ocorre na retenção193, conforme será 

melhor explorado no item 4.1.1.7.3. 

 

_______________ 
189 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

118-121. Como se verá ao longo do estudo, esse posicionamento da doutrina clássica merece ser 

flexibilizado hodiernamente, diante dos princípios da função social da posse e da boa-fé objetiva. 
190 Ao contrário do que defendido por SANTOS, Francisco Cláudio de Almeida. Direito do promitente 

comprador e direitos reais de garantia: penhor – hipoteca – anticrese. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 79-80. 
191 Assim, no exemplo dado por Vernis, em que o terceiro possuidor realiza benfeitorias em imóvel 

hipotecado. Reterá por direito próprio e a título novo (VERNIS, Eugène. Du droit de suite par 

hypothèque en droit romain et en droit français. Dijon : F. Carré, 1884, p. 61). 
192 Ver LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Código Civil: Parte Especial - Das várias espécies de 

contratos; (Artigos 565 a 652). São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7 (Comentários ao Código Civil), p. 36-37.  
193 FONSECA, op. cit., p. 126. 
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4  ELEMENTOS ESSENCIAIS 

Os elementos essenciais do direito de retenção, quais sejam, aqueles indispensáveis 

à sua configuração, são normalmente estudados pelos juristas após a análise do 

fundamento jurídico e dos limites de admissibilidade dessa figura. Uma inversão nessa 

ordem, contudo, é bem-vinda, pois, diferentemente dos antigos doutrinadores, entende-se 

que o campo de aplicação do jus retentionis deve ser definido a partir da análise de suas 

condições de existência e não de seu fundamento jurídico. 

Tradicionalmente, após analisarem as diversas teorias a respeito do fundamento 

jurídico do direito de retenção, os juristas posicionam-se a favor da aplicação desse 

instituto apenas nos casos em que vinha expressamente concedido na lei (teoria restritiva) 

ou defendem sua aplicação extensiva a outras situações (teoria extensiva). 

Os adeptos da teoria restritiva identificam, então, os elementos essenciais desse 

direito a partir da análise dos casos em que o legislador expressamente o concede. Para 

eles, a determinação desses elementos tem importância mais doutrinária do que prática, já 

que, ainda que ausentes, reconhecem a existência do direito de retenção quando há 

tipificação, e, mesmo presentes, não reconhecem o direito de retenção se não há disposição 

legal nesse sentido194.  

Ao contrário, para aqueles que comungam da tese extensiva, a definição dos 

requisitos indispensáveis ao surgimento do jus retentionis assume papel de maior 

importância, pois, estando esses preenchidos, reconhece-se o direito de retenção. 

Não obstante, parece mais lógico definir quais seriam as características 

fundamentais do objeto de estudo para depois analisar se ele pode ou não ser aplicado a 

casos em que não há tipificação específica no Código Civil, uma vez que a interpretação de 

um determinado instituto não pode preceder sua caracterização. A inversão, de toda forma, 

não causa prejuízos à compreensão da matéria. 

Após esta breve explanação metodológica, passa-se à introdução dos elementos 

fundamentais ao surgimento do direito de retenção. 

Há, excepcionalmente, certo consenso entre os autores quanto ao reconhecimento 

_______________ 
194 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 117-118. 
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de três elementos sem os quais não poderá existir o direito de retenção: (i) a “detenção”195 

da coisa; (ii) o crédito e (iii) a conexidade196 entre este e aquela. 

Obviamente, sendo o direito de retenção conceituado como “o direito assegurado 

ao possuidor197, obrigado a restituir um bem, de reter a coisa em garantia, prolongando a 

sua posse para além do momento em que deveria cessar, até que o devedor, credor do bem, 

quite integralmente débito relacionado à coisa em si ou à posse que tenha para com o 

possuidor”, como mencionado acima, impera reconhecer que inexistente a coisa, sua posse 

ou o crédito, não há que se falar em direito de retenção.  

A conexidade entre a coisa e o crédito, embora não seja condição tão evidente 

quanto as demais, é incluída como um dos elementos essenciais à configuração do 

instituto, pois desde sua criação, no direito romano, o direito de retenção esteve ligado à 

garantia de uma relação creditícia. O vínculo que liga o bem ao crédito, portanto, sempre 

foi visto como parte integrante desse direito. Mesmo quando mencionam que, em certas 

épocas e locais, houve uma aplicação mais ampliativa dessa figura no direito comercial, 

desligada do critério da conexidade, os autores198 reconhecem que tal concepção não foi 

jamais abandonada no direito civil, revelando a importância de sua análise. 

Como se pode esperar, não obstante haja consenso com relação à existência desses 

três elementos categóricos ou gerais, os doutrinadores dissentem quanto à definição das 

especificidades de cada um. Assim, para alguns basta a coisa ser móvel e in commercio 

para poder dar azo ao direito de retenção. Outros, por sua vez, exigem ainda que se trate de 

_______________ 
195 A palavra “detenção” é mencionada entre aspas, pois embora mencionada indistintamente pelos autores 

consultados como elemento do direito de retenção, como será estudado no item 4.1.2.1, constesta-se a 

concessão de direito de retenção aos meros detentores no direito brasileiro. 
196 A palavra “conexidade” é empregada aqui no sentido de “vínculo” ou “ligação”. Embora pouco usual na 

linguagem cotidiana, é reconhecida pelos tradicionais dicionários da língua portuguesa (AULETE, 

Francisco Julio Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguêsa. 3. ed. Lisboa: Delta, 1978, v. 

2 p. 797. HOUAISS, Antonio. VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de língua portuguesa. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 794), bem como é listada na versão online do Vocabulário Ortográfico 

da Língua Portuguesa – VOLP (acessível no endereço http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-

no-vocabulario) e foi aqui mantida, pois é empregada pela maioria dos autores nacionais que abordaram o 

tema do direito de retenção. Seu significado e emprego no sentido utilizado no texto foram referendados 

outrossim pela ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, em resposta por mensagem eletrônica datada 

de 14.12.2015, a questionamento encaminhado por meio de seu site. 
197 Como já ressaltado na nota 118, faz-se referência, indistintamente, ao longo deste estudo, de forma a 

evitar repetições e possíveis confusões,  a “credor” e “devedor” para aludir-se, respectivamente, ao credor 

e ao devedor do crédito surgido supervenientemente, o qual é garantido por meio do direito de retenção. 

Assim, “credor” é empregado como sinônimo de titular do direito de retenção, enquanto “devedor” 

refere-se àquele que demanda a restituição sem antes quitar o débito surgido, àquele contra o qual é 

oposto o direito de retenção.  
198 VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. Torino : Fratelli Bocca, 1896, v. 2, parte 2, p. 230-

231. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, 

v.1, p. 71-73. 
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coisa infungível. Há, ainda, aqueles que, como Medeiros da Fonseca199, não só reconhecem 

esses três elementos gerais, mas também lhe acrescentam um quarto. 

Analisam-se, em seguida, as principais ideias defendidas com relação a cada um 

desses elementos para, ao final, concluir-se, com base nos dispositivos legais em voga, 

assim como na sua interpretação jurisprudencial, quais deles servem à configuração do 

atual direito de retenção no ordenamento jurídico brasileiro. 

4.1  POSSE DA COISA 

Via de regra, o primeiro elemento essencial à existência do direito de retenção é 

abordado de forma unitária pelos autores, já que as características relativas à coisa e à 

“detenção” são interdependentes. Entende-se, contudo, com Ramponi200, ser melhor a 

exposição deste requisito dividida em duas partes: a primeira, destinada ao estudo da coisa 

que pode ser objeto do direito de retenção, e a segunda, destinada à avaliação do elemento 

da posse.  

4.1.1  Coisa 

Em primeiro lugar, tendo em vista que há muito já se tornou excepcional ou mesmo 

inviável nos ordenamentos modernos a possibilidade de a execução recair sobre a própria 

pessoa do devedor, resta evidente que apenas sobre coisas pode recair o direito de retenção.  

A menção é feita, aqui, à coisa como objeto material do direito das coisas, ou seja, 

à coisa não em seu sentido amplo e popular, empregada como sinônimo de objeto, mas sim 

à coisa em sentido estrito, definida como “objeto de direito dotado de corporeidade”201. E 

mais, adotando-se a distinção de Silvio Rodrigues, fala-se em bens e não propriamente nas 

coisas em geral202. 

_______________ 
199 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

219. 
200 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

149. 
201 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 46. 
202 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 34. ed. São Paulo, Saraiva, 2003, v. 1: Parte Geral, p. 116. Segundo o 

autor, coisas seriam gênero do quais os bens seriam espécies. Aquelas corresponderiam a tudo o que 
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Não basta, no entanto, que exista o bem, deve-se perquirir acerca das qualidades 

que o tornam apto a ser objeto do direito de retenção. 

4.1.1.1  Bens corpóreos e incorpóreos 

É essencial ao exercício do direito de retenção, como visto, que o retentor tenha em 

seu poder um bem, que deveria ser restituído ao devedor, mas que, por razões de garantia, 

permanece em suas mãos após o momento previsto para a entrega.  

A maioria dos autores clássicos, diante dessa concepção, já entendia que apenas 

sobre bens corpóreos, ou seja, aqueles passíveis de apreensão material, recairia o direito de 

retenção203. Afirmavam, nesse sentido, que, não obstante serem os direitos suscetíveis de 

quase-posse, não seriam suscetíveis “nem de entrega, nem de restituição”204, ou mesmo 

                                                                                                                                                    
existe com exceção do homem, enquanto estes referem-se às coisas que, por serem úteis e raras, são 

suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. 
203 Butera, por exemplo, posiciona-se, a primeira vista (BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: 

Foro Italiano, 1937, p. 150-151), em sentido contrário, admitindo também a retenção das coisas 

incorpóreas, sob o argumento de que, uma vez que podem ser objeto do direito de propriedade e de posse 

imprópria, seriam também reteníveis. Ocorre que, mais adiante (Ibidem, p. 166), o autor afirma 

expressamente que são insuscetíveis de retenção as coisas em geral impassíveis de serem apreendidas 

materialmente (refere-se ele à posse propriamente dita), e dão, ao invés, matéria à quase-posse. Inclui 

dentre estas últimas os direitos e as ações, de forma que se pode concluir, então, ter aceitado a visão 

majoritária sobre a corporeidade do objeto do jus retentionis.  

 Garbasso defende que os direitos reais, por recaírem sobre coisas, poderiam ser objeto de retenção 

(GARBASSO, Carlo-Luigi. Il diritto di ritenzione ed il precario nella legislazione italiana. Torino: 

San Giuseppe, 1883, p. 95-96). Nesse caso, porém, o que se retêm são as coisas, não os direitos a elas 

asociados. 

 Ancel Pascal também admite que, excepcionalmente, o direito de retenção recaia sobre bens incorpóreos, 

como o saldo em conta corrente em instituição bancária (ANCEL, Pascal. Droit des sûretés. 7ème ed. 

Paris: LexisNexis, 2014, p. 111). Nesse caso, porém, entende-se que a retenção é realizada sobre o 

dinheiro depositado e não sobre o crédito todo disponibilizado ao correntista, o que englobaria a retenção 

também de créditos decorrentes de empréstimos disponibilizados ao agente, mas por ele não contratados, 

o que é absurdo. 

 No mesmo sentido, outros autores franceses também questionam o que chamam de dogma da 

corporeidade do objeto da retenção, entendendo que seria atualmente admissível que a garantia recaísse 

também sobre bens incorpóreos, como o fundo de comércio (CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; 

CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 

464-465. AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 64-

68). Mais uma vez, contudo, entende-se que, ao menos no atual estágio em que se encontra o 

ordenamento brasileiro, não é possível prescindir-se da corporeidade do bem retido. No caso do fundo de 

comércio, o que se retém são os bens que o compõem, mas nada impede a utilização indevida da marca 

ou outros direitos que também integram o aviamento. 
204 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 423-424. 
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posse propriamente dita205, não havendo como se pensar em sua retenção206. 

Esse embate, contudo, perdeu grande parte de sua razão de ser perante o direito 

brasileiro, que há muito já consagrou o entendimento segundo o qual a posse só se exerce 

sobre bens que podem ser materialmente apreendidos207. Nesse sentido: 

As situações jurídicas estudas pelo direito das coisas têm por objeto, 

ordinariamente, bens jurídicos corpóreos, isto é, redutíveis à extensão material. 

A leitura mesmo das estruturas do Código Civil, neste particular, aponta para a 

circunscrição conceitual necessária.208 

Por conseguinte, torna-se evidente que, superado o entendimento em contrário 

adotado por curto período de tempo na jurisprudência nacional209, não pode ser exercida 

posse sobre direitos pessoais210, pois são desvinculados de qualquer aspecto de 

materialidade. Confira-se a exposição de Luciano Penteado211 a esse respeito: 

É inadmissível a posse de direitos pessoais. Possuem-se coisas ou bens que 

possam seguir o regime das coisas, ou seja, possuem-se apenas e tão somente 

bens que ensejam a situação jurídica de direito das coisas. Isto decorre da própria 

definição de posse do CC 1.196. Conseqüência disto é que não assiste a direitos 

pessoais afetados por atos que se assemelhem a perturbações, a tutela das ações 

possessórias [...]. 

Nem se argumente, ainda, que se admitiria, no Brasil, a posse de direitos com base 

_______________ 
205 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 301. 
206 Negam também a possibilidade de retenção de direitos MARTINEZ, Pedro Romano; DA PONTE, Pedro 

Fuzeta. Garantias de cumprimento. 5. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 227. GAULTIER, C. Du droit 

de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 140. 
207 Nesse sentido, já dispunha Lafayette: “Não há posse sem detenção física. Não podem, portanto, ser objeto 

dela senão as coisas corpóreas, suscetíveis de serem apreendidas. [...]” (PEREIRA, Lafayette Rodrigues. 

Direito das Coisas. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 33.). 
208 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 47. 
209 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, v. 3: 

Direito das Coisas, p. 62-65. 
210 “É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.” (STJ, Súmula 228, Segunda 

Seção, j. 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126) 

 “TRANSFERENCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. NULIDADE POR INCAPACIDADE 

ABSOLUTA DO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE FRUTOS PELO 

CESSIONARIO COMO POSSUIDOR DE BOA FÉ (ART-510 DO CÓDIGO CIVIL). NO DIREITO 

PRIVADO BRASILEIRO, NÃO HÁ POSSE DE DIREITOS PESSOAIS. QUOTA E MERA 

PARTICIPAÇÃO DO SOCIO NO CAPITAL SOCIAL, NÃO SE CONSUBSTANCIANDO, SEQUER, 

EM CARTULA- PARA QUE SE POSSA PRETENDER QUE SOBRE ESTA HAVERIA 

PROPRIEDADE OU POSSE DE COISA. PORTANTO, SE NÃO HÁ DIREITO DE PROPRIEDADE 

SOBRE QUOTA SOCIAL, NEM O SOCIO TEM DOMÍNIO E POSSE SOBRE A PARCELA DE 

BENS SOCIAIS CORRESPONDENTES PROPORCIONALMENTE A SUA QUOTA - QUE LHE 

PROPICIA APENAS A POSIÇÃO JURÍDICA DE SOCIO -, INEXISTE POSSE DE COISA OU POSSE 

DE DIREITO REAL LIMITADO (AS UNICAS ESPÉCIES DE POSSE, QUANTO AO CONTEUDO, 

ADMISSIVEIS EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO) SOBRE QUOTA DE SOCIEDADE DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO 

PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE AOS DIVIDENDOS, 

BONIFICAÇÕES, LUCROS E PERDAS E DANOS, SE CABIVEIS ESTAS.” (STF, RE 85271, rel.  

Min. Leitao de Abreu, Segunda Turma, j. 06/04/1984) (grifou-se) 
211 PENTEADO, op. cit., p. 470-471. 
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no exercício de poder de fato sobre direitos reais limitados diversos da propriedade. 

Embora, realmente, utilize-se a denominação posse de direito para indicar as situações em 

que a posse surge a partir de uma relação entre pessoas212 e nas quais há apenas a 

exteriorização de direitos reais limitados (e não de todas as faculdades inerentes ao direito 

de propriedade), não se pode confundir os conceitos. 

O objeto da posse, nesse último caso, permanece o mesmo, ou seja, ainda é a coisa, 

tida como o bem corporificado, passível de apreensão material. Diferencia-se da posse de 

coisa apenas por esta conferir ao possuidor o exercício de todos os poderes inerentes à 

propriedade, enquanto na posse de direito exterioriza-se apenas o exercício de alguns 

deles, conferidos ao possuidor direto, permanecendo o possuidor indireto no exercício dos 

demais. Confira-se o que Moreira Alves escreve a este respeito: 

Como já se acentuou, [...], o Código Civil brasileiro se refere expressamente à 

posse de direitos, seguindo a dicotomia tradicional – posse da coisa (possessio 

rei) e posse de direito (possessio iuris). 

Ambas não apresentam diferença quanto ao sujeito e ao objeto, mas divergem no 

tocante à relação entre aquele e este: na posse da coisa, o possuidor se utiliza da 

coisa de forma exclusiva como o faria se fosse proprietário; na posse de direito, 

essa utilização é mais restrita, limitando-se – à semelhança dos direitos reais 

limitados – a algumas utilidades da coisa. Por isso, tendo em vista o paralelismo 

com o direito real correspondente [...], posse de coisa e posse de direito, no 

direito moderno, têm igual natureza, mas diferem no concernente à extensão e à 

intensidade da relação entre o sujeito e o objeto; seus pressupostos, porém, são 

exatamente os mesmos: quem pode ser sujeito da posse da coisa pode sê-lo da 

posse de direitos, bem como a coisa, e só ela, é que é objeto de uma e de outra.213 

E ainda Arnoldo Wald214: 

Já vimos que não há, na realidade, posse de direitos e que toda posse é de coisas, 

denominando-se apenas, por convenção, posse de direito aquela que apresenta o 

exercício de um direito real distinto da propriedade. 

Se, como visto, a posse anterior da coisa é também condição necessária ao 

surgimento do direito de retenção, não sendo esta reconhecida sobre bens imateriais, não 

há mais que se perquirir acerca da possibilidade de retenção de bens incorpóreos. 

Acrescente-se, ademais, que ainda que não fosse essa a solução largamente adotada 

pelo direito brasileiro, seria inviável que um bem incorpóreo fosse objeto do direito de 

retenção. Isso porque a prestação que incumbe àquele que “possui” bem incorpóreo é de 

fazer ou não fazer, assim, por exemplo, o “possuidor” de um direito pode exercê-lo ou não, 

_______________ 
212 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: estudo dogmático. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. 2., t. 1., 

p. 27-37. 
213 Ibidem, p. 150-151. 
214 WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, v. 3: 

Direito das Coisas, p. 61. 



60 

 

transferi-lo a outrem ou não (fazer ou não fazer). Ao contrário, o direito de retenção apenas 

incide quando há uma obrigação de restituir, pois apenas nesse caso é que o possuidor 

efetivamente terá o dever de entregar o bem a outrem, dever este que será retardado pelo 

exercício da retenção.  

Como defende Medeiros da Fonseca215, nosso ordenamento não incorporou o 

instituto nos amplos termos formulados pela doutrina e pelo Código alemães, em que é 

concebido como a faculdade de recusar qualquer prestação. Filiamo-nos, ao invés, às 

teorias e modelos franceses e italianos, os quais apenas concedem o direito de retenção 

quando há obrigação de restituir (dar) um bem. 

Depois, não se constata nos pretensos casos de retenção de bens incorpóreos, ao 

contrário do que entende Montessori216, uma razão lógica que explica a concessão do 

direito de retenção: a privação da coisa. Ora, para constranger o devedor ao pagamento, 

concede-se ao credor a faculdade de manter-se em poder da coisa de interesse daquele. No 

caso dos bens incorpóreos, nada impede que o concedente exerça o direito, mesmo sem 

quitar crédito que, eventualmente, surja contra ele; portanto, não há a privação essencial ao 

direito de retenção.    

De qualquer forma, difícil mesmo é visualizar uma situação envolvendo a posse de 

um direito em que se poderia pretender ver aplicado o direito de retenção. Olavo de 

Andrade, ao afirmar a possibilidade de a retenção operar-se sobre coisa incorpórea, dá 

exemplo pouco convincente de tal situação. Menciona a detenção de “direitos do devedor 

do retentor quando representados por titulos” 217, porém, neste caso, o que se retém são os 

títulos, não o direito, o que o próprio autor implicitamente reconhece ao exigir que os tais 

direitos sejam representados por títulos (papéis) para que se exerça o direito de retenção218. 

Percebe-se, assim, que, além de doutrinariamente refutada, a hipótese de retenção 

de bem incorpóreo não encontra também qualquer aplicação prática, devendo-se concluir, 

_______________ 
215 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

198. 
216 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 49. 
217 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 49. 
218 Assim, por exemplo, é que Barclay fala em retenção da letra de câmbio em garantia do valor nela 

expresso. O que é retido é o título, não o valor nele expresso. BARCLAY, Thomas; DAINVILLE, 

Emmanuel. Les effets de commerce dans le droit anglais : la lettre de change, le chèque et le billet à 

ordre comparés avec les principales législations étrangères, suivi d'une traduction de la loi anglaise du 18 

août 1882 et des principaux articles de la loi du 10 août 1882 sur la capacité de la femme mariée en 

Angleterre. Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel, 1884, p. 34-35. 
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portanto, que apenas podem ser retidas as coisas em sentido estrito (bens)219. 

4.1.1.2  Bens existentes 

Considerando-se que o direito de retenção, nos dizeres de Ramponi220, nada mais é 

que o protraimento, a título novo, do direito de “detenção” do bem para além do momento 

em que deveria ter cessado, percebe-se que necessariamente a detenção ou posse do bem, 

como se verá mais adiante, deve ser anterior ao nascimento desse direito, o qual apenas a 

manterá válida por mais tempo.  

Assim, não há como se exercer direito de retenção sobre coisa futura, porquanto 

faltará ao credor, além da própria coisa, também a apreensão material, que acabamos de 

concluir ser-lhe essencial. 

4.1.1.3  Bens móveis ou imóveis 

É indiferente ao direito de retenção ser o bem móvel ou imóvel, e nisto há consenso 

entre os doutrinadores221, pois, como ensina Ramponi,  

Na verdade, as razões que justificam o direito de retenção como garantia quer do 

crédito pelas despesas feitas ou prejuízos sofridos pelo detentor, quer do crédito 

de uma prestação correspectiva à devida prestação [de restituição] da coisa, 

podem militar igualmente em relação às coisas móveis com às imóveis.222  

A única exceção a esse consenso que se noticia é aquela formulada por 

Duranton223, para quem, em face das normas contidas no Código Civil francês, ao 

mandatário que adquiria coisa em nome do mandante seria ou não concedido o direito de 

retenção sobre ela, de acordo fosse, respectivamente, móvel ou imóvel. Para o autor, 

justificar-se-ia a concessão apenas no caso de compra de bem móvel por aplicação 

_______________ 
219 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 314. 
220 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

149. 
221 GISLAIN, Ferdinand. Des impenses et du droit de rétention. Bruxelles : A. Labroue, 1854, p. 10. 
222 RAMPONI, op. cit., p. 153. No original: “Per vero le ragioni, che giustificano il diritto di ritenzione quale 

garanzia vuoi del credito per spese fatte o perdite subite dal detentore, vuoi del credito d’uma prestazione 

corrispettiva ala dovuta prestazione dela cosa, possono militare ugualmente in ordine alle cose mobili 

come alle immobili”.  
223 DURANTON, Alexandre. Cours de droit civil français: suivant de Code civil. 3ème ed. Paris: Alex-

Gobelet, 1834, t. 18, p. 265-268. 
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analógica do dispositivo que conferia ao depositário o jus retentionis, sendo que não havia 

qualquer previsão que a autorizasse em se tratando de bem imóvel. 

Essa objeção, contudo, não se sustenta face ao direito brasileiro, porquanto há 

previsão expressa no Código Civil de 2002 (art. 681) concedendo ao mandatário o direito 

de retenção e esta não faz distinção quanto à espécie do bem retido. 

Ademais, uma simples análise dos casos em que é expressamente previsto o direito 

de retenção no Código Civil – mandato, depósito, locação, comissão, transporte, posse de 

boa-fé, etc. – permite concluir que em nenhum deles há uma restrição à possibilidade de o 

direito de retenção ser exercido sobre bem móvel ou imóvel, devendo-se atender, óbvia e 

unicamente, aos limites das próprias figuras a que aparece associado. 

4.1.1.4  Bens fungíveis e infungíveis 

Outro grande debate desenvolvido com relação ao objeto do direito de retenção diz 

respeito à sua fungibilidade. 

No tocante aos bens infungíveis não há dúvida de que podem ser objeto de 

retenção, pois são individualizados, certos e determinados, características que, para a 

maioria dos doutrinadores, são indispensáveis ao reconhecimento do jus retentionis. 

Aduzem eles que só quando presentes tais características é que existiria, a rigor, a coisa 

devida224, pois se saberia com precisão o que deve ser restituído e com o que se deve ligar 

o crédito do retentor. 

Em posição intermediária, firmou-se Paulo de Lacerda quando diz que se deve 

entender que a coisa retida, assim como no penhor, passa a ser considerada “corpo certo” a 

partir do momento em que começa o exercício do direito de retenção, tornando-se, então, 

infungível225. Dessa forma, ainda que a prestação de dar tenha como objeto bens 

indeterminados, iniciada a retenção, estes tornam-se infungíveis, devendo ser devolvidos 

ao devedor após o pagamento da dívida, pois o direito de retenção apenas confere ao 

_______________ 
224 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 166. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi 

Niccolai, 1898, v.1, p. 174. PLANIOL, Marcel; RIPERT, Georges; ESMEIN, Paul. Traité pratique de 

droit civil français. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1952, v. 2, p. 597. 
225 PAULO DE LACERDA, Do Direito de Retenção. Gazeta Jurídica, vol. 28. São Paulo: [  ], 1902, pp. 301-

318 apud FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 

1957, p. 201. 
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credor a possibilidade de retardar a entrega para momento posterior, não de mudar a 

prestação, a qual já havia sido escolhida e determinada no momento em que se iniciou a 

retenção. 

É possível ir mais além, afirmando expressamente ser possível a retenção de bens 

fungíveis, sem que disso decorra qualquer prejuízo às partes. Isso porque já é bastante 

delimitado e específico o objeto do direito de retenção, ao contrário do que alegam os 

defensores da infungibilidade da coisa retida. Além de aquele direito recair, como dito, 

apenas sobre os bens: (i) em poder do credor; (ii) que deveriam ser restituídos e (iii) que 

têm relação com o crédito surgido; percebe-se, ademais, que em todos os casos nos quais 

ordinariamente reconhece-se o direito de retenção – como no mandato, no depósito, no 

transporte e na locação, por exemplo –, há um ato anterior do credor, relacionado à coisa 

retida, que serve à sua individuação – naqueles exemplos, o exercício do mandato, a 

guarda, o transporte, a própria locação, todos relacionados à coisa que será posteriormente 

retida –, sendo difícil visualizar um caso em que não se possa, de antemão, já identificar 

sobre qual objeto recairá a retenção. Conclui-se, dessa forma, não haver motivo para 

excluir-se a possibilidade de retenção de bens fungíveis. 

Não se pode objetar a essa concepção que apenas seria aplicável para os casos em 

que se tem uma conexidade jurídica entre a coisa e crédito (ou seja, em que o crédito nasce 

da mesma relação jurídica pela qual a posse do bem fora entregue ao credor), já que, 

presente a conexidade material (em que o crédito surge por conta de despesas ou prejuízos 

ocasionados pela própria coisa), necessariamente deve ser determinado de antemão o bem 

sobre o qual recairá a retenção.  

Tome-se, por exemplo, um locatário de mesas e cadeiras para festas. Essas mesas e 

cadeiras são exatamente iguais a milhares de outras pertencentes à locadora e são bens 

fungíveis. Se algumas tombam com uma rajada de vento, sem culpa do locatário, e têm 

seus pés quebrados, incumbe ao locador o conserto. Contudo, se o locatário, por pressa, 

realizar as benfeitorias necessárias, terá o direito de reter justamente os utensílios 

consertados. Há, portanto, uma clara identificação dos objetos sobre os quais pode recair o 

direito de retenção. 

Ou ainda, se o depositário de sacas de café percebe que seus invólucros estão 

rasgando e conserta-os, tem o direito de retenção sobre aqueles bens depositados.  
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A única exceção, portanto, que se admite quanto à retentividade226 das coisas 

fungíveis diz respeito aos casos em que é possível ocorrer a compensação dos créditos, 

pois, conforme acima defendido, sempre que estiverem preenchidos concomitantemente os 

requisitos para incidência de uma e outra figuras, deve prevalecer a compensação, que é 

meio satisfatório e não mera garantia. 

Vale ressaltar que a possibilidade de dinheiro ser objeto de retenção foi ponto 

bastante debatido entre os doutrinadores, sem que se chegasse a um consenso. 

Ramponi, por exemplo, refutando qualquer possibilidade de reter-se bem 

fungível227, ao discorrer sobre os ordenamentos e a doutrina que incluem o dinheiro dentre 

os possíveis objetos de retenção, entende que esses o fazem considerando o instituto em 

seu sentido lato, qual seja, aquele insculpido no BGB que reconhece o direito de retenção 

toda vez que se recusa uma prestação (qualquer que seja a sua natureza) até o 

adimplemento da contraprestação. 

Pela negativa também se manifestam expressamente Butera228 e J. X. Carvalho de 

Mendonça229, o qual afirma que nesse caso operar-se-á a compensação dos créditos. 

José da Silva Costa230, ao contrário, admite o direito de retenção sobre todas as 

coisas móveis, inclusive o dinheiro, sem qualquer limitação, ou seja, para ele, ainda que 

concorram os requisitos para a compensação poder-se-á reter o dinheiro como mera 

garantia do crédito. 

Olavo de Andrade nega a possibilidade de retenção de somas em dinheiro apenas 

na esfera comercial, admitindo-a, contudo, em matéria cível231. 

Medeiros da Fonseca232, por sua vez, admite a possibilidade de incluir-se o dinheiro 

_______________ 
226 A palavra é listada na versão online do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – VOLP (acessível 

no endereço http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario) e seu significado e emprego 

no sentido utilizado no texto foram referendados pela ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, em 

resposta por mensagem eletrônica datada de 14/12/2015, a questionamento encaminhado por meio de seu 

site. 
227 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

175. 
228 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 166-169. 
229 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8., p. 178. 
230 COSTA, José da Silva. Direito commercial maritimo. 2. ed. Paris: Société générale d´impression, 1912, 

t. 2, p. 274-275. 
231 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 38. 
232 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

201. 
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no campo de aplicação do instituto ao ponderar que nos casos em que o crédito do 

possuidor é ilíquido não poderia ocorrer compensação, restando ao credor socorrer-se do 

direito de retenção como garantia de seu crédito até que se dê a liquidação. Para o autor, o 

fato de a lei referir-se genericamente à possibilidade do mandatário exercer o direito de 

retenção sobre o objeto do mandato, sem limitar a natureza deste objeto, autorizaria a 

retenção também de dinheiro, confirmando sua opinião. 

Razão assiste-lhe, porém não só nos casos de iliquidez do crédito é que não se 

operará a compensação.  

A compensação legal pode não ocorrer, então, por diversos motivos, sendo 

aplicável o direito de retenção. O primeiro deles diz respeito ao não preenchimento de 

algum dos requisitos essenciais ao seu surgimento233, dentre eles, a liquidez dos créditos. O 

segundo relaciona-se aos casos em que a lei expressamente exclui a possibilidade de 

compensação234, dentre os quais se ressalta a hipótese de uma das dívidas originar-se de 

comodato ou depósito. Especialmente nesse último caso, em que é expressamente 

concedido ao depositário o direito de retenção, mesmo concorrendo créditos pecuniários 

líquidos, não haverá compensação, mas, sim, retenção. 

Cabe advertir, por fim, que mesmo nos casos em que não foram preenchidos alguns 

dos requisitos essenciais à compensação legal, poder-se-á extinguir os créditos recíprocos 

do retentor e do devedor por meio da figura da compensação contratual caso as partes 

tenham pactuado nesse sentido235, o que também afasta a possibilidade de invocação do 

direito de retenção. 

A discussão, embora pareça teórica, é de grande importância prática. Ao analisar-se 

as decisões dos Tribunais Superiores referentes ao direito de retenção, depara-se com 

muitos julgados236 referentes à retenção de parcelas pagas quando da resilição de 

_______________ 
233 A esse respeito, ver art. 369, CC/02. Também VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em 

geral. 4. reimpr. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2009, vol. 2, p. 200-220. 

 A compensação pode também não se operar por vontade das partes, que podem não possuir interesse em 

sua alegação. Entende-se, porém, que nessse caso não poderá igualmente ser invocado o direito de 

retenção, pois se a parte expressa sua vontade no sentido de não extinguir o crédito, também não pode 

pretender reter o bem em garantia, já  que a compensação prefere à retenção.  
234 Art. 373 do Código Civil de 2002. 
235 VARELA, op. cit., p. 227-229. 
236 Por exemplo: “AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO 

CONTRATUAL. INICIATIVA DA COMPRADORA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 

83/STJ. [...]. 3. Em face da desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores pagos, com a 

retenção de percentual destinado à indenização da empresa vendedora, arbitrado na origem dentro dos 

parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ e nos limites do contratualmente estipulado. 4. Agravo 
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compromissos de compra e venda imobiliários. Esses casos são todos tratados sob a égide 

da “retenção”, porém não devem ser confundidos com o direito objeto deste estudo. A 

“retenção” a que se faz menção não se dá a título de garantia, como exercício do direito de 

retenção, mas sim a título definitivo, como forma de pagamento. O alienante deixa de 

restituir parte do valor pago a título de indenização, operando-se, pois, a compensação237. 

4.1.1.5  Bens singulares e coletivos 

Afirma Butera238 independer para o exercício do direito de retenção que os bens 

sejam singulares ou coletivos. 

Com relação aos bens singulares e às universalidades de fato não causa estranheza 

tal afirmação, já que é perceptível sua materialidade. Nem pode ser afastada a 

possibilidade de retenção destas últimas com base no argumento de que o possuidor não 

pode ser constrangido a restituir os elementos singulares que formam a universalidade, 

pois uma das características do direito de retenção é ser indivisível, o que permite que ele 

retenha todas as coisas em seu poder até a integral quitação do débito. 

A possibilidade de as universalidades de direito serem incluídas dentre as coisas 

passíveis de retenção já gera maior desconforto e deve ser melhor analisada. O art. 91 do 

Código Civil define as universitas rerum como “o complexo de relações jurídicas, de uma 

pessoa, dotadas de valor econômico”. São comumente identificados como tais a herança, o 

estabelecimento comercial e o patrimônio. 

Tendo em vista que as universalidades de direito englobam direitos e deveres, que 

são bens incorpóreos, não se pode exercer o direito de retenção sobre esses, mas apenas 

sobre os bens corpóreos que a constituem, os quais serão retidos de forma autônoma. 

                                                                                                                                                    
regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 731.877/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, j. 01/09/2015). 

No mesmo sentido, STJ, AgRg no AREsp 730.520/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 

25/08/2015. 
237 A menção feita pelos tribunais à “retenção” no caso retratado é atécnica, significa a mera não restituição 

do valor pago, o que decorre da compensação e não do exercício do direito de retenção propriamente dito. 
238 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 151. 
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4.1.1.6 Bens divisíveis ou indivisíveis 

Tampouco parece ser um obstáculo à retenção do bem ser ele divisível ou 

indivisível. Apenas é preciso notar que, se o direito de retenção é exercido por dois ou mais 

retentores ou em face de dois ou mais devedores, o objeto tornar-se-á indivisível ainda que 

por sua natureza não o seja, pois os retentores têm o direito de conservar todo o bem retido 

até o pagamento de toda a dívida, conforme será exposto no item 6.2. 

4.1.1.7  Bens in commercio e extra commercio. Bens inalienáveis e impenhoráveis. 

Não tendo sido incorporada ao Código Civil de 2002 a distinção entre bens dentro e 

fora do comércio, não cabe aqui discorrer sobre sua retentividade239, porém aproveita-se a 

discussão que se desdobrou por conta dessa matéria. 

4.1.1.7.1  Bens inapropriáveis 

A doutrina sempre foi unânime em reconhecer que apenas as coisas in commercio 

poderiam ser objeto do direito de retenção, porquanto eram passíveis de apropriação. 

A maior implicação dessa discussão, em tempos atuais, diz respeito à possibilidade 

de retenção de bens públicos, questão, inclusive, que constitui objeto de grande parte dos 

acórdãos dos Tribunais Superiores relativos à matéria do direito de retenção.  

O art. 100 do Código Civil prevê que os bens de uso comum do povo e de uso 

especial são tidos por inalienáveis, enquanto o art. 102 do CC dispõe que os dominicais são 

passíveis de alienação. Ademais, estabelece a Constituição Federal que os imóveis 

públicos não podem ser adquiridos por usucapião (art. 183, §3º) e a Súmula nº 340 do 

Supremo Tribunal Federal240 prevê que essa impossibilidade aplica-se também aos bens 

_______________ 
239 Trata-se, contudo, de critério ainda inserido na legislação estrangeira, vide novo Código Civil argentino, 

artigo 2588, in verbis: “Toda cosa que esté en el comercio puede ser retenida, siempre que deba restituirse 

y sea embargable según la legislación pertinente”. (Todo coisa que esteja em comércio pode ser retida, 

sempre que deve ser restituída e seja embargável segundo a legislação pertinente – traduziu-se). 
240 “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser 

adquiridos por usucapião” (STF, Súmula 340, Seção Plenária, julgado em 13/12/1963, Publicação: 
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dominicais. 

 A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, então, nega ao 

ocupante do imóvel público o direito de retenção, pois entende que este exerce sobre os 

bens públicos mera detenção e não posse. Confira-se: 

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR 

PARTICULARES. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. [...] 7. A indenização por benfeitorias prevista no art. 

1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo 

proprietário. Inadmissível que um particular retenha imóvel público, sob 

qualquer fundamento, pois seria reconhecer, por via transversa, a posse privada 

do bem coletivo, o que está em desarmonia com o Princípio da Indisponibilidade 

do Patrimônio Público. [...] 9. Finalmente, a indenização por benfeitorias ou 

acessões, ainda que fosse admitida no caso de áreas públicas, pressupõe 

vantagem, advinda dessas intervenções, para o proprietário (no caso, o Distrito 

Federal). Não é o que ocorre em caso de ocupação de áreas públicas. [...] 11. 

Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que 

enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do Princípio da 

Boa-Fé Objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a 

garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público. 12. Recurso 

Especial provido. (REsp 945055/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, j. 02/06/2009) 

 

PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - IMÓVEL FUNCIONAL - OCUPAÇÃO IRREGULAR - 

INEXISTÊNCIA DE POSSE - DIREITO DE RETENÇÃO E À 

INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

EFEITO INFRINGENTE - VEDAÇÃO. [...] 3. A ocupação de área pública, 

quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera 

detenção. 4. Se o direito de retenção ou de indenização pelas acessões realizadas 

depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da 

inexistência desta, admitir o surgimento daqueles direitos, do que resulta na 

inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias. 

5. Recurso não provido. (REsp 863.939/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, j. 04/11/2008) 

 

Ainda recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reiterou esse entendimento no 

julgamento do AgRg no REsp 1470182/RN241. 

Esse posicionamento, contudo, encontra alguns obstáculos face à doutrina atual242. 

De fato, tem-se que, como será analisado no item 4.1.2.1 abaixo, não é concedido o direito 

                                                                                                                                                    
Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal – Anexo ao Regimento Interno. 

Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 149). 
241 In verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. ART. 535, II DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. BEM PÚBLICO. 

OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES. INEXISTÊNCIA. 

[...] 2. Restando configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera 

detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de retenção por benfeitorias e o almejado pleito 

indenizatório à luz da alegada boa-fé. [...]”. (AgRg no REsp 1470182/RN, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2014). 
242 Leiva Fernández já defendia a possibilidade de retenção de bens públicos quando a posse deles tivesse 

sido obtida licitamente pelo retentor (LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho de retención: 

Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría general. Retención irregular o anómala. Faculdade de 

retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 297-298). 
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de retenção ao detentor no ordenamento jurídico brasileiro, porém alguns entendimentos há 

de que pode haver posse de bens públicos e não mera detenção. Senão vejamos. 

Moreira Alves, citando o Estatuto da Terra e o Decreto-lei n. 9.760/46, dentre 

outros que fazem expressa menção à posse de terras públicas, sustenta que se deveria 

admitir a posse de bens dominicais243. 

Ademais, o Enunciado 304 emitido na IV Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal244, alterando o Enunciado 83 proferido na I Jornada, dispôs que eram 

“aplicáveis as disposições dos §§ 4º e 5º do art. 1.228 do Código Civil às ações 

reivindicatórias relativas a bens públicos dominicais, mantido, parcialmente, o Enunciado 

83 da I Jornada de Direito Civil, no que concerne às demais classificações dos bens 

públicos”. Tendo em conta que os mencionados parágrafos fazem alusão, igualmente, à 

posse do bem, confirma-se o posicionamento já expressado por Moreira Alves. 

Acrescente-se que o autor admite ainda a posse de bens de uso especial e comum 

aos particulares, nos casos em que o Estado lhes assegura “o uso privativo sobre parcela do 

bem público de uma dessas categorias”245 por meio de autorização, permissão ou 

concessão de uso. É o que ocorre, por exemplo, no espaço ocupado por banca de jornal em 

calçada. Ao particular, embora não exerça a posse ad usucapionem, é garantida uma 

proteção possessória contra terceiros e contra o próprio Poder Público, desde que o título 

de utilização não seja precário. 

Nesse sentido, disserta Menezes Cordeiro246: 

Questão diferente é a de facultar, ao particular concessionário do uso privativo 

do domínio público, certos meios próprios de Direito das coisas e, em particular, 

os meios possessórios. Trata-se duma questão a debater em Direitos Reais. 

Adiantamos todavia que a posse e a defesa possessória – e cuja origem seria, 

hoje, qualificada como administrativa! – nada têm que repugne ao interesse 

público e aos princípios básicos da Administração Pública. O particular privado 

ou perturbado, por outros particulares, no seu gozo legítimo do bem público (na 

sua posse!) poderá, pois, defender-se usando meios possessórios. 

Esses últimos posicionamentos são mais adequados, dada a alienabilidade dos bens 

dominicais e a possibilidade de concessão, permissão ou autorização de uso privado dos 

_______________ 
243 ALVES, José Carlos Moreira. A Detenção no Direito Civil Brasileiro: conceito e casos. In: CAHALI, 

Yussef Said [coord.]. Posse e Propriedade: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1987 p. 1-32, 

cit. p. 27-29. 
244 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Jornada de Direito Civil. Brasília: CFJ, 2007, p. 67.  
245 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: estudo dogmático. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. 2. t. 1., p. 

170-171.  
246 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2002, v. 

1, t. 2, p. 55.  
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bens de uso especial e comum. Dessa forma, podendo ser possuídos, poderão também ser 

retidos247. 

Observa-se somente que o direito de retenção, nesses casos, somente será 

concedido ao possuidor de boa-fé, por disposição do art. 1.219, CC, ou seja, àquele que 

tiver justo título para possuir o bem, nos termos da Lei nº 8.666/93, e desde que as 

benfeitorias sejam necessárias ou úteis à Administração Pública248. 

Pode-se dizer, inclusive, que essa conclusão coaduna-se de certa forma com as 

opiniões de Guillouard249, Butera250 e Ramponi251, os quais entendiam ser passíveis de 

retenção os bens públicos, desde que não se afetasse a finalidade pública do bem ou sua 

destinação ao uso público252. 

_______________ 
247 Há, inclusive, acórdão do STJ em que, a contrario sensu, se admite a possibilidade de retenção por 

benfeitorias de bens com permissão de uso. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

CAUTELAR PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE PENDENTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. SÚMULAS 634 E 

635/STF. URGÊNCIA E TERATOLOGIA NÃO COMPROVADAS. EXTINÇÃO DO FEITO. [...] 4. 

Também não houve demonstração da teratologia do acórdão recorrido. O direito de retenção do imóvel 

foi negado, dentre outras razões, em virtude de o termo de permissão de uso do bem público ter sido 

revogado desde 2001, havendo ocupação irregular do mesmo há quase dez anos. Segundo a 

jurisprudência do STJ, a revogação do termo de permissão de uso descaracteriza a boa-fé do 

possuidor,transformando a posse em mera detenção. A partir daí, não há direito de retenção pelas 

benfeitorias úteis e necessárias. [...] 7. Agravo regimental não provido” (AgRg na MC 16499/RJ, rel. 

Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 11/05/2010). 
248 Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO- 

OCORRÊNCIA.TERRACAP. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO DE 

GARAGEM A SER DEMOLIDA. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. BENFEITORIA 

INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA. [...] 3. A alegada boa-fé da ocupante, que ensejaria indenização pelas 

benfeitorias úteis e necessárias, não pode ser aferida em Recurso Especial, pois foi afastada 

peremptoriamente pelo Tribunal de origem com base na prova dos autos (Súmula 7/STJ). 4. A Corte 

Distrital inadmitiu a indenização das alegadas benfeitorias (garagem construída) porque deverão ser 

demolidas, o que demonstra a inexistência de benefício em favor do proprietário reivindicante [...]” (STJ, 

REsp 425416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/08/2009, DJe 15/12/2009). 
249 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 342-345. 
250 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 171-172: “La cosa, su cui 

cade il diritto di ritenzione, può appartenere a qualsiasi creditore e quindi ache alle pubbliche 

amministrazioni, [...], per i loro beni patrimoniali. [...]. Vi sono, tuttavia, dei casi, nei quali, conviene 

decidere che il diritto di ritenzione non può essere opposto alle pubbliche amministrazioni. Ciò si verifica 

ogni qualvolta, in forza di una tale accezione, si paralizzano i pubblici servizi”. (A coisa, sobre a qual 

recai o direito de retenção, pode pertencer a qualquer credor e, assim, até à Administração Pública, [...], 

por seus bens patrimoniais. [...]. Há, todavia, casos em que convém decidir que o direito de retenção não 

pode ser oposto à Administração Pública. Isto se verifica sempre que, por força de uma tal exceção, são 

paralizados os serviços públicos - traduziu-se). 
251 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

176-180.  
252 Exceção interessante deve ser feita também com relação a julgado do STJ que, diante da inércia do Estado 

em pleitear a retirada dos ocupantes do imóvel público, considerou presente a má-fé recíproca para 

determinar a possibilidade de retenção pelas acessões introduzidas no bem (REsp 170.613/RS, rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 03/06/2004). 



71 

 

4.1.1.7.2  Bens inalienáveis e impenhoráveis 

A retentividade dos bens in commercio impenhoráveis e inalienáveis foi bastante 

discutida pelos doutrinadores estrangeiros e nacionais. 

Houve (i) quem sustentou a irretentividade de ambos253; (ii) quem afirmou ser 

absoluta a irretentividade dos inalienáveis e relativa a dos impenhoráveis254; (iii) quem se 

posicionou, ao contrário, pela irretentividade absoluta dos impenhoráveis e relativa dos 

inalienáveis255; e, por fim, (iv) aqueles que optaram pela irretentividade relativa de 

ambos256. 

Butera257, em posição intermediária, entende que, caso seja a inalienabilidade 

apenas relativa, poderá eventualmente haver também irretentividade, e defende a 

impossibilidade de retenção dos bens dotais na medida em que prejudique a renda familiar. 

Não obstante, admite, sem qualquer restrição, a retenção de bens impenhoráveis, 

afirmando que as limitações impostas à penhora não podem ser estendidas ao direito de 

retenção, no que é acompanhado por Heredia de Onís258. 

Na última categoria listada, enquadra-se Ramponi259, o qual defendeu, em primeiro 

lugar, que pelo fato da retenção não importar nem na expropriação e nem na alienação do 

bem retido não se poderia falar simplesmente em irretentividade dos bens inalienáveis e 

impenhoráveis (ou, no termo por ele empregado, “impassíveis de execução forçada”). 

Após tal constatação, passa à análise de uma segunda questão, qual seja, se pode derivar da 

mesma causa que justifica a inalienabilidade ou a impenhorabilidade do bem também sua 

irretentividade. 

_______________ 
253 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 178.  
254 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 312-313, 342-343. 
255 BARRY, Paul. Le droit de rétention en droit civil français. Paris: Arthur Rousseau, 1900, p. 123-124. 
256 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

156-157. PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro 

dos Santos, 1912, p. 163-166. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 202-204. 
257 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 170-171. 
258 HEREDIA DE ONIS, Pablo Beltran de. El derecho de retención en el Código civil español. Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 1955, p. 73-74. 
259 RAMPONI, op. cit., p. 152-162. Também nesse sentido pode-se extrair a opinião de Bobes, para quem a 

inalienabilidade não exclui de imediato a retenção, que poderá ser exercida sempre que não atente contra 

o fim resguardado por aquela (BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. 

Giard et Brière, 1913, p. 148). 
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Respondendo a essa segunda pergunta, o autor conclui que as razões da 

inalienabilidade podem eventualmente dar causa também à irretentividade dos bens, e o faz 

a partir da análise de dois casos de inalienabilidade: o do dote e o dos bens públicos, cujas 

causas justificariam também a irretentividade quando, respectivamente, a retenção afetar o 

sustento da família e a finalidade pública do bem. Ademais, quanto à impenhorabilidade, 

conclui que pode decorrer da sua causa justificadora, e nos mesmos limites reconhecidos 

por ela, também a irretentividade do bem. 

Carneiro Pacheco260 e Medeiros da Fonseca261 partilham, corretamente, da opinião 

de Ramponi. De fato, o direito de retenção é meio de garantia do crédito e pode ser 

exercido sobre todos os bens. Assim sendo, e não havendo na legislação qualquer limitação 

à qualidade da coisa retida, são, a priori, passíveis de constituírem objeto do direito de 

retenção as coisas inalienáveis e impenhoráveis. Ocorre que, como já exposto, tal 

retentividade não é absoluta, devendo-se analisar, caso a caso, se a causa ou finalidade que 

ditou a impenhorabilidade ou inalienabilidade do bem não exclui também a sua 

retentividade. 

No caso mais evidente de impenhorabilidade, que é dos bens de família, por 

exemplo, entende-se inoponível o direito de retenção, pois a finalidade buscada pela lei ao 

instituí-la foi a de resguardar os bens mínimos à subsistência da família262, a exemplo do 

que os antigos doutrinadores citados dispuseram sobre os bens dotais, e a mera retenção 

desses bens já afeta negativamente tal finalidade263. 

_______________ 
260 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 163-166. 
261 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

202-204. Partilha da mesma opinião LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho de retención: 

Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría general. Retención irregular o anómala. Faculdade de 

retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 299-302. 
262 Nesse sentido, discorre Álvaro Villaça de Azevedo (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Bem de Família: com 

comentários à Lei 8.009/90. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 15): “O bem de família 

representa um meio de assegurar essa mais cara instituição, quanto ao mínimo necessário, quanto ao 

mínimo suficiente à sua existência, equilibrando os interesses particulares com os coletivos”. Também em 

sentido semelhante, BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et 

Brière, 1913, p. 146-148. 

 Há autores, ainda, que admitindo a retenção dos bens fora de comércio, entendem aplicável um 

balizamento dessa extensão pela ordem pública (CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; 

CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 

465-466). 
263 A esse respeito, note-se o que foi recentemente decidido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça acerca da impossibilidade de sequestrar-se bem de família: “PROCESSUAL CIVIL. BEM DE 

FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SEQÜESTRO. IMPOSSIBILIDADE ADJETIVA. [...] 2. Nas 

razões recursais, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 1º e 3º da Lei n. 8.009/90, ao 

argumento de que foi afastada a possibilidade de seqüestro de bem imóvel do recorrido em razão de 

alegada impenhorabilidade própria dos bens de família, sendo que, a seu ver, não se confundem os 
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4.1.1.7.3 O art. 594 do Código de Processo Civil de 1973 

 As conclusões delineadas nos subitens acima quanto à retentividade dos bens 

públicos e das coisas inalienáveis e impenhoráveis podem ser questionadas quando 

confrontadas com o artigo 594 do Código de Processo Civil de 1973264, assim redigido: 

Art. 594. O credor, que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa 

pertencente ao devedor, não poderá promover a execução sobre outros bens 

senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder. 

A disposição do Código de Processo Civil, pois, privilegia uma visão ativa do 

direito de retenção e, a princípio, determina que o bem retido servirá obrigatoriamente à 

satisfação do crédito do retentor, o que impediria a retenção de bens que não podem ser 

alienados ou adjudicados265. 

Ocorre, contudo, que a disposição contida no referido artigo não pode ser admitida 

de forma absoluta. 

Em primeiro lugar, é ampla a gama de objetos que podem ser retidos, desde 

documentos até dinheiro, não sendo necessário que tenham valor nominal alto para que 

sejam retidos. Coisas de baixo ou nenhum valor monetário podem ser retidas sem maiores 

problemas266, o que afastaria a obrigatoriedade do comando. Pense-se, nesse sentido, na 

hipótese do mandatário, que poderá reter documentos decorrentes do mandato até ser pago. 

Não seria razoável e nem lícito obrigá-lo a executar os referidos documentos.  

Depois, é preciso ressaltar que, embora seja amplamente reconhecida a 

                                                                                                                                                    
institutos do seqüestro e da penhora. 3. Embora sejam institutos distintos, seqüestro e penhora, a verdade 

é que, tendo a Lei n. 8.000/90 protegido o bem de família da impenhorabilidade, também o protegeu, por 

via indireta, das medidas acauteladoras que se destinam a resguardar, no patrimônio do devedor, a 

solvência da dívida.  4. Em resumo: o seqüestro tem como fim último resguardar o credor pela 

antecipação de bens aptos a resguardar a solvência final do devedor. E a satisfação do credor se dá pela 

arrematação ou pela penhora, de modo que, vedada a penhora por se tratar de bem de família, está vedado 

também o seqüestro. 5. A teor dos princípios da executividade de forma menos gravosa ao devedor (art. 

620 do CPC) e da estrita necessidade das medidas constritivas, não é possível permitir seqüestro de bens 

que, ao fim e ao cabo, não poderão ser expropriados. 6. Recurso especial não provido” (REsp 

1245466/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/04/2011) (grifou-se). 
264 Art. 793 da Lei n° 13.105/2015. 
265 Tal qual ocorre, por exemplo, no Código Civil português: “Artigo 756.º (Exclusão do direito de retenção) 

Não há direito de retenção: [...] c) Relativamente a coisas impenhoráveis;”; ou no Código Civil suíço: 

“Art. 896 - II. Exceptions - 1 Le droit de rétention ne peut s'exercer sur des choses qui, de leur nature, ne 

sont pas réalisables”. (II. Exceções – 1 O direito de retenção não pode se exercer sobre coisas que, por sua 

natureza, não são liquidáveis ou não possam ser convertidas em dinheiro – traduziu-se). 
266 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005. 
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indivisibilidade do direito de retenção267 e a desnecessidade de haver equivalência ou 

proporção entre o valor do bem retido e o da dívida cobrada como decorrência de seu 

caráter coercitivo268, fato é que no processo de execução tal proporção é relevante, já que 

vige o princípio da menor onerosidade da execução (art. 620 do CPC/73269).  

Segundo tal princípio, a execução deve sempre procurar causar o menor prejuízo ao 

devedor quando por vários meios igualmente idôneos e eficazes puder se realizar270. 

Havendo em seu patrimônio outro bem de valor mais próximo ao da dívida ou cuja 

execução seja de seu interesse, desde que igualmente satisfeitos os interesses do credor 

pela eleição de uma ou outra via271, a execução deverá recair prioritariamente sobre este, 

afastando a aplicação da disposição contida no art. 594. 

Outrossim, é admitida a oposição de embargos à execução fundados no excesso da 

execução (art. 745, inciso III, CPC/73272), bem como a substituição do bem penhorado (art. 

668, CPC/73273), o que demonstra, novamente, que as previsões do art. 594 não são de 

aplicação obrigatória e inafastável. 

Antes de se tratar, pois, de comando de obrigatoriedade, o art. 594 do CPC deveria 

ser interpretado como mera garantia ao retentor, para que não precise indicar bens à 

execução e seja o processo mais célere, garantia esta que não pode ser absoluta274, diante 

dos princípios protetivos dos interesses do devedor no processo de execução e, em 

especial, em atenção à boa-fé objetiva275, sobretudo o dever de lealdade dela decorrente276, 

que informa igualmente o exercício do direito de retenção, como será exposto no item 

_______________ 
267 Vide item 6.2 abaixo. 
268 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 314. 
269 Art. 805 da Lei n° 13.105/2015. 
270 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado: artigo por 

artigo. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 640. ASSIS, Araken de. Comentários ao código 

de processo civil: Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 6, p. 

363-365. 
271 DIDIER JUNIOR, Fredie. Contribuição para o entendimento do art. 620 do CPC (cláusula geral de 

proteção contra o abuso do direito pelo exequente). Artigo disponível em 

http://www.frediedidier.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Contribui%C3%A7%C3%A3o-para-o-

entendimento-do-art.-620-do-CPC-cl%C3% A1usula-geral-de-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-o-

abuso-do-direito-pelo-exequente%C2%B9.pdf, acessado pela última vez em 18.09.2015, às 11:52h. 
272 Art. 917, inciso III, da Lei n° 13.105/2015. 
273 Art. 847 da Lei n° 13.105/2015. 
274 Discorda-se, assim, da peremptoriedade da afirmação feita por Fernando Noronha no sentido de que o 

bem retido sempre deverá ser o primeiro a ser executado (NORONHA, Fernando. Direito das 

obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 209-211). 
275 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2011, p. 853-860. 
276 PASQUALOTTO, Adalberto. A boa-fé nas obrigações civis. In: MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz 

de [coord.]. Faculdade de Direito da PUCRS: o ensino jurídico no limiar do novo século. Porto Alegre, 

EDIPUCRS, 1997, p. 109-136, cit. p. 115.  
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5.1.1.  

No tocante à discussão inicial, tem-se, pois, que sendo a coisa retida bem público, 

inalienável ou impenhorável, é evidente que não poderá ser executada, não apenas por ser a 

execução prejudicial ao devedor, mas por haver causa anterior à retenção que a impede, 

qual seja, a cláusula ou característica intrínseca de inalienabilidade e impenhorabilidade, 

igualmente reconhecida e tutelada pelo Código de Processo Civil.  

Assim, o art. 594 do referido diploma legal deve ser lido, nesses casos, 

sistematicamente, sendo compatibilizado com as demais disposições daquela lei e do 

ordenamento jurídico como um todo que trata da questão da inalienabilidade, 

impenhorabilidade ou mesmo da impossibilidade de execução dos bens públicos. 

Além disso, como anteriormente visto, o direito de retenção propriamente dito, 

objeto deste estudo, tem origem estritamente legal, sendo certo que, à medida que a lei 

concede a garantia especial ao crédito, pode também limitá-la ou mesmo excluí-la. Assim, 

havendo causa legal que limite a aplicação do art. 594 do CPC, esta deve ser respeitada. 

É importante frisar, nesse tocante, que a disposição do art. 594 do Codex processual 

não afasta a retentividade dos bens, mas apenas concede uma vantagem ao retentor de 

valer-se do preço da coisa retida para quitação de seu crédito. Aquele que possui coisa 

pública, inapropriável ou inalienável, portanto, pode normalmente exercer direito de 

retenção sobre elas, nos termos acima delineados, sendo-lhe vedado apenas exigir a 

execução específica do bem, o que em nada afeta a garantia que lhe é concedida por lei. 

Note-se, a esse respeito, que o fato de se ter facilitado a satisfação do crédito do 

retentor, ao liberá-lo de indicar bens  à execução, não atinge ou modifica, pelo menos no 

atual ordenamento brasileiro, a forma como o direito de retenção será exercido, ao 

contrário do que leciona Júlio Gomes277 com relação ao direito português. Isso porque a 

aplicação do art. 594 do CPC depende, necessariamente, de intervenção judicial. O direito 

de retenção, portanto, apenas possibilita ao retentor permanecer na posse do bem, porém 

não lhe concede qualquer direito sobre o valor do bem e tampouco permite sua execução 

extrajudicial278. Não foi reconhecido ao direito de retenção, portanto, no direito brasileiro, 

_______________ 
277 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 5-6. 
278 Já nos Estados Unidos foi declarada inconstitucional a possibilidade de exercício extrajudicial, sem 

qualquer controle jurisdicional da retenção (BROWN, William C. The due process challenge to 

possessory lien enforcement. Tulsa Law Journal, v. 10, n. 415, p. 415-426, 1974-1975). Embora naquele 

país se tenha entendido que mesmo a retenção da posse, sem a execução do bem, fosse inconstitucional, 



76 

 

um caráter satisfativo279. Ele continua a ser exercido nos moldes clássicos, ou seja, apenas 

com função de garantia.   

Assim sendo, a previsão do art. 594 em nada influencia a constituição ou o 

exercício desse direito, atuando apenas na fase executória e, assim, deve compatibilizar-se 

com todas as demais regras incidentes nessa mesma fase.  

Outrossim, o referido artigo não altera a ordem de preferência estabelecida entre os 

credores, mas apenas determina o bem que deverá ser executado pelo credor. Não dá ao 

retentor, portanto, preferência absoluta sobre o valor da coisa retida, o que possibilita a 

retenção de coisas impenhoráveis, inalienáveis ou públicas. 

Ademais, deve-se considerar que, sendo o direito de retenção garantia de origem 

legal280, não deve receber o mesmo tratamento dispensado às garantias reais voluntárias. 

Isso quer dizer que ainda que a legislação preveja281 que os bens dados em garantia devam 

ser sempre executados com preferência quando inadimplido o débito garantido, fato é que 

na retenção não houve uma verdadeira entrega do bem em garantia, ao contrário do que se 

verifica quando, por exemplo, o devedor apresenta um imóvel para garantir hipoteca.  

Destarte, deve ser resguardado ao devedor a possibilidade de indicar outros bens a serem 

executados em atenção aos seus interesses, desde que igualmente úteis à satisfação do 

credor. 

                                                                                                                                                    
tem-se que, no modelo continental seguido pelo Brasil, a simples recusa à devolução do bem não é ilegal, 

apenas eventual pretensão de executar o bem retido sem supervisão judicial é que o seria. 

 Vachez anota em seu livro que, no direito romano, a retenção poderia ser de fato (retentio facti) ou de 

direito (retention juris). A primeira, ligada essencialmente à posse do bem, sem a  qual não sobrevivia a 

garantia e que não permitia a venda do bem para satisfação do credor. A segunda, que se exercia iuris 

tantum, autorizando o credor a reter tantos bens que se encontrassem em sua posse quantos fossem 

necessários para a quitação do saldo devido. De acordo o autor, apenas o primeiro desses institutos teria 

sobrevivido e passado às legislações modernas. A retenção de direito, por sua vez, não seria admitida, por 

tornar desnecessária a intervenção judicial ou mesmo qualquer ato do devedor para satisfação da dívida, 

tal qual ocorre com a compensação (VACHEZ, Antoine. Du droit de rétention. Paris : Imprimerie de 

Moquet, 1860, p. 16-23). 
279 Ao contrário do que Radhi entendia ocorrer perante o direito suíço (CHIEKH RADHI, Younis al-. Le 

droit de rétention d’après les législations française et suisse. Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 60-

61) e Agourram-Elmenjra perante o direito marroquino (AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. Le droit 

de rétention en droit marocain. Casablanca: Université Hassan II, 1988, p. 20-21). Em passagem 

exemplar, este último autor entende que o reconhecimento de um direito ativo ao retentor dispensa, 

inclusive, o recurso ao Poder Judiciário, sendo-lhe lícito executar desde logo o bem retido, conclusão que, 

por óbvio, não é protegida pelo art. 594 do CPC. 

 O direito de retenção, pois, continua a ser, no Direito brasileiro, uma mera garantia conservatória, não 

tendo se convertido em garantia satisfativa, na classificação utilizada por MADALENO, Cláudia. A 

vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de retenção e ao direito de 

arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 41. 
280 LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría 

general. Retención irregular o anómala. Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 

1991, p. 86. 
281 Arts. 1.419 e 1.422 do Código Civil, por exemplo. 
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Em terceiro lugar, no caso de o bem vir a ser executado, é expressamente facultado 

ao devedor, a qualquer tempo, ser imitido em sua posse mediante a prestação de caução ou 

o depósito do valor devido (art. 745, §§ 1º e 2º do CPC/73282), o que demonstra novamente 

que o intuito do instituo é tão-somente servir de garantia, não concedendo ao credor um 

direito absoluto à execução daquele bem específico. 

Demonstra-se, assim, que a disposição do art. 594 do atual Código de Processo 

Civil, mantido com a mesma redação no art. 793 da Lei n° 13.105/15, não impede que o 

direito de retenção recaia sobre bens públicos283, impenhoráveis ou inalienáveis, 

constituindo tais casos verdadeiras exceções à aplicação da disposição processual, que 

deve ser interpretada sistematicamente. 

4.1.1.8  Bem alheio 

Importante controvérsia há acerca da possibilidade de se exercer o direito de 

retenção sobre coisa própria. Entendem admissível uma tal posição Ramponi284 e Giorgi285, 

dentre outros. 

Ramponi argumenta que o direito de retenção supõe uma obrigação de dar e 

constitui uma faculdade de não entregar, as quais poderiam sem maiores problemas ter 

como objeto um bem próprio. Dá como exemplo a retenção exercida sobre o bem locado 

ou concedido em usufruto até a execução da contraprestação devida pelo locatário ou 

usufrutuário ou até o reembolso das despesas que cabiam a estes e foram antecipadas pelo 

proprietário. Assim, por exemplo, na lógica defendida pelo autor, seria lícito ao 

proprietário não entregar as chaves do bem concedido em usufruto caso não recebesse o 

pagamento de eventual contraprestação ou caução ajustada. 

_______________ 
282 In verbis: “Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar: [...] § 1o  Nos embargos de retenção por 

benfeitorias, poderá o exeqüente requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou danos 

considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear 

perito, fixando-lhe breve prazo para entrega do laudo.  § 2o  O exeqüente poderá, a qualquer tempo, ser 

imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante 

da compensação”. No novo CPC (Lei n° 13.105/2015), as disposições estão inseridas nos §§ 5° e 6° do 

art. 917. 
283 Ainda que o credor venha a ser pago por meio de precatório, pois a alternativa seria a simples exclusão da 

garantia, o que lhe seria prejudicial. 
284 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

163-167. 
285 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 424. 
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Menciona, ainda, que as legislações mais avançadas da época, como a alemã, já 

haviam formulado suas disposições gerais sobre o direito de retenção de forma a englobar 

também a retenção da coisa própria. Com relação às legislações em que aquele direito era 

inserido apenas em disposições esparsas dos Códigos Civis, defende a aplicação analógica 

dos tipos expressos, os quais apenas se referiam à retenção de coisa alheia, também às 

hipóteses de retenção de coisa própria. Ramponi acrescenta, ademais, que algumas 

legislações deste último grupo, como a italiana e a francesa, já ofereciam exemplo de 

retenção sobre a coisa de domínio do próprio retentor, qual seja, o direito expressamente 

acordado ao condômino de reter a coisa comum. 

Não obstante, muito mais adeptos tem, com razão, a doutrina que nega a 

possibilidade de exercer-se o direito de retenção sobre coisa própria286. 

Ora, sendo o direito de retenção um meio de garantia do crédito, logicamente, só 

pode recair, como os demais instrumentos de garantia patrimonial, sobre a coisa daquele 

que deve, de forma a constrangê-lo à quitação do seu débito. A privação do devedor de um 

bem que sequer lhe pertence ou não está sob sua responsabilidade não cumpre a finalidade 

coercitiva do objeto deste estudo. 

Mesmo que se admita sua ocorrência no caso do condomínio, a coisa não 

pertencerá somente ao retentor, mas também ao devedor, o qual sentirá a restrição recair 

sobre seu patrimônio. 

Outrossim, a retenção de coisa própria vai contra a própria evolução desse direito, 

que caminha, em muitas legislações, para a concessão ao retentor de meios de execução da 

coisa retida287.  

Ademais, o proprietário retém seu próprio bem, o qual seria entregue ao devedor, 

não à título de exercício do jus retentionis, mas sim como exercício do direito de 

_______________ 
286 CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio. La retención de cosa ajena.  Barcelona: Bosch, 

1990, p. 50-51. ESPÍNOLA, Eduardo. Garantia e extinção das obrigações: obrigações solidárias e 

indivisíveis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1951, p. 337-339. ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de. 

Obrigações: exposição systematica desta parte do direito civil patrio em seguimento aos “direitos de 

família” e “direito das cousas” do Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. Porto Alegre: Typographia 

de Cesar Reinhardt, 1897, p. 471. AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après 

la méthode de Zachariae. 5ème ed. Paris: Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 188. BUTERA, Antonio. Del 

diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 158-159. LAFARGUE, Fernand. De la 

revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit français. Bordeaux: A. Bellier, 

1881, p. 87. PITTI-FERRANDI, Sylvestre-Joseph-Marie de. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 

1874, p. 5-6. 
287 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 10. 
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propriedade, que lhe confere feixe muito maior de posições jurídicas. 

Acrescente-se, ainda, que é impensável, diante da nossa legislação atual, uma 

hipótese de aplicação do direito de retenção sobre coisa própria. Isso porque, antes da 

tradição ou registro, a coisa pertence ainda ao proprietário, e este, caso deixe de entregá-la 

no momento previsto para tanto, o fará com base apenas na exceptio non adimpleti 

contractus. Além disso, não haverá, aí, novo título a justificar a retenção, já que o credor 

mantém-se na posse da coisa por mero exercício do próprio direito de propriedade, 

conforme acima mencionado. E no caso de já ter sido feita a tradição, carecerá, então, o 

proprietário de outra condição essencial ao exercício do direito de retenção, qual seja, a 

posse anterior do bem. 

Não há, pois, qualquer previsão no ordenamento brasileiro que autorize sustentar-se 

a existência do direito de retenção de bem próprio e também não é concebível, como 

pretendia Ramponi, pensar-se na aplicação analógica dos dispositivos de lei nesse sentido, 

pelos motivos acima expostos. 

Resolve-se, assim, outro ponto de disputa doutrinária relativo à configuração ou 

não de hipótese de retenção quando o vendedor exerce a faculdade de não entregar a coisa 

vendida antes do pagamento do preço. Não havendo ainda a tradição e, portanto, 

permanecendo a propriedade inalterada, por óbvio tratar-se-á de mera hipótese de oposição 

da exceptio non adimpleti contractus e não de direito de retenção288.  

Deve-se observar, contudo, que embora o direito de retenção não possa recair sobre 

o bem próprio, é concebível que tenha por objeto bem do qual o titular tinha mera 

_______________ 
288 A discussão tem mais cabimento nos países em que a propriedade é transferida pela mera manifestação de 

vontade, como ocorre, por exemplo, na Itália, onde prevê-se que o objeto do contrato de compra e venda 

é a própria transferência de propriedade (art. 1470, Código Civil italiano). No Brasil, onde o contrato de 

compra e venda apenas constitui a obrigação de transferência do domínio (art. 481, CC), afasta-se a 

plausibilidade desse argumento. 

 Entende também ser este caso de oposição da exceção de inadimplemento e não do direito de retenção 

AMM-CHABTINI, Alice Al-. Le droit de rétention et l’exceptio non adimpleti contractus en droit 

libanais. 1987. Tese de doutorado - Université de Paris X - Nanterre, Paris, 1987, p. 100. 

 Em sentido contrário, adotando a tese aqui refutada, posicionam-se os antigos doutrinadores franceses, 

por exemplo: ARNAUD, Joseph-Louis. Des droits du vendeur d’immeubles non payé en droit romain 

et en droit français. Dijon : Imprimerie et Lithographie de F. Carré, 1880, p. 60-64. PIERRON, Alfred. 

Des droits du vendeur non payé en droit romain. De la rétention, de la revendication et du privilège 

du vendeur en droit français. Poitiers : Imprimerie E. Wirquin, 1874, p. 70-75. MAY, Gaston. 

Éléments de droit romain : à l'usage des étudiants des Facultés de droit. 7ème ed. Paris : L. Larose, 

1901, p. 290-291. COUËTOUX, Henri. Droit romain : de la garantie dans la vente en cas d'éviction. 

Droit français : des achats et ventes de marchandises entre commerçants. Paris : A. Parent, 1874, p. 

146-147, 157-160. MARAIS, Georges. De la condition juridique du constructeur de navires. Revue de 

droit maritime comparé, Paris, t. 14, p. 1-25, Juillet-décembre 1926, cit. p. 17-18. BOSSERT, Paul. Des 

droits du vendeur d’effets mobiliers non payé. Paris : L. Larose, 1899, p. 28-35.   
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propriedade resolúvel. No caso, por exemplo, do fideicomisso, da anulação de contrato de 

compra e venda e de evicção, tem-se que o possuidor teve por um momento a propriedade 

do bem, que vem a perder, tornando-se a coisa alheia289. Nesses casos, é plenamente 

possível entrever a aplicação do direito de retenção sem contradizer o que antes posto, pois 

a indenização pelas benfeitorias ou despesas realizdas com o bem, por exemplo, só serão 

devidas por conta da perda da propriedade, o que altera a titularidade do bem retido. 

Por fim, cumpre ressaltar, como faz Butera290, que embora a coisa retida não possa 

pertencer ao retentor, não necessariamente deve ser de titularidade do devedor. No caso do 

usufrutuário que cede o seu direito de usufruto ou do locatário que pactua a sublocação do 

imóvel, por exemplo, conceder-se-á igualmente o direito de retenção sobre a coisa ao 

credor destes291. Mais será dito a respeito desse ponto no item 8.1.3.1. 

Ressalta o autor também que é indiferente a causa pela qual a coisa pertence ao 

outro ou mesmo a índole de seu direito à restituição do bem, seja direito real ou pessoal. 

Assim, não importa se o devedor tem a coisa em seu poder como proprietário, credor 

anticrético, usufrutuário, locatário, etc. Tendo consignado a coisa em poder de outrem, o 

qual deveria restituí-la, estará sujeito, uma vez preenchidas as condições para tanto, ao 

direito de retenção. 

4.1.1.9  Outras condições 

Mencionam os doutrinadores, ainda, que o fato de o bem retido não possuir valor 

pecuniário mensurável não constitui obstáculo à retenção, já que não se trata aqui de meio 

executivo, mas sim de forma de garantia do pagamento292. 

Ademais, prevê-se que a retenção da coisa principal se estende aos seus acessórios 

_______________ 
289 Ressalta-se apenas que no caso do pacto de retrovenda não será exercido o direito de retenção, porquanto 

o art. 505 do Código Civil já dispõe acerca do pagamento das benfeitorias quando da reaquisição da 

propriedade. 
290 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 159-166. 
291 Também assim prevê o Código Civil suíço: “Art. 895. B. Droit de rétention - I. Condition – […] 3 Le 

droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le 

créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur 

possession antérieure” (I. Condição – […] 3 O direito de retenção estende-se também às coisas que não 

são de propriedade do devedor, desde que o credor as tenha recebido de boa-fé; permanecem reservados 

os direitos concedidos aos terceiros por sua posse anterior – traduziu-se). 
292 BUTERA, op. cit., p. 171. HEREDIA DE ONIS, Pablo Beltran de. El derecho de retención en el 

Código civil español. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1955, p. 73. 
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e aos frutos pendentes293, já que não podem ser separados daquela294. 

Butera295 defende, com razão, que não pode o direito de retenção recair sobre bens 

cuja retenção possa acarretar prejuízos às razões do interessado. Menciona, nesse caso, a 

impossibilidade de o mandatário reter a procuração que lhe fora outorgada para exercício 

do encargo, de forma a evitar que ele continue a realizar atos em nome e por conta do 

mandante. Essa solução coaduna-se com a conclusão alcançada acima quanto a 

retentividade dos bens públicos, inalienáveis e impenhoráveis.  

4.1.2  Posse  

Analisadas as condições referentes ao bem retido, inicia-se o estudo das 

características de sua posse que ensejam o surgimento do direito de retenção. 

4.1.2.1  Posse ou detenção? 

Os doutrinadores referem-se, em geral, indistintamente à “detenção” anterior do 

bem como um dos requisitos para o surgimento do direito de retenção. 

A exigibilidade ou não desse requisito de anterioridade será especificamente 

analisada no próximo subtópico. Antes, contudo, é preciso abordar uma essencial questão 

preliminar de forma a esclarecer um equívoco terminológico que é cometido pela maioria 

dos autores nacionais consultados296. Trata-se da menção indistinta à “detenção” da coisa. 

Alguns referem-se a ela como se fosse uma categoria geral, da qual seriam espécies 

_______________ 
293 E também aos frutos já percebidos, nos casos em que o credor tem a obrigação de devolvê-los. 
294 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 152. HEREDIA DE ONIS, 

Pablo Beltran de. El derecho de retención en el Código civil español. Salamanca: Universidad de 

Salamanca, 1955, p. 72. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: 

Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 160-161. 
295  BUTERA, op. cit., p. 169. 
296 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 190. LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Código Civil: Parte 

Especial - Das várias espécies de contratos; (Artigos 565 a 652). São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7 

(Comentários ao Código Civil), p. 406. ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São 

Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. Editores, 1922, p. 47-48. 
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a detenção “em sentido estrito” e a posse. Assim manifesta-se Medeiros da Fonseca297: 

É evidente que empregamos aqui a palavra detenção em sentido amplo, e não no 

sentido exclusivo e restrito de detenção dependente, que se aplica a quem apenas 

conserva a posse da coisa em nome de outrem, e em cumprimento de ordens ou 

instruções suas, sem qualquer iniciativa pessoal. [...].
298

 

Na doutrina, admitem o exercício do direito de retenção pelo mero detentor 

Ramponi299, Aubry e Rau300, Olavo de Andrade301, Nicolas302, Guillouard303, Cabrye304, 

Carneiro Pacheco305, J. X. Carvalho de Mendonça306, Antunes Varela e Pires de Lima307, 

_______________ 
297 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

117. 
298 Venegas Rodriguez (VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación 

comparada, jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940) e Camaño Rosa (CAMAÑO ROSA, 

Antonio. Derecho de retención: en las legislaciones civil, comercial, procesal y rural; la doctrina y la 

jurisprudencia uruguayas. Montevideo: Casa A. Barreiro y Ramos, 1941) referem-se à possibilidade de 

retenção tanto num caso quanto no outro, porém não fazem alusão a uma categoria geral que pudesse 

englobar os casos de posse e detenção, como os demais. Planiol (PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire 

de droit civil: conforme au programme officiel des facultés de droit. 10e ed. Paris: R. Pichon et R. 

Durand-Auzias, 1926-1928, t. 1), por sua vez, refere-se apenas à condição de possuidor daquele que 

poderá exercer o direito de retenção, embora cite casos de aplicação deste direito em que claramente há 

detenção e não posse do bem. Alvino Lima (LIMA, Alvino Ferreira. O direito de retenção e o 

possuidor de má fé. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995) segue na mesma linha, porém vale consignar que seu 

estudo foi adstrito à aplicação do direito de retenção quanto ao possuidor de má-fé. 
299 Ramponi dispõe a este respeito (RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. 

Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 181: “Poco è il dire necessária la detenzione per la nascita del diritto 

di ritenzione. La parola detenzione infatti esprime l’infimo grado del possesso, il più símplice rapporto fra 

la persona e la cosa; ma da quell’infimo grado il possesso può assorgere ad instituto giuridico, a quel più 

semplice rapporto può cumularsi l’esercizio effettivo, accompagnato o meno dalla legittima spettanza, 

d’un diritto d’obbligazione, d’un direitto reale frazionario, e fino del diritto, il più complesso e perfetto, di 

proprietà. Gli è dunque partendo dalla mera detenzione per giungere fino al possesso giuridico a titolo de 

proprietà che noi potremo lumeggiare convenientemente il presupposto materiale del diritto di 

ritenzione”. (Dizer que a detenção é necessária ao nascimento do direito de retenção é pouco. A palavra 

detenção, com efeito, exprime o ínfimo grau da posse, a mais simples relação entre a pessoa e a coisa; 

mas daquele ínfimo grau a posse pode ascender a instituto jurídico, àquela relação mais simples pode 

cumular-se o exercício efetivo, acompanhado ao menos de uma legítima esperança, de um direito 

obrigacional, de um direito real fracionário, e até do direito, o mais complexo e perfeito, de propriedade. 

É, então, partindo da mera detenção para chegar até à posse jurídica a título de propriedade que nós 

podemos detacar, convenientemente, o pressuposto material do direito de retenção - traduziu-se). 
300 AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après la méthode de Zachariae. 5ème 

ed. Paris: Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 188-189. 
301 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 47-48. 
302 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

217. 
303 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 345-346. 
304 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 118. 
305 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 161-162. 
306 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 190. 
307 LIMA, Pires de; VARELA, Antunes. Código civil anotado. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1987, v. 1, 

p. 773-774.   
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Tereza Ancona Lopez308, Giorgi309, Pogonato310, Bugniet311, Júlio Gomes312, entre outros. 

Em capítulo específico sobre o tema, Derrida313 conclui que a detenção, 

identificada como corpus sem animus, é suficiente ao exercício do direito de retenção, já 

que os casos em que tradicionalmente se reconhecia a garantia, como depósito e mandato, 

tratar-se-iam, no direito francês, de hipóteses de detenção e não posse314. 

Ocorre que esse posicionamento é insustentável face ao ordenamento e à doutrina 

brasileiros, uma vez que se adotou aqui teoria da posse completamente distinta daquela 

vigente na Itália e na França. Explica-se. 

O Brasil, desde o Código Civil de 1916, adota a teoria objetiva da posse, formulada 

por Jhering. Segundo essa teoria, há posse quando um indivíduo exerce faticamente 

(independentemente de uma titulação jurídica formal315) sobre a coisa (corpus) um ou mais 

dos poderes inerentes à propriedade (animus – affectio tenendi). 

De acordo com essa concepção, a posse e a detenção constituem-se pelos mesmos 

elementos (corpus e animus), sendo que esta não passaria de uma mera posse degradada, 

pois, por expressa previsão legal, retira-se de uma relação que preenche todos os requisitos 

da posse os seus efeitos possessórios316. 

Dentre nós, portanto, a distinção entre posse e detenção não passa pela aferição da 

existência da intenção do agente de ter a coisa como sua (animus rem sibi habendi ou 

animus domini), solução adotada pela teoria subjetivista de Savigny. 

_______________ 
308 LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Código Civil: Parte Especial - Das várias espécies de 

contratos; (Artigos 565 a 652). São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7 (Comentários ao Código Civil), p. 406. 
309 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 423. 
310 POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 95. 
311 BUGNIET, H. Traité du bornage, de la revendication et du droit de rétention. Paris : Marchal, Billard 

et Cie., 1877, p. 149. 
312 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 10. 
313 DERRIDA, Abraham-Albert-Roger. Recherches sur le fondement du droit de rétention. 1940. Tese de 

doutorado - Université d’Alger, Alger, 1940, p. 15-21. 
314 No mesmo sentido, Pascal (ANCEL, Pascal. Droit des sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 

112), que entende não ser necessário o animus domini para exercício do direito de retenção, no que é 

seguido por Bailly (BAILLY, Albert. Du droit de rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. 

Brière, 1892, p. 114). 

 Em sentido contrário, Brémond menciona apenas a condição de possuidor como necessária ao exercício 

do direito de retenção (BRÉMOND, Jules. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 1). 
315 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 469. 
316 ALVES, José Carlos Moreira. A Detenção no Direito Civil Brasileiro: conceito e casos. In: CAHALI, 

Yussef Said [coord.]. Posse e Propriedade: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1987 p. 1-32, 

cit. p. 4.  



84 

 

A esse propósito, escreve Moreira Alves317: 

A detenção, em conseqüência, é, conforme se adote a orientação das teorias 

subjetivas ou da teoria objetiva de Ihering, a relação material com a coisa com 

animus diverso do rem sibi habendi ou do domini, ou a relação material com a 

coisa com o mesmo animus da posse (animus que se revela pelo elemento 

objetivo), à qual a lei, porém, nega efeitos possessórios. 

Compreende-se, portanto, que os autores estrangeiros consultados façam referência 

a uma categoria geral de “detenção”, sinônima de corpus, a qual poderia englobar tanto a 

detenção propriamente dita (corpus) quanto a posse (corpus e animus). Estão, dessa forma, 

defendendo que basta a verificação de uma relação material entre o agente e a coisa, seja 

ela sucedida ou não da intenção de tê-la como sua, para ser concedido o direito de 

retenção.  

Essa posição é justificada nesses sistemas, ademais, porque a maioria dos casos que 

podem dar origem à retenção são ali classificados como hipóteses de detenção (ex. 

locatário, mandatário, depositário, etc.) e não posse318. 

Essa categoria geral, contudo, não pode ser simplesmente transplantada pela 

doutrina nacional, pois, como dito, adotamos uma teoria relativa à posse completamente 

diferente daquela vigente na França e na Itália, sendo aqui a posse e a detenção formadas 

pelos mesmos elementos, ambas têm corpus e animus. Diferenciam-se unicamente pela 

previsão legal que degrada algumas situações de posse em detenção.  

Nesse contexto, devem-se analisar quais são, dentre nós, os sujeitos do direito de 

retenção. 

Em primeiro lugar, parece obviamente absurda a hipótese de concessão do direito 

em comento apenas ao detentor, uma vez que há previsões expressas no Código Civil 

concessivas do direito de retenção ao possuidor (arts. 1.219, por exemplo). 

Em segundo lugar, analisando-se os dispositivos do Código Civil que 

expressamente abordam o tema do direito de retenção e também as hipóteses que a 

doutrina pátria já indicou como aplicações desse mesmo direito, percebe-se que nenhum 

deles retrata uma situação de detenção.  

_______________ 
317 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: estudo dogmático. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. 2., t. 1., 

p. 60-61. 
318 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 173. RAMPONI, Lamberto. 

Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 181, 190-192. AUBRY, 

Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après la méthode de Zachariae. 5ème ed. Paris: 

Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 189-192. DURANTON, Alexandre. Cours de droit civil français: 

suivant de Code civil. 3ème ed. Paris: Alex-Gobelet, 1834, t. 18, p. 265-266. GOMES, Orlando. Direitos 

Reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 35. 
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Observe-se os casos em que é concedido o direito de retenção no atual Código 

Civil: 

Tabela 1. Dispositivos no CC319 

Art. 571. Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento 

não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as 

perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, 

proporcionalmente, a multa prevista no contrato. 

Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for 

ressarcido. 

Art. 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, 

no caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem 

sido feitas com expresso consentimento do locador320. 

Art. 633. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o 

depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção a que se refere 

o art. 644, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele pender 

execução, notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar 

que a coisa foi dolosamente obtida. 

Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição 

devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo 

anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. 

Art. 664. O mandatário tem o direito de reter, do objeto da operação que lhe foi 

cometida, quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em 

conseqüência do mandato. 

Art. 681. O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do 

mandato, direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do 

encargo despendeu. 

Art. 708. Para reembolso das despesas feitas, bem como para recebimento das 

comissões devidas, tem o comissário direito de retenção sobre os bens e valores 

em seu poder em virtude da comissão. 

Art. 742. O transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de 

retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para 

garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início 

ou durante o percurso. 

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias 

necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a 

levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito 

de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. 

 

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias 

necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o 

de levantar as voluptuárias. 

Art. 1.433. O credor pignoratício tem direito: 

I - à posse da coisa empenhada; 

II - à retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, 

que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua; 

[...] 

 

_______________ 
319 Os artigos 1.507, §2º e 1.509, §1º não foram aqui incluídos, pois embora mencionem o termo “direito de 

retenção”, referem-se, na verdade, à posse inerente ao direito de anticrese. Assim, aplicam erroneamente a 

denominação “direito de retenção” a uma situação que, como vimos no item 3.1 acima, não se trata de 

direito de retenção propriamente dito, mas antes de “direito de retenção convencional”, que não deve ser 

considerado no estudo desse instituto. 
320 Na opinião de Tucci e Villaça, em comentário à antiga Lei de Locação, quando as benfeitorias não forem 

autorizadas pelo proprietário, o locatário ainda teria direito ao reembolso, porém não poderia exercer 

direito de retenção (TUCCI, Rogério Lauria; AZEVEDO, Álvaro Villaça. Tratado de locação predial 

urbana. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 1, p. 291-292). 
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Em todos esses dispositivos, percebe-se que o sujeito do direito de retenção é o 

possuidor, que se torna retentor da coisa a título novo. Dessarte, é patente que o locatário 

(art. 571, parágrafo único e art. 578), o depositário (arts. 633 e 644), o comissário (art. 708) 

e o credor pignoratício321 (art. 1.433, II) são possuidores322. 

Quanto ao mandatário, o art. 681 do CC, expressamente faz menção à retentividade 

das coisas “de que tenha a posse em virtude do mandato”. 

Ademais, tem-se que o art. 664 do CC323 deve ser lido em consonância com o 

dispositivo anterior. Isso porque a referência ao “pagamento de tudo que lhe for devido em 

conseqüência do mandato”, só pode compreender o pagamento de eventual remuneração 

do mandatário ou o ressarcimento pelas já mencionadas despesas efetuadas no exercício da 

obrigação. A primeira dessas hipóteses só ocorre na modalidade bilateral do contrato de 

mandato e só pode ser protegida por meio da exceptio non adimpleti contractus, como será 

abordado no item 4.3 abaixo. A segunda, por sua vez, já é especificamente abordada pelo 

art. 681, o qual menciona expressamente que somente os objetos possuídos podem ser 

retidos. 

Além disso, dúvida poderia surgir também quanto ao caso da retenção exercida 

pelo transportador (art. 708). Não obstante, entende-se que mesmo nesse caso a retenção só 

poderá ser exercida por quem é possuidor324. Assim, apenas serão objeto de retenção a 

bagagem e outros objetos pessoais do passageiro que estiverem efetivamente em poder do 

transportador, ou seja, os itens despachados pelo passageiro. Ao contrário, não é possível e 

nem lógico pensar-se na possibilidade de retenção das bagagens de mão dos passageiros, 

pois o poder de fato sobre estas sequer é transferido ao transportador. 

Em terceiro lugar, não há também qualquer decisão judicial325 que confira aos 

detentores direito de retenção, sendo-lhes, inclusive, muitas vezes negado esse direito 

justamente com base na alegação de que a mera detenção não é garantida pelo direito de 

_______________ 
321 Não se refere, aqui, à posse própria do contrato de penhor, denominada por alguns doutrinadores como 

“retenção convencional”, mas sim à retenção propriamente dita decorrente das “despesas devidamente 

justificadas” feitas pelo credor pignoratício com a coisa. 
322 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 57. 
323 Pela redação do artigo, pode parecer que ele traz uma hipótese de compensação, para o pagamento do 

mandatário com o próprio objeto do mandato. Contudo, há julgados que expressamente reconheceram 

que o dispositivo faz alusão ao direito de retenção (STJ, REsp nº 731.226/PE, rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, j. 20/09/2007 e STJ, REsp nº 993.712/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 

26/10/2010), portanto ele é assim interpretado no presente estudo. 
324 Orlando Gomes lista o transportador como possuidor direto (GOMES, op. cit., p. 57). 
325 Vide nota 2. 
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retenção326. Esse é o argumento sustentado em muitos acórdãos relacionados à posse de 

bens públicos, a exemplo daqueles colacionados no item 4.1.1.7.1. 

Pode-se dizer, ademais, que é mesmo ilógico pensar no exercício do direito de 

retenção pelo detentor. Se ele se acha em relação de dependência para com outro e tem a 

coisa em seu poder apenas em cumprimento de ordens ou instruções alheias, como poderá 

refutar àquele a quem se subordina a restituição da coisa?  

Tampouco pode-se falar que o credor, antes possuidor, torna-se detentor com o 

exercício da retenção, pois não é subordinado ao devedor. Embora Olavo de Andrade327 

defenda que o retentor deva seguir as orientações do devedor quanto à guarda do bem 

retido, tal posição é minoritária, sendo que a maioria dos autores faz referência apenas ao 

dever do retentor de conservar a coisa com diligência e não em atenção às determinações 

do devedor. 

Não subsiste, igualmente a opinião de Butera328 no sentido de que o retentor seria 

detentor por possuir in nomine alieno, pois, como vimos, o retentor mantém a posse a título 

novo, porém em nome próprio. 

Além disso, se aos detentores não se estendem os efeitos da posse, portanto, se não 

podem fazer uso dos interditos possessórios para proteger sua posse, como poderiam 

usufruir de um direito que garante igualmente a sua permanência na posse dos bens em 

face da demanda de restituição? 

O direito de retenção, conforme já defendia Ramponi329, garante a utilização de 

_______________ 
326 Vale desde logo ressaltar, nesse tocante, que as decisões do Supremo Tribunal Federal que concederam o 

direito de retenção aos proprietários de oficinas mecânicas pelo valor do conserto de veículos partiram do 

pressuposto de que estes sujeitos eram empreiteiros de coisas móveis, portanto, possuidores, e não meros 

prestadores de serviço. Confira-se o que consta do RE 60944, Min. Rel. Barros Monteiro, Primeira 

Turma, STF, j. 16/04/1976: “Como mostra o acórdão, a orientação dominante na jurisprudência é,  

realmente, no sentido de que ao empreiteiro, encarregado de consertos em coisa móvel, assiste o direito 

de retenção sôbre ela até que seja pago do respectivo preço (Astolpho Rezende, “A Posse e Sua 

Proteção”, vol. II, pág. 493; Arnoldo Medeiros da Fonseca, “Direito de Retenção”, 2ª ed., pg. 173 e 228; 

Washington de barros Monteiro, “Direito das Obrigações”, vol. 5º, 3ª ed, pág. 211; Caio Mário da Silva 

Pereira, “Instituições de Direito Civil”, vol. III, pág. 216”. (grifou-se) 

De qualquer forma, sejam possuidores ou detentores, o que estão exercendo é a exceptio non adimpleti 

contractus, já que se trata da recusa na contraprestação em contrato bilateral, e não direito de retenção. Só 

exerceriam este último se realizassem alguma benfeitoria necessária ou útil extraordinária no automóvel 

(art. 1.219, CC), não incluída no serviço contratado, e caso se entenda que exercem posse sobre os bens 

consertados. 
327 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 58. 
328 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 173. 
329 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

287. 
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interditos possessórios, dos quais não podem lançar mão os meros detentores, do que se 

conclui serem os retentores possuidores330. 

Por fim, cumpre deduzir que, embora a doutrina clássica não admita que o retentor 

use, frua ou disponha do bem retido331, fato é que pode utilizar-se dos interditos 

possessórios, assemelhando-se, assim, ao depositário, o qual é indiscutivelmente possuidor 

nos termos do Código Civil de 2002. 

Outrossim, vale ressaltar que embora tradicionalmente defina-se o ius utendi como 

a faculdade de servir-se da coisa sem alterar sua substância332, há doutrinadores que 

reconhecem implícita nesta faculdade também a simples custódia do bem, evidenciando-se 

ainda mais claramente, a situação de posse do retentor. Vejamos o que Silvio Venosa333 

afirma a este respeito: 

A faculdade de usar é colocar a coisa a serviço do titular sem alterar-lhe a 

substância. O proprietário usa seu imóvel quando nele habita ou permite que 

terceiro o faça. Esse uso inclui também a conduta estática de manter a coisa em 

seu poder, sem utilização dinâmica. Usa de seu terreno o proprietário que o 

mantém cercado sem qualquer utilização. O titular serve-se, de forma geral, da 

coisa. 

E completa ainda Caio Mário334: 

Consiste na faculdade de colocar a coisa a serviço do titular sem modificação na 

sua substância. [...]. Mas é claro que também pode deixar de usá-la, guardando-a 

ou mantendo-a inerte. Usar não é somente extrair efeito benéfico, mas também 

ter a coisa em condições de servir. 

Logo, resta demonstrado que o retentor é possuidor, considere-se ou não que a 

guarda faz parte do ius utendi.  

Parece que essas questões fulminam, de vez, qualquer possibilidade de defesa do 

exercício desse direito pelos meros detentores. O direito de retenção, portanto, apenas 

mantém a posse válida por mais tempo, mas não incrementa a posição do detentor 

tornando-o possuidor e nem degrada o antigo possuidor em mero detentor. A retenção 

surge e mantém-se viva por conta da posse. 

Conclui-se, assim, que, não obstante a maior parte da doutrina estrangeira e 

nacional referir-se à “detenção” do bem como um dos elementos essenciais ao instituto em 

_______________ 
330 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 57. 
331 O ponto será abordado no item 8.2.1.6 abaixo. 
332 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Art. 1.228. In: PELUSO, Cezar [coord.]. Código civil comentado: 

doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Manole, 2008, p. 1143-1155, cit. p. 1145. 
333 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, v. 5: direitos reais, p. 177. 
334 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 4: 

direitos reais, p. 93. 



89 

 

comento, deve-se entender que, na verdade, utilizam o termo em seu sentido vulgar e não 

técnico e que, diante do ordenamento brasileiro, apenas se pode conceber o exercício do 

direito de retenção pelos possuidores. 

4.1.2.2  Posse prévia 

Esclarecido que a retenção só pode operar em face do possuidor, por conseguinte, a 

posse prévia do bem a ser retido é elemento essencial ao nascimento desse direito335. 

O direito de retenção permite tão-somente que se permaneça na posse da coisa para 

além do tempo em que esta deveria ser restituída336, mas não confere ao credor o direito de 

buscá-la no patrimônio do devedor337. Por isso, é classificado pela maioria dos 

doutrinadores como um direito negativo, o qual constitui simples matéria de defesa em 

demandas que têm por objeto a restituição dos bens retidos. 

Essa assertiva é verdadeira tanto naqueles ordenamentos em que esse direito é 

aceito apenas como garantia dos gastos ou danos surgidos por conta da própria coisa 

possuída, quanto naqueles que acolhem também sua ocorrência nos casos de conexidade 

jurídica. Na primeira hipótese, parece claro que, para que a coisa possa causar um dano ao 

credor ou para que se autorize a realização de uma despesa com seu reparo ou 

melhoramento, deve ela estar em poder do possuidor. No tocante à segunda hipótese, a 

doutrina denominou de casos de “conexidade jurídica” aqueles em que a obrigação surgida 

para o devedor decorre da mesma relação jurídica pela qual a posse da coisa fora 

previamente atribuída ao credor338. Em ambos, pois, verifica-se que o retentor exercia a 

posse dos bens retidos anteriormente ao direito de retenção. 

É também por esse motivo que, como visto, o direito de retenção não pode recair 

_______________ 
335 POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 94.  

 Em sentido contrário, alguns autores franceses indicam que haveria uma tendência atual em dispensar 

esse requisito, admitindo-se uma “detenção fictícia” do bem, conforme consagrado no item 4º do art. 

2286 do Código Civil francês (CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; 

PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 463-464). Ocorre, 

contudo, que tal apenas ocorre em relação ao direito de retenção dito impróprio, ou seja, naquela retenção 

decorrente de outa garantia real, e não do direito de retenção legal ou propriamente dito. 
336 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

180. 
337 LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 49. 
338 Assim, por exemplo, no caso do mandatário que exerce retenção em garantia do pagamento de despesas 

adicionais em que incorreu para exercício do mandato, como, por exemplo, contratação de tradutor para 

tradução do contrato a ser firmado. 
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sobre a coisa futura. 

4.1.2.2.1  Terras indígenas 

Feitas as considerações acima, deve-se analisar a possibilidade de conceder direito 

de retenção ao ocupante de terra pública339 indígena. 

O questionamento surge a partir da expressa concessão de direito à indenização das 

benfeitorias pela Constituição Federal. Confira-se: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens.  

[...] § 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 

tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este 

artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que 

dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 

indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 

benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

 

O termo “ocupação” inserido na última frase do dispositivo em comento não é 

empregado no seu sentido técnico (art. 1.263 do Código Civil); pretende englobar qualquer 

condição pela qual a terra pública foi atribuída a um titular. É muito comum, como se 

percebe a partir de julgados a respeito do tema proferidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça340, que o próprio Estado tivesse promovido341 a colonização de terras públicas, as 

quais vieram a ser reconhecidas como tradicionalmente indígenas após a edição da 

Constituição de 1988. 

Parece, então, que foi justamente essa situação que o §6º pretendeu tutelar: aquela 

dos ocupantes, a título de posse ou propriedade de boa-fé, lastreada em título (inválido), de 

terras públicas que vieram a ser consideradas tradicionalmente indígenas posteriormente342. 

_______________ 
339 Faz-se alusão às terras públicas indígenas, porquanto a aquisição de terras de domínio indígena, prevista 

nos arts. 32 e 33 do Estatudo do Índio, regula-se pelas regras aplicáveis às relações privadas, não 

merecendo especial consideração. 
340 Nesse sentido: STJ, REsp 1133648/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/10/2010; STJ, 

REsp 891.998/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/11/2008; STJ, REsp 958.741/RS, rel. Min. 

Castro Meira, Segunda Turma, j. 15/04/2008. 
341 A concessão de terras indígenas a particulares já constituía um problema grave desde a promulgação da 

Constituição de 1891, que permitiu a transferência das terras devolutas aos estados, que então as 

alienavam. (RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, 

p.  659-658). 
342 A despeito de posição doutrinárias mais restritiva (LARANJEIRA, Raymundo. A ocupação das terras 

indígenas pelos posseiros de boa fé e o direito a indenização por benfeitorias. In: SANTILLI, Juliana 
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A tutela atribuída pela legislação, contudo, parece restringir-se à concessão de direito à 

indenização, não abrangendo o direito à retenção. 

Primeiramente, tem-se que o reconhecimento da terra como tradicionalmente 

indígena baseia-se na verificação do exercício imemorial da posse dos indígenas sobre o 

local, sendo certo que referida posse não se confunde com o conceito de posse ou 

propriedade civis343, mas abrange todos os locais por onde os indígenas recentemente 

perambularam e fixaram-se para exercício de sua subsistência344, criando seu habitat, 

entendido como “conjunto de elementos naturais e culturais que propiciam o 

desenvolvimento equilibrado da vida humana”345. O parágrafo 1º do art. 231 da 

Constituição da República bem elenca quatro tipos diversos de apropriação das terras pelos 

indígenas, a saber: (i) fixação de moradia em caráter permanente; (ii) utilização para suas 

atividades produtivas; (iii)  preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-

estar e (iv) utilização para reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições346.  

Não se trata de mero poder de fato sobre a coisa, mas reflete o próprio 

indigenato347, direito originário348 sobre o bem (ius possidendi349) e anterior a qualquer 

                                                                                                                                                    
[coord.]. Os direitos indígenas e a constituição. Porto Alegre: Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio 

Antonio Fabris, 1993, p. 81-143), que identificam como “ocupantes” apenas os invasores pequenos 

agricultores de subsistência, a jurisprudência atual, abalizada pela prática reiterada da FUNAI, tem 

concedido indenização a todos os possuidores de boa-fé das terras demarcadas indígenas, bastando, para 

tanto, a comprovação da cadeia dominial ou o título. Nesse sentido: STJ, MS 15.882/DF, rel. Min. Castro 

Meira, Primeira Seção, j. 12.12.2012; STJ, REsp 1097980/SC, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, 

j. 03/03/2009; STJ, REsp 802.412/PB, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 07/11/2006. 
343 SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Os direitos dos índios: fundamentalidade, paradoxos e colonialidades 

internas. São Paulo: Café com lei, 2015, p. 134, 158. DUPRAT, Deborah. Terras indígenas e o judiciário. 

Disponível em ttp://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/terras_indigenas_ 

e_o_judiciario.pdf, acessado pela última vez em 19.08.2015, às 13:24h. MENDES JUNIOR, João. Os 

indígenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. São Paulo: Typ. Hennies Irmãos, 1912, p. 58-

59. 
344 TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Os direitos originários dos índios sobre as terras que ocupam e 

suas consequências jurídicas. In: SANTILLI, Juliana [coord.]. Os direitos indígenas e a constituição. 

Porto Alegre: Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 9-43. MENDES, Gilmar 

Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional do Xingu. Brasília: 

Ministério Público Federal, 1988, p. 56. 
345 SILVA, José Afonso da. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. In: SANTILLI, Juliana [coord.]. 

Os direitos indígenas e a constituição. Porto Alegre: Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio 

Fabris, 1993, p. 45-50. 
346 Nesse sentido, também o Decreto n° 6.040/2007 (art. 3º, inciso II) conceitua os territórios tradicionais 

como “os espaços necessários a reprodução cutural, social e econômica dos povos e comunidades 

tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária”. 
347 Ainda que o Supremo Tribunal Federal venha afastando a aplicação do instituto do indigenato, 

privilegiando visão mais restritiva consistente na teoria do fato indígena, conforme precendente do Caso 

Raposa Serra do Sol (Petição 3388, rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 19/03/2009) e, mais 

recentemente, no julgamento do RMS 29087/DF (rel. Min. Ricardo Lewandowski, rel. para acórdão Min. 

Gilmar Mendes, j. 16/9/2014), tal interpretação não afasta as conclusões aqui delineadas. Isso porque o 
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outro350, o qual prevalece sobre “pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados 

em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não índios351”. 

Abrange todo o território necessário à sua sobrevivência, nos moldes de sua cultura e modo 

de vida352, pois reflete o entendimento de que a terra constitui elemento central da cultura 

indígena353, ou mesmo que integra o mínimo existencial desses povos354. 

                                                                                                                                                    
fato de se considerar como terras tradicionalmente indígenas apenas aquelas ocupadas na data da 

promulgação da Constituição da República de 1988 em nada afeta a concepção de que tais terras seriam 

de posse imemorial indígena, a despeito de eventuais títulos sobre elas lavrados. Assim, 

independentemente do marco temporal utilizado para aferição das terras consideradas indígenas, fato é 

que se reconhece aos índios direitos originários sobre as terras assim classificadas, afastando-se, portanto, 

o requisito da posse prévia a justificar a concessão de direito de retenção aos seus eventuais ocupantes. 
348 ANJOS FILHO, Robério Nunes. Breve balanço dos direitos das comunidades indígenas: alguns avanços e 

obstáculos desde a Constituição de 1988. In: DANTAS; CUNHA JÚNIOR; TAVARES et al. [orgs.]. 

Desafios do constitucionalismo brasileiro. Salvador: Juspodium, 2009, p. 243-295.   

 Assim também deciciu o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Petição n° 3.388, conforme extrai-se da 

ementa do acórdão: “12. DIREITOS ‘ORIGINÁRIOS’. Os direitos dos índios sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam foram constitucionalmente ‘reconhecidos’, e não simplesmente outorgados, 

com o que o ato de demarcação se orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. Ato 

declaratório de uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado 

de ‘originários’, a traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a preponderar sobre 

pretensos direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação 

de posse em favor de não-índios. Atos, estes, que a própria Constituição declarou como ‘nulos e 

extintos’(§6º do art. 231 da CF)”. No mesmo sentido, as conclusões delineadas no julgamento da ACO n° 

312, rel. Min. Eros Grau, rel. para cordão Min. Luiz Fux, j. 02/05/2012). 
349 SILVA, José Afonso da. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. In: SANTILLI, Juliana [coord.]. 

Os direitos indígenas e a constituição. Porto Alegre: Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio 

Fabris, 1993, p. 45-50, cit. p. 50. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 658. 
350 RAMOS, op. cit., p. 676. 
351 STF, Petição 3388, rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 19/03/2009. 
352 MENDES, Gilmar Ferreira. O domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional do 

Xingu. Brasília: Ministério Público Federal, 1988, p. 58. ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Direito ao 

desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil. 2009. Tese de doutorado – FDUSP. São Paulo, 

2009, p. 408-9. No mesmo sentido: STF, AgRg no AREsp 95.249/MT, rel. Min. Castro Meira, Segunda 

Turma, j. 07/03/2013: “6. O aresto se posicionou no sentido de que ‘a relação entre o indígena e suas 

terras náo se rege pelas normas do Direito Civil [...]. Esse tipo de relação não pode encontrar agasalho nas 

limitações individualistas do direito privado, daí a importância do texto constitucional em exame, porque 

nele se consagra a idéia de permanência, essencial à relação do índio com as terras que habita (e-STJ fl. 

846)’.”. 
353 Conforme voto do Min. Menezes Direito no julgamento da Petição 3.388 (rel. Min. Ayres Britto, Tribunal 

Pleno, j. 19/03/2009): “Não há índio sem terra. A relação é marca característica da essência indígena, pois 

tudo o que ele é, é na terra e com a terra. [...]) Sua organização social, seus costumes, língua, crenças e 

tradições estão, como se sabe, atrelados à terra onde vivem. [...] O índio é, assim, um ser de sua terra. [...] 

Por isso, de nada adianta reconhecer-lhes os direitos sem assegurar-lhes as terras, [...]” (fls. 149/150 do 

acórdão). No mesmo sentido, o artigo 14.1 da Convenção n° 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), incorporada internamente pelo Decreto n° 5.051/2004, bem como a sentença proferida 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Awas Tingni Community vs. Nicaragua, 

parágrafo 149, disponível em http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf, acessado 

pela última vez em 20.08.2015, às 14:45h. 

Igualmente, Paulo Thadeu Gomes da Silva expõe que os índios mantém relação de “sacralidade” com a  

terra, pois essa relaciona-se à organização espiritual dessas comunidades (SILVA, Paulo Thadeu Gomes 

da. Os direitos dos índios: fundamentalidade, paradoxos e colonialidades internas. São Paulo: Café com 

lei, 2015, p. 124-5, 156-7). 
354 JABUR, Alexandre. A indenização da terra nua nas demarcações de terras indígenas: modelos e teses em 

discussão. 2014. Tese de conclusão do 26º Concurso de Ingresso e Vitaliciamento - Escola Superior do 



93 

 

O reconhecimento da terra como tradicionalmente indígena, portanto, não cria 

direitos, apenas declara a existência de direito pré-existente sobre a terra355, o qual 

independe, inclusive, da demarcação (art. 25 da Lei n° 6.001/73). Há, portanto, posse 

originária dos indígenas a impedir o exercício do direito de retenção pelos ocupantes, pois 

faltar-lhes-á o requisito da posse prévia356. 

Ademais, nos termos do próprio art. 231, § 6º da CF/88, são considerados nulos 

todos os direitos do “ocupante” sobre o terreno. Não subsiste, portanto, a propriedade do 

antigo “ocupante” ou mesmo o negócio jurídico pelo qual foi-lhe transferida a posse do 

bem, a permitir a retenção que tem como um de seus elementos essenciais, como visto, a 

posse prévia.  

Assim, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

6. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não perdem essa 

característica por ainda não terem sido demarcadas, na medida em que a 

demarcação tem efeito meramente declaratório. Assim entendido, não se pode 

falar em perda ou restrição da propriedade por parte de quem nunca a teve. 

(REsp 1097980/SC, rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, j. 03.03.2009) 

Esse entendimento coaduna-se com o art. 19, § 2º da Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do 

Índio), o qual estabelece que não pode o ocupante utilizar-se de interditos possessórios 

para questionar a demarcação, bem como com as previsões do Decreto n° 1.775/96, que 

regulamenta o procedimento para demarcação de terras indígenas e o qual prevê tão-

somente a possibilidade de o interessado apresentar provas para pleitear indenização (art. 

2°, §8°), sem que haja qualquer previsão que outorgue ao credor garantia quanto ao 

pagamento da referida indenização. A proteção possessória dos “ocupantes”, portanto, é 

inexistente diante do interesse maior de proteção das terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios, sendo incompatível, portanto, a transposição do regime civil de proteção da 

posse para a hipótese. 

Outrossim, é de se considerar que a exceção quanto à indenização pelas 

                                                                                                                                                    
Ministério Público da União, Manaus, 2014. Disponível em 

http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-demarcacao/doc_artigos/alexandre-jabur, 

acessado pla última vez em 19.08.2015, às 12:34h. 
355 TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Os direitos originários dos índios sobre as terras que ocupam e 

suas consequências jurídicas. In: SANTILLI, Juliana [coord.]. Os direitos indígenas e a constituição. 

Porto Alegre: Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 9-4, p. 38. FERRAZ 

JUNIOR, Tercio Sampaio. A demarcação de terras indígenas e seu fundamento constitucional. Revista 

brasileira de direito constitucional, São Paulo, n. 3, p.689-699, jan./jun. 2004.  
356 Nesse sentido: STJ, REsp 1097980/SC, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 03/03/2009. 



94 

 

benfeitorias só pode ser oposta em face da União357, proprietária das terras cujo usufruto é 

reconhecido aos indígenas. Trata-se de questão a ser resolvida entre o proprietário e a 

União, excluindo-se, portanto, a garantia adicional do direito de retenção358, que afetaria 

terceiro (índios) com direito pré-existente sobre a terra. 

Não foi outro o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Cível Originária n° 323-1/MG (Min. rel. 

Francisco Rezek, j. 01.06.1994). Colhe-se dos votos dos Ministros: 

Min. Francisco Rezek (fls. 5/6): Quero enfatizar a circunstância de que a 

Constituição refere-se a uma indenização, possível da forma da lei, não se 

referindo, entretanto à retenção. 

Min. Marco Aurélio (fl. 15): A parte final do artigo 516 do Código Civil, não se 

aplica à espécie dos autos. Isto decorre da disciplina prevista, de forma toda 

especial, no artigo 231, § 6º, da Constituição Federal. Soma-se também a 

circustância de o direito de retenção objetivar a satisfação imediata do que 

devido, o que não ocorre quando a obrigação é da própria União. Em tal caso, a 

verba indenizatória é satisfeita mediante o regime dos precatórios. 

Min. Ilmar Galvão (fl. 19): A desocupação do imóvel é consequência lógica do 

decisum; não há direito de retenção nessas ações, porque a própria Constituição 

prevê a desocupação imediata. Sendo a terra pública, a sentença que declara a 

nulidade implica cancelamento do registro e a desocupação, não havendo como 

se manter no imóvel o ocupante ilegítimo, mesmo porque não há posse em terra 

pública, mas sim mera ocupação de terra pública, que não dá direito a retenção. 

 

 O precedente é invocado, ainda nos dias atuais,359 para fundamentar o não 

reconhecimento de direito de retenção aos ocupantes de terras tradicionalmente indígenas. 

O argumento então trazido pelos ministros permanece válido: embora a Constituição tenha 

concedido direito à indenização pelas benfeitorias feitas em boa-fé, fato é que não admite a 

transposição do regime possessório cível para hipótese. O direito de retenção, como visto, 

trata-se de mera garantia acessória do crédito, a qual será concedida de acordo com um 

juízo de conveniência exercido pelo legislador, sem qualquer interferência sobre o direito 

_______________ 
357 SILVA, José Afonso da. Auto-aplicabilidade do artigo 198 da Constituição Federal. Revista Trimestral 

de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 7, n. 25, p. 3-13, out./dez. 1983, cit. p. 5. MENDES 

JUNIOR, João. Os indigenistas do Brazil, seus direitos individuais e políticos. São Paulo: Typ. 

Hennies Irmãos, 1912, p. 58-60. Eventualmente, é possível também que a indenização seja pleiteada em 

face do estado que concedeu os títulos dominais sobre terra cujo domínio era da União. 
358 A impossibilidade de oposição do direito de retenção não impede que o possuidor das terras indígenas 

eventualmente levante as benfeitorais ali erigidas, caso não haja prejuízo à União. 
359 Ver, nesse sentido, TRF1, AC 10844720014014200, rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, Quinta 

Turma, j. 22/08/2012; TRF1, AC 3061919974014200, rel. Juiz Federal Rodrigo Navarro de Oliveira, 

Quinta Turma suplementar, j. 18/04/2012. Também em precedente anterior ao leading case julgado no 

STF: TRF3, AC 00010296019904036000, rel. Des. Souza Pires, Segunda Turma, j. 24/08/1993. 

Vale anotar, contudo, que a jurisprudência não é unânime ao negar o direito de retenção ao possuidor de 

terra declarada indígena. Em sentido contrário ao entendimento adotado, pode-se citar, a título de 

exemplo, os seguintes julgados: TRF4, AC 0035939820054047118, rel. Des. Carlos Eduardo Thompson 

Flores Lenz, Terceira Turma, j. 28/04/2010; TRF4, REO 9604511505, rel. Des. Maria de Fátima Freitas 

Labarrère, Terceira Turma, j. 15/12/1999; TRF1, AC 3044919974014200, rel. Des. Daniel Paes Ribeiro, 

Sexta Turma, j. 30/11/2009.  
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principal de crédito contra a União. 

Por fim, é preciso fazer uma breve anotação acerca da constituição de áreas 

reservadas indígenas, situação que não se confunde com a acima exposta. As terras 

tradicionalmente indígenas são fruto da posse imemorial desse povo, direito pré-existente 

sobre o território, exercido como usufruto sobre a terra pública. As áreas reservadas, por 

outro lado, previstas nos arts. 26 a 31 da Lei n° 6.001/73, são constituídas pela União em 

determinadas áreas, independentemente de terem sido ou não ocupadas pelos índios 

anteriormente. Trata-se de terras públicas afetadas ou de terras particulares que são 

adquiridas ou desapropriadas pela União, ou a ela doadas, para fins de constituição de área 

de uso exclusivo dos indígenas360. 

Entende-se ser incompatível com o regime da desapropriação (Decreto-lei 

3.365/41) a oposição de embargos de retenção, uma vez que é permitido ao Poder Público 

imitir-se provisoriamente na posse do imóvel (art. 15) mediante depósito do valor 

oferecido ou de garantia do pagamento integral deste. Mais uma vez, entende-se que o 

legislador ordinário privilegiou a destinação social do bem (em atenção à sua função 

social) em detrimento da garantia acessória do direito de crédito do expropriado. 

No caso de compra ou permuta do imóvel pela União, tem-se que tampouco é 

possível a oposição de embargos de retenção pelo proprietário, por se tratar de bem próprio 

do credor e não coisa alheia.  

O problema surge no caso de o bem adquirido pela União ou a ela doado estar 

legitimamente na posse de terceiro, por exemplo locatário, que tem reconhecido seu direito 

de retenção. Nesse caso, como veremos no item 8.1.3 abaixo, defende-se que o direito de 

retenção é oponível a terceiros, podendo ser invocado pelo terceiro possuidor em face da 

União, para obstar sua imissão na posse do imóvel. 

Destarte, tem-se que o direito de retenção jamais poderá ser exercido quando a terra 

ocupada for considerada tradicionalmente indígena. Via de regra, também será impossível 

a oposição de embargos de retenção quando da constituição de áreas reservadas, com 

exceção da hipótese em que o bem doado à União ou por ela adquirido estiver 

legitimamente na posse de terceiro possuidor de boa-fé, que poderá exercer o direito de 

retenção em face da União.  

_______________ 
360 VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2009, p. 179, 180. 
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4.1.2.3  Manutenção da posse 

A posse não é apenas elemento essencial ao surgimento do jus retentionis, como 

também a toda sua existência ou, como menciona Ramponi361, à sua vida como um todo. 

No mesmo sentido, expõe Butera que a posse é “necessária ao surgimento como à 

persistência do direito de retenção e está em íntima conexão com a obrigação de 

restituição362”.  

Já se repetiu mais de uma vez a ideia exposta por Ramponi de que a retenção nada 

mais é que o protraimento da posse originária além do momento previsto para a entrega, 

com base em novo título. Assim sendo, a posse é da essência do direito em questão363, 

sendo que esse nada mais é que uma mera posse estendida do bem. Cessando esta, acaba 

aquele. 

A perda voluntária da posse, portanto, é causa extintiva desse direito364. Apenas 

não se operará esse efeito quando a perda tiver por causa esbulho violento, situação na qual 

se torna legítimo o emprego dos interditos possessórios para proteção da posse, mesmo em 

face do devedor.  

Causa estranheza, então, que se encontre mais de uma decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal365, embora antigas, entendendo ser necessária a entrega em 

caução da coisa retida a fim de se possibilitar a propositura de embargos de retenção por 

benfeitoria. Ora, com o depósito do bem em caução cessa a posse do retentor, cessando 

assim o próprio direito de retenção que fundamenta a oposição dos mencionados 

embargos. É, por assim dizer, um verdadeiro contrassenso da decisão, que para permitir o 

exercício de um direito, exige que se dê causa à sua extinção. 

_______________ 
361 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

193. 
362 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 155. 
363 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

217. 
364 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 344. GIORGI, Jorge. Teoría de las 

obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y la jurisprudencia italiana, 

francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição italiana, p. 436. 
365 Neste sentido, por exemplo, STF, AI 21556, rel.  Min. Henrique D’Avila, Segunda Turma, j. 19/07/1960. 
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4.1.2.4  Posse justa 

A maioria dos doutrinadores encontra na legitimidade da posse mais um elemento 

essencial a ser destacado. Para os autores, apenas da posse justa poderia decorrer o direito 

de retenção366. 

A posse justa é aquela que não é violenta, nem clandestina, nem precária (art. 

1.200, CC). Como ensina Orlando Gomes, “para ter essa qualidade, o que importa é a 

forma de aquisição. Se foi adquirida por um dos modos admitidos na lei, a posse terá esse 

predicado367”. 

Assim sendo, a posse que é adquirida mediante emprego da força, às ocultas ou por 

abuso de confiança368 será injusta e não permitirá o surgimento do direito de retenção, pois 

não poderia o direito tutelar uma tal situação369. 

Seria mesmo um contrassenso que o direito admitisse que o possuidor 

permanecesse na posse do bem quando lhe confere uma restrita proteção possessória em 

face do antigo possuidor esbulhado370. Como leciona Luciano de Camargo Penteado371: 

O qualificativo não retira de modo absoluto o direito de posse, mas apenas 

aponta para a situação anômala do quadro possessório e para a possibilidade de 

defesa do proprietário ou possuidor legítimo com maior presteza. 

Acrescente-se, ainda, que o direito de retenção, além de compelir o devedor ao 

pagamento, nada mais faz do que providenciar novo título para manutenção da posse, 

garantindo, assim, que permaneça como posse justa, a fim de afastar as restrições legais da 

posse injusta. Ora, se o conteúdo do direito que estudamos serve justamente à garantia da 

manutenção da posse como justa, não se pode cogitar da concessão de uma tal garantia 

àquele que tem, na origem, uma posse injusta. 

Embora os autores refiram-se a uma legitimidade originária da posse, deve-se levar 

_______________ 
366 POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 96. FONSECA, Arnoldo 

Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 206. RAMPONI, 

Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 184. 

BARRY, Paul. Le droit de rétention em droit civil français. Paris : Arthur Rousseau, 1900, p. 124. 
367 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 48. Ver também MIRANDA, 

Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, t. 10: 

Direito das Coisas, Posse, p. 125.  
368 GOMES, op. cit., p. 49. 
369 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

185. 
370 Em sentido contrário, porém, manifestou o STF no julgamento dos embargos no RE 9687, rel. Min. 

Orozimbo Nonato, Tribunal Pleno, j. 14/06/1957. 
371 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 471. 
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em conta que ela, via de regra372, pode convalescer373. A partir desse momento, tornando-

se justa, passa a ser cabível novamente a oposição do direito de retenção. A contrario 

sensu, pode ocorrer também a conversão da posse justa em injusta374, caso em que o 

possuidor não mais poderá exercer o mencionado direito. 

Vale lembrar, ainda, que, de acordo com o art. 1.208 do Código Civil, os atos 

violentos ou clandestinos não induzem posse, senão depois de cessar a violência ou a 

clandestinidade. Dessa maneira, nos casos em que esses vícios ainda são atuais tem-se 

mera detenção, da qual não decorre, como vimos, o direito de retenção. Além disso, nessas 

circunstâncias é lícito ao verdadeiro possuidor o emprego do desforço imediato para 

recuperação da coisa, faculdade também incompatível com o surgimento do instituto 

objeto deste estudo.  

4.1.2.5  Posse de boa-fé 

A posse é classificada pelo Código Civil como de boa-fé quando o possuidor ignora 

o vício ou o obstáculo que impede a aquisição do bem.  

A posse de boa-fé é referida por grande parte dos autores como um dos requisitos 

essenciais ao surgimento do direito de retenção. Confira-se o que Medeiros da Fonseca375 

escreve a esse respeito: 

_______________ 
372 Com exceção da posse precária., segundo parte da doutrina. Ver a respeito: ARZUA, Guido. Posse: o 

direito e o processo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 47-48. RODRIGUES, Silvio. 

Direito civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 5: Direito das coisas, p. 29. 
373 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 174-175. ARZUA, op. cit., 

p. 47-48. No que concerne este trabalho, é irrelevante que se entenda a convalidação da posse como 

surgimento da posse (PELUSO, Cezar [coord.]. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. 2. 

ed. São Paulo: Manole, 2008, p. 1106-1108.) ou como limpeza da posse anterior (RODRIGUES, op. cit., 

p. 28. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 4: 

Direito das coisas, p. 64). Surgindo por qualquer uma das formas posse justa, haverá possibilidade de 

exercício do direito de retenção. 
374 Por exemplo, no seguinte julgado: “APELAÇÃO Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa  

Inocorrência.  APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO  Distrato  

Notificação encaminhada para terceiro  Irregularidade suprida com a citação válida na pessoa do 

comodatário  Conversão da posse justa em injusta a partir da ciência inequívoca da extinção do contrato, 

e de prazo razoável para a desocupação do imóvel  Dever de restituição do imóvel ao 

proprietáriocomodante  Inteligência do artigo 582 do Código Civil – Concessão de prazo de 30 dias para 

desocupação, contados a partir do trânsito em julgado da decisão. Recurso provido, com inversão dos 

ônus sucumbenciais.” (TJSP, AC nº 9110354-61.2008.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Nishi, 11ª 

Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2011, Data de Publicação: 17/03/2011) 

 No mesmo sentido, STJ, AgRg no Ag 684.601/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 

18/09/2007. 
375 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

206-207. 
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A lei vigente, de maneira geral, nega ao possuidor de má-fé o direito de retenção, 

mesmo por benfeitorias necessárias, entendendo não poder gozar de tal 

benefício, inspirado na eqüidade e na boa-fé, aquêle que possui o bem alheio 

com plena consciência da ilegitimidade de sua posse. A boa-fé entra, assim, 

como um elemento integrante da detenção legítima, confunde-se com esta, como 

adverte PAULO DE LACERDA. 

De fato, nosso ordenamento, assim como a teoria clássica376, não tutela qualquer 

hipótese de concessão deste direito ao possuidor de má-fé377-378. Tanto nas figuras 

_______________ 
376 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 87. BUGNIET, H. Traité du bornage, de la revendication et du 

droit de rétention. Paris : Marchal, Billard et Cie., 1877, p. 157-158. GARBASSO, Carlo-Luigi. Il 

diritto di ritenzione ed il precario nella legislazione italiana. Torino: San Giuseppe, 1883, p. 74-75, 

92-93. 
377 Também assim a legislação estrangeira: novo Código Civil argentino (“ARTICULO 2587.- [...] Tiene esa 

facultad sólo quien obtiene la detentación de la cosa por medios que no sean ilícitos”. - Tem essa 

faculdade apenas quem obteve a detenção da coisa por meios que não sejam ilícitos – traduziu-se); 

Código Civil português (“Artigo 756.º - Exclusão do direito de retenção - Não há direito de retenção: a) A 

favor dos que tenham obtido por meios ilícitos a coisa que devem entregar, desde que, no momento da 

aquisição, conhecessem a ilicitude desta; b) A favor dos que tenham realizado de má fé as despesas de que 

proveio o seu crédito; [...]”); Código Civil argelino (“Art.  200. [...] La chose peut alors être retenue 

jusqu'au remboursement de ce qui est dû, à moins que l'obligation de restituer ne résulte d'un acte illicite”. 

- A coisa pode ser retida até o pagamento do que é devido, a menos que a obrigação de restituição resulte 

de um ato ilícito – traduziu-se); BGB (“Section 273 - Right of retention – [...] (2) A person who is obliged 

to return an object has the same right, if he is entitled to a claim that is due on account of outlays for the 

object or on account of damage caused to him by the object, unless he obtained the object by means of an 

intentionally committed tort”. - A pessoa obrigada a devolver um objeto tem o mesmo direito, se ela for 

titular de uma pretensão surgida por conta de despesas com a coisa ou danos por ela causados, a não ser 

que tenha obtido o objeto por meios de um ato ilícito intencionalmente cometido – traduziu-se); Código 

Civil nicaraguense (“Arto. 1749.- Tanto el poseedor de buena fe como el de mala fe tienen derecho a ser 

indemnizados de los gasto que hubieren hecho pasa la conservación de la cosa, pero únicamente el 

poseedor de buena fe goza del derecho de retención mientras no se le pague”. – Tanto o possuidor de boa-

fé como o de má-fé têm direito a ser indenizados pelos gastos que fizerem com a conservação da coisa, 

mas apenas o possuidor de boa-fé goza do direito de retenção entquanto não for pago – traduziu-se); 

Código Civil japonês (“Article 295 (2) The provisions of the preceding paragraph shall not apply in cases 

where possession commenced by means of a tortious act”- As previsões do parágrafo precedente não 

serão aplicadas em casos onde a posse começou por meios ilícitos – traduziu-se); Código Civil espanhol 

(“Artículo 453. Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la 

cosa hasta que se le satisfagan. Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho 

de retención, […]”. – Os gastos necessários se abonam a todos os possuidores, mas apenas o de boa-fé 

poderá reter a coisa até que seja satisfeito. Os gastos úteis são reembolsados ao posuidor de boa-fé com o 

mesmo direito de retenção, [...] – traduziu-se); Código Civil boliviano (“ARTICULO 98.- (Derecho de 

retención) I. El poseedor de buena fe puede retener la cosa hasta que se le abonen las indemnizaciones y 

se le reembolsen los gastos mencionados en los artículos anteriores)”. – (Direito de retenção) I. O 

possuidor de boa-fé pode reter a coisa até que se lhe paguem as indenizações e lhe reembolsem os gastos 

menicionados nos artigos anteriores – traduziu-se). No mesmo sentido, o artigo 1.152 do Código italiano, 

que assim dispõe: “(Ritenzione a favore del possessore di buona fede). Il possessore di buona fede puo' 

ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennitá dovute, purché queste siano state domandate 

nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica dela sussistenza delle 

riparazioni e dei miglioramenti. [...]” (Retenção a favor do possuído de boa-fé. O possuídor de boa-fé 

pode reter a coisa até que lhe seja paga a indenização devida, desde qe seja demandada no curso do 

processo de reivindicação e seja fornecida prova genérica da subsisênci das reparações e das melhorias. – 

traduziu-se). 
378

Dentre as legislações consultadas, apenas autorizam o direito de retenção ao possuidor de má-fé o Código 

Civil da Luisiana (“Art. 529.  Right of retention. The possessor, whether in good or in bad faith, may 

retain possession of the thing until he is reimbursed for expenses and improvements which he is entitled 

to claim”) (Direito de retenção. O possuidor, seja em boa-fé ou em máf-é, pode reter a posse da coisa até 
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contratuais em que tipicamente surge, quando na previsão geral contida no artigo 1.220 do 

Código Civil e na jurisprudência pátria, esse direito só é reconhecido tão-somente ao 

possuidor de boa-fé. 

Alvino Lima379, contudo, contesta esse posicionamento ao afirmar que em ao 

menos uma hipótese nosso Código reconheceria o direito de retenção ao possuidor de má-

fé, qual seja, naquela descrita no artigo 1.256 do atual Código Civil, que reconhece ao 

possuidor de má-fé o direito à indenização das acessões. Ocorre, contudo, que tal 

dispositivo deve ser lido em consonância com as disposições trazidas pelos artigos 1.219 e 

1.220, as quais expressamente vedam sua concessão ao possuidor de má-fé. 

O principal argumento que o autor levanta em prol da concessão do direito de 

retenção ao possuidor de má-fé merece, todavia, ser analisado. Para ele, não faria sentido e 

seria, inclusive, injusto conceder-se o jus retentionis apenas ao possuidor de boa-fé quando 

ambos têm igual direito ao ressarcimento pelas benfeitorias realizadas380. Explica o autor 

que a mencionada vedação surgiu, de início, em decorrência da negação, ao possuidor de 

má-fé, do próprio direito de crédito. Com o tempo, contudo, foi-se admitindo sua 

indenização, porém não se assegurou esse crédito da mesma forma como aquele pertinente 

ao possuidor de boa-fé, não obstante serem eles, de outra forma, idênticos em sua causa e 

natureza. 

De fato, a argumentação levanta alguns pontos interessantes, porém, diante das 

previsões do atual Código Civil, não é possível sustentar outro entendimento senão aquele 

pelo qual a boa-fé é elemento essencial ao nascimento do direito de retenção.  

Em primeiro lugar, o direito de retenção é uma garantia acessória do direito de 

crédito, o qual nem sempre virá tutelado por meio dessa figura. São dois institutos 

autônomos. Assim, o fato de o crédito tanto do possuidor de má-fé quanto do possuidor de 

                                                                                                                                                    
que seja reembolsado das despesas e melhorias a que tenha direito de reclamar – traduziu-se) e o Código 

Civil uruguaio com relação às benfeitorias necessárias (“698. Las expensas necesarias invertidas en la 

conservación de la cosa, son abonables a todo poseedor de buena o mala fe, quien podrá retener la cosa, 

hasta que se haya hecho el abono”) (As despesas necessárias investidas na conservação da coisa, são 

aonáveis a todo possuidor de boa ou má-fé, que poderá reter a coisa até que tenha ocorrido o abono – 

traduziu-se).  
379 LIMA, Alvino Ferreira. O direito de retenção e o possuidor de má fé. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995, p. 

67-90. Outros autores que sustentam posição semelhante são: DEMOLOMBE, Jean Charles Florent. 

Cours de code napoléon : Traité de la distinction des biens. Paris: Hachette, 1881, v. 9, t. 1, p. 605. 

GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 145-146. LEGRAND, 

Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 54, 119-121. 
380 Também sustentando opinião semelhante: RICCA-BARBERIS, Mario. Spese utili, miglioramenti, 

innovazioni, piantagioni ed edifici in comune. Torino: G. Giappichelli, 1946, p. 11-12. POGONATO, 

Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 96. 
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boa-fé ter igual causa e natureza não implica, por si só, sejam necessariamente garantidos 

da mesma forma. O direito de retenção surge, assim, como uma garantia adicional 

concedida pelo ordenamento aos possuidores que elegeu merecedores. 

Trata-se de uma questão de política legislativa, a qual pode ser contestada 

doutrinariamente, porém que não permite, na atual configuração de nosso ordenamento, a 

extensão do direito de retenção aos possuidores de má-fé. 

Por fim, vale ressaltar que não basta ao direito de retenção apenas a boa-fé 

originária, ou seja, no momento da aquisição da posse, mas deve esse quesito ser avaliado 

continuamente. Assim, aquele que adquire a posse de um imóvel de boa-fé, mas realiza 

benfeitorias de má-fé, apenas para obstar a demanda reintegratória, não é protegido pelo 

jus retentionis381.  

Da mesma forma, Bracq traz interessante questionamento acerca da 

_______________ 
381 Nesse sentido: “BENFEITORIAS. REALIZAÇÃO APÓS A CITAÇÃO PARA A CAUSA. 

ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO DA LIDE. IMPROCEDENCIA DOS EMBARGOS DE 

RETENÇÃO. ARGÜIÇÃO DE AFRONTA AO ART. 219 DO CPC. IMPERTINENCIA DA 

INVOCAÇÃO DESSE PRECEITO, NO CASO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 283 E 400. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (STF, RE 84747, rel. Min. Leitão de Abreu, Segunda 

Turma, j. 09/06/1978). 

 Outras interessantes aplicações jurisprudenciais desse entendimento são extraídas dos seguintes julgados:  

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO 

ADMINISTRATIVA. RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS POSTERIORES À CONSTITUIÇÃO DA 

SERVIDÃO. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. INDENIZAÇÃO. 

DESCABIMENTO. REEXAME. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.1. ‘Benfeitorias erigidas após a imissão na posse, sem autorização 

do Poder Público expropriante, não devem ser indenizadas se realizadas por terceiros. Inteligência do art. 

26 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Em outras palavras: se terceiros permanecem na posse do imóvel 

resolvem, sponte sua, erigir benfeitorias, mesmo que para uso próprio, devem possuir autorização do Ente 

Expropriante, visto que a lei veda indenização posterior à avaliação.’ (REsp 910834/BA, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Dj 11/06/2007). [...] 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (STJ, AgRg no AREsp 29.603/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma j. 02/12/2014). 

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ARREMATAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSE. RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DA 

HASTA. BOA-FÉ. MANUTENÇÃO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RESTITUIÇÃO DO 

VALOR PAGO. EVICÇÃO. 1. Controvérsia acerca da caracterização do possuidor como de má-fé em 

razão da sua ciência sobre a tramitação de ação rescisória visando anular a decisão que lhe conferiu a 

posse sobre imóvel. [...] 5. Embora seja certo que o recorrido sempre teve ciência da mencionada ação 

rescisória, tendo sido, inclusive, citado para respondê-la, na qualidade de parte (réu), esse fato não 

transmuda sua posse de boa-fé em posse de má-fé, situação que afastaria o direito de retenção pelas 

benfeitorias realizadas no imóvel. 6. O fato dos recorrentes terem promovido a ação rescisória não 

implicaria necessariamente que lhes fosse outorgada a tutela jurisdicional pretendida, de declaração de 

nulidade da ação de extinção de condomínio, permanecendo, portanto, incólume a boa-fé do recorrido no 

exercício da posse do bem. 7. O fundamento do recebimento do valor que foi pago pelo recorrido na 

arrematação anulada decorre da garantia da evicção e da boa-fé do recorrido quando da aquisição em 

hasta pública. [...] 9. Recurso especial desprovido” (STJ, REsp 1217597/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, j. 27/08/2013). 
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impossibilidade de o possuidor já constituído em mora opor seu direito de retenção382. 

Embora o autor não fale propriamente na transmutação da posse de boa-fé em má-fé, é 

possível extrair esta conclusão do exemplo dado. O possuidor, pois, deve, na primeira 

oportunidade, alegar a retenção, sob pena de preclusão, que ocorre no caso de deixar-se 

constituir em mora sem qualquer oposição. 

4.1.2.6  Posse direta e indireta 

Deve-se investigar, ainda, a relação entre o desdobramento da posse e o direito de 

retenção. Os casos tipificados no Código Civil referem-se todos a possuidores diretos do 

bem a ser retido (locatário em face do locador, depositário em face do depositante, etc). 

Resta, portanto, deduzir se mesmo os possuidores indiretos podem exercer esse direito. 

Note-se que o questionamento não é desprovido de importância prática. Tome-se 

como exemplo o contrato de locação com sublocação. No caso de o sublocador fazer 

benfeitorias no imóvel, pode opor seu direito de retenção ao locador e também ao 

proprietário, sendo certo que é possuidor direto do bem383. Contudo, caso seja o locatário 

que realize as benfeitorias estando o imóvel em posse do sublocatário, poderá opor a 

retenção ao proprietário, caso demandado a restituir o bem? Nesse caso, a doutrina384 é 

clara ao afirmar que o locatário, antes possuidor direto, torna-se possuidor indireto com o 

desdobramento da posse, já que a posse imediata é única385. 

A resposta ao questionamento, contudo, é negativa. A imediatidade da relação entre 

o retentor e o bem retido há muito tem sido utilizada como um dos argumentos favoráveis 

à classificação do jus retentionis como um direito real. Ela está presente não só nos casos 

em que se verifica uma conexidade material, mas também em todos os exemplos em que 

há uma mera conexidade jurídica entre as partes (ou seja, nos casos em que o crédito 

advém da mesma relação jurídica pela qual foi concedida a posse do bem ao possuidor).  

_______________ 
382 BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 

1907, p. 219. 
383 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7. ed. Rio de Janeiro : Lumen 

Juris, 2011, p. 86-87. 
384 ALVES, José Carlos Moreira. Posse: estudo dogmático. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. 2., t. 1., p. 

443-447. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 5: 

Direito das Coisas, p. 81-82.  
385 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1971, t. 10: Direito das Coisas, Posse, p. 98-99. 
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A configuração histórica do direito de retenção, que na doutrina clássica exigia a 

detenção prévia do bem, já demonstra que é necessário que o retentor exerça diretamente 

poder sobre o bem, o que não ocorre no caso do possuidor indireto. 

Destarte, não há fundamento suficiente para sustentar-se que também os 

possuidores indiretos podem exercer esse direito.  

4.1.2.7  Posse exercida por meio de representante 

É unânime a doutrina ao afirmar que também é conferido o direito de retenção ao 

possuidor que exerce sua posse por meio de representante386. Legrand defende que, nesse 

caso, o terceiro torna-se mandatário do possuidor387. 

Esse entendimento é admissível no direito atual, desde que o terceiro atue como 

mero delegatário do verdadeiro possuidor, que não perde a sua posse direta pela 

representação. Pense-se no caso do caseiro. O fato de haver um cuidador do imóvel não 

retira a posse direta do possuidor, sendo certo, outrossim, que o caseiro, via de regra, não 

realizará benfeitorias e nem firmará contratos sem a autorização do possuidor, motivo pelo 

qual este ainda exerce sobre o bem o poder de fato e pode exercer normalmente o direito 

de retenção.  

Em favor desse entendimento pode-se também invocar o art. 1.205 do Código 

Civil, que admite a aquisição da posse por meio de representante. 

4.2. CRÉDITO 

Como defende Butera388, o direito de retenção é mero direito acessório de garantia, 

cuja existência é inconcebível sem um direito principal de crédito, o qual visa tutelar. O 

_______________ 
386 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

194-5. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 

1957, p. 206. POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 95. 

GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 141. MADALENO, 

Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de retenção e ao 

direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 119. 
387 LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 50. 
388 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 175-176. 
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crédito é, portanto, como já ressaltaram muito propriamente Medeiros da Fonseca389, 

Olavo de Andrade390, Ramponi391 e J. X. Carvalho de Mendonça392, a justa causa 

retentionis essencial ao exercício do instituto. 

Analisam-se abaixo quais condições do crédito autorizam o recurso ao jus 

retentionis. 

4.2.1. Certeza 

Parece lógico que, sendo o crédito um dos elementos essenciais ao nascimento do 

direito de retenção, deve haver certeza quanto à sua existência. Como afirma Carneiro 

Pacheco393, “seria incompreensível que o direito de retenção, constituindo um direito 

accessorio de garantia, existisse onde apenas houvesse um credito de discutivel existencia; 

por isso a certeza do credito é indispensável”394. 

Incumbe, portanto, ao retentor fornecer prova do an debeatur para dar azo ao 

instituto objeto deste estudo, pois “O crédito é, pois, certo quando seja ou possa ser 

provado”395. Nesse sentido já se decidiu inúmeras vezes396: 

RECURSO ESPECIAL, ALÍNEAS "A" E "C". REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

IMÓVEL FUNCIONAL EM ÁREA DO JARDIM BOTÂNICO. [...]. Da mesma 

forma, inviável o exame de vulneração nesta sede relativamente ao artigo 515, § 

_______________ 
389 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

209. 
390 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 45. 
391 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

195-196. 
392 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 177. 
393 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 166-167. 
394 Em sentido contrário, porém, argumenta Ancel Pascal que apenas a exigibilidade seria exigida pelo 

Código francês, sendo certo que o retentor exerceria seu dirieto a seu próprio risco quanto à certeza e a 

liquidez do crédito (ANCEL, Pascal. Droit des sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 110-111). 

Essa posição, contudo, não parece acertada, pois a retenção desprovida de crédito certo é ilícita e, como o 

próprio autor prevê, enseja indenização. Portanto, não se trata, nesse caso, de exercício de direito de 

retenção, lícito, mas de recusa ilícita na devolução do bem, o que demonstra que a certeza do crédito é, de 

fato, elemento do direito de retenção legal. 
395 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 178, no original: “Il credito 

poi è certo quando sia o possa essere provato”. Nesse sentido também PONTES, Tito Lívio. Da Posse: 

prática, doutrina, jurisprudência, legislação. 2. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito: 

1977, p. 215. 
396 Assim também nos precedentes TJSP, Apelação n° 9175159-62.2004.8.26.0000, rel. Des. Theodureto de 

Camargo, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2011; e TRF5, Processo n° 00012649720124058102, 

AC569694/CE, rel. Des. Federal Gustavo de Paiva Gadelha (convocado), Terceira Turma, j. 10/07/2014. 
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3º, do CPC, pois o acórdão, ao negar o cerceamento de defesa, assim sustentou: 

"a produção das provas requeridas pelos réus somente se revelaria útil à demanda 

se fosse caso de se condenar a União Federal a indenizar  a parte ré pelas 

benfeitorias necessárias realizadas no imóvel mediante notificação à autora 

dentro de 120 dias da execução da mesma conforme dispõe o art. 90 do DL 

9.760/46. 

Notificação esta que não consta dos autos. Incogitável, pois, a realização de um 

ato que, de antemão, sabe-se inútil, não há sentido em se deferir a produção de 

prova testemunhal e pericial, especialmente quando não houve apresentação de 

qualquer início de prova testemunhal e pericial a respeito das supostas 

benfeitorias e acessões realizadas.". Incide, novamente a Súmula 07/STJ. (STJ, 

REsp 816.585/RJ, rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 05/10/2006)  

4.2.2  Exigibilidade 

Além de certo, o crédito deve ser também exigível, como lista a maioria absoluta 

dos autores consultados397. A razão de ser dessa condição reside no fato de só com a 

exigibilidade tornar-se o crédito merecedor de tutela jurídica398, impedindo-se, antes disso, 

seja sua execução forçada, seja a prestação de garantia. 

Como bem aponta Lafargue399, antes do crédito tornar-se exigível, a retenção do 

objeto não constitui exercício do direito de retenção propriamente dito, o qual apenas surge 

quando é possível constituir-se novo título, ou seja, quando o crédito se torna exigível. 

Ademais, conforme sustentam Giorgi400 e Medeiros da Fonseca401, é injusto que 

_______________ 
397 Não é outra a conclusão tipificada na legislação estrangeira: novo Código Civil argentino (“ARTICULO 

2587.- Legitimación. Todo acreedor de una obligación cierta y exigible puede conservar en su poder la 

cosa que debe restituir al deudor, hasta el pago de lo que éste le adeude en razón de la cosa”.) 

(Legitimação. Todo credor de uma obrigação certa e exigível pode conservar em seu poder a coisa que 

debe restituir ao seu devedor, até o pagamento do que este lhe debe em razão da coisa – traduziu-se); 

Código Civil japonês (“Article 295 (1) If a possessor of a Thing belonging to another person has a claim 

that has arisen with respect to that Thing, he/she may retain that thing until that claim is satisfied; 

provided, however, that this shall not apply if such claim has not yet fallen due”.) (Se um possuidor de 

uma coisa pertencente a outrem tem uma pretensão que surgiu em respeito àquela coisa, ele/ela pode reter 

aquele bem até que a pretensão seja satisfeita; exceto, contudo, que isso não se aplicará se tal pretensão 

ainda não é devida – traduziu-se); Código Civil suíço (“Art. 895 - B. Droit de retention - I. Condition - 1 

Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de 

papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa 

créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l'objet retenu”.) (B. Direito 

de retenção – I. Condição – 1 O credor que, com o consentimento do devedor, encontra-se em posse de 

coisas mobiliárias ou de títulos partencentes a este ultimo, tem o direito de os reter até o pagamento, com 

a condição de que seu crédito seja exigível e que haja um vínculo natural de conexidade entre ele [o 

crédito] e o objeto retido. – tradiziu-se). 
398 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 176. 
399 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 88. 
400 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 426. 
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quem não esteja obrigado a pagar e tenha direito à restituição da coisa veja seu direito 

obstado em garantia de crédito ainda não surgido ou sequer exigível. O que se busca tutelar 

com o direito de retenção, e daí a menção à equidade e à igualdade entre as partes como 

fundamentos desse instituto, é o direito de crédito do devedor de uma coisa em face do 

credor que exige o cumprimento de uma obrigação sem, contudo, quitar o débito que 

possui em favor daquele. Busca-se evitar, portanto, a injustiça de impor o cumprimento de 

uma obrigação em face do devedor da coisa, sem obrigar o credor dela ao mesmo. É a 

vedação da má-fé por parte do credor do bem.  

Se, contudo, tutela-se um crédito inexigível, haverá uma desigualdade em sentido 

contrário, ou seja, em desfavor do credor da coisa, pois lhe será negada a entrega de um 

bem a cuja restituição tem direito, com base num crédito que sequer é obrigado a pagar402. 

Essa condição é plenamente válida também perante nosso ordenamento, o qual, via 

de regra, apenas admite a execução de crédito vencido e, inclusive, pune o sujeito que 

demanda crédito ainda inexigível (art. 939, CC). A tutela de crédito inexigível, pois, 

contraria a lógica sistêmica, não podendo ser aceita.  

Ressalva deve ser feita, contudo, quanto ao correto posicionamento adotado pelo 

Código Civil português. A legislação lusitana determina, como regra, a irretentividade de 

bem em garantia de dívida inexigível, mas excetua esta possibilidade nos casos em que o 

devedor perde o benefício de apenas ver o crédito cobrado após o vencimento. Tanto o 

Código Civil português (art. 780) como o brasileiro (art. 333) descrevem situações 

excepcionais em que o crédito pode ser cobrado antes do vencimento. Dispõe, então, a 

codificação portuguesa que nessas situações poder-se-á exercer também o direito de 

retenção para garantir o pagamento da dívida403. Trata-se de solução razoável e igualmente 

                                                                                                                                                    
401 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

210-211. 
402 Nesse sentido, entende-se que o direito de retenção não poderá igualmente tutelar obrigações naturais, já 

que não são exigíveis (BRÉMOND, Jules. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 5. 

MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de 

retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 121-123.). 

Em sentido contrário, porém, cita-se a posição de RICHARD, Ernest. De l'obligation naturelle en droit 

romain et en droit français. Lyon: Imprimerie de P. Mougin-Rusand, 1872, p. 6, 25-26. Também assim 

GUIGOU, Gabriel-Just. Des obligations naturelles en droit romain et en droit français. Marseille: 

Imprimerie Marseillaise, 1893, p. 33, 56-57. MASSOL, Henri. De l'obligation naturelle et de 

l'obligation morale en droit romain et en droit français. 2ème ed.  Paris: Auguste Durand, 1862, p. 33,  

62-63. 
403 LIMA, Pires de; VARELA, Antunes. Código civil anotado. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1987, v. 1, 

p. 780. Transcreve-se: “Artigo 757.º (Inexigibilidade e iliquidez do crédito) 1. O devedor goza do direito 

de retenção, mesmo antes do vencimento do seu crédito, desde que entretanto se verifique alguma das 

circunstâncias que importam a perda do benefício do prazo”. 
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compatível com uma interpretação sistemática da matéria, pois se se pode o mais, que é 

cobrar o crédito, se pode o menos, que é exercer o direito acessório de garantia. 

Nesse sentido, não dariam ensejo ao direito de retenção dívidas não vencidas, 

despesas feitas donationis causa404 e, como afirmam os autores clássicos, obrigações 

naturais405, sendo mesmo difícil antever qualquer situação ensejadora desse direito que se 

paute numa obrigação de tal tipo.   

No tocante às obrigações sujeitas a condição ou termo, a despeito da opinião 

contrária de Cano Martínez de Velasco406, a razão reside com Ramponi407 ao estabelecer 

que é possível a garantia de uma obrigação por meio do direito de retenção se e enquanto o 

crédito for exigível. De acordo com esse posicionamento, também adotado por Butera408 e 

Paulo de Lacerda409, o crédito subordinado a condição resolutiva é exigível e pode, 

portanto, ser garantido por meio da retenção, enquanto o crédito dependente de condição 

suspensiva ou termo410 não, enquanto não verificados. Ainda segundo o autor, “[...] as 

causas que tornam imediatamente exigível um crédito cuja subsistência é certa e só a 

satisfação retardada, não podem produzir idêntico efeito com respeito a obrigações cuja 

própria existência é incerta411”. 

                                                                                                                                                    
 No mesmo sentido dispõe o Código Civil suíço: “Art. 897 - III. En cas d'insolvabilité - 1 Lorsque le 

débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d'une 

créance non exigible.” (III. Em caso de insolvência – 1 Quando o devedor for insolvente, o credor pode 

exercer seu direito de retenção mesmo para garantia de um crédito não exigível – traduziu-se). 
404 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 178. 
405 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 88. GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). 

Cadernos de direito privado, Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 12. LEIVA FERNÁNDEZ, Luis 

F. P. Derecho de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría general. Retención irregular o 

anómala. Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 3-5. 
406 CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio. La retención de cosa ajena.  Barcelona: Bosch, 

1990, p. 69. 
407 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

205-222. 
408 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 182-185. 
409 LACERDA, Paulo de. Direito de retenção. Gazeta Jurídica, São Paulo, 1902, vol. 28, p. 301-318; vol. 29, 

p. 3-20, 107-125 apud FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1957, p. 209, nota 68. 
410 Ramponi lista algumas exceções à impossibilidade de exercer o direito de retenção com base em crédito 

sujeito a termo (RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi 

Niccolai, 1898, v.1, p. 205-222). 
411 RAMPONI, op. cit., p. 222, traduziu-se. No original: “[...] le cause che rendono imediatamente esigibile 

um credito di cui la sussistenza à certa e solo è ritardato il soddisfacimento, non possono rendere esigibile 

um credito di cui è incerta avanti tutto la sussistenza”. 
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4.2.3  Liquidez 

Grande debate divide os autores sobre a necessidade da determinação prévia do 

quantum debeatur para autorizar-se a concessão do direito de retenção. 

Conforme relata Medeiros da Fonseca412, houve quem defendesse que a liquidez do 

crédito é essencial ao exercício desse direito413, argumentando que seria deveras danoso 

onerar o credor da coisa com o risco de prejuízos decorrentes da demora na liquidação do 

crédito. Além disso, argumentava-se que, por aplicação analógica do quanto previsto com 

relação à compensação, não poderia ocorrer a retenção por crédito ilíquido.  

Ocorre que, como já bem explanado por Ramponi414, esse é justamente um dos 

pontos que distingue essas duas figuras. Enquanto para a compensação a liquidez é 

necessária, pois haverá o efetivo pagamento e extinção dos créditos contrapostos, o direito 

de retenção atua como mero instrumento de garantia do crédito, sendo desnecessário saber-

se de antemão o quantum debeatur para que venha a cumprir sua função primordial. 

Os doutrinadores que prescindem dessa condição e contentam-se apenas com a 

certeza e exigibilidade do crédito, outrossim, argumentam, em suma, que o “remédio 

contra delongas e prejuízos decorrentes de uma liquidação morosa não está na exclusão da 

garantia415”, que a “liquidação é questão de formalidade que se pode fazer não importando 

isso em inconveniente de especie alguma416” e que “a funcção de garantia que o direito de 

retenção desempenha é perfeitamente compreensivel em relação a um credito illiquido417”, 

sendo, ademais, possível que se preste caução do valor devido de forma a obter-se a coisa 

_______________ 
412 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

212-213. 
413 Assim é a disposição do art. 68 do Ato uniforme revisado sobre a organização das garantias (“Acte 

uniforme révisé portant organisation des sûretés”), adotado em 15.12.2010 por vários dos Estados-

membros da OHADA – Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, e publicado 

no Jornal Oficial da organização em 15.02.2011, 15º ano, n. 22, disponível em http://www.ohada.com/, 

consultado em 23.06.2015, às 20:34h. Transcreve-se o artigo: “Article 68. Le droit de rétention ne peut 

s’exercer que: - si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible; [...]” (O direito de retenção 

apenas pode se exercer: se o crédito do retentor é certo, líquido e exigível – traduziu-se). 
414 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

202. 
415 FONSECA, op. cit., p. 213. No mesmo sentido, MARMOL, Charley Del. Quelques aspects du droit de 

rétention, spécialement dans l’industrie lainière. Paris : Rousseau et Cie, 1934,  p. 5. 
416 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 46-47. No mesmo sentido, GLASSON, Ernest-Désiré. Du droit d’accroissement 

entre co-héritiers et entre co-légataires en droit romain. Du droit de rétention sous l’empire du 

Code Napoléon. Paris : A. A. Durand, 1862, 2ª parte, p. 62-63. 
417 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 167. 
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antes da liquidação. 

Giorgi418, por sua vez, entende que será autorizada a retenção quando o crédito for 

facilmente liquidável. A análise, caso a caso, do preenchimento desse requisito ficaria 

relegada ao juiz, mas, para o autor, por exemplo, não seria injusto submeter o devedor à 

espera da liquidação quando não há urgência na recuperação do bem e nos casos em que a 

liquidação é fácil e rápida ou não há grande perigo de perecimento do crédito. 

A maioria dos autores pátrios prescinde dessa condição, mormente diante da análise 

do ordenamento brasileiro, o qual claramente admite o exercício desse direito em situações 

de evidente iliquidez, como no caso das benfeitorias e acessões419, pois, via de regra, o 

valor destas é aferido por meio de perícia judicial. 

Atualmente, inclusive, a possibilidade de demora na liquidação do crédito não pode 

sequer ser citada como um argumento contrário ao direito de retenção, pois não depende 

do retentor a liquidação do crédito, já que essa será realizada em meio à demanda proposta 

pelo próprio devedor, por se tratar de um direito negativo, que deve ser alegado em sede de 

contestação. 

O artigo 757 do atual Código Civil português reconhece expressamente a 

prescindibilidade dessa condição, corroborando a posição já defendida por diversos autores 

portugueses420. 

4.3  CONEXIDADE ENTRE O CRÉDITO E A COISA OU A RELAÇÃO JURÍDICA 

ATRAVÉS DA QUAL SUA POSSE FOI ATRIBUÍDA AO CREDOR 

A conexidade421, definida por Butera422 como a “relação que deve interceder entre 

_______________ 
418 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 428. 
419 Nesse sentido, a doutrina processualista brasileira faz referência à necessidade realização de perícia para 

determinação do quantum devido pelo devedor (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil. São Paulo: Método, 2009, p. 996.) e mesmo à necessidade de liquidação da sentença de 

procedência dos embargos de retenção (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. 19. 

ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 1999, p. 251-252.). 
420 LIMA, Pires de; VARELA, Antunes. Código civil anotado. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1987, v. 1, 

p. 780. GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, 

Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 12. Confira-se: “Artigo 757.º (Inexigibilidade e iliquidez do 

crédito) [...] 2. O direito de retenção não depende da liquidez do crédito do respectivo titular”.  
421 Conforme ressaltado na nota 196, embora reconheça-se que o termo mais usual a ser utilizado no caso 

seria “conexão”, manteve-se aqui o termo tradicionalmente empregado pela doutrina para fazer referência 
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o crédito e a coisa destinada a garanti-lo”, é um dos temas que desde o período romano 

encerram maior controvérsia no tocante ao direito de retenção.  

A discussão acerca desse elemento essencial, assim como dos demais, ganhou 

maior impulso após a superação da teoria restritiva423, a qual apenas admitia o direito de 

retenção nos casos expressamente previstos em lei. Isso porque, a partir de então, tornou-se 

necessário definir os parâmetros de admissibilidade desse instituto.  

O sentido e o conteúdo desse requisito serão melhor esclarecidos ao analisarem-se 

detidamente as correntes doutrinárias surgidas em torno do assunto. Antes, porém, é 

necessário esclarecer o porquê se considera a conexidade um dos elementos constitutivos 

do direito de retenção, já que há opiniões em sentido contrário. 

É importante ainda, em nota introdutória, esclarecer que muita confusão há nos 

textos a respeito do termo debitum cum re junctum, utilizado para identificar o liame 

intercedente entre o crédito e o bem retido. Ocorre que parte da doutrina utiliza o termo 

como sinônimo apenas dos casos de conexidade material, enquanto outra parte utiliza-o 

como um termo geral, sinônimo de conexidade, tanto material quanto jurídica. Assim, 

preferiu-se descartar a utilização do termo a fim de não perpetuar eventuais confusões que 

poderia ocasionar. 

4.3.1  A conexidade como elemento do direito de retenção 

Cabrye424 defende, apoiado em textos romanos, que naquela época, a conexidade 

                                                                                                                                                    
a esta condição de existência, uma vez que os dicionários listam “conexidade” também como sinônimo de 

“vínculo” ou “ligação”. O termo é listado também na versão online do Vocabulário Ortográfico da 

Língua Portuguesa – VOLP (acessível no endereço http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-

vocabulario) e seu significado e emprego no sentido utilizado no texto foram referendados pela 

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, em resposta por mensagem eletrônica datada de 14.12.2015, a 

questionamento encaminhado por meio de seu site. 
422 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 186: “[...] la relazione che 

deve intercedere, fra il credito e la cosa destinata a garentirlo”. 
423 Teoria esta sustentada, dentre outros, por LAURENT, F. Principes de droit civil français. 3ème ed. 

Paris: A. Maresq, 1878, t. 29, p. 322. 
424 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 17-21. O autor analisa as decisões de jurisconsultos e também textos da época de 

Papiniano, Ulpiano e Justiniano, entre outros. 

Van Wetter dá notícia da existência, no direito romano, do “direito de retenção de Gordiano”, criado pelo 

imperador de igual nome e que permitia ao credor hipotecário manter-se na posse do bem hipotecado 

mesmo após o pagamento do que lhe era devido em razão de qualquer outro débito existente entre as 

partes, dispensada, pois, a conexidade entre a coisa e o crédito que passava, então, a garantir (VAN 

WETTER, Polynice Alfred Henri. Cours élémentaire de droit romain : contenant la législation de 
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não era condição ao exercício do jus retentionis, pois entendia que a equidade constituía o 

único limite à retenção425. Butera426, contudo, refuta seus argumentos ensinando que a 

conexidade e a equidade podem caminhar juntas e demonstrando que os textos romanos 

foram mal interpretados pelo jurista francês.  

Montessori427, embora também reconheça que a conexidade não é “uma exigência 

conceitual absoluta do direito de retenção”, ainda assim afirma que no direito romano a 

opinião dominante inclinava-se a admiti-la como elemento daquele instituto. 

Vivante428, por sua vez, entende que embora no direito civil a conexidade seja 

exigida, no direito comercial a retenção deveria ser elevada à condição de garantia geral, 

de forma a melhor atender ao rápido desenvolvimento das negociações comerciais, 

prescindindo, pois, desse requisito. 

Ramponi429, estudando o tema, igualmente conclui pela desnecessidade desse 

requisito. Para tanto, levanta diversos argumentos, os quais também devem ser refutados.  

Em primeiro lugar, afirma que o direito de retenção é uma garantia real e, assim, 

pode subsistir independentemente da relação entre o crédito e o bem. Não obstante, o 

direito de retenção não se confunde com o penhor, a hipoteca e a anticrese, e, portanto, não 

há motivo para crer que esta não é uma de suas condições de existência. Ainda que se 

admita que a figura seja similar àquelas outras - o que não parece ser razoável, pois o 

direito de retenção, embora exerça uma função de garantia, possui características muito 

peculiares -, deve-se reconhecer sua individualidade e particularidade, as quais não 

autorizam chegar à conclusão demonstrada pelo autor italiano por mera transposição do 

que é previsto com relação às garantias reais.  

Ademais, mesmo nas garantias reais é possível antever o liame de conexidade 

intecedente entre o crédito e o bem. Na garantias reais convencionais, o bem é dado em 

garantia, portanto o próprio devedor vincula-o ao pagamento da dívida assumida. Nas 

                                                                                                                                                    
Justinien avec l'histoire tant externe qu'interne du droit romain. Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel, 

1871, t. 1, p. 566-567). 
425 Nesse sentido também Semeraro e Dalloz apud BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: 

Foro Italiano, 1937, p. 191. 
426 BUTERA, op. cit., p. 186-187. 
427 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 50-51. 
428 VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. Torino : Fratelli Bocca, 1896, v. 2, parte 2, p. 230-

231. 
429 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

222-245. No mesmo sentido, BARRY, Paul. Le droit de rétention en droit civil français. Paris: Arthur 

Rousseau, 1900, p.110-116. 
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garantias reais legais (arts. 1.467 e 1.489), por sua vez, o Código Civil bem delimita quais 

são os bens que podem ser tomados em garantia e por quais créditos, demonstrando 

novamente a existência da conxidade também nesse caso. 

Em segundo lugar, Ramponi defende que não se deve invocar questões de justiça, 

fundamento e limites naturais da figura para definir este impasse, pois trata-se de mera 

questão de estudar a conveniência e a oportunidade de uma admissibilidade mais ou menos 

larga desse instituto. Pela necessidade de uma relação de conexão entre a coisa e o 

crédito430, contudo, argumenta-se que seria injusto e, portanto, contrário à própria ideia 

embasadora do instituto, permitir a retenção de coisa que nada tivesse a ver com o crédito, 

pois, nesse caso, a obrigação de dar prevaleceria sobre a obrigação de quitar o débito. 

Ademais, não fosse assim, corretas estariam as críticas que veem o direito de retenção 

como uma autorização ampla e irrestrita ao exercício das próprias razões. Essas críticas, no 

entanto, caem por terra a partir da admissão da conexidade, qualquer que seja sua espécie, 

pois demonstra-se que há limites claros ao exercício desse direito. 

Em terceiro lugar, sustenta Ramponi que, sem o requisito da conexidade, dar-se-ia 

maior eficácia ao princípio de que os bens do devedor respondem por suas dívidas. A 

admissão desse elemento, porém, não implica exceção ao mencionado princípio, pois 

mesmo que não verificada a conexidade e, dessa forma, não reconhecido o direito de 

retenção, ainda assim os bens do devedor responderão pela sua dívida, a qual apenas será 

cobrada por via autônoma. 

Em quarto lugar, o autor menciona a analogia com a compensação, figura que 

prescinde da conexidade, porém, como já consignado anteriormente, trata-se de institutos 

diferentes – esta é modo de extinção dos créditos, enquanto aquele é meio de garantia. 

Disso decorre que enquanto a conexidade não interfere na extinção dos débitos e créditos 

recíprocos, ela deve, por outro lado, intervir quando se trata da garantia de um deles, pela 

questão de justiça citada acima431.  

Depois, passa o autor a enumerar diversas hipóteses legislativas em que a 

_______________ 
430 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

223. BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 192. 
431 Estes mesmos contra-argumentos são empregados para refutar a opinião de Colin e Capitant (COLIN, 

Ambroise; CAPITANT, Henri. Cours élémentaire de droit civil français. 10e ed. Paris: Dalloz, 1948, t. 

2, p. 931-932), que defenderam, também prescindindo do quesito da conexidade, que o direito de 

retenção poderia ser exercido ex dispari causa, sempre que haja dois créditos recíprocos entre as mesmas 

partes e desde que não seja excluída a compensação na hipótese. 



113 

 

conexidade não é requerida432, no entanto, é preciso observar que, nesse tocante, Ramponi 

faz referência apenas à não ocorrência de uma conexidade material e não à outra espécie 

que será exposta a seguir. 

No mesmo equívoco, incorre Lafargue433 ao mencionar que embora a conexidade 

deva ser um elemento do direito de retenção e seja reconhecida na maioria dos casos em 

que esse direito é expressamente reconhecido pela legislação, haveria casos em que a lei o 

prescreveria sem que houvesse a mencionada conexão434. Ocorre que, por um lado, a 

conexidade para o autor resume-se ao liame material, e, por outro lado, os exemplos que dá 

não tratam propriamente de direito de retenção. 

Em posição intermediária, Glasson435 e Hédal436 entendem que a conexidade é 

dispensada quando a lei ou o acordo de vontades preveem expressamente a concessão de 

direito de retenção, porém admitem que tal critério é essencial para a aplicação extensiva 

do instituto fora dos casos previstos em lei. 

A maior parte das decisões e das orientações doutrinárias437, por outro lado, há 

muito reconhecem a conexidade como um elemento essencial à figura, a fim de delimitar e 

justificar a sua incidência.  

Com a admissão da conexidade como elemento do direito de retenção, não apenas 

_______________ 
432 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

226-229. 
433 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 92. 
434 Assim também BAILLY, Albert. Du droit de rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. 

Brière, 1892, p. 118-120 e 144-154. 
435 GLASSON, Ernest-Désiré. Du droit d’accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires en droit 

romain. Du droit de rétention sous l’empire du Code Napoléon. Paris : A. A. Durand, 1862, 2ª parte, 

p. 51-53, 58-62.  

Também assim MAZELIÉ, Jules. Du droit de rétention en droit romain et en droit français. 

Toulouse: Typographie de Bonnal et Gibrac, 1868, p. 69-72, 79-80. Ocorre, porém, que em outra obra do 

mesmo ano  autor acaba por adotar posição diversa, exigindo, em todos os casos, a conexidade como 

elemento do direito de retenção (MAZELIÉ, Jules. Étude sur le droit de rétention en droit romain et 

en droit français. Toulouse : Frerrère, 1868, p. 78-85). 
436 HÉDAL, Paul-Émile-Marie. Du droit de rétention. Rennes : Imprimerie du commerce Bazouge fils et 

cie., 1874, p. 114-122. 
437 ELÉKES, André. De quelques différences dans l´application du droit de rétention d´après la 

jurisprudence française et allemande. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1929, p. 36. 

BENADIBA, Aurore. Le droit de rétention en France et au Québec : une sûreté mobilière fonctionnelle. 

Les Cahiers de droit, v. 54, n. 1, p. 115-143, mars/2013. Disponível em 

http://id.erudit.org/iderudit/1014286ar, acessado pela última vez em 21.06.2015, às 8h42. CABRILLAC, 

Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. 

Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 458. POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. 

Tenin, 1909, p. 113. LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 45-

47. ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral das obrigações. 3. ed. Coimbra: Almedina, 

1966, p. 330. 
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justifica-se sua extensão para outras figuras onde esta também incide, como também 

permite-se limitar essa extensão analógica. 

Não é outra a solução encontrada nos ordenamentos estrangeiros que também 

abrigam essa figura. Em Portugal, a doutrina reconhece expressamente a necessidade de 

conexão entre o crédito reclamado e a coisa que deveria ser entregue438, assim como na 

legislação suíça439.  

Demonstrada a necessidade desse requisito, deve-se indicar os debates doutrinários 

que se erigiram acerca de seu conteúdo. 

4.3.2  Conteúdo da conexidade 

Segundo explica André Elékes440, seguindo a mesma metodologia empregada 

anteriormente por Cassin441, os primeiros doutrinadores a tratarem do direito de retenção 

identificaram o critério da conexidade no liame que denominaram debitum cum re junctum 

(no sentido de conexidade material). Para esses autores442, o direito em tela poderia ser 

exercido somente quando o crédito do retentor tivesse surgido por conta da própria coisa 

retida, ou seja, quando surgisse de despesas feitas com ela ou de prejuízos por ela 

causados. Isso decorreu, de acordo com Elékes, da concepção materialista que tinham 

sobre o assunto.  

O autor prossegue explicando que, não obstante, a expressão debitum cum re 

_______________ 
438 MARTINEZ, Pedro Romano; DA PONTE, Pedro Fuzeta. Garantias de cumprimento. 5. ed. Coimbra: 

Almedina, 2006, p. 227. 
439 In verbis: “Art. 895 - B. Droit de rétention - I. Condition - 1 Le créancier qui, du consentement du 

débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le 

droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport 

naturel de connexité entre elle et l'objet retenu. 2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la 

possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires”. (B. Direito de retenção – I. 

Condição – 1 O credor que, com o consentimento do devedor, encontra-se em posse de coisas mobiliárias 

ou de títulos partencentes a este ultimo, tem o direito de os reter até o pagamento, com a condição de que 

seu crédito seja exigível e que haja um vínculo natural de conexidade entre ele [o crédito] e o objeto 

retido. 2 Esta conexidade existe para os comerciantes desde que a posse da coisa e o crédito resultem de 

suas relações negociais – traduziu-se). 
440 ELÉKES, André. De quelques différences dans l´application du droit de rétention d´après la 

jurisprudence française et allemande. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1929, p. 

12-13. 
441 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914, p. 150-180. 
442 Vide GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre 

XVII du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 340. JONESCO, César. Du droit de 

rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 84. 
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junctum assumiu diferentes significações na doutrina.  

Pret443, por exemplo, criticando a noção ampla que se tinha de conexão e negando 

que fosse um elemento do direito de retenção, sustentava uma teoria restritiva do debitum 

cum re junctum. Para ele não bastava que o crédito surgisse por ocasião da coisa retida, 

mas deveria haver um liame material com a coisa, ou seja, uma confusão entre o 

patrimônio do devedor e a coisa. Só haveria, assim, direito de retenção quando fossem 

feitas despesas com o bem retido, para sua conservação ou seu melhoramento. 

Essa doutrina pura do debitum cum re junctum, que, de acordo com Cassin444, 

orientou grande parte da jurisprudência francesa até 1860, contudo, não se mostrou 

suficiente para explicar todos os casos de retenção reconhecidos e novas teorias foram 

formuladas a respeito da conexidade material. Essas contentaram-se com a existência de 

um liame menos evidente que a confusão de dois patrimônios, sustentando que deveria ser 

reconhecido o direito de retenção também ao proprietário expropriado até o pagamento da 

indenização e ao locatário que fosse despejado por conta da venda do imóvel ocupado. 

Foi-se, então, relativizando paulatinamente a doutrina do debitum cum re junctum 

entendido apenas como conexidade material445 até a consagração do que ficou conhecido 

como conexidade jurídica.  

Para os elaboradores dessa nova doutrina, o direito de retenção só poderia ser 

exercido em meio a relações obrigacionais sinalagmáticas, de forma a garantir o 

cumprimento simultâneo das obrigações convencionais. Como bem lembra Elékes446, as 

duas prestações contrapostas devem resultar do mesmo contrato, não podendo ser exercido 

o jus retentionis no caso de se originarem de contratos diversos entre as mesmas partes. 

Essa nova espécie de conexidade corresponde à segunda corrente jurisprudencial 

_______________ 
443 PRET, Célestin-Aimé. Le droit de rétention dans les législations anciennes et modernes française et 

étrangères. Paris: Ernest Thorin, 1881, p. 258-259, 269-270. 
444 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914,p. 154. 
445 Alguns autores, contudo, continuaram a defender que o direito de retenção propriamente dito fosse apenas 

aquele exercido em função do bem. CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les 

législations française et suisse. Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 47. ROME, Jules. De l'action 

paulienne en droit romain et en droit français. Paris : Retaux Frères, 1866, p. 179. GARBASSO, 

Carlo-Luigi. Il diritto di ritenzione ed il precario nella legislazione italiana. Torino: San Giuseppe, 

1883, p. 73-75. 
446 ELÉKES, André. De quelques différences dans l´application du droit de rétention d´après la 

jurisprudence française et allemande. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1929, p. 

46-47. 
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identificada por Cassin447 nas decisões em que os tribunais franceses passaram a aplicar o 

direito de retenção com base não numa pertinência material entre a coisa e o crédito, mas 

na mera comunidade de origem entre a posse da coisa, a obrigação de restituir e o crédito 

invocado, encontrada, via de regra, em relações contratuais sinalagmáticas448.  

Aubry e Rau449, por exemplo, defenderam que bastava a posse do bem ter sido 

atribuída ao retentor por meio de um contrato ou quase-contrato450 e que o seu crédito 

houvesse surgido também por conta dessa relação contratual ou quase-contratual para que 

fosse exercido o direito de retenção. Para esses autores, não seria justo admitir que uma 

parte exigisse o cumprimento de uma convenção sem adimplir, de sua parte, as suas 

prestações ou as obrigações surgidas por ocasião da relação convencional, em atenção ao 

princípio da boa-fé contratual.  

O mérito desses dois autores, segundo Elékes451, foi o de perceber que a matéria do 

direito de retenção não é estranha aos contratos e não podia ficar restrita à mera concepção 

materialista do debitum cum re junctum. Contudo, caíram no erro de negar a existência do 

direito de retenção nos casos em que não há uma relação obrigacional entre as partes, 

como, por exemplo, na situação em que despesas extraordiárias são feitas pelo 

usufrutuário. Ainda para Elékes, esses autores reconheceram implicitamente a insuficiência 

de sua teoria ao facultarem ao juiz a possibilidade de condicionar ou não a entrega do bem 

ao pagamento dos gastos realizados. 

Prossegue, então, o doutrinador francês452 afirmando que a jurisprudência soube 

tirar proveito da teoria de Aubry e Rau, aplicando em grande escala o liame contratual 

como elemento do direito de retenção, porém sem abandonar completamente o critério 

material. Assim como Cassin, Elékes conclui, então, que a jurisprudência francesa acabou 

_______________ 
447 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914, p. 178-179. 
448 Vale ressaltar que embora o autor faça referência a estas duas etapas da jurisprudência francesa, Cassin 

conclui que antes de indicarem uma verdadeira evolução jurisprudencial, elas apenas demonstram, mais 

uma vez, a grande anarquia que envolve a matéria, pois em nenhuma das etapas as decisões remeteram a 

uma linha doutrinária específica e nem mesmo pode-se dizer que ficaram de fato adstritas a este período. 
449 AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après la méthode de Zachariae. 5ème 

ed. Paris: Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 188-190. 
450 Nesse sentido, Mauger critica a posição dos autores, porém reconhece igualmente que constitui condição 

de exercício do direito de retenção o crédito reclamado ter surgido no bojo de contrato ou quase-contrato 

(MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 170-

171). Também assim GISLAIN, Ferdinand. Des impenses et du droit de rétention. Bruxelles : A. 

Labroue, 1854. 
451 ELÉKES, André. De quelques différences dans l´application du droit de rétention d´après la 

jurisprudence française et allemande. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1929, p. 15. 
452 ELÉKES, op. cit., p. 16. 
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por reconhecer, diferentemente das opiniões radicalmente opostas e excludentes expostas 

pela doutrina, dois métodos diversos de garantir a aplicação do direito de retenção: um 

com base na conexidade material e outro pautado na conexidade jurídica.  

Dessa forma, bastava a verificação da relação contratual ou quase-contratual ou da 

conexidade entre o crédito e a coisa retida para que fosse reconhecido o direito de retenção, 

porém de nenhum modo foi-se além e prescindiu-se mesmo da existência da conexidade, 

em qualquer de suas modalidades.  

O direito estrangeiro também consagra, ao lado da conexidade material, a 

conexidade jurídica como elemento do direito de retenção453. Os casos de retenção 

exercidos com base na conexidade jurídica, por exemplo, são listados no art. 755 do 

Código Civil português454 e incluídos nas previsões do art. 2.286 do Código Civil 

francês455, assim como ocorre na Seção 273.1 do BGB456, no art. 200 do Código Civil da 

Argélia457, no art. 359 do Código Civil russo458 e no art. 1.123 do Código Civil do Peru459.  

_______________ 
453 Assim, por exemplo, no direito libanês, como consagra AMM-CHABTINI, Alice Al-. Le droit de 

rétention et l’exceptio non adimpleti contractus en droit libanais. 1987. Tese de doutorado - 

Université de Paris X - Nanterre, Paris, 1987, p. 80-81. 
454 In verbis: “Artigo 755.º (Casos especiais) 1 - Gozam ainda do direito de retenção: a) O transportador, 

sobre as coisas transportadas, pelo crédito resultante do transporte; b) O albergueiro, sobre as coisas que 

as pessoas albergadas hajam trazido para a pousada ou acessórios dela, pelo crédito da hospedagem; c) O 

mandatário, sobre as coisas que lhe tiverem sido entregues para execução do mandato, pelo crédito 

resultante da sua actividade; d) O gestor de negócios, sobre as coisas que tenha em seu poder para 

execução da gestão, pelo crédito proveniente desta; e) O depositário e o comodatário, sobre as coisas que 

lhes tiverem sido entregues em consequência dos respectivos contratos, pelos créditos deles resultantes; f) 

O beneficiário da promessa de transmissão ou constituição de direito real que obteve a tradição da coisa a 

que se refere o contrato prometido, sobre essa coisa, pelo crédito resultante do não cumprimento 

imputável à outra parte, nos temos do artigo 442.º. 2 - Quando haja transportes sucessivos, mas todos os 

transportadores se tenham obrigado em comum, entende-se que o último detém as coisas em nome 

próprio e em nome dos outros”. 
455 In verbis: “Article 2286 - Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a 

été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui 

l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 

[…]”. (Pode se utilizar de um direito de retenção sobre a coisa : 1° Aquele a quem a coisa foi entregue até 

o pagamento de seu crédito ; 2° Aquele cujo crédito não pago resulte de contrato que o obrigue a entregar 

a coisa; 3° Aquele cujo crédito não pago nasceu por ocasião da detenção do bem; [...] – tradiziu-se). 
456 In verbis: “ (1) If the obligor has a claim that is due against the obligee under the same legal relationship 

as that on which the obligation is based, he may, unless the obligation leads to a different conclusion, 

refuse the performance owed by him, until the performance owed to him is rendered (right of retention)”. 

(Se o devedor tem uma pretensão em face do credor no bojo da mesma relação jurídica na qual baseada a 

obrigação, ele pode, a não ser que a obrigação leve a uma diferente conclusão, recusar a prestação por ele 

devida, até a realização do que lhe é devido (direito de retenção) – traduziu-se).  
457 In verbis: “Celui qui est tenu à une prestation peut s'abstenir de l'exécuter, si le créancier n'offre pas 

d'exécuter une obligation lui incombant et ayant un rapport de causalité et de connexité avec celle du 

débiteur ou si le créancier ne fournit pas une sûreté suffisant e pour garantir l'exécution de son 

obligation”. (Aquele que deve uma prestação pode se abster de executá-la se o credor não oferecer de 

executar uma pretação que lhe incumba e que haja uma relação de causalidade e conexidade com aquela 

do devedor ou se o credor não fornecer garantia suficiente para garantir a execução de sua obrigação – 

traduziu-se). 
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Antes de passar à análise do elemento da conexidade no direito brasileiro, deve-se 

então dedicar algumas linhas a uma questão já tratada anteriormente e que ressurge agora: 

a diferenciação entre o direito de retenção e a exceptio non adimpleti contractus, a qual 

deve ser novamente analisada, dada a possível confusão que pode surgir entre esta e a 

definição clássica dada à conexidade jurídica. 

4.3.3  Direito de retenção por conexidade jurídica versus exceção de contrato não 

cumprido 

Como visto no item 3.2.2, exceptio e direito de retenção não se confundem. Ocorre 

que, conforme observou Cassin460, de início a jurisprudência que reconheceu o direito de 

retenção com base na conexidade jurídica ligou-se ao surgimento progressivo da doutrina 

da exceptio non adimpleti contractus, sendo tudo tratado sob a denominação de direito de 

retenção sem a devida diferenciação.  

Essa propensão inicial da jurisprudência, posteriormente atenuada com o 

desenvolvimento da teoria autônoma da exceção do contrato não cumprido, abriu espaço 

para posicionamentos diversos.  

Alguns optaram por reconhecer o direito de retenção apenas quando ocorresse 

                                                                                                                                                    
458 In verbis: “Article 359. The Grounds for the Retention - 1. The creditor, in whose custody is the thing, 

subject to the transfer to the debtor or to the person, named by the debtor, shall have the right, in case the 

debtor fails to discharge in time the obligation on the payment for this thing or on the compensation to the 

creditor of the expenses and of the other losses he has borne in connection with it, to retain it until the 

corresponding obligation is discharged. By way of the thing's retention may also be secured the claims, 

which, while not being connected with the payment for the thing or with the compensation of the 

expenses and of the other losses, have nevertheless arisen from the obligation, whose parties are acting as 

businessmen”. (Campo para a retenção – 1. O credor, em cuja custódia esteja a coisa, sujeito à 

transferência ao devedor ou a pessoa por ele nomeada, terá o direito, em caso de o devedor não cumprir 

em tempo a obrigação de pagamento por esta coisa ou por compensação das despesas e prejuízos do 

credor surgidas em conexão à coisa, a retâ-la até que a correspondente obrigação seja cumprida. Pela 

retenção de bens também serão asseguradas as pretensões que, embora não conexas ao pagamento pela 

coisa ou em compensação às despesas ou prejuízos, tenham, contudo, surgido da obrigação, cujas partes 

estejam atuando como comerciantes – traduziu-se). 
459 In verbis: “Artículo 1123.-  Por el derecho de retención un acreedor retiene en su poder el bien de su 

deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. Este derecho procede en los casos que establece 

la ley o cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene”. (Pelo direito de retenção, um 

credor retém em seu poder o bem de seu devedor se seu crédito não está suficientemente gaantido. Este 

direito procede nos casos em que establece a lei ou quando haja conexão entre o crédito e o bem que se 

retém – traduziu-se). 
460 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914, p. 178-179. 
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conexidade material, distinguindo totalmente as duas figuras461; outros admitiram que o 

direito de retenção fosse exercido também no campo contratual sem qualquer limite462. 

Butera463, por exemplo, ensina que a conexidade objetiva poderia ser chamada de própria, 

enquanto a jurídica seria imprópria, pois configuraria mera aplicação da exceptio non 

adimpleti contractus. Houve, ainda, quem defendesse que o direito de retenção teria 

mesmo por base a relação sinalagmática, exercendo-se apenas no âmbito dessas 

convenções464. 

 Em uma terceira via, situam-se os autores que, como Ramponi, adotaram uma 

teoria eclética465. Para esse doutrinador, o direito de retenção e a exceptio non adimpleti 

contractus são figuras distintas que podem se apresentar como “dois aspectos de um 

mesmo fato”, na medida em que, estando preenchidas todas as condições para a ocorrência 

tanto de uma como de outra, ambas podem ser exercidas. 

Parece que a ele assiste razão. O vínculo sinalagmático é um dos elementos 

essenciais466 à configuração da exceptio non adimpleti contractus. Assim, sempre que ele 

estiver presente, incidirá prioritariamente essa figura e não o direito de retenção, por se 

tratar de garantia inerente aos contratos bilaterais. Seguindo-se essa lógica, sempre se 

exercerá, a priori, a exceptio quando se tratar de contratos bilaterais467 e o direito de 

retenção quando se tratar de contratos unilaterais. 

Naqueles pactos bilaterais, em que a prestação retida é de fazer ou não fazer não 

resta qualquer dúvida quanto a isso. No entanto, naqueles em que se retém uma prestação 

de dar, pode surgir alguma incerteza, pois configurados poderiam estar também os 

_______________ 
461 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914, p. 181-182. 
462 PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et 

Durand-Auzias, 1908, p. 242-243. 
463 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 189. 
464 MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 177-178. 
465 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. 215. DE PAGE, Henri. Traité de droit 

civil belge: principes – doctrine – jurisprudence. Bruxelles : Établissements Émile Bruylant, 1934, t. 2, p. 

710-714. 
466 LOPES, op. cit., p. 228-269. ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do contrato no 

direito civil português. Coimbra: Almedina, 1986. KHOURI, Paulo R. Roque A. A exceção do contrato 

não cumprido e a sua relação com a garantia das obrigações no direito brasileiro. Revista da Ajuris, 

Porto Alegre, v.31, n.94, p. 293-317, jun. 2004. MASNATTA, Hector. Excepción de incumplimiento 

contractual. [Buenos Aires]: Abeledo-Perrot, [1967], p. 28-30. 

Sobre a caracterização da correspectividade ou sinalagmaticidade, ver MESSINEO, Francesco. Il 

contrato in genere. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1973, t. 1, p. 747-752. 
467 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 109. VARELA, João de Matos 

Antunes. Das obrigações em geral. 6. reimp. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2009, v. 1, p. 398-399. 
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elementos para incidência do direito de retenção por conexidade jurídica. 

Como resolver, então, essa questão? Em primeiro lugar, concorda-se com Orlando 

Gomes468 quando afirma que: 

[...] o direito de retenção é uma garantia concedida no caso de dívidas recíprocas 

e conexas, mas que supõe, necessariamente, a independência respectiva das duas 

obrigações, o que não ocorre nos contratos bilaterais, visto que neles a obrigação 

de uma parte é a causa jurídica da outra; por isso, quem invoca o direito de 

retenção se julga provido de uma garantia de pagamento que o direito lhe 

assegura como medida de eqüidade, enquanto o devedor de um contrato 

sinalagmático que exige a execução simultânea se prevalece de um dos efeitos 

próprios do contrato que celebrou. A exceção de contrato não cumprido não é 

pura e simples aplicação do direito de retenção, mas uma exceptio propriamente 

dita. 

Os contratos bilaterais, portanto, ainda que envolvam uma prestação de dar, são 

garantidos, na maioria das vezes, pela exceção de contrato não cumprido, como forma de 

manter o equilíbrio contratual e assegurar a simultaneidade das prestações. Trata-se de um 

efeito do próprio contrato; essa garantia não decorre de novo título como ocorre com a 

retenção469. Inclusive, caso fosse aplicado o direito de retenção à hipótese, estar-se-ia 

excluindo do âmbito de aplicação dessa exceção as obrigações de dar, o que não pode ser 

aceito.  

Por outro lado, deve-se reconhecer que há casos em que mesmo se tratando de um 

contrato bilateral poderá ser exercido o direito de retenção.  

Como ensina Antunes Varela470, o “sinalagma liga entre si as prestações essenciais 

de cada contrato bilateral, mas não todos os deveres de prestação deles nascidos”. No 

mesmo sentido, Darcy Bessone471 entende que o contrato bilateral é composto por 

obrigações principais e correlativas, sendo uma causa da outra.  

Abrantes472, elucidando a posição ora adotada, bem dispõe que são sinalagmáticos 

apenas os deveres recíprocos e interdependentes que nascem com a obrigação473, sendo 

certo que há outros deveres que podem também surgir no bojo da relação contratual, mas 

_______________ 
468 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 111. 
469  MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, t. 26, p. 203. 
470 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 6. reimp. 10. ed. Coimbra: Almedina, 

2009, v. 1, p. 397-398. 
471 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Aspectos da evolução da teoria dos contratos. São Paulo: 

Saraiva, 1949, p. 26-27.  
472 ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do contrato no direito civil português. 

Coimbra: Almedina, 1986. 
473 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral das obrigações. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1966, p. 

333-334. 
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que não guardam tal interdependência com o dever principal. 

É nessa distinção, pois, que assenta a diferenciação entre a exceção de não 

cumprimento de contratos e o direito de retenção. Enquanto aquela incide quando 

descumprido um dos deveres principais ou interdependentes do contrato, ou seja, aqueles 

que podem ser identificados como causa e efeitos recíprocos dos deveres assumidos pelas 

partes; este incidiria entre obrigações que são originariamente independentes, ou seja, não 

correspectivas474. 

Como se viu, a exceção de contrato não cumprido atua somente como garantia do 

cumprimento simultâneo de prestações sinalagmáticas, ou seja, de deveres principais, 

recíprocos e interdependentes do contrato475-476-477. Qualquer outro dever independente 

surgido no seio do contrato, contudo, não dará ensejo à oposição da exceptio non adimpleti 

contractus, pois não estará propriamente inserido no vínculo sinalagmático; faltar-lhe-á a 

interdependência com a prestação principal478. Nesses casos, deverá ser exercido o direito 

de retenção479. 

_______________ 
474 KHOURI, Paulo R. Roque A. A exceção do contrato não cumprido e a sua relação com a garantia das 

obrigações no direito brasileiro. Revista da Ajuris, Porto Alegre, v.31, n.94, p. 293-317, jun. 2004, cit. p. 

311. 
475 DIDIER JUNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Execução e exceção de contrato não cumprido: notas ao 

art. 582 do CPC. Revista de Processo. São Paulo, v. 34, n. 172, p. 19-31, jun. 2009, cit. p. 20-21. 
476 Vale retomar o comentário feito em nota no item 3.2.2 para afastar, perante o direito brasileiro, uma 

concepção mais abrangente da exceção de contrato não cumprido, mencionada por Júlio Gomes 

(GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 9), a qual permitiria sua aplicação fora das relações estritamente 

sinalagmáticas. 
477 Erronea, portanto, a referência ao “direito de retenção” do vendedor sobre a coisa vendida quando  não 

recebe o preço, mencionada em acórdão do STJ. Confira-se: “6. Embora as obrigações do vendedor e do 

comprador possam ocorrer de forma simultânea na venda à vista, caso não haja previsão específica no 

contrato nem acordo entre os contratantes, é certo que o legislador pátrio optou por assegurar ao vendedor 

garantia mais ampla que ao comprador, conferindo-lhe, no art. 491 do Código Civil, direito de retenção 

enquanto não pago o preço. [...]”. (REsp 1493068/BA, Rel. Min. João Otávio e Noronha, Terceira Turma, 

j 24/03/2015). 
478 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial: las relaciones obligatorias. 6. ed. 

Pamplona: Thomson Civitas, 2008, v. 2, p. 474-475. À mesma conclusão chega AMM-CHABTINI, Alice 

Al-. Le droit de rétention et l’exceptio non adimpleti contractus en droit libanais. 1987. Tese de 

doutorado - Université de Paris X - Nanterre, Paris, 1987, p. 81-82. Também assim COSTA, Mário Júlio 

de Almeida. Direito das obrigações. reimpr. da 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 876-877. 
479 Pascal fala em “reciprocidade” entre as prestações para que se dê ensejo à exceção de contrato não 

cumprido (ANCEL, Pascal. Droit des sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 113), o que 

corrobora as conclusões delineadas. Cumpre, contudo, refutar o exemplo dado pelo autor, quando 

menciona que o mecânico de carros que recusa a entrega do veículo até pagamento exerce direito de 

retenção, já que o pagamento seria recíproco à prestação do serviço e não à restituição do bem. Não 

obstante, a restituição do bem decorre da própria prestação principal imposta ao mecânico, tratando-se, 

pois de exceptio non adimpleti contractus. No mesmo sentido, refuta-se o mesmo exemplo dado por 

outros autores franceses (CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, 

Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 459). 
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Não é outra a conclusão a que chega Antunes Varela480: 

Tal como lei o recebeu da tradição jurídica, o direito de retenção não se confunde 

com a excepção non adimpleti contractus. 

A exceptio inadimpleti contractus permite ao excipiente não realizar a prestação 

a que se encontra adstrito (que tanto pode ser uma prestação de coisa, como uma 

prestação de facto) enquanto a outra parte não efectuar a contraprestação que lhe 

corresponde, dentro do contrato bilateral ou sinalagmático que a ambos engloba. 

No direito de retenção, a obrigação que recai sobre o retentor é sempre uma 

obrigação de prestação de coisa; e entre essa obrigação e a obrigação que recai 

sobre a outra parte não existe um nexo sinalagmático, embora haja uma relação 

de conexão funcional [...]. 

 

Como bem dispõe Abrantes, “o que os distingue é, de facto, a presença ou a 

ausência do vínculo sinalagmático”481. 

Nesse sentido, Pontes de Miranda482 reconhece que haverá casos em que se poderá 

exercer concomitantemente as duas figuras, como forma de garantir tanto a contraprestação 

sinalagmática quanto um dever acessório surgido por conta da relação contratual, porém 

isso não quer dizer que as figuras se confundem. Apenas, conforme indicou Ramponi, 

concorrem em alguns casos as hipóteses de incidência de ambas.  

Abrantes, por sua vez, menciona483 a possibilidade de se exercer direito de retenção 

sobre a coisa não restituída a título de exceção de contrato não cumprido, o que demonstra, 

mais uma vez, que as figuras não se confundem. Como menciona o autor, é possível que o 

excipiens realize benfeitorias nas coisas que deixa de restituir ao devedor que ainda não 

cumpriu sua obrigação, exercendo sobre os bens, além da exceção, também direito de 

retenção. Caso o devedor cumpra a prestação devida, ainda assim permanecerá privado da 

posse até o ressarcimento das despesas realizadas. 

O autor484, inclusive, traça diversas distinções entre essas duas figuras afins. Em 

primeiro lugar, elenca uma diferença de origem: enquanto na exceção verificar-se-ia a 

conexão de duas obrigações de origem simultânea e reciprocamente causada, no direito de 

retenção há uma obrigação anterior de devolução do bem e uma obrigação posterior que 

origina a retenção. Os créditos tutelados no direito de retenção, pois, são independentes 

_______________ 
480 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 4. reimpr. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2009, 

vol. 2, p. 580-581. Também nesse sentido: DE PAGE, Henri. Traité de droit civil belge: principes – 

doctrine – jurisprudence. Bruxelles : Établissements Émile Bruylant, 1934, t. 2, p. 715, 718. 
481 ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do contrato no direito civil português. 

Coimbra: Almedina, 1986, p. 162. 
482 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1974, t. 6, p. 39. 
483 ABRANTES, op. cit., p. 137-138. 
484 ABRANTES, op. cit., p. 158-164. 
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entre si, no sentido de que não são causa recíproca do surgimento de um e outro485, ao 

contrário do que ocorre na exceptio. 

Outrossim, informa o autor que, enquanto a exceção é decorrência do próprio 

vínculo contratual, do princípio da execução simultânea das obrigações, o direito de 

retenção tem origem legal. Além disso, pondera que, enquanto a exceção atua apenas no 

campo contratual, interpartes, o direito de retenção valeria erga omnes. Em uma terceira 

via, esclarece que, enquanto o direito de retenção admite a prestação de caução para 

devolução do bem, já que este visa apenas garantir um pagamento, tal possibilidade não 

seria dada pela exceção de contrato não cumprido, uma vez que seu objetivo não é apenas 

tutelar o crédito, mas, sim, tutelar o cumprimento simultâneo e específico das 

prestações486.  

A partir dessas conclusões, a questão talvez de maior importância que surge 

repousa em saber qual desses dois institutos incide sobre os contratos anteriormente 

denominados “bilaterais imperfeitos”, ou seja, aqueles que embora gerem de início 

obrigações para apenas uma das partes, comportam o surgimento eventual de obrigações 

para a outra. Esse questionamento é de particular importância, pois a maioria dos casos 

identificados como de direito de retenção no Código Civil brasileiro diz respeito a 

contratos desse tipo. 

Serpa Lopes487, adotando a teoria de Cassin488, defende um alargamento da 

exceptio também a esta modalidade de contratos. Para esses autores, estariam satisfeitas, 

nos contratos ditos bilaterais imperfeitos, as condições de existência da exceptio, quais 

sejam, uma comunidade de origem das duas obrigações e uma relação de conexidade 

subjetiva entre elas489. Conforme ensina Serpa Lopes: 

Embora a obrigação surgida para o credor, no contrato unilateral, parta de um 

fato posterior, não ligado ao momento do nascimento do contrato, todavia há 

_______________ 
485 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral das obrigações. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1966, p. 

331-332. 
486 No mesmo sentido, ANDRADE, op. cit., p. 336. 
487 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Exceções substanciais: exceção de contrato não cumprido (exceptio 

non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, p. p. 251-258. 
488 CASSIN, René. De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques (exception 

non adimpleti contractus) : et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la 

résolution. Paris: Sirey, 1914, p. 451-454. 
489 Não se adentrará aqui na discussão que envolve a definição dos requisitos configuradores da exceptio non 

adimpleti contractus, pois embora o resultado desse debate possa influir no campo de aplicação também 

do direito de retenção, a discussão não é de outra parte interessante aos fins deste trabalho. Apenas 

consigna-se que a solução de Cassin e Serpa Lopes está longe de ser consensual, havendo muitos outros 

autores de renome que defendem a inclusão de uma terceira condição de existência da exceptio, seja a 

natureza das obrigações em presença, seja a diferenciação entre obrigações principais e acessórias. 
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uma conexão entre êsse fato superveniente e a obrigação originária. 

Dessa forma, o autor entende que o mandatário que retém as importâncias 

recebidas por conta do mandato até que seja ressarcido do quanto despendeu no exercício 

da função e o depositário que retém a coisa depositada em prol da qual realizou serviços de 

conservação exercem a exceptio non adimpleti contractus e não o direito de retenção. 

Giovani Persico490, ao contrário, e corretamente a nosso ver, refuta a existência 

dessa categoria intermediária de contratos bilaterais imperfeitos e entende que os negócios 

jurídicos mencionados anteriormente mantêm sua unilateralidade originária, não lhes sendo 

aplicável, assim, a exceptio non adimpleti contractus. Esse autor já introduz a discussão 

acerca da correspectividade das prestações, incluída posteriormente pela doutrina como 

elemento da classificação dos negócios jurídicos quanto a sua eficácia491. A diferenciação 

entre contratos bilaterais e unilaterais, com a adoção desse critério, passa a não se pautar 

somente no surgimento de obrigações para uma ou ambas as partes quando da conclusão 

do contrato, mas a embasar-se também na verificação da reciprocidade, dependência ou 

correspectividade entre essas obrigações. 

Nesse sentido, muitos autores modernos492 deixaram de reconhecer a própria 

existência dos negócios jurídicos ditos bilaterais imperfeitos, classificando-os como 

unilaterais, ou, mesmo reconhecendo sua existência, submeteram-lhes ao regime dos 

negócios unilaterais493. Argumentam que esses contratos nunca comportariam obrigações 

verdadeiramente correspectivas, pois “o que importa é a essência da convenção, fixada no 

momento da formação do acôrdo de vontades e inalterável por efeito de fatos ulteriores, 

puramente acidentais ou eventuais e sem correlação com as obrigações principais494”. 

Ademais, como observado, as obrigações eventualmente surgidas não podem ser 

consideradas principais, descaracterizando-se a bilateralidade destes contratos. 

Adotando-se tais conclusões, que parecem mais amplamente aceitas dentre os 

_______________ 
490 PERSICO, Giovani. L’eccezione d’inademplimento. Milano: Giuffrè, 1955, p. 55-58. 
491 MARINO, Francisco Paulo De Crescenzo. Classificação dos contratos. In: JABUR, Gilberto Haddad; 

PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge [coord.]. Direito dos contratos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 

22-50, cit. p. 34-37.   
492 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, 

t. 3, p. 209-210. Mesmo Orlando Gomes (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008, p. 85), que defende a manutenção da classificação intermediária dos contratos como bilaterais 

imperfeitos, afirma que eles subordinam-se ao regime dos contratos unilaterais. 
493 GOMES, op. cit., p. 85. 
494 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Aspectos da evolução da teoria dos contratos. São Paulo: 

Saraiva, 1949, p. 29. No mesmo sentido ABRANTES, José João. A exceção de não cumprimento do 

contrato no direito civil português. Coimbra: Almedina, 1986, p. 163-164. 
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doutrinadores pátrios, não poderia ser oposta a exceção de contrato não cumprido nesses 

casos, mas apenas o direito de retenção. 

4.3.4  Conexidade no ordenamento brasileiro 

Fixados estes pontos, deve-se passar, então, à análise dos casos em que o direito de 

retenção é expressamente reconhecido no Brasil, de forma a determinar-se qual corrente 

relativa à conexidade é adotada no país. 

O primeiro caso de aplicação encontra-se no parágrafo único do art. 571, o qual 

confere ao locatário o direito de retenção da coisa locada até o pagamento da indenização 

por perdas e danos decorrentes da denúncia antecipada do contrato pelo locador. Trata-se 

de hipótese de aplicação do direito de retenção, pois embora a locação seja um contrato 

bilateral, o dever de indenização pela denúncia do contrato antes de seu vencimento não 

constitui, nos termos empregados por Antunes Varela, uma prestação essencial do contrato, 

mas mero dever de prestação surgido durante sua vigência. É, vale dizer, caso de 

conexidade jurídica, pois as obrigações, embora não sejam interdependentes, originam-se 

do mesmo liame contratual. 

O art. 578 do CC, por sua vez, traz evidente causa de conexidade material entre o 

crédito do locatário e a coisa retida e benfeitorizada. 

O artigo 644 concede ao depositário o direito de reter o objeto do depósito até que 

se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas feitas com a coisa ou dos 

prejuízos que do depósito provierem. Nesse tocante cabe fazer uma diferenciação 

essencial.  

Em se tratando de depósito oneroso, será exercida a exceção de contrato não 

cumprido quanto à remuneração, pois trata-se de negócio sinalagmático495, sendo criticável 

a menção ao direito de retenção nessa hipótese. Com relação às despesas feitas com a coisa 

ou os prejuízos advindos do depósito496, exercer-se-á o direito de retenção, tanto por 

_______________ 
495 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 414. 
496 Sobre quais seriam os prejuízos decorrentes do contrato passíveis de serem garantidos pelo direito de 

retenção, há interessante decisão do Superior Tribunal de Justiça:  

“[...] 4. Por fim, quanto ao pedido de retenção do bem depositado, o réu não superou os fundamentos das 

instâncias ordinárias, assim lançados: 



126 

 

conexidade material, já que o artigo refere-se a despesas feitas com a coisa e prejuízos 

decorrentes do depósito (os quais, na maioria das vezes, decorrem de vícios ligados à 

coisa); quanto por conexidade jurídica, nos casos em que se pretenda garantir uma 

obrigação acessória, não correspectiva à prestação principal.   

O depósito gratuito, ao contrário, é contrato unilateral, sendo-lhe aplicável somente 

o jus retentionis.  

Com relação ao mandato (arts. 664 e 681), devem ser seguidas as mesmas 

orientações delineadas acima. Exerce-se a exceptio non adimpleti contractus quanto à 

remuneração, caso em que o mandato será oneroso e bilateral. Por outro lado, as despesas 

suportadas em sua realização, darão ensejo ao direito de retenção por conexidade jurídica, 

seja o contrato oneroso, por ser dever secundário, ou gratuito, por ser contrato unilateral. 

Note-se que, em qualquer desses dois casos, faltará ao dever de indenização surgido uma 

                                                                                                                                                    
‘O requerido pretende exercer o direito de retenção do bem depositado, nos termos  dos  arts.  1.278  

e  1.279  do  Código  Civil  Brasileiro,  até  o  montante  da indenização  que  entende lhe  ser  de  

direito  pelos  prejuízos oriundos da  execução do contrato de depósito. 

Explico. 

O requerido sustenta que o arroz sofreu depreciação qualitativa ao longo do tempo que permaneceu 

depositado, tendo se tornado impróprio ao consumo humano e  com  valor  de mercado  não  

superior  a  R$  0,40  o  quilo.  Logo,  o  valor  do montante total do produto objeto desta ação 

equivale a R$ 140.868,32. Subtraindo-se este último valor  daquele  outro  valor  atribuído  à  causa,  

chega-se  a  uma  importância  de  R$ 753.645,51,  que  o  réu  identifica  como  sendo  o  prejuízo  

advindo  da  execução  do contrato de depósito, e é pela mesma que pretende exercer o direito de 

retenção. 

Não obstante, ainda que admitida como verdadeira a depreciação qualitativa do arroz depositado, as 

conseqüências jurídico-econômicas desse evento jamais terão o  condão  de  legitimar  o  exercício  

do  direito  de  retenção  pelo  depositário.  Senão vejamos. 

É  bem  verdade  que  o  art.  1278  do  Código  Civil  Brasileiro  dispõe  sobre  a responsabilidade 

do depositante pelas  despesas feitas pelo depositário  com a  coisa, bem como os prejuízos advindos 

do depósito, possibilitando, inclusive, o exercício do direito de retenção por tais valores 

extraordinariamente despendidos. 

Todavia,  o  que  a  lei  trata  por  'prejuízos  que  do  depósito  provierem' evidentemente  são  os  

prejuízos  arcados  pelo  depositário  no  fiel  adimplemento  do contrato  de  depósito,  isto  é,  para  

a  conservação  da  coisa,  ao  longo  do  tempo,  nas mesmas condições em que lhe fora entregue 

pelo depositante, e não os prejuízos que do depósito advierem ao próprio depositante, pela 

depreciação da coisa enquanto se encontrava confiada ao depositário. 

Na  hipótese  vertente,  é  óbvio  que  a  depreciação  econômica  do  produto depositado se 

caracterizava como prejuízo decorrente da execução do contrato, mas nunca um prejuízo do 

depositário, para os fins do art. 1.278 do Código Civil Brasileiro, e  sim  um  prejuízo  do  

depositante,  provocado  pelo  depositário,  o  qual  não  obstante auferindo  remuneração  para  a  

execução  do  contrato  de  depósito  se  omitiu  em providenciar adequadas condições de 

conservação do arroz, ou mesmo em comunicar o depositante sobre os riscos da ocorrência dessa 

depreciação.  

Importante a  ressaltar é que a depreciação econômica do bem depositado, que era de propriedade da 

CONAB, corresponde a prejuízo da depositante, e não do depositário  nos  moldes  do  art.  1.278  

do  Código  Civil  Brasileiro,  afigurando-se-me rematado absurdo pretender o requerido exercer o 

direito de retenção por prejuízo que ele próprio causou, ou se omitiu de evitar, à depositária’ (fls. 

128/130)”. 

(REsp 396.699/RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 26.02.2002) 
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característica elementar para que pudesse dar azo à oposição da exceptio: a 

correspectividade. 

Não se distancia dessa conclusão o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 87.884497, no qual o relator Min. 

Djaci Falcão, ao examinar o art. 1.315 do Código Civil então vigente, determinou que no 

mandato “o direito de retenção somente é viável quando se trata de pretensão a reembolso 

de despesas, e não quanto à remuneração, ou salário e honorários. Isto porque estes últimos 

só são obviamente exigíveis em contratos onerosos e, portanto, bilaterais, sujeitos à 

exceção de contrato não cumprido”. 

A comissão (art. 708), por ser contrato bilateral oneroso, segue o mesmo caminho: 

quanto à prestação principal, ligada à retribuição do comissário, exerce-se a exceção de 

contrato não cumprido; quanto às despesas feitas, exerce-se o direito de retenção. 

O contrato de transporte também é, de acordo com o disposto no art. 730 do Código 

Civil, bilateral e oneroso, sendo que a hipótese delineada no art. 742 do mesmo diploma 

legal, embora faça referência ao direito de retenção, trata-se, na verdade, de caso de 

aplicação da exceptio. 

O art. 1.219, obviamente, refere-se a hipótese de direito de retenção exercido com 

base na conexidade material. 

Por fim, o inciso II do art. 1.433 concede ao credor pignoratício o direito à retenção 

da coisa empenhada “até que o indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver 

feito, não sendo ocasionadas por culpa sua”. Essas despesas só podem se ligar à própria 

coisa possuída, de acordo com os direitos e deveres atribuídos pelo Código Civil ao credor 

pignoratício, logo, trata-se de direito de retenção exercido com base na conexidade 

material. 

Com relação à jurisprudência coletada498, percebe-se que mais de 95% dos casos 

consistem na aplicação do direito de retenção com base na conexidade material, 

especialmente na aplicação das disposições contidas nos artigos 1.219 e 1.220 do Código 

Civil quanto às benfeitorias e acessões. 

Vale observar também que os casos em que o Supremo Tribunal Federal499 

_______________ 
497 STF, RE 87.884, rel. Min. Djaci Falcão, Segunda Turma, j. 04/03/1980. 
498 Vide nota 2. 
499 Por exemplo STF, RE 60944, rel. Min. Barros Monteiro, Primeira Turma, j. 16/04/1976. 
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concedeu direito de retenção aos proprietários de oficinas mecânicas em garantia do 

pagamento de sua remuneração mostram-se, na verdade, como exemplos da aplicação da 

exceptio non adimpleti contractus. 

De todo o exposto, conclui-se que o ordenamento brasileiro aceita tanto a 

conexidade material quanto a jurídica como elementos do direito de retenção. Com relação 

a esta última, contudo, deve-se atentar aos casos que são, na verdade, hipóteses de 

incidência da exceção de contrato não cumprido, conforme exposto. 

4.3.5. Direito de retenção: unidade ou pluralidade? 

O fato de o direito de retenção ser exercido com base num duplo fundamento de 

conexidade acaba descaracterizando sua unidade? 

Como relata Júlio Gomes500, muitos autores têm defendido na atualidade a restrição 

do direito de retenção apenas aos casos de conexão material, afirmando que caso 

englobada também a conexidade jurídica a unidade da figura seria mais aparente do que 

real, devendo, então, a dualidade de fundamentos levar a uma divisão do instituto. 

A controvérsia foi também tema de obra específica de Augustin Aynès501, o qual 

conclui, após defender que a conexidade constitui o fundamento jurídico do direito de 

retenção, que a pretensa unidade com a qual o direito de retenção é tratado na doutrina é 

irreal, em razão dos diferentes liames de conexão pelos quais pode ser exercido502. 

Para o autor, o fato de a conexidade poder assumir naturezas diversas (material, 

jurídica e convencional) impede o tratamento unitário da figura e explicaria, ademais, as 

dificuldades encontradas para identificação do fundamento, natureza jurídica e mesmo do 

âmbito de aplicação do direito de retenção. 

O doutrinador francês defende, pois, que não haja uma disciplina única do direito 

de retenção, mas que todos os seus fundamentos, natureza jurídica e, bem da verdade, 

demais itens que se investiga nessa dissertação, deveriam ser tratados de forma autônoma, 

_______________ 
500 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 13. 
501 AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 12, 119, 135-

147. 
502 Posição semelhante é adotada por BENADIBA, Aurore. Le droit de rétention en France et au Québec : 

une sûreté mobilière fonctionnelle. Les Cahiers de droit, v. 54, n. 1, p. 115-143, mars/2013. Disponível 

em http://id.erudit.org/iderudit/1014286ar, acessado pela última vez em 21.06.2015, às 8h42. 
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a depender do tipo de conexidade invocado em cada caso. Defende, pois, que o instituto 

teria tripla natureza. 

A crítica, ainda que interessante, não afeta as conclusões até aqui delineadas. 

Embora, de fato, a dualidade (ou triplicidade, se se considerar também a retenção 

convencional) de conceitos de conexão seja fonte última de muitas das controvérsias 

relacionadas ao direito de retenção (p. ex.: a confusão com a exceção de contrato não 

cumprido e o campo de aplicação) e até influencie a questão da oponibilidade do direito de 

retenção, não se pode negar que há certa unidade do instituto, que, globalmente 

considerado, ainda mantém a mesma função, as mesmas características, natureza jurídica e 

demais elementos de existência503. Há, pois, unidade, a despeito da opção histórica de 

manter o instituto ligado a duas formas completamente opostas de conexão.  

Mesmo nos ordenamentos que se optou por introduzir previsões específicas sobre o 

direito de retenção essa unidade não é negada, tratando-se, no mesmo capítulo, tanto do 

direito de retenção exercido por conta da coisa, quanto daquele exercido por conta do 

contrato. Os efeitos, características e elementos essenciais são os mesmos, não sendo 

possível defender que, por aplicar-se a uma gama de situações diversas, assuma a figura 

regulamentação jurídica ou mesmo naturezas diversas. 

4.4  INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO 

Por fim, cumpre esclarecer que, embora autores como Ramponi504 e Medeiros da 

Fonseca505 listem a não exclusão legal ou convencional como um dos elementos essenciais 

do direito de retenção, parece claro que este quesito é, na verdade, uma causa de exclusão 

de seu exercício e não uma condição de existência. Nos casos em que tal exclusão é 

prevista, concorrem todos os elementos necessários à configuração desse direito, sendo-lhe 

retirada sua eficácia apenas por conta da disposição legal ou da convenção em contrário.  

 

_______________ 
503 Concluem assim também CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, 

Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 454. 
504 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

245-262. 
505 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

219. 
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5  FUNDAMENTO JURÍDICO E LIMITES DE ADMISSIBILIDADE 

DO DIREITO DE RETENÇÃO 

Diversas são as teorias clássicas erigidas a respeito do fundamento jurídico do 

direito de retenção e sobre elas se debruçaram os grandes doutrinadores, pois entendiam 

que de acordo com o fundamento encontrado para o instituto justificar-se-ia ou não sua 

aplicação analógica aos casos em que não vinha expressamente previsto em lei. Para os 

antigos autores, então, as disciplinas do fundamento jurídico e dos limites de 

admissibilidade do direito de retenção estavam intrinsecamente ligadas. 

É preciso, contudo, ponderar se essa correlação, nos moldes anteriormente 

formulados, ainda se mantém válida perante o atual estágio de desenvolvimento da ciência 

jurídica. 

5.1  FUNDAMENTO JURÍDICO 

Consenso há entre os doutrinadores sobre o fato de que, no direito romano, foi a 

equidade o fundamento jurídico primordial do jus retentionis. Como já apontado, tal 

instituto foi desenvolvido pelos pretores com vistas à mitigação dos rigores do ius civile, 

combatendo-se a situação de desigualdade e injustiça a que estavam submetidos os 

devedores que possuíam créditos conexos à coisa possuída e reivindicada. Assim, com 

base na equidade, como fonte interpretativa do direito, é que se introduziu no sistema 

romano a exceptio doli, precursora do direito de retenção. 

Grande parte dos autores, então, sustenta que seja este ainda o fundamento do 

direito de retenção506, uma vez que a equidade é elemento informador de todo o sistema 

jurídico. Não obstante, dentre esses autores, discordância existe a respeito do sentido em 

que a expressão equidade deve ser considerada. 

Para alguns, a equidade no direito de retenção impediria o enriquecimento sem 

_______________ 
506 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y la 

jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 429. MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 

1900, p. 141. BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 

1913, p. 117. VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación 

comparada, jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 104-106. 
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causa do credor da coisa retida507. Contestam tal argumento Ramponi508 e Alvino Lima509, 

sustentando que se estaria confundindo a razão do crédito surgido com a garantia 

concedida. Isso porque, para eles, o jus retentionis fora criado em Roma como meio de 

possibilitar o ressarcimento do devedor que, de outra forma, não possuía ação para reaver 

os valores dispendidos com a coisa. Assim, o que se haveria criado seria a possibilidade de 

ressarcimento, não a garantia da dívida, o que excluiria o enriquecimento em causa como 

fundamento do direito de retenção. 

Para outros, a equidade incidiria como forma de assegurar a igualdade entre as 

partes510, sem constituir ato de defesa privada. Como menciona Giorgi511, nesse caso 

reconhece-se o direito de o credor, legitimamente, opor-se à injusta pretensão do devedor 

reivindicante. Esse credor, contudo, encontra-se em posição menos privilegiada que aquele 

que exerce um ato de defesa privada, pois, no caso do direito de retenção, não exerce as 

vias de fato ou altera o estado dos fatos, uma vez que o bem já estava em sua posse.  

Acrescente-se, ainda, que se defende que a pretensa igualdade seria abalada, pois 

“quem pede uma coisa só deve tê-la separando o seu direito do valor que lhe haja sido 

incorporado com as despesas de conservação ou de melhoria, que certamente não se 

incluem objetivamente no seu direito”512.  

Contudo, em primeiro lugar, ressalva-se que esse argumento compara o direito de 

repelir a violência com a própria violência, invadindo o terreno do enriquecimento sem 

causa e desvirtuando o próprio conceito da retenção513. Depois, ele diz respeito somente ao 

direito de retenção exercido com base na conexidade material, esquecendo-se dos demais 

casos em que este instituto é reconhecido. 

Alguns autores, por outro lado, contrariando a teoria clássica, pretendem ver o 

_______________ 
507 PRET, Célestin-Aimé. Le droit de rétention dans les législations anciennes et modernes française et 

étrangères. Paris: Ernest Thorin, 1881, p. 213. GARBASSO, Carlo-Luigi. Il diritto di ritenzione ed il 

precario nella legislazione italiana. Torino: San Giuseppe, 1883, p. 11-13, 72. 
508 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

128. 
509  LIMA, Alvino Ferreira. O direito de retenção e o possuidor de má fé. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995, p. 

30. 
510 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

154. 
511 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 432. 
512 FONSECA, op. cit., p. 150. 
513 CHIRONI, Giampietro. Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno. 2a ed. Milano, Torino: 

Bocca, 1917, v.1, p. 424.  
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fundamento do direito de retenção dissociado da equidade514. Nesse sentido, houve quem 

encontrasse na vontade presumida das partes515, na lei516 e mesmo na relação de 

conexidade existente entre o crédito e a coisa517 o fundamento desse instituto. No entanto, 

a teoria alternativa que recebeu maior número de adeptos foi aquela que sustentou que o 

fundamento estaria num ato de justiça privada518, “subsidiária, defensiva, admitida pela lei, 

em virtude da necessidade imperiosa de acautelar, de um modo absoluto e mais pronto, o 

direito violado ou ameaçado de violação, na impossibilidade de o fazer por melhor 

processo defensivo519”.  

Para seus defensores, o brocado segundo o qual a ninguém é lícito fazer justiça 

pelas próprias mãos comportaria certa relativização nos casos em que o Estado não 

consegue resguardar um interesse juridicamente protegido de forma eficaz, sendo, então, 

subsidiariamente aplicável a defesa privada. Além disso, explica Montessori520 que, ao 

lado dos casos de aplicação subsidiária da defesa privada, haveria também hipóteses de 

configuração de uma defesa privada dita legal, em que a própria lei reconhece que o 

indivíduo terá melhores chances de salvaguardar seus interesses agindo por conta própria 

do que se recorresse à justiça estatal (como, por exemplo, no desforço imediato garantido 

ao possuidor). O autor também ressalta521 que os ordenamentos estatais costumam repudiar 

os atos particulares que visam à satisfação dos interesses daquele que teve um direito 

violado, porém veem com bons olhos a mera oposição de força a uma ameaça ou ataque ao 

direito. O direito de retenção enquadrar-se-ia como hipótese de defesa privada legal desse 

último tipo. 

_______________ 
514 Importante anotar que os autores que entendem repousar o direito de retenção sobre o direito natural não 

contrariam a tese da equidade. Antes, aplicam-na justamente com base na teoria do direito imanente do 

homem. NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 

1872, p. 3. ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica 

Saraiva & C. Editores, 1922, p. 12. POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. 

Tenin, 1909, p. 10-12. 
515 LABAND in Zeitschr. f. H.R. IX, 483, 501; MEISS, Pfandrecht nach d. Ges. Etc. des Kts. Zürich, p. 10 

apud RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, 

v.1, p. 128, nota 1.  
516 CAMAÑO ROSA, Antonio. Derecho de retención: en las legislaciones civil, comercial, procesal y rural; 

la doctrina y la jurisprudencia uruguayas. Montevideo: Casa A. Barreiro y Ramos, 1941, p. 87. 
517 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 66. DE BUEN, trad. de 

Colin et Cap., t. V, p. 126 apud HEREDIA DE ONIS, Pablo Beltran de. El derecho de retención en el 

Código civil español. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1955, p. 23, nota 1. 
518 Vide RAMPONI, op. cit., p. 132. 
519 LIMA, Alvino Ferreira. O direito de retenção e o possuidor de má fé. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995, p. 

39. 
520 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 28-29. 
521 Ibidem, p. 15. 
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Esse posicionamento é questionado522, pois, para alguns, o que caracterizaria o 

exercício da justiça privada seria um elemento positivo de violência, que não encontra 

subsídio no direito de retenção, mero direito de defesa e que apenas possibilita ao credor 

manter-se inerte quando demandado a restituir a coisa sob seu poder, não lhe autorizando, 

contudo, a realização de qualquer ato tendente à obtenção da posse de coisa que esteja nas 

mãos de outrem. 

Treplica Alvino Lima523, sustentando que há também, ao lado da justiça privada 

agressiva, também a defensiva, na qual se inclui o direito de retenção.  

Ao final, contudo, razão assiste a Ramponi ao afirmar que, na realidade, não há 

uma verdadeira oposição entre as teorias da equidade e da justiça privada. In verbis: 

Vale dizer, que a equidade pode ser ínsita à lei, ser de caráter intrínseco, um 

atributo substancial, como no caso do direito de retenção. Onde a equidade está 

na autorização – dados certos pressupostos fáticos – de um modo especial do 

exercício das próprias razões, na medida em que representa, modernamente, uma 

forma derivada da antiga pignoratio privada.524 

O direito de retenção é expressão tanto de equidade e também independe da 

cooperação do devedor para seu exercício, o que o aproxima dos fundamentos 

anteriormente citados. 

Nesse sentido, aplicam-se ao caso os ensinamentos de Agostinho Alvim525 

referentes à busca pelo fundamento jurídico do enriquecimento sem causa, igualmente 

controverso. Confira-se: 

Ora, ainda que haja noções diversas para a moral, a equidade, o direito natural e 

os princípios gerais, o certo é que, nos seus extremos, a confusão aparece, 

sempre que se trata de descobrir o fundamento último dum instituto, mais 

particularmente, duma regra social. 

Acresce que o facto de ter um fundamento não impede que tenha outro, podendo 

_______________ 
522 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 432-433. LÓPEZ DE HARO, Carlos. El derecho de retención. Madrid: Reus, 1921, p. 31-23. 

FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957¸p. 

152-154. 
523 LIMA, Alvino Ferreira. O direito de retenção e o possuidor de má fé. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995, p. 

40-42: “O direito de retenção tem, incontestavelmente, como uma das formas da justiça privada 

subsidiária, defensiva, na classificação de VALLIMARESCO, imposta pelas necessidades imediatas da 

justiça, o seu fundamento jurídico na necessidade desta mesma justiça privada, como único meio de 

assegurar plenamente o direito de crédito do possuidor”. 
524 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

137, traduziu-se. No original: “Vale a dire, che l’equità può essere ínsita nella legge, esserne um carattere 

intrínseco, um atributo sostanziale, come appunto nel caso del diritto di ritenzione. Dove l’equità sta 

nell’autorizare – dati certi presupposti di fatto – un modo speciale di esercizio delle proprie ragioni, il 

qual modo rappresente, in attegiamento moderno, una forme derivata dell’antica pignoratio privata”. 
525 ALVIM, Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 54, n. 173, p. 47-

67, set./out. 1957, cit. p. 52. 
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uma só e mesma regra originar-se de um daqueles, sem excluir o outro. 

 

O embate entre equidade e justiça privada, outrossim, nos moldes acima expostos, 

em nada contribui ou poderia contribuir para a definição dos limites de admissibilidade do 

direito de retenção. A investigação dos fundamentos desse direito, sejam propriamente 

jurídicos ou mesmo extrajurídicos, nos moldes acima verificados, é interessante ao estudo 

do histórico do instituto e à função por ele desempenhada no ordenamento, porém não tem 

qualquer relevância prática à análise da extensão de sua aplicação no ordenamento, 

porquanto não é dotada de caráter científico apto a corroborar qualquer conclusão a 

respeito da aplicação restritiva ou extensiva do objeto deste estudo. 

5.1.1. Boa-fé objetiva como fundamento moderno do direito de retenção 

Antes de se adentrar, contudo, na análise dos limites de admissibilidade do direito 

de retenção, deve-se consignar que o fundamento jurídico do direito de retenção, na atual 

configuração do direito civil brasileiro, é a boa-fé objetiva526. 

Historicamente, a noção de bona fides originou diversas exceções processuais, 

dentre as quais a exceptio doli527, que, como já se viu, é antecedente histórico também do 

direito de retenção. 

O princípio da boa-fé objetiva informa todo o ordenamento nacional, como 

decorrência do princípio do solidarismo insculpido na Constituição528, e vem 

expressamente consagrado na legislação civil, tanto no Código Civil, cuja Comissão de 

juristas foi coordenada por Miguel Reale, quanto no Código de Defesa do Consumidor. 

Segundo tal máxima529, haveria uma norma impositiva de conduta530, cláusula 

geral531 e princípio de normativo532, imposta a todos os sujeitos de direito em determinadas 

_______________ 
526 Também assim reconhecido pelos autores franceses atuais CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; 

CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 

453. 
527 PASQUALOTTO, Adalberto. A boa-fé nas obrigações civis. In: MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz 

de [coord.]. Faculdade de Direito da PUCRS: o ensino jurídico no limiar do novo século. Porto Alegre, 

EDIPUCRS, 1997, p. 109-136, cit. p. 110. NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do Direito. In: LOTUFO; 

NANNI [coords.].  Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 738-772, cit. p. 739-740. 
528 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 87. 
529 ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade pela ruptura das negociações. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005, p. 107. 
530 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2011, p. 632-41, 648. GODOY, op. cit., p. 87. Cláudia Lima Marques fala no estabelecimento de um 

standard (MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime 
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situações, a qual não depende de previsão legal ou contratual, e incide para criar deveres, 

auxiliar na interpretação jurídica ou mesmo limitar o exercício de direitos subjetivos533. 

Diferencia-se, assim, da boa-fé subjetiva, de aplicação estrita, centrada na investigação da 

intenção do agente na realização de determinados atos534. 

Os autores535 reconhecem, então, três funções à boa-fé objetiva, quais sejam: (i) 

função ativa, consistente na criação de deveres às partes; (ii) função reativa, ligada à defesa 

dos sujeitos; e (iii) função interpretativa, relacionada à interpretação das normas e das 

fontes das obrigações e à qual estão vinculadas as funções pretorianas da boa-fé 

(adjuvandi, supplendi e corrigendi). 

Nesse contexto, interessa prioritariamente o estudo da função reativa da boa-fé, de 

caráter defensivo, consubstanciada em exceções536, meios de defesa, que podem ser 

opostas à atuação infundada ou injusta da contraparte537.  

Dentre as diversas atuações reativas da boa-fé citam-se tradicionalmente538 a 

exceptio doli, o venire contra factum proprium, incluídos nesta categoria a supressio e a 

                                                                                                                                                    
das relações contratuais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 216.). DELGADO, José 

Augusto. A ética e a boa-fé no novo Código Civil. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones 

Figueirêdo. Questões controvertidas no novo código civil. São Paulo: Método, 2003, v. 1, p. 169-203. 

COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. reimpr. da 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 

98-99. MORSELLO, Marco Fábio. Da boa-fé nas fases pré e pós-contratuais no direito brasileiro. In: 

JABUR, Gilberto Haddad; PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge [coord.]. Direito dos contratos II. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 295-310, cit. p. 300-301. MORSELLO, Marco Fábio. Contratos 

existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos princípios contratuais contemporâneos. In: LOTUFO; 

NANNI; MARTINS [coord.]. Temas relevantes do direito civil contemporâneo: reflexões sobre os 10 

anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 292-307, cit. p. 299. 
531 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 348-377. 
532 COSTA, op. cit., p. 97-98. SIMÃO, José Fernando. Direito civil: contratos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011, 

p. 20-21. CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: 

Almedina, 2011, p. 340. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 87. 
533 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 427-428. 
534 MORSELLO, 2012, op. cit., p. 300. 
535 ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade pela ruptura das negociações. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005, p. 107-8. PASQUALOTTO, Adalberto. A boa-fé nas obrigações civis. In: MEDEIROS, 

Antonio Paulo Cachapuz de [coord.]. Faculdade de Direito da PUCRS: o ensino jurídico no limiar do 

novo século. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1997, p. 109-136. SIMÃO, op. cit., p. 23-36. MARQUES, 

Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 

5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 215. MORSELLO, 2012, op. cit., p. 300. 
536 Menezes Cordeiro conceitua exceção como “a situação jurídica pela qual a pessoa adstrita a um dever 

pode, licitamente, recusar a efectivação da pretensão correspondente”, explicando, ainda, que ela não 

implica a impugnação da pretensão, mas “a sua paralisação por factores de outra ordem, de natureza 

adventícia”, o que bem demonstra sua aproximação com o direito de retenção (CORDEIRO, op. cit., p. 

719-720). 
537 PASQUALOTTO, op. cit., p. 123. 
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surrectio, o dolo agit qui petit quod statim redditurus est e o tu quoque, ao qual é 

relacionado também a exceptio non adimpleti contractus. O direito de retenção, contudo, 

deve ser incluído na listagem. 

Como visto, o direito de retenção é um direito essencialmente negativo (ou reativo), 

exercido por meio de exceção (contestação ou embargos de retenção, via de regra), que 

tem como função paralisar a demanda de restituição do bem e, assim, garantir o pagamento 

de crédito vinculado, protraindo a posse para além do momento em que deveria cessar. A 

retenção, assim, permite, tal qual a exceptio non adimpleti contractus539, que a restituição 

do bem seja obstada até que o devedor reivindicante pague o que deva, constituindo, 

portanto, caso de exercício reativo da boa-fé. 

Ademais, é preciso ressaltar que a conclusão aqui exposta não vai propriamente de 

encontro à anterior concepção que encontrava na equidade o fundamento jurídico do 

instituto, pois ambas são pautadas numa certa noção de justiça do instituto, o que 

influenciará sua interpretação e sua aplicação, conforme exposto ao longo do texto540.  

A identificação da boa-fé objetiva como fundamento do direito de retenção541, pois, 

supre a crítica anterior a respeito da falta de juridicidade dos critérios clássicos erigidos 

pela doutrina e possibilita, como princípio informador de todo o ordenamento, defender a 

aplicação extensiva do direito de retenção para além dos casos expressamente previstos em 

lei.  

Não obstante, há mera indicação do rumo a ser seguido e não uma verdadeira 

solução do questionamento relativo aos limites de admissibilidade, o que demanda maior 

rigor científico e bases mais concretas e objetivas para que se sustente. Assim, passa-se a 

uma análise mais detida dos elementos que permitem defender uma aplicação extensiva do 

direito de retenção. 

                                                                                                                                                    
538 PASQUALOTTO, Adalberto. A boa-fé nas obrigações civis. In: MEDEIROS, Antonio Paulo Cachapuz 

de [coord.]. Faculdade de Direito da PUCRS: o ensino jurídico no limiar do novo século. Porto Alegre, 

EDIPUCRS, 1997, p. 109-136. 
539 Sobre a concepção da exceptio non adimpleti contractus como incidência da boa-fé objetiva: MARTINS-

COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999, p. 418-420, 459-461. 
540 Assim, por exemplo, na conclusão acima sobre as exceções à aplicabilidade do art. 594 do CPC (item 

4.1.1.7.3) e também na vedação ao abuso do direito de retenção, abordada no item 9.2. 
541 MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de 

retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 130. 
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5.2. LIMITES DE ADMISSIBILIDADE  

Após essa breve incursão histórica nas principais teorias erigidas a respeito do 

fundamento jurídico do direito de retenção, deve-se passar à análise dos limites de 

admissibilidade desta figura.   

5.2.1  Teorias Clássicas 

Duas foram as teorias clássicas criadas a respeito dos limites de admissibilidade do 

direito de retenção: a restritiva e a extensiva. 

Para os defensores da primeira, o direito de retenção apenas poderia ser 

logicamente reconhecido nos casos taxativamente previstos em lei.  

Diversos são os argumentos levantados para sustentar tal opinião542: (i) em 

primeiro lugar, arguem que se o legislador quisesse, poderia ter transformado o direito de 

retenção em princípio de aplicação geral no ordenamento, porém não o fez, sendo o direito 

de retenção mero benefício especial outorgado pela lei543; (ii) sustenta-se também tratar-se 

de um verdadeiro privilégio, o qual não pode ser aplicado analogicamente; (iii) depois, 

partindo-se da concepção de que o direito de retenção tem natureza real, não o concebem 

fora dos casos taxativamente previstos, pois os direitos reais seriam numerus clausus544; 

(iv) por fim, sustenta-se também que por constituir o direito de retenção autorização 

excepcional à pignoratio privata ou à autotutela, não poderia ser estendido para casos 

análogos545. 

Essa corrente foi vitoriosa, a princípio, na jurisprudência francesa, italiana e 

espanhola, não faltando, ademais, autores de renome que a defendessem546. No início, 

_______________ 
542 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 116-117. 
543 Vide HEREDIA DE ONIS, Pablo Beltran de. El derecho de retención en el Código civil español. 

Salamanca: Universidad de Salamanca, 1955, p. 45. 
544 Tal argumento ganha ainda mais força dentre aqueles que defendem, com base no direito estrangeiro, que 

o direito de retenção tem modernamente uma feição ativa, constituindo verdadeiro privilégio do credor 

para pagar-se com a coisa retida. 
545 TORRENTE, Andrea. Manuale di diritto privato. 9ª ed. Milano: A. Giuffrè, 1975, p.  460. Atualmente, 

MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de 

retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 79. 
546 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 117-121. CAMAÑO ROSA, Antonio. Derecho de retención: en las legislaciones civil, 
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foram sustentados posicionamentos mais extremistas a este respeito, os quais não 

aceitavam a aplicação do direito de retenção a nenhum caso afora aqueles taxativamente 

previstos547.  

Esse também é o entendimento que parece ser expresso no artigo 2.301 do Código 

Civil Uruguaio548, o qual dispõe: 

Art. 2.301. Ninguém pode se apoderar por autoridade própria da coisa de seu 

devedor por via de penhor, a não ser que expressamente lhe tenha sido conferida 

esta faculdade pelo devedor. 

Tampouco pode reter uma coisa do devedor em garantia da dívida sem seu 

consentimento, exceto nos casos em que as leis expressamente designam (artigo 

1854). 

 

Assim posiciona-se igualmente Díez-Picazo549, ponderando que a corrente contrária 

traria o inconveniente de induzir um princípio não consagrado expressamente pela lei. 

Conclui o autor espanhol, então, pela inadmissibilidade da extensão analógica do direito de 

retenção, cabendo ser aplicado somente aos negócios atípicos que, por sua natureza, 

possam ser absorvidos por um dos tipos legais que prevejam a referida garantia. 

Manuel Andrade, da mesma forma, entende que se tornaria inútil a letra da lei caso 

de estendesse a aplicação do direito de retenção para além dos casos expressamente 

previstos, ponderando, ainda, que tal extensão seria contrária à sua natureza jurídica e os 

efeitos dessa figura550.  

Com o tempo, porém, passou-se a admitir certa flexibilização dessa corrente551. 

Primeiramente, por obra de Aubry e Rau, que entenderam ser necessário admitir-se 

o direito de retenção sempre que surgisse ligado a um contrato ou quase-contrato552. 

                                                                                                                                                    
comercial, procesal y rural; la doctrina y la jurisprudencia uruguayas. Montevideo: Casa A. Barreiro y 

Ramos, 1941,  p. 29-31. 
547 LAURENT, F. Principes de droit civil français. 3ème ed. Paris: A. Maresq, 1878, t. 29, p. 322. 

MOURLON, Frédéric. Répétitions écrites sur le troisième examen du Code Napoléon: contenant 

l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques. 9ème ed. Paris: 

Marescq Ainé, 1874, t. 3, p. 542. 
548 Texto retirado do site http://www.parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/cod_civil.htm, acessado 

em 27/09/2015, às 11h15, traduziu-se, grifou-se. No original: “2301. Nadie puede apoderarse por 

autoridad propia de la cosa de su deudor por vía de prenda, a no ser que expresamente se le hubiere 

conferido esa facultad por el deudor”. 
549 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial: las relaciones obligatorias. 6. ed. 

Pamplona: Thomson Civitas, 2008, v. 2, p. 476. 
550 ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral das obrigações. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1966, p. 

331-332. 
551 Ver CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 107-108. 
552 AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après la méthode de Zachariae. 5ème 

ed. Paris: Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 188-190. Nesse sentido, Mauger critica a posição dos autores, 
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Defendendo uma aplicação extensiva do instituto553, posicionaram-se aqueles que 

entenderam repousar o fundamento do direito de retenção sobre algum princípio geral de 

direito554. Para eles, de forma a garantir-se a equidade, não se poderia limitar a aplicação 

desse direito apenas aos casos expressamente tipificados, podendo ser ele igualmente 

exercido nos demais casos análogos em que estiverem presentes os elementos essenciais 

configuradores do direito de retenção. 

Nesse sentido, Bracq555 defende que não se tratando de direito real e nem de 

privilégio, poderia o instituto ser aplicado fora dos casos previstos em lei, mormente 

porque derivado da exceptio doli, de aplicação geral. 

Lafargue, por sua vez, sustenta que, por não ser o direito de retenção uma causa de 

preferência e nem exercício da justiça privada, não poderia ser interpretado restritivamente 

e deveria ser admitida a sua aplicação a casos análogos aos previstos em lei556. De forma 

semelhante, Zara557 menciona que, na ausência de normas restritivas e sendo este direito 

fundado numa noção de equidade, seria possível extrair dos textos legais um princípio 

geral de retenção, o qual seria aplicável sempre que presentes os requisitos para tanto. 

Garbasso, por sua vez, refuta a tese da existência de um direito geral de retenção, 

porém entende que, por via da analogia, deve esse direito ser reconhecido todas as vezes 

em que concorrerem seus elementos constitutivos558. 

A corrente extensiva, portanto, admitia a aplicação do direito de retenção mesmo 

fora dos casos expressamente previstos em lei, porém ainda houve desacordos acerca dos 

critérios exigidos para tal aplicação extensiva.  

Para alguns, bastaria a posse do bem e o débito para que se invocasse o jus 

                                                                                                                                                    
porém reconhece igualmente que constitui condição de exercício do direito de retenção o crédito 

reclamado ter surgido no bojo de contrato ou quase-contrato (MAUGER, Charles. De la nature du droit 

de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 170-171).  
553 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 57. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi 

Niccolai, 1898, v.1, p. 143-147. PRÉCIS de droit civil. 5ème ed. Paris : Dalloz, 1936, t. 2, p. 513-514. 

RONY, Louis. Du droit de rétention en droit romain et en droit français. Paris : Imprimerie de 

Moquet, 1867, p. 114-115. 
554 CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio. La retención de cosa ajena.  Barcelona: Bosch, 

1990, p. 47. MAUGER, op. cit., p. 161-162. PRET, Célestin-Aimé. Le droit de rétention dans les 

législations anciennes et modernes française et étrangères. Paris: Ernest Thorin, 1881, p. 258. 
555 BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 

1907, p. 2, 220. 
556 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 85. 
557 ZARA, Laurent G. Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 55, 63-67. 
558 GARBASSO, Carlo-Luigi. Il diritto di ritenzione ed il precario nella legislazione italiana. Torino: San 

Giuseppe, 1883, p. 89-90. 
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retentionis, sem que fosse necessário qualquer tipo de conexão entre o crédito e o bem 

retido559. Muito mais numerosos, contudo, foram aqueles que defenderam a exigência de 

um liame – dito conexidade – entre o crédito e o bem retido. 

Dentro dessa corrente extensiva identificam-se, ainda, de acordo com Planiol560, 

duas linhas de raciocínio diversas. A primeira, que identifica como regra geral para 

aplicação extensiva do direito de retenção a conexidade material561. Sendo esta verificada, 

existirá o direito de retenção562. E a segunda, relacionada à aplicação extensiva dessa 

figura apenas nos casos ligados à conexidade jurídica. 

O autor francês indica, ainda, que houve juristas que defenderam ser qualquer tipo 

de conexidade suficiente para o reconhecimento do direito de retenção563 e aqueles que 

entenderam haver uma dualidade de casos de retenção, segundo a conexão seja jurídica ou 

objetiva, ou mesmo legal ou judicial564. 

Medeiros da Fonseca565, por sua vez, relata outras duas opiniões concernentes à 

corrente extensiva: uma que relega ao arbítrio do juiz a decisão de extensão do direito de 

retenção e outra que defende uma aplicação larguíssima do direito de retenção em todos os 

casos em o credor tivesse a posse ou detenção de coisa pertencente ao seu devedor.  

Ao analisar essas diversas opiniões doutrinárias, deve-se considerar que todo o 

embate sempre ficou adstrito à possibilidade de se fazer uma aplicação analógica dos 

dispositivos legais que expressamente previam o jus retentionis com base no fundamento 

jurídico encontrado para esta figura. Os adeptos da teoria restritiva não entendiam possível 

uma tal aplicação analógica, pois não se poderia ampliar a aplicação dos institutos 

fundados na justiça privada, pois são excepcionais. Os seguidores da teoria extensiva 

aceitavam tal ampliação, com base no fundamento da equidade. 

Como bem ressaltado, não se acredita que esse importante debate deva pautar-se 

por estes termos, já que os ideais inspiradores de uma figura não devem ser utilizados para 

_______________ 
559 BAILLY, Albert. Du droit de rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. Brière, 1892, p. 

118-120, 144-154. 
560 PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit civil: conforme au programme officiel des facultés de 

droit. 10e ed. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1926, t. 2, p. 828. 
561 GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 120-123, 127. GARRAUD, 

René. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 6-9. 
562 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 73. 
563 PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et 

Durand-Auzias, 1908, p. 243-244, 273-280. 
564 Conforme mencionado por GAULTIER, op. cit., p. 125. 
565 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

161. 
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determinar seu campo de aplicação. Assim, devem-se encontrar novos argumentos para 

sustentar que o direito brasileiro deve seguir uma ou outra dessas teorias. 

5.2.2  Casos de aplicação 

A fim de embasar-se qualquer conclusão sobre o tema no direito brasileiro, é 

preciso analisar o que está consagrado na doutrina, na legislação e na jurisprudência 

nacionais a esse respeito. 

5.2.2.1  Doutrina 

A maioria dos autores pátrios que abordaram o tema do direito de retenção 

reconheceu a possibilidade de ele ser aplicado fora daqueles casos expressamente previstos 

em lei, porém, vale ressaltar, o fez apenas com base na reprodução do velho embate 

relativo aos fundamentos do direito de retenção para justificar sua aplicação analógica a 

outros casos. Ressalte-se, ainda, que dentre os casos expressamente previstos a que fazem 

alusão nossos doutrinadores, encontram-se alguns que eram referidos pelo Código 

Comercial566, ainda vigente à época de seus estudos. 

Medeiros da Fonseca567, em sua obra, após estabelecer que seria a equidade o 

fundamento do direito de retenção e analisar a legislação brasileira, conclui que o instituto 

não deve ser considerado anômalo, mas antes, uma aplicação de um princípio geral 

admitido pelo ordenamento. Deve ser, então, admitido de forma generalizada, mesmo fora 

das hipóteses delineadas nos textos legais, as quais constituiriam apenas aplicações 

específicas daquele princípio geral. 

Entende568, assim, que poderia o instituto ter aplicação também nos casos de (i) 

especificação e confusão até o reembolso das despesas e materiais incorporados ao bem 

principal; (ii) reivindicação de coisa móvel adquirida em leilão, feira ou mercado, pelo 

preço pago e pelas benfeitorias realizadas; (iii) venda sob condição resolutiva, evicta ou 

_______________ 
566 Arts. 156, 216, 339, 527, 619, 632 da Lei nº 566/1850. 
567 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

187-195. 
568 Ibidem, p. 233-244. 
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revogada, pelas benfeitorias e danos suportados; (iv) despesas feitas com a coisa comum; 

(v) enfiteuse e usufruto; (vi) comodato; (vii) empreitada de materiais e mão-de-obra, pelo 

pagamento do preço do trabalho e dos materiais; (viii) danos causados por animais; (ix) 

exclusão de herdeiro por indignidade e o herdeiro aparente, pelas benfeitorias; (x) sucessor 

provisório e testamenteiro, pelas benfeitorias e despesas realizadas. 

Olavo de Andrade569, também adepto da teoria extensiva, afirma que o direito de 

retenção pode ser aplicado por analogia fora dos casos expressamente previstos em lei, por 

aplicação subsidiária de um princípio geral de direito, já que a figura teria fundamento na 

boa-fé e na equidade, e desde que presentes seus elementos essenciais. 

Reconhece-o570, então: aos hospedeiros; ao locador; ao vendedor, até o pagamento 

do preço; ao comodatário; ao coerdeiro donatário que deve devolver o bem porque o valor 

da doação ultrapassou o da partilha; ao sócio; ao empreiteiro; ao gestor de negócios; ao 

trabalhador agrícola; aos fabricantes, artistas e mecânicos; aos cônjuges, pelas melhorias 

introduzidas no dote; ao usufrutuário; ao condômino; e àquele que recebe o pagamento 

indevidamente, dentre outros. 

Obra de grande interesse para a compreensão dos limites em que o direito de 

retenção foi aplicado pela jurisprudência brasileira é a de Mário A. Magalhães Gomes571, 

na qual o autor colaciona julgados acerca do tema. No tocante ao reconhecimento do 

direito de retenção fora dos casos expressamente previstos em lei, citam-se as seguintes 

situações: (i) restituição do dote, pelas benfeitorias realizadas pelo marido; (ii) despesas 

realizadas com a coisa comum; (iii) despesas extraordinárias suportadas pelo usufrutuário e 

que incumbiam ao nu-proprietário; (iv) hospedeiros e donos de pousadas; (v) retenção dos 

bens móveis do locatário que estiverem no imóvel locado, pelo pagamento do aluguel; (vi) 

caução de títulos de crédito; (vii) àquele que recebe crédito indevido; (viii) comodatário; 

(ix) gestor de negócios; (x) parceria agrícola, assim como ocorre com o locatário; (xi) 

fabricantes, artistas e mecânicos; (xii) empreiteiro; (xiii) coerdeiro; dentre outros. 

J. X. Carvalho de Mendonça572 também se filia à corrente extensiva, admitindo que 

_______________ 
569 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 52-57. 
570 Ibidem, p. 81-180. 
571 GOMES, Mário A. Magalhães. Do direito de retenção no codigo civil brasileiro: doutrina, 

jurisprudencia e pratica. São Paulo: Saraiva, 1931. O autor não desenvolve uma teoria acerca do direito 

de retenção em abstrato, mas limita-se apenas a analisar as hipóteses legislativas em que entende 

configurada a garantia.  
572 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 178, 181-182, 186. 
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o direito de retenção poderá ser aplicado em outras situações não previstas em lei, desde 

que preenchidos os seus requisitos. Para o autor, o instituto não infringiria a vedação à 

realização da justiça com as próprias mãos, pois consistiria em mera garantia que visa 

justamente a combater uma atitude ilícita daquele que não cumpre a obrigação que lhe 

incumbe. 

Lista573, assim, como titulares de um direito de retenção legal: o vendedor não 

pago, o depositário, as empresas de armazéns gerais, os donos de armazéns e trapiches, as 

empresas concessionárias de docas, os transportadores, o mandatário, o comissário, os 

empreiteiros, o locatário e os credores por benfeitorias.  

José da Silva Costa574 e Alvino Lima575 não trazem outros casos a serem 

acrescentados, a não ser, claro, do caso de retenção pelo possuidor de má-fé indicado por 

este último.   

Em sentido contrário, Humberto Theodoro Junior transcreve o voto proferido em 

um julgado que negou expressamente ao comodatário o direito de retenção576. 

Percebe-se, assim, que os doutrinadores pátrios filiam-se, majoritariamente, à 

corrente extensiva, por entenderem que o direito de retenção decorreria da aplicação de um 

princípio geral de direito. 

5.2.2.2  Legislação 

No âmbito legislativo, não foi a matéria objeto de grande preocupação ou análise, o 

que pode ser aferido pela falta de discussão a seu respeito durante a tramitação de todos os 

principais projetos de Código Civil e Código das Obrigações já remetidos ao Congresso 

Nacional.  

Jamais discutiu-se a respeito dos limites de admissibilidade do direito de retenção, 

ou mesmo qualquer questão relativa a esse instituto, sendo que a matéria sempre 

permaneceu intocada, da mesma forma como vinha tratada originalmente pelos 

_______________ 
573 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 186-189. 
574 COSTA, José da Silva. Direito commercial maritimo. 2. ed. Paris: Société générale d´impression, 1912, 

t. 2. 
575 LIMA, Alvino Ferreira. O direito de retenção e o possuidor de má fé. 2. ed. São Paulo: Lejus, 1995. 
576 THEODORO JUNIOR, Humberto. Posse e propriedade: jurisprudência. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Direito, 1985, p. 246-247. 
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anteprojetos apresentados, os quais conflitavam uns com os outros nesse tocante.  

O Anteprojeto de Código das Obrigações577 elaborado pela comissão formada por 

Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães (1941) não faz qualquer 

menção ao instituto em comento. 

O Anteprojeto de Código Civil formulado por Orlando Gomes (1963)578, por sua 

vez, concede expressamente o direito de retenção (i) ao usufrutuário, para garantir a 

indenização das benfeitorias necessárias e úteis (art. 552); (ii) ao credor pignoratício, para 

garantir a indenização pelas despesas efetuadas com sua conservação (art. 625); e (iii) ao 

possuidor de boa fé, nos termos do que é hoje previsto (art. 731, parágrafo único). Além 

disso, pode-se dizer que o concede àquele que possui o direito de uso e habitação, pois é 

previsto que se aplica a este, no que for possível, as disposições relativas ao usufruto (art. 

571); e também ao promitente-comprador quando resolvido o contrato, pois é possuidor de 

boa-fé (Memória Justificativa do Anteprojeto de Reforma do Código Civil579). 

O Anteprojeto de Código Civil revisto (1964)580 pela comissão formada por 

Orosimbo Nonato, Orlando Gomes e Caio Mário da Silva Pereira, por outro lado, previu o 

direito de retenção unicamente no artigo dedicado à indenização pelas benfeitorias úteis e 

necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé. Nenhuma explicação, contudo, foi 

fornecida para a referida alteração. O Projeto de Lei nº 3.263/65581 a que deu origem e foi 

posteriormente apresentado ao Congresso Nacional manteve essa mesma orientação. 

O Anteprojeto de Código das Obrigações – Negócio Jurídico, Obrigações em geral, 

Contratos e outros títulos de ordem geral (1963)582 elaborado por Caio Mário da Silva 

Pereira concede expressamente este direito ao locatário (art. 470) e ao mandatário (art. 

655), negando-o, ainda, ao depositário. Ademais, por conta de previsões que admitem a 

aplicação, no que for cabível, das disposições relativas à locação e ao mandato, pode-se 

dizer que o Anteprojeto admite ainda expressamente a aplicação do direito de retenção ao 

arrendatário, ao comissário e ao distribuidor. 

O Projeto de Lei nº 3.264/65583, por sua vez, formulado com base nos Anteprojetos 

de Código de Obrigações elaborados por Caio Mário da Silva Pereira, Theophilo Azeredo 

_______________ 
577 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 1, p. 11-93. 
578 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 2, p. 5-222. 
579 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 2, p. 205. 
580 Ibidem, p. 317-446. 
581 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 4, p. 5-190. 
582 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 3, p. 5-136. 
583 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 4, p. 191-441. 
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Santos e Sylvio Marcondes, faz menção expressa ao direito de retenção nos artigos 

dedicados ao locatário (art. 453), ao depositário (art. 564, caput e parágrafo único) e ao 

mandante (art. 622). Não há, novamente, qualquer menção ao porquê desta escolha, a qual 

não constituiu objeto de qualquer emenda pelo Congresso Nacional584, não obstante a 

evidente contradição com as disposições dos demais projetos apresentados. 

Por fim, o Anteprojeto de Código Civil, coordenado pelo prof. Miguel Reale e 

publicado em 1972585, reconheceu o direito de retenção ao locatário, ao depositário, ao 

mandatário, ao comissário, ao agente (por força da aplicação das regras relativas ao 

mandato e à comissão – art. 732), ao gestor de negócios (por força da remissão ao mandato 

– art. 931), àquele que paga indevidamente (art. 936), ao possuidor de boa fé e ao credor 

pignoratício. Dispôs, ainda, que aquele que realiza benfeitorias tem privilégio especial 

sobre a coisa beneficiada (art. 1.024).  

Interessante notar que todas essas hipóteses de aplicação já vinham previstas no 

esboço elaborado pelo prof. Agostinho Alvim (informação pessoal)586, sendo que nenhuma 

anotação ou alteração significativa foi introduzida pelo prof. Miguel Reale quando da 

compilação dos textos produzidos pela comissão, com exceção à supressão da expressa 

menção ao direito do comprador de reter a coisa até o pagamento do preço587 e das 

despesas efetuadas com ela pelo vendedor que pretenda exercer seu direito de retrovenda 

(art. 500, parágrafo único), embora essa faculdade continue implicitamente outorgada. 

O Anteprojeto revisado e publicado em 1973588 e o Projeto de Lei nº 634/75589 

mantiveram intocadas todas as disposições acerca do direito de retenção constantes do 

Anteprojeto original. 

Durante sua tramitação no Congresso Nacional, incluiu-se a previsão do direito de 

retenção ao transportador (Emenda nº 60 do Senado Federal), mas todas as demais 

previsões acerca do instituto que ora se estuda foram mantidas, com quase nenhuma 

alteração redacional. 

_______________ 
584 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 4, p. 443-464. 
585 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 5, t. 1. 
586 Cópia dos esboços originais, com as anotações introduzidas pelo prof. Miguel Reale, fornecida pelo 

Professor Associado José Fernando Simão. 
587 Hipótese de aplicação da exceptio non adimpleti contracto e não propriamente de direito de retenção, 

como já visto. 
588 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 5, t. 2, p.7-457. 
589 Acessado através do site 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675, consultado pela 

última vez em 27/06/2011, às 12:01h. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15675
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O que se pretendeu demonstrar a partir dessa análise histórica da regulamentação 

do direito de retenção no Brasil é que jamais houve grande consideração sobre a matéria, 

seja por parte dos elaboradores dos projetos de Códigos, seja por parte dos próprios 

legisladores. Esse direito sempre foi concedido em maior ou menor escala sem maiores 

explicações quanto ao porquê da supressão ou extensão de suas hipóteses de aplicação.  

Essa observação desautoriza, portanto, o argumento utilizado por Laurent590 e 

muitas vezes repetido pela doutrina de que se os legisladores quisessem fazer do direito de 

retenção uma figura de aplicação geral, ter-lhe-iam dedicado um capítulo especial do 

Código Civil. Isso porque a análise das elaborações legislativas nacionais demonstra tão-

somente a falta de estruturação e compreensão acerca dessa matéria, e não uma clara opção 

pela adoção da teoria restritiva. 

O que se verifica é que jamais se levou em consideração a restrição ou não de seu 

campo de incidência e mais parece que as previsões a respeito desse instituto constituem 

meras transposições do direito estrangeiro para os nossos projetos de lei.  

Não é segredo que o nosso atual Código Civil foi inspirado em grande parte pelas 

disposições constantes dos Códigos francês, italiano, português e alemão. Isso foi, 

inclusive, declarado pelo prof. Agostinho Alvim em sua Exposição de Motivos 

Complementar ao Anteprojeto de Código Civil revisto de 1973591: 

3. Mais do que da doutrina estrangeira, valemo-nos dos códigos civis velhos e 

novos, de outros países. 

 Não é possível, ou, pelo menos, não é aconselhável projetar um código civil ou 

parte dele, sem indagar e perquirir como o fizeram, antes de nós, os legisladores 

dos sistemas clássicos e dos sistemas contemporâneos, elaborados para o 

momento presente. 

 

Parece, assim, que os codificadores e legisladores apenas importaram para o nosso 

sistema jurídico a regulamentação francesa, italiana e a anterior formulação portuguesa do 

direito de retenção, sem estruturarem um sistema verdadeiramente coeso sobre o tema. 

A concessão desse direito em nosso ordenamento jamais parece ter seguido 

qualquer lógica, seja ela extensiva ou restritiva; imperou, apenas, a boa vontade do 

legislador ao prevê-lo em determinados casos. 

_______________ 
590 LAURENT, F. Principes de droit civil français. 3ème ed. Paris: A. Maresq, 1878, t. 29, p. 320. 
591 SENADO FEDERAL. Código Civil: anteprojetos. Brasília: Senado Federal, 1989, v. 5, t. 2, p.36. 
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5.2.2.3  Jurisprudência  

Analisando a jurisprudência dos Tribunais Superiores592, percebe-se que tendem à 

adoção da teoria extensiva, embora a maior parte das decisões trate apenas da aplicação do 

direito de retenção nas hipóteses expressamente previstas em lei.  

Grande parte dos julgados refere-se à concessão desse direito a quem realiza 

benfeitorias593 em bens alheios. Nesses casos, não há qualquer consideração acerca da 

relação jurídica estabelecida entre as partes, basta que uma seja possuidora de boa-fé para 

que lhe seja reconhecido o direito de retenção. Destarte, muitas vezes o direito de retenção 

é concedido ao possuidor que não se enquadra em qualquer dos demais tipos legais que 

dispõem sobre o assunto. 

Outrossim, como relatado anteriormente, várias são as decisões proferidas no 

sentido de negar o direito de retenção a invasores de terrenos públicos, por serem 

considerados meros detentores e não possuidores. 

Contudo, há julgados que reconhecem este instituto fora dos casos expressamente 

previstos, mas sempre aos sujeitos considerados como possuidores, notadamente: ao 

promitente comprador594, ao mecânico595, ao arrendatário596, ao empreiteiro597, ao 

comodatário598 e ao comprador evicto599.  Note-se que os casos referem-se, em sua 

_______________ 
592 Vide nota 2. 
593 Vale ressaltar que, embora a disposição expressa do Código Civil refira-se apenas ao direito de retenção 

quanto às benfeitorias, a jurisprudência dos tribunais superiores já consagrou o entendimento de que este 

dispositivo abrange também as acessões. Confira-se: “NÃO OBSTANTE A DISTINÇÃO TECNICO-

JURÍDICA ENTRE BENFEITORIAS E ACESSÕES INDUSTRIAIS, NA LEI E SOBRETUDO NA 

PRATICA NEM SEMPRE E OBSERVADA. IN CASU NÃO HOUVE NEGATIVA A VIGENCIA 

DOS ARTS. 287 E 891 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O DIREITO DE RETENÇÃO 

ABRANGE TANTO AS BENFEITORIAS COMO AS ACESSÕES (ARTS. 996 E 1.012 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL). POR ÚLTIMO, HOUVE RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO 

NO ART. 519 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL 

(SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (STF, RE nº 66755, rel. Min. 

Djaci Falcão, Primeira Turma, j. 14/12/1971).  

 Confira-se também o STJ, REsp 805.522/RS, rel. Min.. Arnaldo Esteve Lima, Quinta Turma, j. 

07/12/2006; e o STJ, REsp 170.613/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 

03/06/2004. Igualmente, RUGGIERO, Biasi. Das benfeitorias – art. 35. In: OLIVEIRA, Juarez de 

[coord.]. Comentários à lei de locação de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. São 

Paulo: Saraiva, 1992, p. 259-265, cit. p. 260-261. 
594 STF, RE 108100, rel. Min. Djaci Falcão, Segunda Turma, j. 30/06/1986. STF, RE 58499, rel Min. 

Gonçalves de Oliveira, Terceira Turma, j. 01/09/1966. 
595 STF, RE 60944, rel. Min. Barros Monteiro, Primeira Turma, j. 16/04/1968. 
596 STF, RE 37219, rel. Min. Adalício Nogueira, Segunda Turma, j. 13/03/1969. 
597 STF, RE 71251, Min. Rel. Antonio Neder, Segunda Turma, j. 11/06/1973. 
598 STJ, REsp 765.246/RS, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma,  j. 09/05/2006. 
599 STJ, REsp 296.895/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 06/05/2004. 
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maioria, a realização de benfeitorias (conexidade material), porém há também menção a 

casos em que se entrevê o exercício do direito de retenção por conexidade jurídica, a saber: 

o caso do empreiteiro-construtor anteriormente mencionado, já que se lhe faculta a 

retenção “até que receba a quantia que lhe deva o outro contratante600”; o caso de 

adquirente de imóvel evicto, até a devolução do preço pago conforme também já 

mencionado; o caso de agenciamento marítimo, aproximado ao mandato para garantir ao 

agente marítimo direito de retenção pelo recebimento de tudo o que lhe é devido por 

ocasião do mandato601. 

Em contrapartida, poucos são os julgados que negam a aplicação extensiva do 

mencionado direito. Confira-se um exemplo: 

EMPREITADA. AÇÃO DO DONO DA OBRA PARA ENTRAR NA POSSE 

DA CONSTRUÇÃO, EM CASO DE MORA DO CONSTRUTOR. PEDIDO DE 

RETENÇÃO DO EMPREITEIRO-CREDOR NÃO ACOLHIDO. [...] Discute-

se, no presente extraordinário, a questão de saber se o empreiteiro tem direito de 

retensão, na possessória intentada pelo dono da obra. 

O V. Acórdão recorrido entendeu pela negativa, salvo se rescindido o contrato de 

empreitada por decisão judicial. 

Na hipótese, o a. Pretendeu a posse do seu imóvel e da construção, em face da 

mora do empreiteiro de entregar a obra. 

A questão não é pacífica, antes controvertida na doutrina e na jurisprudência. 

Arnoldo Medeiros da Fonseca e Almeida Paiva, entre os modernos, [...] Clóvis 

Beviláqua, Carvalho de Mendonça, Paulo de Lacerda, Olavo de Andrade, Otávio 

Mendes, Afonso Fraga, entre outros, se formam na corrente dos que sustentam o 

direito de retensão do empreiteiro contra a doutrina restritiva desse direito 

sustentada por Espínola, Pedro Lessa, Carlos Carvalho, entre outros. 

Na jurisprudência também a divergência se manifesta. [...] A jurisprudência do 

Supremo Tribunal se inclina contra o direito de retenção [...]. 

Na verdade, sem dispositivo legal que o ampare, nem tendo sido convencionado, 

não nos parece de reconhecer-se êsse direito ao empreiteiro. 

E realmente parece-nos necessário disposição expressa para assegurar-se êsse 

direito: o proprietário é sempre pessoa solvável, que responderá com rigor 

(Código Civil, art. 1.247), se descumpre o contrato. Depois, o crédito do 

empreiteiro nunca é fixado em importância líquida e certa, O razoável será 

deixar o dono da obra entrar na posse da construção que se fêz em seu terreno 

(Veja-se art. 547 do Código Civil), respondendo por seu ato, na forma da lei e do 

contrato. (STF, RE 45496, rel. Min. Gonçalves de Oliveira, Primeira Turma, j. 

11/08/1960) 

 

 As três decisões602 constituem a expressiva minoria603 dos julgados 

_______________ 
600 Como exemplo pode-se citar também STF, AI 22937, rel. Min. Antonio Villas Boas, Segunda Turma, j. 

05/08/1960. 
601 STJ, REsp 993.712/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/10/2010. 
602 Além daquela transcrita, citam-se ainda:  

“DIREITO DE RETENÇÃO. CASOS PREVISTOS NO CÓDIGO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO 

PARA PERDAS E DANOS. [...] Que se discute assim é se o encarregado de fazer reparo num automovel, 

tem o direito de retê-lo. O Tribunal recorrido achou que não há êsse direito, uma vez que o privilegio 

especial reconhecido pelo Código Civil, art. 1505 e 1506, que é descriminativo, não se refere á espécie. 

Na verdade, o Cod. Civil refere-se ao direito de retenção nos casos previstos nos arts. 303, 516, 760, 772, 
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analisados. Ademais, embora as recentes decisões acerca do assunto não tenham 

contribuído muito para a resolução desse impasse, pode-se perceber, no geral, uma certa 

tendência histórica dos tribunais em seguir a linha extensiva, pautada, principalmente, nas 

opiniões dos doutrinadores nacionais. 

5.3  CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Como indicado no tópico 5, entende-se insuficiente o recurso à discussão clássica 

acerca do fundamento do jus retentionis para a definição de seu campo de aplicação. Isso 

porque, embora seja de grande importância histórica o estudo dessa questão, ela não 

fornece um critério lógico e exato para concluir-se por uma ou outra teoria.  

O direito de retenção pode ter por base tanto a equidade como a justiça privada, ou 

mesmo a boa-fé objetiva como ocorre no atual ordenamento brasileiro, sem que, com isso, 

seja possível aferir se ele poderá ser aplicado extensivamente. Ademais, como bem 

indicado por Ramponi, os dois fundamentos clássicos não são sequer excludentes, mas 

complementam-se e ajudam na compreensão do funcionamento e da estrutura do direito de 

retenção. Podem até indicar qual caminho deveria ser seguido pelo legislador ao tratar da 

matéria, mas jamais poderiam ser indicados como a causa pela qual o direito será exercido 

em maior ou menor escala. 

Esclarecido esse ponto, deve-se investigar, pois, quais os limites atualmente aceitos 

ao exercício do direito de retenção. 

Primeiramente, parece merecer consideração o ensinamento de José Ignacio Cano 

Martínez de Velasco, quem afirma que o 

                                                                                                                                                    
823, 869, 939, 942 e 1315 e nenhum dêles se refere a essa retenção. [...]” (STF, RE 38502, rel. Min. 

Cândido Motta, Primeira Turma, j. 22/12/1958).  

Igualmente: “1. CIVIL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. RETOMADA DO IMÓVEL. 

[...] De  mais  a  mais,  o  direito  de  retenção  é  uma  disposição especialmente  restritiva.  Seu  exercício  

depende  de  previsão  em lei.  Os  artigos  que  cuidam  do  contrato  de  empréstimo  gratuito nada  

falam  sobre  ele.  Ao  contrário,  o  art.  1.254  do  Código  de 1916  determina  que  o  comodatário  

jamais  poderá  recobrar  do comodante  as  despesas  feitas  com  o  uso  e  gozo  da  coisa emprestada.  

A  índole  dessa  avença  não  se  compadece  com  o exercício  do direito  de retenção (fl. 253)” (STJ, 

REsp 571.453/MG, rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 06/04/2006). 
603 Num universo de 2.747 julgados consultados (457 do Supremo Tribunal Federal + 2.290 do Superior 

Tribunal de Justiça), ao menos 13 acórdãos - o valor é aproximado, pois não se incluiu no cáculo muitos 

acórdãos que reconheceram o jus retentionis em casos não regulados, porém apenas com base na 

aplicação dos dispositivos gerais relacionados às benfeitorias - cuidaram direta ou indiretamente da 

questão da admissibilidade do direito de retenção fora dos casos expressamente previstos, e destes, 

apenas em três foi adotado o sistema restritivo. 
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[...] Código [espanhol] contém, diferentemente do francês, uma disposição geral, 

que contempla e regula a retenção como tal, sem consideração às especiais 

situações retentivas. Trata-se do art. 453, que, em sede de posse, permite ao 

possuidor de boa-fé, que tenha realizado gastos, necessários ou úteis, com a coisa 

possuída, retê-la até que seja reembolsado.604 

Para ele, portanto, embora o Código espanhol seja tradicionalmente enquadrado 

dentre as legislações que seguem o caótico antigo modelo francês no tocante ao direito de 

retenção, ele conteria, sim, uma disposição geral a tratar do assunto. Afirma o autor que o 

artigo 453 do Código Civil espanhol, repetido quase com as mesmas palavras no artigo 

1.219 do nosso Código Civil de 2002, seria uma “cláusula geral” de aplicação do instituto, 

estendendo sua aplicação a todos os possuidores de boa-fé e não a restringindo apenas aos 

casos em que haja uma previsão expressa na lei concedendo esse direito. 

Essa concepção formulada com base na lei espanhola parece ainda mais defensável 

perante o ordenamento brasileiro. Explica-se.  

O Código Civil espanhol, assim como o francês e o italiano, adotou a teoria 

subjetivista clássica de Savigny no tocante à posse, a qual é ali conceituada como a 

“detenção [de uma coisa] ou desfrute [de um direito] unidos à intenção de ter a coisa ou 

direito como seu605”. Assim sendo, a posição adotada por Cano poderia ser facilmente 

refutada a partir da observação de que, perante aquele sistema, a retenção poderia também 

ser exercida pelo detentor (ex. locatário), o que retiraria do art. 453 daquele Código o 

pretenso caráter generalista, uma vez que esse dispositivo refere-se exclusivamente à 

posse. 

Por outro lado, o nosso ordenamento há muito filiou-se à teoria objetiva de Jhering, 

e, como indicado no item 4.1.2.1, dentre nós apenas o possuidor pode exercer o direito de 

retenção, assumindo o artigo 1.219 maior importância.  

Esse artigo estende a aplicação da figura que estudamos para além das hipóteses 

indicadas no Código Civil, pois confere-a a qualquer possuidor de boa-fé, esteja ele 

enquadrado em uma das figuras contratuais indicadas ou não.  

_______________ 
604 CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio. La retención de cosa ajena.  Barcelona: Bosch, 

1990, p. 15, traduziu-se. No original: “[...] nuestro Código sí contiene, a diferencia del francés, una 

disposición general, que contempla y regula la retención como tal, sin consideración a las especiales 

situaciones retentorias. Se trata del art. 453, que, en sede de posesión, permite al poseedor de buena fe, 

que hizo gastos, necesarios o útiles, en la coisa poseída retenerla hasta que se le satisfagan los 

desembolsos”. 
605 Art. 430 do Código Civil espanhol, in verbis: “Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de 

un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de 

haber la cosa o derecho como suyos”. 
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Não se trata, dessa forma, de uma aplicação analógica desse instituto para os casos 

não previstos em lei, mas mera subsunção dos fatos a uma norma geral e abstrata, cuja 

redação é suficientemente larga para conceder a qualquer possuidor de boa-fé o direito de 

retenção nos limites ali estabelecidos.  

A esta concepção, portanto, não se pode opor o argumento de que o direito de 

retenção não poderia ser aplicado em casos não tipificados por não se poder interpretar 

extensivamente dispositivos que autorizam o exercício arbitrário das próprias razões. Isso 

porque não se trata, aqui, de fazer uma interpretação extensiva desses dispositivos, mas sim 

de aplicar um dispositivo genérico que pode abarcar as mais diversas situações.  

Contudo, não se pode olvidar do fato de que o artigo 1.219 apenas abrange os casos 

em que é feita uma despesa com a coisa (conexidade material). A aplicação ampliada desse 

dispositivo, portanto, não abrange todo e qualquer caso de exercício do direito de retenção 

previsto no ordenamento. 

Dever-se-á, assim, refletir sobre a amplitude da aplicação desse direito nos casos 

não abarcados pelas previsões do artigo 1.219, quais sejam: (i) nas ocasiões em que a coisa 

possuída causa um dano ao retentor e (ii) nas hipóteses em que este direito é exercido com 

base na conexidade jurídica. 

Em primeiro lugar, deve-se observar que o direito de retenção, embora seja ainda 

expressão de autotutela, não se confunde com o fundamento de justiça privada utilizado 

pela corrente restritiva. Isso porque é legítimo ao ordenamento autorizar o recurso à 

própria força para proteção de situações que o Estado não poderia amparar 

satisfatoriamente e não há necessidade de essa autorização detalhar pormenorizadamente 

as situações específicas em que se torna possível o recurso à autotutela.  

Tal qual ocorre com o reconhecimento do desforço imediato como medida legítima 

de proteção da posse, pode o direito de retenção ser reconhecido como medida de 

autotutela, sendo exercido sempre quando preenchidos seus pressupostos. Assim como não 

é necessário que o ordenamento indique expressamente em que casos será legítimo o 

desforço imediato, sendo ampla a noção de turbação ou esbulho, também no caso da 

retenção pode-se entender legítimo seu exercício sempre que presentes seus elementos 

essenciais. 

 Ademais, não configura, perante o direito brasileiro, caso de exercício arbitrário 
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das próprias razões606, mesmo se exercido fora dos casos tipificados. 

O exercício arbitrário das próprias razões é dentre nós definido pelos artigos 345 e 

346 do Código Penal (CP): 

Exercício arbitrário das próprias razões 

Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora 

legítima, salvo quando a lei o permite: 

[...] 

Art. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em 

poder de terceiro por determinação judicial ou convenção: 

 

Ora, o direito de retenção não se enquadra em nenhum desses tipos. Não configura 

a hipótese descrita no artigo 345 do CP, pois não serve à satisfação da pretensão do 

retentor607; é mero meio de garantia, voltado a coagir o devedor ao ressarcimento. Como já 

entendia Lafargue, “reter o que já se possui por justa causa, com o fim único de se 

preservar de uma injustiça de parte daquele que reclama a coisa possuída não se trata 

propriamente de fazer justiça [com as próprias mãos], mas simplesmente de se defender, o 

que é bem diferente608”. 

Note-se, nesse tocante, que a faculdade de executar o bem retido, prevista no art. 

594 do Código de Processo Civil609 (com as críticas já referidas no item 4.1.1.7.3), não 

concede ao retentor qualquer direito sobre o bem retido, cuja execução depende de 

intervenção judicial, o que justifica, mais uma vez, o afastamento da figura em relação ao 

exercício arbitrário das próprias razões. O que o ordenamento autoriza o devedor a fazer 

sem intervenção judicial é apenas recusar a devolução da coisa, porém não pode este, por 

si só, satisfazer sua pretensão, com a adjudicação ou execução extrajudicial do bem retido. 

_______________ 
606 Sustentando também esta opinião: COSTA, José da Silva. Direito commercial maritimo. 2. ed. Paris: 

Société générale d´impression, 1912, t. 2, p. 269. GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010, p. 83. No direito estrangeiro, GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. 

Giard et E. Brière, 1898, p. 147-148. HÉDAL, Paul-Émile-Marie. Du droit de rétention. Rennes : 

Imprimerie du commerce Bazouge fils et cie., 1874, p. 7-8. LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho 

de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría general. Retención irregular o anómala. 

Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 112-113. 

 Em monografia específica sobre o tema, Vallimaresco conclui que o direito de retenção constitui forma 

de exercício da justiça privada, porém que se trata de aplicação admitida pelo ordenamento e que não 

gera qualquer perigo à ordem pública atual, concluindo, pois, pela admissibilidade de uma aplicação 

extensiva do instituto (VALLIMARESCO, Alexandre. La justice privée en droit moderne. Paris : 

Edouard Duchemin , L. Chauny et L. Quinsac, 1926, p. 395-402). 
607 Júlio Gomes bem descreve, nesse sentido, que mesmo os autores que o consideram integrado na autotutela 

etendem que se trata de autotutela provisória e meramente defensiva, que não leva à composição final de 

interesses (GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, 

Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 4.). 
608 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 84-85. 
609 Art. 793 do novo Código de Processo Civil, Lei n. 13.105/2015. 
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Por outro lado, também não se enquadra no segundo tipo penal porque não incide 

sobre a coisa própria e, ademais, o bem encontra-se em poder do próprio retentor610 e não 

de terceiro. 

Assim sendo, não se pode sustentar que o direito brasileiro não comporta uma 

aplicação extensiva do direito de retenção, pois ele não configura exercício arbitrário das 

próprias razões e pode ser, assim, aplicado fora dos casos em que vem expressamente 

tipificado. 

Além disso, tampouco se trata de direito apenas excepcionalmente concedido pelo 

ordenamento jurídico. Como visto, tem-se uma cláusula geral que admite, pelo menos para 

os casos de conexidade material que abrange, sua aplicação fora dos casos taxativamente 

previstos em lei, diferentemente do que ocorria no antigo sistema francês e naqueles que 

seguiram sua orientação. 

 Ademais, deve-se ter em conta que a exceptio non adimpleti contractus originou-se 

também da exceptio doli romana e serve basicamente ao mesmo propósito do ius 

retentionis, qual seja, impedir que o credor receba a prestação devida sem cumprir os 

deveres que lhe incumbem. Ora, se essa figura é amplamente admitida em nosso sistema, 

não há porque se defender que o direito de retenção seria figura excepcional no 

ordenamento brasileiro.  

Não sendo, dessa forma, vedada a analogia, deve-se investigar se ela é de fato 

possível. 

Em primeiro lugar, cumpre identificar se nos casos não tipificados há uma 

verdadeira lacuna, que deverá ser integrada, pois, conforme dispõe Maria Helena Diniz611:  

Uma vez admitida a questão da existência das lacunas jurídicas, surge o 

problema de sua identificação, isto é,  de sua constatação. Esta problemática 

abrange duas facetas: 1) a concernente ao ordenamento jurídico, que se 

caracteriza pelo fato de se saber em que limite a norma é omissa, ou seja, até que 

ponto ela não é aplicável sem um complemento, até que ponto, em caso de 

lacuna, se pode interpretar a lei e até que ponto se pode integrá-la; 2) a referente 

à dificuldade da determinação da medida em que a ausência de norma pode ser 

tida como lacuna. 

Esta indagação612, portanto, liga-se intrinsecamente ao conceito de lacuna adotado. 

_______________ 
610 Ainda que por meio de representante. 
611 DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 119. 
612 Não cabe entrar, aqui, na discussão acerca do dogma da completude do ordenamento jurídico, pois isso 

fugiria aos limites deste estudo. Parte-se, então, da concepção de que o ordenamento não é completo e, 

em certas situações, deverá ser integrado. 
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De acordo com Engisch, “lacuna é uma incompletude insatisfatória no seio de um 

todo613” e as lacunas jurídicas são por ele definidas como  

[...] deficiências do Direito positivo (do Direito legislado ou do Direito 

consuetudinário), apreensíveis como faltas ou falhas de conteúdo de 

regulamentação jurídica para determinadas situações de facto em que é de 

esperar essa regulamentação e em que tais falhas postulam e admitem a sua 

remoção através duma decisão judicial juridico-integradora.614  

O autor dá como exemplo de lacuna a falta de previsão da hipótese de interrupção 

de gravidez por indicação médica no dispositivo do código penal alemão que trata do 

estado de necessidade. Aduz que, nesse caso, o caráter lacunoso da lei repousava 

justamente no fato de que seus dispositivos não bastavam para abarcar todas as hipóteses 

que, de lege lata, deveriam ter sua excludente de ilicitude reconhecida615.  

Ora, no caso do direito de retenção tem-se, mutatis mutandis, a mesma situação: há, 

de um lado, alguns tipos legais referentes ao direito de retenção, e, de outro, certas 

hipóteses não previstas em que estão presentes todos os elementos essenciais dessa figura. 

Não havendo, ademais, qualquer razão para a sua não concessão a apenas parte dos casos, 

não há motivo lógico para impedir a colmatação das lacunas constatadas por meio de 

analogia.  

E mais. Diz o autor que a determinação das lacunas pode ser feita tanto pelo ponto 

de vista do legislador histórico, quanto na perspectiva atual da matéria. O recurso a 

qualquer um desses métodos também revela as lacunas relativas ao direito de retenção. 

Como visto, em nenhum momento os legisladores pátrios atentaram-se para a 

matéria do direito de retenção, havendo uma lacuna involuntária de sua parte nesse tocante. 

Ao contrário do que ocorreu em Portugal, onde havia na redação original do Código Civil 

de 1966 uma previsão geral que concedia o direito de retenção toda vez que o crédito 

surgia fundado na mesma relação jurídica na qual se funda a entrega da coisa e foi esta 

retirada do texto final, o que poderia indicar uma recusa do legislador em ampliar o campo 

de aplicação desta garantia, no Brasil não há qualquer notícia de que se tenha cogitado 

ampliar ou restringir as hipóteses previstas para exercício do direito de retenção616. O 

impasse permanece sem uma solução consensual na doutrina e nos tribunais brasileiros.  

_______________ 
613 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 10. ed. traduzida. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbekian, 2008, p. 276. 
614 Ibidem, p. 279. 
615 Ibidem, p. 283-285.  
616 MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de 

retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 91. 
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A questão da existência das lacunas talvez se torne mais clara a partir da análise das 

ideias de Bobbio. Esse doutrinador identifica a existência de uma lacuna com a falta de um 

critério de escolha entre duas regras gerais, a inclusiva ou a exclusiva617.  

Explica-se. Segundo o autor, diante de um caso não regulado pelo direito haverá 

sempre dois caminhos a serem tomados: (i) ou considera-se que o caso não regulado é 

diverso do regulado e aplica-se a norma geral exclusiva, ou seja, entende-se que o caso não 

regulado não deve ser abrangido pela norma tipificada; (ii) ou consideram-se os dois casos 

similares, aplicando-se a regra geral inclusiva e colmatando a lacuna a partir da aplicação 

da norma também ao caso não regulado.  

A lacuna consistiria, portanto, não propriamente na falta de regulamentação de uma 

hipótese, mas sim na falta de indicação de um critério que indique qual das duas regras 

gerais deverá ser aplicada no caso concreto para integrar o ordenamento. Ele demonstra 

que, diante do caso não regulado não há uma falta de soluções possíveis para sua 

resolução, mas antes uma exuberância delas, sem indicação de qual critério possibilita a 

escolha por uma ou outra618. 

Pois bem. É exatamente isso que ocorre com relação aos casos não tipificados em 

que concorrem todos os elementos constitutivos do direito de retenção. Tem-se hipóteses 

não previstas em lei, às quais se poderá aplicar tanto a regra geral exclusiva, caso se 

entenda serem substancialmente diversas dos casos tipificados, quanto a regra geral 

inclusiva, caso reconheça-se que as situações são similares. Há, portanto, lacuna. 

Resta, agora, determinar se o recurso à analogia é suficiente para integrar as 

lacunas constatadas.  

A analogia consiste, segundo Ferrara, na “aplicação de um princípio jurídico que a 

lei estabelece, para um certo fato, a um outro fato não regulado, mas juridicamente 

semelhante ao primeiro619”.  

De acordo com Bobbio620, não é qualquer semelhança entre o caso regulado e a 

hipótese lacunosa que enseja o recurso à analogia, somente uma semelhança relevante 

_______________ 
617 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. tradução. São Paulo: Edipro, 2011, p. 135. 
618 Ibidem, p. 135. 
619 FERRARA, Francesco. Trattatto di diritto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921, v.1, p. 226. 
620 BOBBIO, op. cit., p. 148-149. 
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entre os dois é que autorizaria a integração da lacuna621. Em suas palavras: 

Para que se possa extrair a conclusão, isto é, a atribuição ao caso não regulado a 

partir das mesmas consequências jurídicas atribuídas ao caso regulado similar, 

requer-se que entre os dois casos não exista uma similitude qualquer, mas uma 

similitude relevante, isto é, é necessário remontar os dois casos a uma qualidade 

comum a ambos que seja simultaneamente a razão suficiente pela qual foram 

atribuídas ao caso regulado aquelas e não outras consequências. [...]. Por razão 

suficiente de uma lei, entendemos aquela que tradicionalmente se chama ratio 

legis. 

Analise-se esta condição à luz dos dispositivos relativos ao direito de retenção. A 

razão pela qual ele é concedido nos casos tipificados é, subjetivamente, a tutela do devedor 

da coisa, e, objetivamente, a presença dos elementos essenciais definidos no tópico 4. Ora, 

nos casos não regulados, apenas cogita-se da aplicação do direito de retenção porque, 

justamente, estão presentes esses mesmos elementos. Repousa aí a “semelhança relevante” 

entre as duas hipóteses, a qual autoriza o recurso à analogia. 

São duas suas modalidades: a analogia legis e a analogia iuris. Segundo Tercio 

Sampaio Ferraz Junior622, a primeira parte de um preceito legal particular e aplica-o ao 

caso semelhante. Por sua vez, na analogia iuris parte-se de vários preceitos, dos quais são 

extraídos, por indução, princípios que lhes são comuns, os quais, estes sim, serão aplicados 

aos casos não regulados. 

Primeiramente, com relação aos casos não tipificados de exercício do direito de 

retenção com base na conexidade jurídica, qualquer uma dessas modalidades pode ser 

aplicada: tanto pode-se aplicar a disposição mais próxima ao caso concreto não regulado, 

como pode-se partir dos tipos legais e extrair um princípio geral segundo o qual, estando 

presentes os elementos essenciais do direito de retenção exercido com base na conexidade 

jurídica, este pode ser exercido. 

Assim, no caso da empreitada unicamente de lavor em que sobram materiais a 

serem devolvidos ao dono da obra, poderá o empreiteiro retê-los até o pagamento do 

acréscimo de preço que lhe for devido por conta de modificações introduzidas no projeto 

das quais o dono tinha ciência (artigo 619, parágrafo único, CC). Nesse caso, o bem retido 

é corpóreo, alheio e passível de retenção; há posse prévia, justa e de boa-fé e conexidade 

jurídica, já que se trata de dever acessório, não correspectivo à prestação principal. Logo, é 

_______________ 
621 Ver também FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica jurídica. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010, p. 47-48. TORRENTE, Andrea. Manuale di diritto privato. 9ª ed. Milano: Dott. A. Giuffrè 

Editore, 1975, p.  44. 
622 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 317. 
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cabível o exercício do direito de retenção. 

De se ponderar, a esse respeito, que nas hipóteses de conexidade jurídica não se 

pode propriamente dizer que a coisa retida não tem qualquer ligação com a despesa ou 

dano que se visa garantir com sua retenção. Embora a conexão seja menos evidente do que 

no caso da conexidade material, em que as despesas são feitas com a própria coisa, pode-se 

dizer que no caso de conexidade jurídica o bem apenas se encontra em poder do retentor 

por conta daquela relação jurídica. Assim, no exemplo acima dado, é evidente que os 

materiais entregues ao empreiteiro foram utilizados em benefício do dono da obra, o que 

evidencia a estreita ligação destes com a execução do objeto do contrato, a autorizar a 

retenção. 

Com relação aos casos de conexidade material pelos danos causados pela coisa 

possuída, pode-se, por um lado, aplicar analogicamente, por meio de analogia legis, o 

disposto no artigo 644 quanto ao depósito; por outro, pode-se entender que o legislador 

dispôs integralmente sobre os casos de conexidade material nos artigos 1.219 e 1.220, 

sendo que retirou da regra geral os casos de dano, concedendo-o só excepcionalmente.  

Ocorre que, conforme exposto acima, não há como se valorar a vontade do 

legislador pátrio quanto ao assunto623, presumindo-se que houve a intenção de vedar a 

concessão do direito de retenção por danos causados pela coisa possuída ao possuidor. O 

campo de aplicação desse instituto jamais foi alvo de debate legislativo. Assim sendo, 

melhor concluir pela possibilidade de integração da lacuna por meio do recurso à analogia, 

pois, como visto, nos casos não regulados estão preenchidos todos os requisitos para a 

incidência desta figura.  

Dessa forma, o locador e o transportador que sofrerem prejuízos624 por conta do 

bem, por exemplo, poderão também exercer o direito de retenção com fundamento no 
_______________ 
623 Ao contrário do que ocorre, por exemplo, no Código Civil chileno em que se expressamente consigna que: 

“Art. 2392. No se podrá tomar al deudor cosa alguna contra su voluntad para que sirva de prenda, sino 

por el ministerio de la justicia. No se podrá retener una cosa del deudor en seguridad de la deuda, sin su 

consentimiento; excepto en los casos que las leyes expresamente designan” (Não se pode tomar do 

devedor coisa alguma contra sua vontade em garantia da dívida, sem seu consentimento; exceto nos casos 

que as leis expressamente designam – traduziu-se). Também assim no Código Civil uruguaio: “2301. 

Nadie puede apoderarse por autoridad propia de la cosa de su deudor por vía de prenda, a no ser que 

expresamente se le hubiere conferido esa facultad por el deudor. Tampoco se puede retener una cosa del 

deudor en seguridad de la deuda sin su consentimiento, excepto en los casos que las leyes expresamente 

designan (artículo 1854)” (Ninguém pode apoderar-se por autoridade própria da coisa de seu devedor por 

meio de penhor, a não ser que expressamente lhe houver sido conferida tal faculdade pelo devedor. 

Tampouco pode reter uma coisa do devedor em garantia da dívida sem seu consentimento, exceto nos 

casos que as leis expressamente designam – traduziu-se). 
624 Sobre os prejuízos passíveis de configurar o direito de retenção ver STJ, REsp 396.699/RS, rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 26.02.2002. 
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dano. Assim também o indivíduo que se voluntaria a consertar bem alheio625, o qual acaba 

por lhe causar um dano.  

Corrobora, ainda, essa conclusão, a consideração de que o direito de retenção tem 

origem legal, ou seja, decorre tão-somente da lei626, que expressamente restringe seu 

exercício quando pretende excluí-lo627. Assim, pode-se concluir que se a própria lei tem de 

excluir o exercício do direito de retenção em determinadas situações, é porque admite seu 

exercício irrestrito em todas as demais situações em que concorrerem seus elementos 

constitutivos. 

A aplicação extensiva do direito de retenção, pois, há de ser admitida. Como bem 

dispõe Júlio Gomes628, o perigo decorrente de uma tal interpretação encontra-se, hoje, 

mitigado, pela própria provisoriedade desta garantia, bem como pelo seu parentesco com 

diversas outras figuras amplamente admitidas no Direito Civil. Outrossim, é de se 

considerar que esta é a solução adotada por diversos ordenamentos estrangeiros que, como 

_______________ 
625 De acordo com Orlando Gomes (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 

356), este contrato de prestação de serviço gratuito configurar-se-ia como atípico ou como uma doação. 
626 ASCENSÃO, José de Oliveira. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: Minerva, 1968, p. 172. 
627 Lei n° 11.101/05, arts. 116 e 129.Também anotou solução semelhante MAUGER, Charles. De la nature 

du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 168. CABRILLAC, Michel; MOULY, 

Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis 

Litec, 2010, p. 458. 

     Na legislação estrangeira pode-se citar os seguintes exemplos: Código Civil português (“Artigo 267.º - 

Restituição do documento da representação - 2. O representante não goza do direito de retenção do 

documento”); Código Civil uruguaio (“2226. El comodatario no puede retener la cosa prestada a pretexto 

de lo que el comodante le debe, aunque sea por razón de expensas”. – O comodatario não pode reter a 

coisa emprestada a pretexto do que o comodante lhe deve, ainda que seja por razão de despesas – 

traduziu-se); Código Civil boliviano (“ARTICULO 889.- (Devolución, compensación y retención) - III. 

El comodatario no puede retener la cosa prestada, en compensación o garantía de lo que el comodante le 

debe, ni siquiera por concepto de gastos”. – (Devolução, compensação e retenção) – III. O comodatario 

não pode reter a coisa emprestada, em compensação ou garantía do que o comodante lhe debe, mesmo 

que por gastos – traduziu-se); Código Civil colombiano (“ARTICULO 2258. DERECHO DE 

RETENCIÓN DEL DEPOSITARIO. El depositario no podrá, sin el consentimiento del depositante, 

retener la cosa depositada, a título de compensación, o en seguridad de lo que el depositante le deba; sino 

sólo en razón de las expensas y perjuicios de que habla el siguiente artículo”. – Direito de retenção do 

depositário. O depositário não poderá, sem consentimento do depositante, reter a coisa depositada, a título 

de compensação, ou em garantia daquilo que o depositante lhe deva, a não ser em razão das despesas e 

prejuízos de que fala o artigo seguinte – traduziu-se); Código Civil mexicano (“Artículo 2509.- Tampoco 

tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquiera otra 

causa le deba el dueño”. – Tampouco tem o comodatario direito de reter a coisa a pretexto do que por 

despesas ou qualquer outra causa lhe deva seu dono – traduziu-se); Código Civil salvadorenho (“Art. 

1991.- El depositario no podrá sin el consentimiento del depositante retener la cosa depositada, a título de 

compensación, o en seguridad de lo que el depositante le deba; sino sólo en razón de las expensas y 

perjuicios de que habla el siguiente artículo”. – O depositário não poderá sem o consentimento do 

depositante reter a coisa depositada, a título de compensação, ou em garantía do que o depositante lhe 

deva; a não ser em razão das despesas e prejuízos de que fala o artigo seguinte – traduziu-se). 
628 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 7. 
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o francês, após reforma629, regulamentam o direito de retenção como categoria geral, de 

ampla aplicação. 

Por fim, cabe esclarecer que se fala na admissão de uma “aplicação extensiva” 

pautada na analogia, e não propriamente em interpretação extensiva, com a qual não se 

confunde, embora, como bem menciona Tercio Sampaio Ferraz Junior630, a distinção entre 

ambas seja obscura e inexata. Como bem explica o autor, a interpretação extensiva limita-

se a “incluir no conteúdo da norma um sentido que já estava lá”, enquanto na intepretação 

por analogia “o intérprete toma de uma norma e aplica-a um caso para o qual não havia 

preceito nenhum, pressupondo uma semelhança entre os casos”. Deduz o autor ainda que 

na interpretação extensiva parte-se de uma norma, a qual é estendida “a casos que estão 

compreendidos implicitamente em sua letra ou explicitamente em seu espírito”. Na 

analogia, ao contrário, o caso tratado é omisso, “tanto na letra, quanto no espírito de 

qualquer norma do ordenamento”. 

Ora, no caso do direito de retenção não se pode dizer que as normas taxativas que 

preveem a concessão dessa garantia pessoal já previam implícita ou explicitamente a sua 

aplicação para outras figuras contratuais. O que ocorre é que, a partir de uma análise 

sistemática, aplicam-se tais normas para fora dos casos para os quais prescritas, 

aproximando-se mais da analogia do que da interpretação extensiva. 

 

 

 

_______________ 
629 ANCEL, Pascal. Droit des sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 110. Também afirma Aynès ser 

esta a posição da jurisprudência francesa (AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. 

Paris : Economica, 2005, p. 4-5). 

 Lê-se atualmente no art. 2286 daquele código: “Article 2286. Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur 

la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance 

impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion 

de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se 

perd par le dessaisissement volontaire” (Artigo 2286. Pode aproveitar-se de um direito de retenção sobre 

a coisa: 1º Aquele a quem a coisa foi entregue até o pagamento de seu crédito; 2º Aquele cujo crédito não 

pago resulta de um contrato que o obrigue a entrega-la; 3º Aquele cujo crédito não pago nasceu por 

ocasião da detenção da coisa; 4º Aquele que se beneficia de um penhor sem a perda da posse. O direito de 

retenção se extingue com o despojamento voluntário. – traduziu-se). 
630 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 310-313, 318. Também assim FRANÇA, R. Limongi. Hermenêutica 

jurídica. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 46-47. 
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6  CARACTERÍSTICAS DO DIREITO DE RETENÇÃO 

Antes de adentrar na difícil discussão acerca da natureza jurídica do instituto objeto 

desse estudo, entende-se melhor abordar brevemente tópico que, normalmente, seria 

estudado depois daquele: as características do direito de retenção. 

A inversão da ordem de estudo se impõe neste caso pois há considerável consenso 

doutrinário quanto a esse ponto, o que é raro, enquanto a discussão acerca da natureza 

jurídica do direito de retenção faz surgir as mais variadas opiniões.  

Ademais, nota-se que tanto os autores favoráveis ao reconhecimento do caráter real 

do direito de retenção, quanto aqueles tendentes a reconhecer sua pessoalidade indicam as 

mesmas características ao direito de retenção, o que demonstra que tais critérios são, 

portanto, independentes da teoria acerca da natureza jurídica adotada e, em segundo lugar, 

inúteis para embasar qualquer argumento que se erija para sustentar uma ou outra corrente. 

Destarte, justifica-se a escolha de apresentá-los antes de adentrar naquela tortuosa 

discussão, pois a eles far-se-á referência no próximo capítulo sem, contudo, cair no erro 

metodológico de definir o instituto com base em suas características e seus efeitos. 

Outrossim, muitas vezes os autores clássicos fazem remissão a determinadas 

características do direito de retenção ao longo de suas argumentações a respeito da 

natureza jurídica do instituto, o que pode confundir o leitor e mesmo contaminar a lógica 

da leitura, já que se faz referência a algo que é tratado posteriormente na obra.  

Assim sendo, abordar-se-ão neste capítulo, as discussões relativas às características 

reconhecidas ao direito de retenção, muitas vezes denominadas como “caracteres”. 

Vale ressaltar que se refere aqui ao que Medeiros da Fonseca631 denominou 

“caracteres secundários”, ou seja, às características que decorrem da função de garantia e 

da própria concepção do instituto como um todo construída a partir da definição de seus 

elementos essenciais e de seus casos de aplicação, tópicos abordados nos capítulos 

anteriores. Trata-se de características reconhecidas ao direito de retenção com o intuito de 

regular e garantir sua eficácia e aplicabilidade. 

Ao contrário do que pontuam alguns autores, contudo, tais características não são 

_______________ 
631 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

274. 
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corolários da realidade do direito de retenção632, pois, como dito, trata-se de traços 

reconhecidos pela grande maioria da doutrina, independentemente da posição adotada 

quanto à natureza jurídica dessa figura. Assim, há diversos autores633 que mesmo 

defendendo a natureza pessoal do jus retentionis reconhecem igualmente ser esse direito: 

acessório, indivisível e transmissível. 

6.1  ACESSORIEDADE 

O direito de retenção é um direito acessório, na medida em que existe para garantir 

um direito principal de crédito, ao qual se vincula634 e cujo destino segue635. O direito 

acessório apenas surge caso presente o direito principal, tanto é que se reconhece (item 4.2 

acima) o crédito como elemento essencial do direito de retenção. E extinto o direito 

principal, por qualquer motivo que seja, extinguir-se-á igualmente o direito acessório, pois 

não se pode conceber a garantia de um direito que não mais existe. Nesse caso, a retenção 

tornar-se-ia injusta, pois não mais acobertada pelo manto da legalidade, já que esvaziados 

os seus requisitos legais. 

Cabe anotar, outrossim, que muitos autores mencionam que o direito de retenção é 

também um “direito principal”, mas não como categoria antônima à acessoriedade, mas, 

sim, à subsidiariedade. Quer dizer, não se faz ali referência a um direito principal como 

direito independente do direito de crédito, mas, sim, no sentido de ser uma garantia 

autônoma e não subsidiária às demais previstas no ordenamento. O que querem dizer, em 

suma, é que o instituto é reconhecido em todos os casos em que concorram seus elementos 

essenciais e não apenas na falta de outras garantias aplicáveis à hipótese636, o que não afeta 

_______________ 
632 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

274-275. PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro 

dos Santos, 1912, p. 60-61. 
633 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 34-36. NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. 

Paris: Pichon et Cie, 1872,  p. 171. BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 

1937, p. 31-111. 
634 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 136. CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio. La retención de cosa ajena.  

Barcelona: Bosch, 1990, p.  60. LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du 

droit de rétention en droit français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 93. 
635 PACHECO, op. cit., p. 61. 
636 NICOLAS, op. cit., p. 200. CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, op. cit., p.  60. LAFARGUE, op. cit., p. 

93. BAILLY, Albert. Du droit de rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. Brière, 1892, p. 

177. LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 63. 
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a conclusão de que se trata de direito acessório ao direito de crédito principal. 

6.2  INDIVISIBILIDADE 

O direito de retenção também é largamente entendido como um direito 

indivisível637. 

Essa característica não decorre da natureza do objeto retido, o qual, como visto no 

item 4.1.1.6, pode ser tanto divisível quanto indivisível, desde que seja corpóreo. 

A indivisibilidade decorre, antes, da própria tradição histórica e da necessidade de 

dar aplicabilidade ao direito de retenção, pois permitir ao credor que retome a coisa depois 

de paga somente parte da dívida é atentar contra o próprio fim de garantia e mesmo contra 

as ideias de equidade e de vedação ao enriquecimento sem causa que informam o 

instituto638. 

De acordo com a doutrina praticamente unânime639, então, o pagamento parcial do 

_______________ 
637 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 136. AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après la méthode 

de Zachariae. 5ème ed. Paris: Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 194. CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, 

José Ignacio. La retención de cosa ajena.  Barcelona: Bosch, 1990, p.  61. RAMPONI, Lamberto. Il 

diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 281-283. FULGÊNCIO, 

Tito. Da posse e das ações possessórias. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 160. PLANIOL, 

Marcel. Traité élémentaire de droit civil: conforme au programme officiel des facultés de droit. 10e ed. 

Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1926, t. 2, p. 830. LAFARGUE, Fernand. De la revendication en 

droit romain: théorie du droit de rétention en droit français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 93-95. 

JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 82. GUILLOUARD, 

Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII du Code Civil. 

Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 299-301.  

 Em sentido contrário, Radhi defende uma certa mitigação desse entendimento ao defender que a 

indivisibilidade é válida quando um só for o objeto retido. Havendo mais de um, deve-se reter apenas 

aquele cujo valor sirva a satisfazer o credor (CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention 

d’après les législations française et suisse. Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 63-65). Da mesma 

forma, Bracq defende que caso já tenha ocorrido o pagamento parcial, também o princípio da 

indivisibilidade deverá ser temperado, de forma a admitir-se apenas a retenção do quanto restante, não 

sendo lícito, portanto, ao possuidor, reter todo o objeto quando já pago parte do que lhe é devido 

(BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 

1907, p. 164-166). 
638 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 

1912, p. 62.  MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 

1900, p. 151-154. JONESCO, op. cit., p. 83. 
639 Como exceção, aponta-se LAURENT, F. Principes de droit civil français. 3ème ed. Paris: A. Maresq, 

1878, t. 29, p. 343-345. Tampouco procede o argumento lançado por Elékes (ELÉKES, André. De 

quelques différences dans l´application du droit de rétention d´après la jurisprudence française et 

allemande. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1929, p. 168) para criticar a não 

existência de uma previsão legal no direito francês que permitisse a prestação de caução pelo devedor, 

como forma de pôr fim ao direito de retenção: “La rétention d’une prestation hors de proportion avec 

celle qui est due pourra causer de graves préjudices à la partie qui est due pourra causer de graves 
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crédito não enseja a devolução da parte correspondente do bem retido e, da mesma forma, 

o abandono, o perecimento ou a devolução parcial da coisa retida tampouco extinguem 

parte equivalente do débito640. 

Passagem exemplificativa é encontrada na obra de Carneiro Pacheco641: 

[...] sem que nenhuma parte destas [das coisas retidas] esteja affectada a uma 

parte do credito, pésa sobre cada uma das coisas retidas e sobre cada parte 

destas, para a totalidade do credito por elle garantido como para cada porção 

d’este, por tal maneira que subsiste íntegro até inteiro pagamento do credito. O 

titular do direito de retenção tanto póde reter o objecto inteiramente para uma 

parte do credito, como para o pagamento integral do que lhe é devido póde reter 

uma parte do objeto.  

Dessa forma, a quitação integral do crédito é requisito indispensável para a 

devolução da coisa642 e o pagamento parcial não implica a renúncia a parcela 

correspondente do crédito643.     

Quer dizer-se então que, paga parcialmente a dívida, todo o objeto permanecerá 

ainda retido em garantia do pagamento do restante e, deixando a retenção de ser exercida, 

por qualquer motivo, sobre parte do objeto, ela continua sobre a parte remanescente do 

bem com relação ao total da dívida. 

E isso ocorrerá ainda que haja uma grande desproporção entre o valor do objeto 

retido e o quanto devido, pois não há vedação no ordenamento e, ademais, como infere 

Butera644, a desproporção constitui uma poderosa razão para que o devedor quite o débito.  

                                                                                                                                                    
préjudices à la partie à laquelle elle est opposée, et celle-ci, empêchée par un juste motif, peut-être, 

d’accomplir la sienne, n’aura aucun moyen légal de contraindre son adversaire à exécuter. Le droit de 

rétention, mesure d’équité, pourra devenir entre les mains d’un débiteur malhonnête, une arme brutale”. 

(A retenção de uma prestação fora de proporção com aquela que é devida pode causar graves prejuízos à 

parte a qual ela é oposta, e esta impedida por um justo motivo, talvez, de cumprir a sua prestação, não 

possuindo qualquer meio legal de coagir seu adversário a executá-la. O direito de retenção, medida de 

equidade, poderá tornar-se, nas mãos do devedor de má-fé, uma arma brutal. – traduziu-se) . 

 Isso porque a indivisibilidade da figura decorre de sua própria natureza de garantia. Nada em nosso 

ordenamento impõe que o bem dado em garantia tenha o mesmo valor aproximado da dívida que visa 

garantir, não havendo qualquer fundamento para que se imponha uma tal restrição ao direito de retenção.  

Ora, a Lei o prevê em casos específicos sem fazer qualquer restrição quanto ao valor do bem retido, não 

havendo o porquê seus intépretes imporem tal limite ao seu exercício. Ao contrário, o caráter de 

indivisibilidade é também reconhecido legalmente a outros institutos que servem ao mesmo fim de 

garantia, vide o disposto no artigo 1.429 do Código Civil. 
640 Nesse sentido também RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi 

Niccolai, 1898, v.1, p. 281-282. 
641 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 

1912, p. 61. 
642 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

275. 
643 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 34-35. 
644 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 79. Na legislação 

estrangeira: novo Código Civil argentino (“ARTICULO 2592.- Efectos. La facultad de retención: a) se 
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Essa solução era plenamente adequada ao modelo clássico, já que historicamente 

não era dado ao retentor apropriar-se ou mesmo executar o bem retido e assim não haveria 

maior prejuízo em aceitar-se que a retenção se estendesse sobre toda a coisa que estivesse 

em posse do credor, pois ela apenas ficaria retida, mas jamais seria perdida em seu favor.  

No atual ordenamento brasileiro, as mesmas considerações seriam, a princípio, 

aplicáveis, porém dúvida poderia surgir por conta do já mencionado artigo 594 do Código 

de Processo Civil. Ocorre que, como já consignado no item 4.1.1.7.3, em eventual 

execução, será lícito ao devedor impugná-la com base em seu excesso, oferecendo, então, 

outro bem a ser executado. A coisa retida, assim, não será necessariamente executada, 

podendo apenas permanecer retida, em garantia, justificando-se o reconhecimento da 

indivisibilidade do direito de retenção também no atual ordenamento pátrio como forma de 

coerção do devedor ao pagamento. 

Seria mesmo de todo desarrazoado que o juiz procedesse à execução de um bem de 

valor muito superior ao da dívida quando oferecidos outros que igualmente satisfarão o 

crédito do retentor sem causar tamanha lesão ao patrimônio do devedor (artigo 620 do 

CPC/73645). 

Ademais, deve-se ter em conta que, como dito, a indivisibilidade apenas impede 

que o credor que pagou parte da dívida obtenha a restituição integral do bem. No caso de a 

coisa vir a ser executada pelo restante devido, é expressamente facultado ao credor, a 

qualquer tempo, ser imitido na posse do bem mediante a prestação de caução ou o depósito 

                                                                                                                                                    
ejerce sobre toda la cosa cualquiera sea la proporción del crédito adeudada al retenedor; [...]”. – Efeitos. 

A faculdade de retenção: a) se exerce sobre toda a coisa, qualquer que seja a proporção do crédito devido 

ao retentor – tradiziu-se); Código Civil peruano (“Artículo 1125.- El derecho de retención es indivisible. 

Puede ejercerse por todo el crédito o por el saldo pendiente, y sobre la totalidad de los bienes que estén en 

posesión del acreedor o sobre uno o varios de ellos”. – O direito de retenção é indivisível. Pode exercer-se 

por todo o crédito ou pelo saldo pendent, e sobre a totalidade dos bens que estejam em posse do credor ou 

sobre um ou vários deles – traduziu-se);  Código Civil japonês (“Article 296 A holder of a right of 

retention may exercise his/her rights against the whole of the Thing retained until his/her claim is satisfied 

in its entirety” – O titular de um direito de retenção pode exercer seus sireitos sobre toda a coisa retida até 

que sua pretensão seja integralmente satisfeita – traduziu-se). 

 Massius (MASSIUS. Le droit de rétention des réparateurs d’automobiles. Paris: Blanchard, Chambre 

nationale de la carrosserie, 1938, p. 21-22) pondera, a esse respeito, que o bom senso comercial servirá 

para abrandar os casos em que se pretender exercer a retenção por valores mínimos. O autor, inclusive, 

analisa caso julgado pela Corte de Cassação francesa que considerou abusivo o exercício da retenção por 

esse motivo, porém entendeu que a ponderação, naquele caso, deveu-se mais ao bom senso com relação 

aos bens retidos (documentos que impediriam o pleito de indenização) do que propriamente o valor da 

coisa. 
645 Art. 805 do novo CPC (Lei n° 13.105/15). 
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do valor devido (art. 745, §§ 1º e 2º, CPC/73646). 

Além disso, ainda que executada a coisa retida seguindo-se os preceitos do art. 594 

do CPC, o valor excedente àquele cobrado pelo retentor obviamente seria restituído ao 

devedor, mantendo-se a coerência lógica de um sistema que não só adota essa mesma 

solução em casos semelhantes, como também veda o enriquecimento sem causa647. 

Assim sendo, mesmo que haja grande desproporção entre o bem excutido e o valor 

a receber, não se estará tutelando nenhuma desigualdade entre as partes com o 

reconhecimento da indivisibilidade648. 

Essa característica da indivisibilidade, outrossim, embora não venha expressamente 

prevista em nossa legislação, pode ser inferida a partir dos dispositivos legais que abordam 

o tema.   

O artigo 1.219 do CC/02 menciona que o possuidor de boa-fé “poderá exercer o 

direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis” (grifou-se), tornando-se 

claro que a retenção será exercida por todo o valor das benfeitorias. O artigo 541, CC/02, 

menciona que o direito que estudamos subsiste “enquanto não [o locatário] for ressarcido”, 

também dando a entender que o direito é exercível até que ocorra o pagamento integral do 

débito. A mesma ideia pode ser depreendida dos artigos 644 e 681 do Código Civil, por 

exemplo, tornando evidente a adoção desta característica pelo ordenamento brasileiro. 

A indivisibilidade, como anotam os autores649, é imposta também aos herdeiros ou 

sucessores a qualquer título do credor e do devedor. Aqueles que passam a ocupar o polo 

ativo da relação jurídica no lugar do credor originário não podem ser obrigados a entregar 

parte do bem retido, mesmo que tenham já recebido sua fração ideal do crédito, enquanto 

não quitada a dívida em sua integralidade. 

Por sua vez, os sucessores passivos não podem pretender receber parte da coisa 

_______________ 
646 In verbis: “Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar: [...] § 1o  Nos embargos de retenção por 

benfeitorias, poderá o exeqüente requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou danos 

considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear 

perito, fixando-lhe breve prazo para entrega do laudo.  § 2o  O exeqüente poderá, a qualquer tempo, ser 

imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante 

da compensação”. No novo CPC (Lei n° 13.105/2015), as disposições estão inseridas nos §§ 5° e 6° do 

art. 917. 
647 Vide artigos 206, §3º, inciso IV; e 884 do Código Civil. 
648 Nesse sentido: TJDF, Ag  0009390-47.2008.807.0000, rel. Des. Flavio Rostirola, Primeira Turma Cível, j. 

20/08/2008. 
649 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 137-138. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1957, p. 277-278.  
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quando feito o pagamento parcial por um dos coobrigados, senão quando pago todo o 

montante devido. Nesse sentido, se apenas um dos devedores pagar inteiramente o débito, 

ficará sub-rogado na posição do credor originário (art. 346 do Código Civil), podendo 

eventualmente exercer o direito de retenção contra os demais. 

6.3  TRANSMISSIBILIDADE 

Quanto à transmissibilidade, diz-se que o direito de retenção é ativa e passivamente 

transmissível, tanto a título universal, quanto a título singular650. Como bem pontua 

Nicolas651, não se trata de um direito personalíssimo652, pertencente a um único credor, 

mas antes de uma garantia concedida a qualquer pessoa que ocupe a posição de credor 

daquela relação jurídica. 

A transmissibilidade desse direito já era admitida no direito romano653 e 

argumentou-se bastante654 que, não havendo qualquer dispositivo no direito francês que se 

opusesse a esta substituição de partes, não haveria o porquê lhe negar tal eficácia. 

No ordenamento brasileiro também não há qualquer dispositivo que impeça a 

transmissão da posição ativa ou passiva da relação jurídica constituída pelo direito de 

retenção, sendo tal faculdade restringida apenas quando o bem tenha sido entregue ao 

possuidor em razão de contrato personalíssimo, como ocorre, por exemplo, no mandato. 

Vale pensar, no entanto, a respeito da forma como se dará essa transferência de 

titularidade do direito. No caso do direito de retenção exercido com base em conexidade 

jurídica, parece claro que a transmissão do direito de retenção, acessório, ocorre 

juntamente com a cessão da posição contratual, quando possível. 

No caso da retenção material, no entanto, questiona-se se a transmissão operar-se-ia 

de forma automática com a mera transferência da posse do bem. Entende-se, nesse caso, 

_______________ 
650 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 

1912, p. 65. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 

1898, v.1, p. 283 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 81. 

JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 85. GAULTIER, C. Du 

droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 139. 
651 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

212. 
652 Nesse sentido também: RAMPONI, op. cit., p. 283. BUTERA, op. cit., p. 81. 
653 NICOLAS, op. cit., p. 212. CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit 

français, droit actuel. Paris: A. Durand, 1860, p. 154. 
654 NICOLAS, op. cit., p. 212. 
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que não haverá transmissão automática, já que o crédito é pessoal, ou seja, beneficia, a 

princípio, apenas o retentor originário, quem efetivamente realizou gastos ou sofreu danos 

com coisa. Caso deseje transferir a garantia ao novo possuidor, deve haver previsão nesse 

sentido. Isso porque, embora a posse seja elemento essencial do direito de retenção, é certo 

que o crédito também o é. Destarte, o novo possuidor deve congregar ambos os elementos 

para que possa assumir a titularidade do direito de retenção. 

Exemplificadamente, no caso de o depositário realizar benfeitorias necessárias na 

coisa retida antes do término do contrato, pode ceder sua posição contratual acompanhada 

ou não do direito de crédito surgido por conta da benfeitoria. É possível, pois, ceder a 

posição contratual mantendo o direito autônomo de ser indenizado pelas despesas 

realizadas com o bem, o qual, contudo, não será garantido por retenção. 

6.3.1. Pode o direito de retenção ser cedido sem que haja a transmissão do direito 

principal de crédito? 

A resposta para essa questão tende a ser negativa655. Sendo o direito de retenção um 

direito acessório e tendo como seus requisitos essenciais a existência do crédito e também 

a relação de conexidade, não se poderia conceber sua transmissão desvinculada do direito 

principal. 

Assim, a única ressalva que deve ser feita à admissão de uma ampla 

transmissibilidade desse direito é que, por se tratar de direito de garantia acessório, só pode 

ser transmitido conjuntamente com o crédito (artigo 287 do Código Civil de 2002) e 

_______________ 
655

 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 

1912, p. 65. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 

1898, v.1, p. 283-285. No mesmo sentido, o Código Civil português: “Artigo 760.º (Transmissão) O 

direito de retenção não é transmissível sem que seja transmitido o crédito que ele garante”. É o que 

decorre também a interpretação do Código Civil argentino: “ARTICULO 918. - El pago por subrogación 

transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor, y los accesorios del crédito. El tercero 

subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores, y garantes personales y reales, y los 

privilegios y el derecho de retención si lo hay”; “ARTICULO 2592.- Efectos. La facultad de retención: 

[...] b) se transmite con el crédito al cual acede”. (Artigo 918 – O pagamento com sub-rogação transmite 

ao terceiro todos os direitos e ações do credor, e os acessórios do crédito. O terceito sub-rogante mantém 

as ações contra os contra os coobrigados, fiadores, e garantes reais e pessoais, e os privilégios e o direito 

de retenção se houver; Artigo 2592 – Efeitos. A faculdade de retenção [...] b) se transmite com o crédito 

com o qual se vincula.  – traduziu-se). 
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observando-se as regras da cessão de crédito aplicáveis também à sua transmissão656. 

 Cabrye657 enfatiza a impossibilidade de ceder-se apenas o direito de retenção, 

desacompanhado do direito principal. Logo em seguida658, contudo, defende ser possível a 

transmissão do exercício do direito de retenção, através da cessão da posse do bem retido a 

um terceiro, como meio de obtenção de crédito pelo credor, pois ele dá a posse em garantia 

de um débito seu. Ocorre que o exemplo que o autor dá dessa hipótese excepcional é o da 

constituição de sub-penhor, o qual não se trata de direito de retenção propriamente dito. 

Além disso, não é mesmo razoável imaginarmos que a posse do bem possa ser transferida 

sem a respectiva cessão de crédito. Em primeiro lugar, a perda voluntária da posse é causa 

de extinção do direito de que tratamos. Em segundo lugar, impera o caráter acessório da 

figura. Por último, devemos adiantar que é vedado ao retentor, segundo a doutrina 

tradicional, dispor da coisa ou usá-la, o que englobaria também a impossibilidade de dá-la 

em garantia.  

Ademais, tem-se que a execução do bem retido é, no mais das vezes, excepcional e 

deve ser promovida pelo próprio retentor e não por terceiro que possa vir a ser titular de 

um direito sobre ela. 

A indissociabilidade entre o crédito e a retenção, inclusive, é a solução adotada 

pelo Código Civil português em seu artigo 760659 e não parece que nosso ordenamento 

permita solução diversa. 

_______________ 
656 O Código Civil salvadorenho traz previsão interessante nesse tocante, pois autoriza os credores de um 

devedor que seja titular de um direito de retenção a sub-rogarem-se em tal direito. Confira-se: “Art. 

2213.- Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio, y existan 

en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los 

derechos reales que sobre ellos competan al deudor como usufructuario o prendario, o del derecho de 

retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores”. (Sobre as 

espécies identificáveis que pertençam a outras pessoas por razão de domínio, e estejam em poder de 

devedor insolvente, conservam seus direitos os respectivos donos, sem prejuízo dos direitos reais sobre 

elas que compitam ao devedor como usufrutuário ou credor pignoratício, ou do direito de retenção que lhe 

confiram as leis; em todos os quais poderão sub-rogarem-se os credores. – traduziu-se). 
657 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 154, nota 1. 
658 Ibidem, p. 155-158. 
659 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 6. reimp. 10. ed. Coimbra: Almedina, 

2009, v. 1, p. 783. 
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6.3.2. Aplicação das regras do Código Civil relativas à cessão de crédito e à assunção 

de dívidas 

As regras relativas à cessão de créditos e à assunção de dívidas inseridas no Código 

Civil são plenamente aplicáveis à transmissão do direito de retenção, a qual só ocorrerá, 

portanto, uma vez preenchidas essas regras e também os requisitos essenciais para o 

surgimento desse direito para o sucessor660. 

Explica-se. Não basta ser plenamente possível a transmissão do crédito ou a 

assunção da dívida. Para que ocorra também a transmissão do direito de retenção é 

necessário que a pessoa que venha a ocupar a posição jurídica do antigo credor ou devedor 

preencha igualmente os requisitos objetivos e subjetivos para o surgimento desse direito. 

Assim, em primeiro lugar, na cessão da posição ativa, o direito de retenção apenas 

será oponível pelo cessionário ao cedido caso seja este notificado da cessão (art. 290 do 

CC/02). Além disso, não havendo notificação do devedor e paga a dívida ao credor 

originário, extingue-se de pleno direito a retenção, podendo o devedor retomar a posse do 

bem retido (art. 292 do CC/02). 

Ademais, para poder valer em face dos sucessores do devedor, a cessão deve se dar 

de forma escrita, mediante instrumento público ou particular (art. 288 do CC/02). 

Com relação à assunção de dívida, por sua vez, é obrigatória a expressa 

concordância do credor, não podendo esta ser presumida a partir de seu silêncio (art. 299, 

caput e parágrafo único, do CC/02). 

Ainda no tocante à substituição do polo passivo da obrigação, é necessário 

consignar que o disposto no artigo 300 da Lei n. 10.406/02 não é aplicável à retenção. O 

mencionado dispositivo traz a seguinte norma: “Salvo assentimento expresso do devedor 

primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por 

ele originariamente dadas ao credor” (grifou-se).  

Ora, bem se vê que o direito de retenção não é abrangido por essa disposição. Em 

primeiro lugar, tem-se que o artigo faz referência apenas às garantias voluntariamente 

prestadas (ou “dadas”, nos termos da lei) pelo devedor, dentre as quais não se inclui a 

_______________ 
660 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 155. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi 

Niccolai, 1898, v.1, p. 284-285. 
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retenção, por se tratar de garantia derivada exclusivamente da lei. Em segundo lugar, esta 

regra apenas se aplica às garantias originalmente dadas em garantia do crédito pelo 

devedor, o que não ocorre com a retenção, que surge supervenientemente, com base em 

título novo.  

Dessa forma, o direito de retenção é transmissível ativa e passivamente, não se 

tratando de direito personalíssimo, desde que preenchidos os requisitos tanto para a 

transmissão do direito principal de crédito quanto para o surgimento do direito de retenção. 

Uma vez presentes tais condições, pode o direito de retenção ser concedido a qualquer um 

que ocupe a posição de credor ou devedor da relação jurídica retentória. 

6.4. DISPONIBILIDADE 

Embora não se trate de uma característica tradicionalmente associada ao direito de 

retenção pelos autores clássicos, deve-se considerar que no Direito brasileiro, ao contrário 

do que restou consignado no BGB661, o direito de retenção é disponível, sendo lícito às 

partes dispor em contrato sobre a exclusão dessa garantia. 

Ainda que seja de origem legal, a legislação e a jurisprudência, principalmente no 

tocante ao contrato de locação, já consagraram posição no sentido da disponibilidade desse 

direito662, sendo inclusive editada a Súmula n° 335 do STJ, assim ementada: “Nos 

_______________ 
661

In verbis: “Section 309 - Prohibited clauses without the possibility of evaluation - Even to the extent that 

a deviation from the statutory provisions is permissible, the following are ineffective in standard business 

terms: […] 2. (Right to refuse performance) a provision by which […] b) a right of retention to which the 

other party to the contract with the user is entitled to the extent that it is based on the same contractual 

relationship, is excluded or restricted, […]” (Cláusulas proibidas sme possibilidade de avaliação – Mesmo 

que desvior das previsões estatutórias sejam permitidos, os seguintes são ineficazes em contratos 

comerciais padrões: […] 2. (Direito de recusar uma prestação) uma previsão pela qual […] b) um direito 

de retenção ao qual a outra parte do contrato tenha direito por ser baseado na mesma relação contractual, 

é excluído ou restringido, [...]. – traduziu-se). 
662

Assim, inclusive, já decidiu o STJ, AgRg no Ag 798.385/SC, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 

21/10/2008): “3.- Quanto à insurgência fundada no art. 1.219 do Código Civil,  referente à indenização 

pelas benfeitorias, bem como ao exercício do direito de retenção, cabe esclarecer que  está  Corte  está  

limitada  a  análise  de  questões  de  direito.  Portanto,  se  as  partes,  no exercício  da  livre  

manifestação  de  vontade,  convencionaram  no  contrato  de  comodato  de modo  diverso  do  que  o 

legislador  propõe  com  relação  a  norma  dispositiva,  esta  Corte  não poderá  suprimir  tal  acordo.  

Para  tanto,  seria  necessário  revolvimento  de  matéria fático-probatória  e  análise  contratual,  tarefa  

que  encontra  óbice  nas  Súmulas  5  e  7  deste Tribunal”. 

 Também afirmou a validade da disposição em contrato de compra e venda: “Compra e venda de fazenda. 

Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais. Retenção por benfeitorias: renúncia. Cláusula 

penal. 1. Não há vedação para que seja contratada a renúncia do direito de retenção por benfeitorias, 

afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto operação de compra e venda entre 

particulares, destacando o acórdão que não existe desequilíbrio entre as partes. [...] 3. Recurso especial 
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contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao 

direito de retenção663”. 

6.5  DIREITO DE ORIGEM LEGAL 

Conforme já abordado no item 3.1, o direito de retenção propriamente dito, objeto 

deste estudo, restringe-se àquela garantia derivada exclusivamente da lei664 e sua 

interpretação, não abrangendo a retenção dita convencional665 (ou simples faculdade de 

retenção) integrante de outros direitos como o penhor e a anticrese, dentre outros, por não 

haver, nesses últimos casos, o novo título a ensejar a retenção. 

6.6  DIREITO DE DEFESA666 

Outra característica amplamente creditada ao direito de retenção é a sua dita 

negatividade, quer dizer, o fato de apenas poder ser exercido por via de exceção, jamais 

                                                                                                                                                    
não conhecido”. (STJ, REsp 697.138/SC, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 

07/04/2005). 
663 Vale ressaltar, contudo, o conteúdo do Enunciado n° 433 da V Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Conselho da Justiça Federal: “Art. 424: A cláusula de renúncia ao direito de indenização e retenção por 

benfeitorias necessárias é nula em contrato de locação de imóvel urbano feito nos moldes do contrato de 

adesão”.  
664 LIMA, Pires de; VARELA, Antunes. Código civil anotado. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1987, v. 1, 

p. 774. CAMAÑO ROSA, Antonio. Derecho de retención: en las legislaciones civil, comercial, procesal 

y rural; la doctrina y la jurisprudencia uruguayas. Montevideo: Casa A. Barreiro y Ramos, 1941, p. 85. 

CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, José Ignacio. La retención de cosa ajena.  Barcelona: Bosch, 

1990, p.  61. ESPÍNOLA, Eduardo. Garantia e extinção das obrigações: obrigações solidárias e 

indivisíveis. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1951, p. 337. MONTESSORI, Roberto. Il diritto di 

ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco Vallardi, [1908], p. 38. LEIVA 

FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría general. 

Retención irregular o anómala. Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 

86. 
665 Em sentido contrário: CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, 

droit actuel. Paris: A. Durand, 1860, p. 138-139. 
666 Os autores referem-se, em geral, ao fato de a retenção ser um “direito negativo”, classificação que 

entendemos confusa. Leiva Fernández, por sua vez, utiliza a denominação “direito passivo” para referir-

se a esta característica do direito de retenção, o que parece melhor exprimir a característica atribuída ao 

instituto (LEIVA FERNÁNDEZ, op. cit., p. 3). Optou-se, contudo, pela denominação “direito de defesa”, 

pois, como explicitado ao longo do item, entende-se que o direito de retenção, embora utilizado sempre 

para defender a posse do retentor, pode também ser alegado por via ativa, em ação declaratória, o que 

torna imprópria ou inexata também a classificação utilizada por Leiva Fernández. 
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dando causa a uma ação667. 

Essa característica decorre também da história do instituto, o qual, como visto, 

surgiu ligado à exceptio doli como forma de possibilitar ao credor demandado a restituir o 

bem requerer seu anterior ressarcimento ou sua anterior indenização. Desde seus 

primórdios, portanto, o exercício do direito de retenção sempre dependeu da existência de 

uma demanda (ação) que pleiteasse a devolução de seu objeto.  

Assim, a doutrina amplamente majoritária admite apenas que o direito de retenção 

seja arguido na resposta do réu à ação668 movida pelo devedor com vistas à devolução do 

bem. No Direito brasileiro, parece mesmo ser esta característica adotada, sendo a retenção 

arguida, via de regra, por meio de contestação ou embargos à execução669 (ainda 

comumente denominados “embargos de retenção”670), exceção substancial671 e dilatória672, 

apresentados pelo réu quando demandado a restituir coisa certa. 

_______________ 
667 MOURLON, Frédéric. Répétitions écrites sur le troisième examen du Code Napoléon: contenant 

l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques. 9ème ed. Paris: 

Marescq Ainé, 1874, t. 3, p. 540. LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3: Fontes das Obrigações, Contratos, p. 154. MAUGER, Charles. De la 

nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 143-144. GOMES, Júlio. Do direito 

de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, 

cit. p. 4. ZARA, Laurent G. Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 57. BRACQ, Artur. 

Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 1907, p. 218. 

No Código Civil peruano: “Artículo 1127.-  El derecho de retención se ejercita: 1.- Extrajudicialmente, 

rehusando la entrega del bien hasta que se cumpla la obligación por la cual se invoca. 2.- Judicialmente, 

como excepción que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien” (O direito de retenção 

se exerce: 1 – Extrajudicialmente, recusando a entrega do bem até que se cumpra a obrigação pela qual é 

invocado. 2 – Judicialmente, como exceção que se opõe ‘a ção destinada a obter a entrega do bem – 

traduziu-se). 
668 Faz-se referência, via de regra, à ação movida pelo devedor, porém é possível reconhecer que o direito de 

retenção também poderá ser exercido quando o possuidor for demandado extrajudicialmente a devolver o 

bem. Assim, caso receba notificação extrajudicial, deverá opor desde logo seu direito de retenção, 

também por via de resposta à notificação, para que não ocorra a preclusão e seja constituído em mora. 
669 Confira-se o disposto no inciso IV do artigo 745 do Código de Processo Civil de 1973: “Art. 745. Nos 

embargos, poderá o executado alegar: [...] IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de 

título para entrega de coisa certa (art. 621); [...]”. 

 Embora esta forma de defesa, pela letra fria da lei, esteja adstrita à alegação de retenção por benfeitoria e 

somente aos casos que envolvam entrega de coisa certa, é possível entrever sua aplicação também nos 

demais casos de exercício do direito de retenção, por aplicação analógica. No RE 66755, julgado em 

14/12/1971, de relatoria do Min. Djaci Falcão da Primeira Turma do STF, opuseram-se embargos de 

retenção para garantir o jus retentionis sobre acessões.  

     Acerca dos embargos de retenção: BOURGUIGNON, Álvaro Manoel Rosindo. Embargos de retenção 

por benfeitorias: e outras questões relativas ao exercício judicial do direito de retenção por benfeitorias. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
670 Conforme ensina Daniel Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual 

civil. São Paulo: Método, 2009, p. 996.), os embargos de retenção foram revogados pela Lei nº 11.232/05, 

sendo a matéria que veiculavam incorporada ao rol de cabimento dos embargos à execução. Ocorre que, 

na prática, ainda se utiliza a denominação antiga (vide, por exemplo, art. 745, §1º, do atual CPC). 
671 A respeito da exceção de retenção, ver SIQUEIRA, Cleante Guimarães. A defesa no processo civil: as 

exceções substanciais no processo de conhecimento. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 382-396. 
672 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo de execução. 19. ed. São Paulo: Livraria e Editora 

Universitária de Direito, 1999, p. 251-252. 
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Ocorre que parece deveras restrita essa doutrina. Ora, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição da República garante o amplo acesso ao Poder Judiciário e há muito já se 

reconhecem as ações meramente declaratórias, as quais têm o escopo não de constituir uma 

relação jurídica ou condenar o réu a alguma prestação, hipóteses em que se pode antever 

um sentido positivo da atuação do autor em juízo, mas, sim, meramente declarar a 

existência de uma relação jurídica673 que, para todos os efeitos, já havia sido previamente 

constituída. 

Quer dizer, as ações declaratórias voltam-se apenas a constatar uma situação 

existente e já constituída, eliminando qualquer incerteza que pudesse pairar sobre esta 

realidade674. Não há, assim, nenhuma assunção de posição “ativa” do retentor. Embora seja 

ele o autor da demanda, esta não visa alterar de nenhum modo a realidade fática, como 

ocorreria com uma ação condenatória ou constitutiva.  

Como bem ensinam Marinoni e Arenhart675 

O bem da vida outorgado ao autor, através da sentença declaratória acobertada 

pela autoridade da coisa julgada material, é a eliminação da incerteza que recaía 

sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser da relação jurídica. 

Assim, bem se vê que, de acordo com a lógica, nada poderia obstar o retentor de 

ingressar com a competente ação declaratória stricto sensu para ver seu direito de retenção 

reconhecido em juízo, eliminando qualquer dúvida que pairasse sobre a sua existência676. 

Outra não é a solução dada por Álvaro Bourguignon677, o qual, embora negue que o 

direito de retenção possa ser alegado como matéria de defesa em ação declaratória que vise 

unicamente à declaração de domínio sobre um bem - o que é lógico já que o jus retentionis 

em nada interfere na propriedade do bem -, reconhece que, excepcionalmente, poder-se-á 

_______________ 
673 BOURGUIGNON, Álvaro Manoel Rosindo. Embargos de retenção por benfeitorias: e outras questões 

relativas ao exercício judicial do direito de retenção por benfeitorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 140-141. 
674 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: processo de 

conhecimento. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, v. 2, p. 420-421. CINTRA, Antonio Carlos 

de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 27. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 329. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito 

processual civil. São Paulo: Método, 2009, p. 429-430. ASSIS, Araken de. Manual da execução. 12. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 81-83. LOPES, João Batista. Ação declaratória. 6. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 31-32, 75, 94-95, 136-137. VASCONCELOS, Ronaldo. Eficácia 

executiva das sentenças declaratórias no CPC (Lei n. 11.232/2005). In: COSTA, Susana Henriques da 

[coord.]. A nova execução civil: Lei 11.232/05. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 96-110, cit. p. 101-

104. 
675 MARINONI; ARENHART, op. cit., p. 421. 
676 O interesse de agir, pois, é baseado na possível dúvida que sua conduta – reter além do título original – 

gera. 
677 BOURGUIGNON, op. cit., p. 141-142. 
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objetivar a declaração de existência ou inexistência de direito de retenção por meio de ação 

declaratória. 

Ressalte-se que tal argumento mantém-se válido mesmo que se entenda678 que, 

após a reforma empreendida pela Lei 11.232/05, ter-se-ia reconhecido a possibilidade de 

execução de sentença meramente declaratória. Isso porque, em primeiro lugar, nas ações 

declaratórias positivas, propostas pelo retentor, não há o que executar, já que o que se 

declara é a existência da garantia que já vinha sendo exercida. Ademais, é de considerar 

que há previsão legal que autoriza a execução dessa sentença, qual seja, o art. 594 do CPC, 

cujos limites de aplicação e críticas já foram abordados no item 4.1.1.7.3 acima. 

Por outro lado, as ações declaratória negativas, quer dizer, aquelas propostas pelo 

devedor com o intuito de ver declarada a inexistência dos pressupostos do direito de 

retenção, poderão ser livremente executadas sem que isso contrarie o sistema acima 

delineado, pois apenas se estaria antecipando a discussão que seria levantada por meio de 

exceção a ação condenatória que objetive a restituição do bem.  

Ademais, tendo em vista que o retentor é titular também de ação de cobrança em 

face do devedor679, a cuja propositura não é imposto nenhum obstáculo, percebe-se que a 

atuação meramente “passiva” do retentor já é um pouco mitigada, pois pode buscar 

ativamente a realização de seu crédito.  

Destarte, não parece razoável vedar ao retentor que recorra autonomamente ao 

Judiciário visando ver reconhecido e declarado seu direito à retenção, eliminando qualquer 

dúvida que poderia ter quanto à possibilidade ou não de o exercer. Obviamente, tal medida 

não o desobriga de alegar a retenção em eventual resposta que tenha de apresentar a 

demanda proposta pelo devedor, sob pena de preclusão, mas apenas impede que a questão 

seja rediscutida naqueles autos, por já haver causa pendente ou mesmo coisa julgada 

versando sobre o mesmo assunto. 

Em conclusão, o direito de retenção não pode ser exercido por meio de ação 

constitutiva, já que surge desde logo, por força de lei e independentemente da intervenção 

do Judiciário, desde que preenchidos os seus requisitos. Será, assim, via de regra, exercido 

_______________ 
678 VASCONCELOS, Ronaldo. Eficácia executiva das sentenças declaratórias no CPC (Lei n. 11.232/2005). 

In: COSTA, Susana Henriques da [coord.]. A nova execução civil: Lei 11.232/05. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006, p. 96-110, cit. p. 101-104. 
679 Fato que levou alguns autores, inclusive, a negar a sua classificação como direito negativo e, ao invés, 

classificarem-no como direito principal (GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. 

Brière, 1898, p. 139). 
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por meio de exceção, em contestação ou por meio dos embargos à execução. Não obstante, 

nada impede que seja manejada ação declaratória pelo retentor680, para ver declarada a 

existência de um tal direito no caso concreto, ou pelo devedor, buscando a declaração de 

inexistência do jus retentionis, sendo relativizado o caráter puramente negativo que lhe 

atribuía a doutrina tradicional. 

Essa conclusão não contraria o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

acerca da matéria. A Corte Superior tem entendido que não é cabível o manejo de ação 

declaratória autônoma para ver reconhecido o direito de retenção não arguido quando da 

apresentação de defesa pelo retentor em ação possessória681. Contudo, esse entendimento 

_______________ 
680 Na via ativa, a ação declaratória é mesmo o único instrumento processual passível de ser manejado pelo 

retentor a fim de ver reconhecido o seu direito. Acerca da impossibilidade de impetração de mandado de 

segurança com o mesmo objetivo, consulte-se o RMS 16060, julgado em 04/09/1967, de relatoria do Min 

Barros Monteiro, da Primeira Turma do STF. 

 Cumpre mencionar também que, como dito, nada impede o retentor de propor a ação executiva 

competente para cobrar seu direito principal de crédito, o que é retirado, por exemplo, do disposto no 

artigo 594 do Código de Processo Civil, sendo que esta ação apenas por via reflexa influirá no direito de 

retenção. 
681  Confira-se a elucidação do atual posicionamento do tribunal em voto da Ministra Nancy Andrighi: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. EXERCÍCIO 

MEDIANTE AÇÃO DIRETA. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO QUANDO DA 

CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇAS COM ACENTUADA 

CARGA EXECUTIVA. NECESSIDADE. 

1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a pretensão ao exercício do direito de 

retenção por benfeitorias tem de ser exercida no momento da contestação de ação de cunho possessório, 

sob pena de preclusão. 

2. Na hipótese de ação declaratória de invalidade de compromisso de compra e venda, com pedido de 

imediata restituição do imóvel, o direito de retenção deve ser exercido na contestação por força da 

elevada carga executiva contida nessa ação. O pedido de restituição somente pode ser objeto de 

cumprimento forçado pela forma estabelecida no art. 461-A do CPC, que não mais prevê a possibilidade 

de discussão, na fase executiva, do direito de retenção. 

3. Esse entendimento, válido para o fim de impedir a apresentação de embargos de retenção, deve ser 

invocado também para impedir a propositura de uma ação autônoma de retenção, com pedido de 

antecipação de tutela. O mesmo resultado não pode ser vedado quando perseguido por uma via 

processual, e aceito por outra via. 

[...] Cinge-se a lide a estabelecer se é possível o exercício, pela recorrente, mediante ação direta com 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, do direito de retenção por benfeitorias, na hipótese de perda, 

por sentença judicial, da posse do imóvel em que ingressara por força de compromisso de compra e 

venda, firmado de boa-fé e posteriormente declarado inválido. 

À primeira vista, pode-se dizer que a jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de inadmitir o 

manejo de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese em que esse direito não foi exercido pelo 

titular quando da contestação, no processo de conhecimento. Com efeito, a orientação prevalente tem 

reputado que, após a reforma empreendida no CPC pela Lei nº 10.444/02, os embargos de retenção por 

benfeitorias apenas são admissíveis em execuções extrajudiciais de obrigações de dar coisa certa. Nesse 

sentido, a título exemplificativo, podem-se citar os seguintes precedentes: REsp 424.300/MA (Rel. Min. 

Castro Filho, 3ª Turma, DJ de 4/12/2006); REsp 232.859/MS (Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, DJ 

de 3/5/2011); entre outros. 

Contudo, o i. Min. Paulo de Tarso Sanseverino acrescentou observações importantes sobre o instituto, ao 

decidir recentemente o AgRg no REsp 652.394/RJ (3ª Turma, DJe de 6/10/2010). Nessa oportunidade, 

S.Exa. ponderou que a obrigatoriedade de o réu formular a pretensão de retenção por benfeitorias ao 

contestar o processo, sob pena de preclusão, é válida apenas para as hipóteses de ações cuja sentença 

tenha, de imediato, acentuada carga executiva, como se dá em ações possessórias e ações de despejo . Nas 



176 

 

decorre unicamente do reconhecimento da preclusão no caso concreto, e não propriamente 

da impropriedade da via eleita. Assim, nada impede que se proponha a competente ação 

declaratória de direito de retenção, desde que antes da propositura da ação possessória 

manejada pelo devedor ou simultaneamente à resposta a ela apresentada. 

6.6.1. Alegação judicial do direito de retenção 

Embora não constituam propriamente objeto deste estudo as formas de exercício 

judicial do direito de retenção, deve-se, de forma abreviada, tecer algumas considerações a 

esse respeito em atenção à completude da análise que se empreende. 

Primeiramente, cumpre observar que o meio mais citado para exercício do direito 

de retenção em juízo, conforme já mencionado, são os embargos de retenção. Essa 

exceção, contudo, não constitui a única forma de suscitar judicialmente a retenção para 

obstar a demanda alheia de restituição de bens.  

Conforme demonstra Álvaro Bourguignon682, a alegação acerca da existência de 

direito de retenção não pode ficar adstrita apenas aos embargos à execução, podendo 

constituir matéria de defesa também no processo de conhecimento. Essa posição parece 

mesmo mais adequada, não só ao disposto no artigo 628 do Código de Processo Civil, mas 

ao princípio da eventualidade da defesa e à possibilidade de arguição da matéria também 

por via de ação declaratória incidental. 

                                                                                                                                                    
hipóteses de ações sem essa carga (do que seriam exemplo as ações reivindicatórias), a ausência de 

discussão da matéria no processo de conhecimento não impediria o pedido de retenção quando da 

execução do julgado. Eis a ementa do julgado: 

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS (ART. 744 DO CPC). DISCUSSÃO AUSENTE NO PROCESSO COGNITIVO. 

DISTINÇÃO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. CARÁTER NÃO-EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

I - Em se tratando de ações possessórias, para que se abra à parte a via dos embargos de retenção 

por benfeitorias, que tinham previsão no art. 744 do Código de Processo Civil, necessário que a 

discussão acerca de eventual direito de retenção seja ventilada na ação cognitiva, havendo 

preclusão. Precedentes. 

II - Na hipótese dos autos, em se tratando de ação reivindicatória, a ausência de discussão acerca 

do direito de retenção por benfeitorias no processo de conhecimento não obsta o manejo dos 

embargos de retenção por benfeitorias. Precedentes. 

III - Agravo regimental a que se dá provimento para prover o recurso especial’. 

(STJ, REsp nº 1.278.094/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/08/2012) 
682 BOURGUIGNON, Álvaro Manoel Rosindo. Embargos de retenção por benfeitorias: e outras questões 

relativas ao exercício judicial do direito de retenção por benfeitorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 158-171. 
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Não é outra também a opinião de Marinoni e Arenhart683 que, em capítulo 

específico sobre o tema, esclarecem que, após a alterações introduzidas pela Lei n° 

11.382/2006, os embargos de retenção apenas serão cabíveis na execução por título 

extrajudicial. Caso o retentor seja citado em ação de conhecimento (p. ex., despejo por 

falta de pagamento), deverá alegar o direito de retenção como matéria de defesa, na 

contestação, sob pena de preclusão. 

Nesse segundo caso, pautado no art. 461-A do CPC/73, o valor das benfeitorias ou 

acessões deverá ser constatado durante o processo de conhecimento, a fim de se obstar a 

tutela requerida pelo autor. 

Assim, inclusive, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: 

[...] 2. O acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal 

Superior, no sentido de que, tratando-se de ação de reintegração de posse - como 

no caso dos autos -, o pedido de retenção das benfeitorias deve ser formulado no 

processo de conhecimento, no bojo da própria contestação (CPC, art. 922), sob 

pena de preclusão. [...]. (STJ, AgRg no AREsp 385.662/DF, rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, j. 12/02/2015) 

 

[...] 1. O direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no 

momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. 

Jurisprudência do STJ. [...]. (STJ, AgRg no REsp 1273356/SP, rel. Min. João 

Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 25/11/2014) 

 

Caso não seja alegado na primeira oportunidade que é dada ao retentor manifestar-

se no processo, opera-se a preclusão, não sendo possível o manejo de mandado de 

segurança684 ou ação declaratória posterior685 para vê-lo reconhecido. 

A discussão, atualmente resolvida pela jurisprudência, foi superada com a edição 

do novo Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), que em seu art. 538 determina: 

Art. 538. Omissis... 

§ 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em 

contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e 

_______________ 
683 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução. 4. ed. 2. tiragem. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 231-233. 
684 “MANDADO DE SEGURANÇA. INIDONEIDADE. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E O 

MEIO PRÓPRIO DE SE GARANTIR O DIREITO DE RETENÇÃO PROCLAMADO EM AÇÃO DO 

CONSTRUTOR. O VENCEDOR A AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO POSSUI TAMBÉM EM 

SEU FAVOR UM TÍTULO DE EXECUÇÃO. A CONTROVERSIA ENTRE OS DOIS TITULARES 

HÁ DE SER RESOLVIDA NA INSTÂNCIA ORDINARIA . RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 

[...] “Tenho para mim, com efeito, [...] residente que, sôbre ser inadmissível a via [mandado de segurança] 

eleita pelo recorrente para a garantia do direito [de retenção] que invoca, a verdade é que, realmente, não 

apresenta êsse direito, para o seu amparo, os requisitos indispensáveis da liquidez e certeza: além de não 

haver oferecido, no processo de execução contra êle promovido, os competentes embargos de terceiro, a 

verdade é que, como aduz o magistrado em sua informação, não podia êle sobrepor seu direito pessoal, 

contra terceiros, ao direito real da Fazenda Nacional sôbre o imóvel questionado”. (STF, RMS 16060, rel. 

Min. Barros Monteiro, Primeira Turma, j. 04/09/1967) 
685 Conforme demonstrado no tópico anterior. 
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justificadamente, do respectivo valor. 

§ 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na 

fase de conhecimento. 

Note-se, por fim, que as previsões do Codex processual, tanto do antigo como do 

novo, são todas direcionadas aos casos de retenção exercidos por conexidade material 

(benfeitorias). Nessas hipóteses, incumbirá ao retentor demonstrar: (i) que preenche os 

requisitos para exercício do direito de retenção e (ii) detalhadamente, quais foram as 

benfeitorias realizadas, sua utilidade e o montante das benfeitorias686. 

Não obstante, entende-se que a mesma disciplina deve ser aplicada aos casos de 

conexão jurídica. Assim, caso demandado, por exemplo, o mandatário a restituir o bem, 

poderá, pelas mesmas vias acima indicadas, opor seu direito de retenção pelo que lhe for 

devido por conta do mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
686 BELTRAME, José Alonso. Dos embargos do devedor: teoria e jurisprudência. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002, p. 217-220. 
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7  NATUREZA JURÍDICA 

O estudo da natureza jurídica do instituto, conforme já informado, é central à 

doutrina do direito de retenção. Muitos autores serviram-se da definição de sua natureza 

jurídica para negar ao direito de retenção a possibilidade de ser aplicado fora dos casos 

expressamente previstos em lei e sua oponibilidade a terceiros. 

7.1  TEORIAS 

Analisa-se, então, primeiramente, o que a doutrina clássica escreveu sobre o tema. 

7.1.1  Direito real e direito pessoal 

Essas são as duas correntes clássicas em que se dividem os doutrinadores. 

Butera687, inclusive, afirma que somente essas duas categorias seriam aceitas pelo 

ordenamento jurídico italiano, sendo que as opiniões ecléticas apenas trariam maior 

confusão e insegurança para o trato da questão. 

A discussão a que os teóricos dedicam longos capítulos de suas obras, contudo, 

pode ser resumida ao embate entre quais seriam os critérios diferenciadores dos direitos 

reais e pessoais. Embora, logicamente, procurem identificar no direito de retenção cada um 

dos critérios que julgam essenciais ao ramo em que pretendem enquadrá-lo, o debate fica 

visivelmente centrado nos quesitos diferenciadores dessas duas categorias de direitos.  

De forma a sistematizar a explicação, ao invés de apresentar-se cada uma dessas 

teorias separadamente, serão expostos em conjunto cada um dos argumentos favoráveis e 

contrários apresentados por ambas, já que, mais das vezes, as conclusões são atingidas por 

via inversa, ou seja, refutando-se as teses lançadas pela doutrina contrária. 

O primeiro argumento apresentado pelos defensores da personalidade do jus 

retentionis diz respeito à tradição romana. Afirmam que o instituto advém da exceptio doli, 

de caráter eminentemente pessoal.  

_______________ 
687 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 31-33. 
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Em sentido contrário, aqueles que arguem pela realidade desse direito afirmam que 

ele era exercido, na verdade, por meio da exceptio doli generalis, instituto que tinha 

aplicação muito mais alargada e podia valer erga omnes. Ramponi688, seguindo Cabrye689, 

acrescenta ainda que é evidente a tendência à realidade no direito romano, já que a figura 

do jus retentionis era aproximada à do pignus, e também que foi este o caráter da figura no 

direito consuetudinário francês690, o qual foi perpetuado na posterior legislação francesa 

que serviu de inspiração à maioria das codificações continentais que se seguiram. 

Gaultier691, por sua vez, afirma que a figura apenas assumiu caráter pessoal no direito 

romano por conta das regras procedimentais impostas, sendo certo que, no direito francês 

antigo, já viria a assumir um caráter real. 

Cumpre notar que Montessori692, embora defenda o caráter pessoal do instituto no 

direito romano, mesmo quando exercido por meio da exceptio doli generalis, afirma que 

posteriormente foi reconhecida sua natureza de direito real. Muitos autores, nesse sentido, 

defendem que no antigo direito francês essa era a natureza jurídica do instituto, não 

havendo motivos para crer que o legislador do Código Civil de 1884 houvesse pretendido 

alterar tal posicionamento693. 

Depois, os personalistas sustentavam que o retentor não poderia exercer o direito de 

sequela694, pois perdida a posse, extingue-se o direito de retenção. Ramponi695, 

Rodriguez696 e Chironi697 respondem sustentando que este não é um critério decisivo da 

_______________ 
688 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

276-277. 
689 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 124. Neste sentido também PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de 

retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos, 1912, p. 51-52. VENEGAS RODRÍGUEZ, 

Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación comparada, jurisprudencia. Santiago: Editorial 

Nascimento, 1940, p. 183. RONY, Louis. Du droit de rétention en droit romain et en droit français. 

Paris : Imprimerie de Moquet, 1867, p. 140-146. 
690 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 284, 294-295. PINOT, Pierre. Essai d’une 

théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et Durand-Auzias, 1908, p. 

144. 
691 GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 128. 
692 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 41.  
693 POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 81-82. Glasson defende 

que embora o direito de retenção tivesse assumido caráter pessoal no direito romano, tornou-se real na 

antiga legislação francesa, mantedo a mesma natureza no Código Napoleão (GLASSON, Ernest-Désiré. 

Du droit d’accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires en droit romain. Du droit de 

rétention sous l’empire du Code Napoléon. Paris : A. A. Durand, 1862, 2ª parte, p. 35-37). 
694 LAURENT, F. Principes de droit civil français. 3ème ed. Paris: A. Maresq, 1878, t. 29, p. 328-329. 
695 RAMPONI, op. cit., p. 277. 
696 VENEGAS RODRÍGUEZ, op. cit., p. 183-185. 
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realidade de um direito, pois pode ser limitado mesmo nos casos em que se trata de 

reconhecidos direitos reais, como o penhor. 

O terceiro argumento utilizado pelos adeptos da primeira corrente foi o de que o 

retentor não aufere nenhuma vantagem com a retenção da coisa, pois nem a coisa nem seu 

preço são destinados à satisfação do retentor698. Foi refutado pelos realistas, os quais 

insistiam em que o número de vantagens conferidas pelo direito ao seu titular também não 

poderia constituir um critério eficiente de diferenciação699. 

Houve, ainda, quem sustentou que o direito de retenção era exercido imediatamente 

sobre os bens retidos, característica própria dos direitos reais700. 

Em seguida, os personalistas indicaram que apenas os privilégios e a hipoteca 

poderiam constituir causa de prelação entre os credores. Alguns sustentaram contra-

argumento no sentido de que o direito de retenção não dá uma preferência sobre o valor da 

coisa no concurso creditório701 e que esta também não é uma característica definidora dos 

direitos reais702. Outros, entenderam que a questão pouco influenciava a natureza jurídica 

do instituto, pois inobstante o reconhecimento do direito de retenção como privilégio ou 

não, ele continuaria a produzir os mesmos efeitos quanto à preferência concedida ao 

titular703. Houve, ainda, quem sustentou a natureza real do instituto em sua estreita ligação 

com a anticrese, amplamente reconhecida como garantia real704. 

                                                                                                                                                    
697 CHIRONI, Giampietro. Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno. 2a ed. Milano, Torino: 

Bocca, 1917, v.1, p. 427-430. 
698 GUARRACINO, Alessandro. Il diritto di ritenzione nella legislazione italiana. Napoli: Gennaro de 

Angelis e Figlio, 1884, p. 167. 
699 Venegas Rodríguez, contudo, entende que o direito de retenção seria real no direito chileno justamente 

porque previsto na legislação processual civil que o bem poderia ser executado pelo retentor para 

pagamento da dívida (VENEGAS RODRÍGUEZ, Rubén. El derecho de retención: doctrina, legislación 

comparada, jurisprudencia. Santiago: Editorial Nascimento, 1940, p. 54-55). 
700 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 293-295. POGONATO, Pierre. Droit de 

rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 81. MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado 

de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 184-185. 
701 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 127. BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 37. 
702 VENEGAS RODRÍGUEZ, op. cit., p. 183-185. 
703 MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 160. O 

autor, contudo, conclui que o direito de retenção possui toda a energia dos direitos reais, já que é oponível 

aos terceiros (p. 143-153). 
704 GLASSON, Ernest-Désiré. Du droit d’accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires en droit 

romain. Du droit de rétention sous l’empire du Code Napoléon. Paris : A. A. Durand, 1862, 2ª parte, 

p. 35-46. HÉDAL, Paul-Émile-Marie. Du droit de rétention. Rennes : Imprimerie du commerce 

Bazouge fils et cie., 1874, p. 100-107. 
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Pela realidade do direito de retenção, informa Pinot705, argumentou-se, ainda, sua 

proximidade com as figuras da anticrese e do penhor e a necessidade do reconhecimento 

desta natureza para que exerça sua função de garantia, ao que os personalistas teriam 

respondido no sentido de que não haveria provas de que o legislador francês tivesse 

querido reconhecer a função de garantia ao instituto. O autor, por fim706, conclui pela 

realidade do direito de retenção, em consideração ao fim social que deve ser cumprido pela 

figura dentro de sua teoria sobre o crédito. 

Argumentou-se, ainda, que a intenção do legislador não teria sido a de conferir 

eficácia real ao direito de retenção ao inseri-lo no código napoleônico, ao que se contrapõe 

o argumento de que não é possível extrair qualquer intenção do legislador quanto ao direito 

de retenção dos trabalhos preparatórios e nem do texto final de referido diploma707. 

Em quinto lugar, sustentou-se que não havia qualquer norma jurídica que 

subordinasse o direito de terceiros ao jus retentionis708. Em sentido contrário, os realistas 

afirmaram que, do mesmo modo, não havia qualquer dispositivo que limitasse seus efeitos 

apenas às partes.  

Por fim, os teóricos da primeira corrente arguiram que a oponibilidade seria 

contrária ao sistema de publicidade dos atos constitutivos dos direitos reais. Ao contrário, 

os adeptos da segunda teoria afirmaram que à realidade não importa que o instituto tenha 

eficácia danosa a terceiros por conta do sistema de publicidade. 

A grande questão ficou, portanto, por conta da oponibilidade ou não do direito de 

retenção perante terceiros709. A distinção era bastante antagônica, conforme será relatado 

no item 8.1.2: se fosse admitida a oponibilidade, o direito de retenção seria real710, caso 

_______________ 
705 PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et 

Durand-Auzias, 1908, p. 144-148. 
706 Ibidem, p. 234. 
707 MAZELIÉ, Jules. Du droit de rétention en droit romain et en droit français. Toulouse : Typographie 

de Bonnal et Gibrac, 1868, p. 81-91. 
708 LAURENT, F. Principes de droit civil français. 3ème ed. Paris: A. Maresq, 1878, t. 29, p. 327. 
709 PINOT, op. cit., p. 154. 
710 Assim também pareceu ocorrer no direito muçulmano, conforme relata AGOURRAM-ELMENJRA, 

Khadija. Le droit de rétention en droit marocain. Casablanca: Université Hassan II, 1988, p. 20. E 

igualmente no direito egípcio (GRANDMOULIN, J. Traité élémentaire de droit civil égyptien 

indigène et mixte comparé avec le droit français: conforme aux programmes de l’École khédiviale et 

des facultés françaises de droit. Rennes : Thanoux, 1912, p. 233-235). 

 Também nesse sentido pode-se citar Cazelles, porém com o cuidado de observar que o autor trata em sua 

obra o direito de retenção como efeito de uma garantia real (CAZELLES, P. Du gage : en droit romain ou 

en droit français. Paris : Amand Giard, 1882, p.172). 
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contrário, pessoal711. Os realistas defendiam que a função econômico-jurídica do instituto 

seria esvaziada caso se lhe recusasse tal característica712, enquanto que os personalistas 

julgavam-na desnecessária. 

Giorgi713, por seu turno, mesmo sendo defensor da natureza pessoal do jus 

retentionis, não lhe nega a eficácia perante terceiros, notadamente quando é exercido sobre 

coisas móveis. Do mesmo modo, Jonesco714 defendia a oponibilidade do direito de 

retenção sem entender, contudo, tratar-se de direito real, pois não seria dotada de direitos 

de preferência e sequela, assim como o indica Del Marmol715. 

Butera716, depois de refutar os argumentos favoráveis à realidade do instituto, 

conclui por seu caráter pessoal, ao definir que o direito de retenção não pode ser exercido 

por via de ação e, portanto, não seria possível admitir que se trate de um direito real. 

Acrescenta, contudo, que não apenas os direitos reais são oponíveis contra terceiros.   

Na mesma linha posicionou-se Legrand717, o qual, também indicando que o direito 

de retenção não é um direito absoluto e não pode ser exercido por via de ação, admitiu 

tratar-se de um direito pessoal oponível a terceiros. Aubry e Rau são também normalmente 

incluídos dentre os doutrinadores que seguem esta mesma opção, embora o façam em 

menor escala, apenas indicando como exemplo alguns casos em que se poderia admitir a 

oponibilidade a terceiros718. 

_______________ 
711 PACHECO, Antonio Faria Carneiro. Do direito de retenção. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos 

Santos, 1912, p. 36-38. ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria 

Academica Saraiva & C. Editores, 1922, p. 31. MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. 

Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 143-151. 
712 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 127-128. PACHECO, op. cit., p. 38-39. MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. 

Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 185. 

GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 130. PITTI-FERRANDI, 

Sylvestre-Joseph-Marie de. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 9. Ver também 

MOURLON, Frédéric. Répétitions écrites sur le troisième examen du Code Napoléon: contenant 

l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques. 9ème ed. Paris: 

Marescq Ainé, 1874, t. 3, p. 540-541. GARRAUD, René. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, 

p. 15-16. 
713 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 457-463. 
714 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 58. 
715 MARMOL, Charley Del. Quelques aspects du droit de rétention, spécialement dans l’industrie 

lainière. Paris : Rousseau et Cie, 1934,  p. 4. 
716 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 40-53. 
717 LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 55-62. 
718 AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après la méthode de Zachariae. 5ème 

ed. Paris: Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 194-195. 
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Planiol719, por sua vez, sustenta que o direito de retenção é pessoal, mas que, não 

obstante, poderá ser exercido contra os “ayants cause du débiteur”, numa aproximação, 

aqueles a quem se transmitem os direitos do devedor720. Ele quer dizer, com isto, que o 

direito de retenção é oponível não propriamente a terceiros, estranhos à relação, mas 

àqueles que passam a ocupar a posição do devedor, como, por exemplo, seus credores, a 

massa falida ou o comprador do bem. 

Para Ramponi721, o critério decisivo na diferenciação é encontrado nos termos da 

relação na qual o direito patrimonial se concretiza: 

[...] se a relação existe imediatamente entre o titular (sujeito) e o objeto do 

direito, este é real; se a relação existe imediatamente entre o titular (sujeito ativo) 

e o sujeito passivo do direito (e apenas mediante o sujeito passivo existe entre o 

titular e o objeto) o direito é pessoal: direito sobre uma coisa na primeira 

hipótese; direito a uma prestação em face de uma pessoa na segunda.  

O autor defende, assim, o caráter real do direito de retenção, pois entende que todo 

seu conteúdo é dado pela sua relação direta com a coisa, no que é seguido por Medeiros da 

Fonseca722. 

Para Tito Fulgêncio723, é oponível - e nisto está a sua utilidade principal -, porém o 

direito de retenção não poderia ser real no sistema brasileiro: (i) porque os direitos reais 

são numerus clausus e (ii) porque o direito de retenção por benfeitorias é oponível àquele 

que se enriqueceria ilicitamente à sua custa, retomando a coisa sem indenizar. Natural que 

pudesse ser oposto a estas pessoas, mas nesta medida só configura uma simples exceção 

oposta aos sucessores do devedor, não um direito real. 

No mesmo sentido, Bracq defende que o jus retentionis não poderia ser real pelo 

fato de apenas ser exercido por via de exceção, embora expressamente admita sua 

_______________ 
719 PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit civil: conforme au programme officiel des facultés de 

droit. 10e ed. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1926, t. 2, p. 831. 
720 DE PAGE, Henri. Traité de droit civil belge: principes – doctrine – jurisprudence. Bruxelles : 

Établissements Émile Bruylant, 1933, t. 1, p. 128. 
721 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

279, traduziu-se. No original: “[...] se il rapporto corre imediatamente fra il titolare (soggetto) e l’oggeto 

del diritto, questo è reale; se il rapporto corre immediatamente fra il titolare (soggetto attivo) e il soggeto 

passivo del diritto (e solo mediante il soggetto passivo corre fra il titolare e l’oggetto) il diritto è 

personale: un diritto sopra una cosa nella prima ipotesi; diritto verso una persona ad una prestazione 

nella seconda” (grifos no orginal). 
722 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

264-269. 
723 FULGÊNCIO, Tito. Da posse e das ações possessórias. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 158-

159.  
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oponibilidade a terceiros, ainda que pessoal724. 

Dentre nós, ainda, Clóvis Beviláqua725 também entende incompatível com o 

sistema do Código Civil de 1916 a realidade do direito de retenção, porquanto lhe faltariam 

caracteres essenciais dos direitos reais: a sequela e a ação real. Para o autor, então, o direito 

de retenção seria mera defesa, que suspende a eficácia de ação movida pelo credor. 

Pela pessoalidade do direito de retenção manifesta-se, ainda, Luciano de Camargo 

Penteado726. 

7.1.2  Teorias ecléticas 

Foram incluídos dentre as denominadas teorias ecléticas todos os autores que não 

optaram por adotar integralmente nenhuma das correntes clássicas expostas acima. 

Um primeiro grupo de juristas admite que o direito de retenção pode tanto assumir 

um caráter real quanto um pessoal, dependendo dos casos em que é exercido. Assim, de 

acordo com a mobilidade de seu objeto727, com a natureza das relações em que é 

exercido728 ou do direito que visa garantir729, com sua causa ou origem730 ou mesmo 

dependendo do tipo de conexidade verificada731. 

Para Olavo de Andrade732, é real e pessoal, na medida em que o credor tem sob seu 

poder a coisa, mas não tem direito de sequela. No mesmo sentido, Garbasso defende tratar-

_______________ 
724 BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 

1907, p. 2, 223. 
725 BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Brasília: Senado Federal, Conselho editorial, 2003, v.1, p. 

307-309. 
726 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478. 
727 BIANCHI, Emilio. Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale. 2a ed., Napoli: E. 

Marghieri, 1916, p. 59-64. 
728 VIVANTE, Cesare. Trattato di diritto commerciale. Torino: Fratelli Bocca, 1896, v. 2, parte 2, p. 229-

230. Importante anotar que apenas na primeira edição da obra é que o autor dedicou um capítulo ao 

estudo do direito de retenção, suprimido nas posteriores edições. 
729 RICCA-BARBERIS, Mario. Le spese sulle cose immobili e il loro risarcimento. Torino: ___, 1914 apud 

BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 38. 
730 BONELLI, Gustavo. Del fallimento: commento al Codice di Commercio. 3a ed. Milano: Francesco 

Villardi, 1938, vol. 1, p. 368. Para o autor, o direito de retenção seria ordinariamente um direito pessoal, 

assumindo uma natureza real nos casos em que se visa à tutela de um crédito ligado à propriedade da 

coisa retida ou munido de privilégio sobre o preço do bem. 
731  López de Haro entende que a classificação em direito real, pessoal ou misto é imprópia ao direito de 

retenção, já que o considera simples fato jurídico, mas entende, assim mesmo, que a sua natureza variava 

de acordo com a sua causa, motivo da conexidade (LÓPEZ DE HARO, Carlos. El derecho de retención. 

Madrid: Reus, 1921, p. 61-63). 
732 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 33. 
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se de um direito que é, ao mesmo tempo, real imperfeito e pessoal. Real em relação ao 

possuidor e pessoal em relação ao proprietário que contrai a obrigação de indenizá-lo733. 

Ruggiero734, por sua vez, sequer encontra um parâmetro certo para definir em que 

casos o jus retentionis assumirá características reais ou pessoais; apenas assume que, a 

princípio, o instituto deve ser considerado de natureza pessoal, sendo que em determinadas 

hipóteses essa característica poderá mudar. 

Butera735, contudo, contrapõe-se a essas estratégias, pois acredita que não se pode 

determinar naturezas jurídicas diversas para a mesma figura.  

Em uma terceira via, Camaño Rosa sustenta que se trata de um direito em evolução, 

de natureza tradicionalmente pessoal e que evolui em direção à realidade736. 

Gislain, por sua vez, entende que o instituto não pode se conformar a nenhuma das 

duas classificações, tratando-se, antes, de uma exceção mista, que poderia ser oposta tanto 

a ações reais, quanto a ações pessoais737. 

Guétat defendeu tratar-se de um direito real de natureza particular, porquanto a 

posse é essencial à sua existência738. 

Depois, houve um grupo de doutrinadores que sustentaram tratar-se de um direito 

sui generis, pois o direito de retenção não preencheria todas as características consideradas 

essenciais para sua inclusão dentre os direitos reais ou pessoais. Esses negam a teoria da 

natureza pessoal com base na oponibilidade a terceiros, porém entendem que, por não ser 

dotado de direito de sequela ou preferência, não poderia a figura ser enquadrada como 

direito real, tratando-se, pois, um direito sui generis739.  

Por fim, houve doutrinadores que negaram que o direito de retenção fosse 

_______________ 
733 GARBASSO, Carlo-Luigi. Il diritto di ritenzione ed il precario nella legislazione italiana. Torino: San 

Giuseppe, 1883, p. 87-88. 
734 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1973, v. 3, p. 113-114. 
735 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 35-39. 
736 CAMAÑO ROSA, Antonio. Derecho de retención: en las legislaciones civil, comercial, procesal y rural; 

la doctrina y la jurisprudencia uruguayas. Montevideo: Casa A. Barreiro y Ramos, 1941, p. 91-92. 
737 GISLAIN, Ferdinand. Des impenses et du droit de rétention. Bruxelles : A. Labroue, 1854, p. 88-89. 
738 GUÉTAT, Édouard. Du droit de rétention. Concours pour l’agrégation des Facultés de Droit. Paris : 

imp. de Ghémar, 1874, p. 10. 
739 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 304-307. BOSSERT, Paul. Des droits du 

vendeur d’effets mobiliers non payé. Paris : L. Larose, 1899, p. 33. PRET, Célestin-Aimé. Le droit de 

rétention dans les législations anciennes et modernes française et étrangères. Paris : Ernest Thorin, 

1881, p. 227-236. BARRY, Paul. Le droit de rétention en droit civil français. Paris: Arthur Rousseau, 

1900, p. 166. 

 Pogonato fala em “direito real sui generis”. (POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose 

et L. Tenin, 1909, p. 88). 
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verdadeiramente um direito. Decker740, por exemplo, depois de negar que se trata de um 

direito real, já que desprovido de direito de sequela, coloca em dúvida a possibilidade de o 

direito de retenção ser considerado direito subjetivo. Explana o autor que os textos legais 

sequer mencionavam a existência de um tal direito, fazendo alusão apenas à possibilidade 

de “reter” o bem, mas nunca empregando a expressão completa. Conclui, ainda, dizendo 

que por não poder ser exercido por meio de ação, mas só por via de exceção, o direito de 

retenção apenas poderia ser considerado propriamente um “direito pessoal” se se entender 

que é possível a existência de um direito desprovido de ação, demonstrando assim a dúvida 

que erige em torno da classificação desse instituto.  

No mesmo sentido, Díez-Picazo entende que o direito de retenção não pode ser 

considerado um direito subjetivo autônomo, senão uma mera faculdade que se confere ao 

credor e que forma parte da complexa situação jurídica em que este se encontra741. 

Assim também se posicionam alguns autores franceses contemporâneos742, que 

entendem o direito de retenção como um termo suspensivo da execução, simples faculdade 

acessória ao crédito e a ele subordinada, de natureza pessoal. 

Chiekh Radhi743, por sua vez, entendeu que o direito de retenção não poderia ser 

considerado um direito propriamente dito perante a legislação francesa por faltar-lhe 

características essenciais aos direitos reais (direitos de preferência e de sequela) e também 

pessoais, por ser exercido por meio de exceção. Defendeu, pois, que no ordenamento 

francês, tratava-se de um simples meio de pressão. Ao contrário, no direito suíço, em que 

munido de um direito de preferência e devido à localização de sua inserção no Código 

Civil, tratar-se-ia de verdadeiro direito real. 

Não obstante, embora o direito de retenção seja exercido judicialmente por meio da 

exceção, isto não lhe retira o caráter de direito. É o que conclui Pontes de Miranda744: 

A exceção supõe direito, que se exerça por meio dela; daí a parecença com a 

ação. O que as distingue é apenas o estar a exceção em contraposição a algum 

_______________ 
740 DECKER, Joseph de. Étude sur le droit de rétention. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1909, p. 16-19.  
741 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial: las relaciones obligatorias. 6. ed. 

Pamplona: Thomson Civitas, 2008, v. 2, p. 477. Parece aderir também a essa corrente Ancel Pascal, 

embora mencione que a Corte de Cassação francesa considera-o direito real (ANCEL, Pascal. Droit des 

sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 109). 
742 CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des 

sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 455-456. 
743 CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 36, 59-61. 
744 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1974, t. 6, p. 7. 
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direito ou efeito dêle, sem no excluir, nem no modificar. [...]. A exceção apenas 

faz admitir-se o direito do excipiente, sem excluir, nem modificar o do 

excetuado. [...]. 

A exceção não é o direito de exceção, como a pretensão e a ação não são o 

direito a que se ligam. Excepcionar é exercer o direito de exceção. [...]. A 

exceção é a possibilidade jurídica de prevalecimento da eficácia de algum direito 

sôbre a de outro, “encobrindo-a”. 

 

 Nem se trata, tanto menos, de mero efeito da posse. Efeito da posse propriamente 

dito, como considerado pela doutrina, é a indenização pelas benfeitorias, que, como vimos 

corresponde a apenas parte dos casos em que o direito de retenção é exercido.  

7.2  DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS REAIS E PESSOAIS NA DOUTRINA 

Apresentadas as diversas opiniões doutrinárias a respeito da natureza do direito de 

retenção, é preciso diferenciar os direitos pessoais745 e os direitos reais, a fim de 

possibilitar uma análise da questão à luz do atual ordenamento brasileiro. 

Para tanto, será necessário expor um breve histórico, dados os limites desse 

trabalho, dos critérios doutrinários sugeridos para distinguir uma e outra categoria de 

direitos.  

A origem da controvérsia remonta ao direito romano, com a distinção entre as actio 

in rem e actio in personam, utilizada por Savigny746 para diferenciar os direitos subjetivos 

a uma prestação dos direitos subjetivos reais, os quais possuem como objeto não apenas 

um ato humano, como também uma coisa. 

A presente exposição, contudo, inicia-se com o embate entre as teorias 

denominadas por Orlando Gomes como realista e personalista747. 

De acordo com a teoria realista, os direitos reais consistiriam no poder direto e 

imediato exercido sobre a coisa, enquanto os direitos pessoais opor-se-iam apenas ao 

devedor, de quem se exige determinado comportamento748. A diferença era pautada, pois, 

_______________ 
745 Optou-se pela denominação “direitos pessoais”, embora não seja a mais usual ou moderna, porquanto 

entendeu-se que as denominações “direitos de crédito” ou “direitos a uma prestação” poderiam confundir 

ao leitor, já que a função primordial do direito de retenção é a garantia, não se relacionando propriamente 

a um crédito ou a uma prestação. 
746 SAVIGNY, Friedrich Karl von. Traité de droit romain. traduzido do alemão. Paris : Firmin Didot frères, 

1855, t. 1, p. 357. 
747 GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 10-11. 
748 No Brasil, são partidários dessa corrente Laffayette (PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das coisas. 

Brasília: Senado Federal, Superior Tribunal de Justiça, 2004, v. 1, p. 21-23), Loureiro (LOUREIRO, Luiz 

Guilherme. Direitos reais: à luz do código civil e do direito registral. São Paulo: Método, 2004, p. 93-95, 
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na natureza das relações estabelecidas749, num caso, entre pessoas e coisas e, noutro, entre 

pessoas. Nesse contexto, os direitos de sequela e preferência seriam características típicas 

da oponibilidade absoluta dos direitos reais750. 

Essa corrente primitiva foi posteriormente criticada por diversos autores, sob dois 

argumentos: o primeiro, de que não há relação jurídica senão entre pessoas, sendo as coisas 

meros objetos dos direitos e obrigações751; o segundo, no sentido de que a oponibilidade a 

terceiros não é particularidade dos direitos reais, assim como não o seriam os direitos de 

sequela e preferência752. 

Além disso753, à noção de poder direto como atos de gozo (posse) sobre a coisa, 

contrapõe-se o argumento de que tal característica não é exclusiva dos direitos reais, pois 

há diversos direitos obrigacionais que também garantem a posse754. À noção de 

imediatidade da relação, que independeria da intervenção de terceiro para seu exercício, 

contrapõe-se a constatação de que a colaboração é necessária para o exercício de diversos 

direitos reais. Por fim, à noção de poder direto como poder jurídico que atua diretamente 

sobre a coisa, opõe-se a noção de que não há poder sem relação jurídica. 

Dessas críticas, exsurgiu a teoria personalista, pensada por Windscheid755 com base 

na teoria da relação jurídica estruturada por Savigny756 e também por influência 

kantiana757, para a qual em ambos os casos as relações jurídicas são firmadas apenas entre 

pessoas; no caso do direito pessoal, com pessoa determinada, e no caso do direito real, com 

                                                                                                                                                    
105-106), Tartuce (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 

2011, p. 750), Simão (TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil. 4. ed. São Paulo: 

Método, 2012, v. 4: Direito das Coisas, p. 5). 
749 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direitos reais. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 31-34. 
750 LEITÃO, op. cit., p. 33-34. Até hoje há quem defenda que o direito de preferência constitui o mínimo 

existencial de toda garantia real (ANCEL, Pascal. Droit des sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 

8). 
751 Em estudo detalhado sobre o tema, Oliveira Ascensão também afasta a possibilidade de constituir-se 

relação jurídica com coisas (ASCENSÃO, José de Oliveira. As relações jurídicas reais. Lisboa: Morais, 

1962, p. 44-45). 
752 DE PAGE, Henri. Traité de droit civil belge: principes – doctrine – jurisprudence. Bruxelles : 

Établissements Émile Bruylant, 1933, t. 1, p. 141-142. 
753 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direitos reais. Lisboa: Centro Est. Dir. Civil, Ed. Univ. Lisboa, 1971, p. 

58-61. 
754 MOREIRA, Álvaro; FRAGA, Carlos. Direitos reais. Coimbra: Almedina, 1972, p. 31-32. 
755 LEITÃO, op. cit., p. 38-39. 
756 Ver, por exemplo, SAVIGNY, Friedrich Karl von. Traité de droit romain. traduzido do alemão. Paris : 

Firmin Didot frères, 1855, t. 1, p. 323-324. 
757 ASCENSÃO, 1971, op. cit., p. 53. 
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pessoas indeterminadas, formando a obrigação passiva universal imposta a todos, para que 

se abstenham de interferir no exercício daquele direito absoluto758. 

Várias também foram as críticas dirigidas a essa nova teoria. Argumentou-se que a 

classificação focada apenas nos sujeitos passivos da relação jurídica acabou por tornar 

pessoais todos os direitos. Ademais, arguiu-se que não se poderia, propriamente, falar 

numa obrigação de abstenção de terceiros, mas antes, num dever ou regra de conduta759, já 

que não integra a relação jurídica e seria, antes, um dever decorrente da boa-fé objetiva que 

se impõe a todos, inclusive com relação aos direitos pessoais760. Outrossim, foi dito que 

nem sempre a obrigação imposta a terceiros seria negativa, de abstenção, havendo casos 

em que se impõe uma atuação positiva de terceiros. Por fim, colocam pá de cal na teoria ao 

recorrerem ao artificialismo de uma relação jurídica firmada com todos os demais 

indivíduos do planeta. 

Numa tentativa de dar nova interpretação à teoria personalista, pretendeu-se 

substituir a obrigação passiva universal por um devedor indeterminado, mas determinável 

quando violado o direito761. 

Houve, igualmente, quem buscasse recentemente dar novo fundamento à teoria 

realista clássica, voltando o estudo não para a estrutura externa dos direitos 

(oponibilidade), mas, sim, à sua estrutura interna (modo de exercício), o que Ascensão 

denomina de teoria mista762. Para esses autores, a teoria supre os defeitos de ambas as 

anteriores: não foca apenas na relação entre o titular e o bem, como as realistas, mas 

também não é centrada somente nos sujeitos passivos da relação jurídica763. 

De Page764, por exemplo, defende que os direitos reais se exercem diretamente, 

enquanto os direitos pessoais dependem sempre da intervenção de outrem. Nesse sentido, 

ainda que o locatário exerça seu poder imediatamente sobre a coisa, certo é que apenas tem 

_______________ 
758 A teoria é desenvolvida também por Planiol (PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit civil: 

conforme au programme officiel des facultés de droit. 10e ed. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 

1928, t. 1, p. 156-157, 854-860) e defendida por Duguit (DUGUIT, Léon. Les transformations 

générales du droit privé depuis le Code Napoléon. Paris: Félix Alcan, 1912, p. 104-105). 
759 GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 14. 
760 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 

137-147. 
761 Vide ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Direitos reais. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 5. 
762 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direitos reais. Lisboa: Centro Est. Dir. Civil, Ed. Univ. Lisboa, 1971, p. 

54-55. 
763 Seguem esta corrente: MOREIRA, Álvaro; FRAGA, Carlos. Direitos reais. Coimbra: Almedina, 1972, p. 

37-9. GOMES, op. cit., p. 14-15. 
764 DE PAGE, Henri. Traité de droit civil belge: principes – doctrine – jurisprudence. Bruxelles : 

Établissements Émile Bruylant, 1933, t. 1, p. 138-139. 
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sua posse por conta do contrato de locação, desnaturando seu direito em direito pessoal. 

Guido Alpa completa essa noção mista, defendendo que os direitos reais incidem 

imediatamente entre o titular e o bem, opondo-se erga omnes, enquanto os direitos de 

crédito, por terem caráter mediato e dependerem da colaboração de outrem para serem 

exercidos, apenas opõem-se a pessoas determinadas765. 

Outros, como Pontes de Miranda766, procuraram demonstrar que não haveria, 

verdadeiramente, uma oposição incontornável entre uma e outra teorias, mas antes certa 

complementariedade767. A seu ver, a teoria realista focaria no objeto do direito, enquanto a 

teoria personalista em seu sujeito passivo, porém acaba por seguir essa última no conjunto 

de sua obra768. 

Ademais, a par dessas teorias clássicas, surgiram outras que pretenderam negar a 

utilidade da distinção769, propor novas categorias a substituir as antigas770, propor 

classificação mista entre as duas teorias clássicas771, ou mesmo reduzir os direitos reais e 

pessoais a uma única categoria (teorias monistas)772.  

Traz-se, em seguida, a título de exemplo, as posições de alguns autores sobre o 

assunto. 

_______________ 
765 ALPA, Guido; BESSONE, Mario. Elementi di direito privato. Roma: Laterza, 2001, p. 32. No mesmo 

sentido ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral das obrigações. 3. ed. Coimbra: Almedina, 

1966, p. 47-58. 
766 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1974, t. 2: Parte geral, p. 3-5. 
767 Essa posição, inclusive, é seguida por muitos manualistas brasileiros que, sem optarem por uma ou outra 

corrente, incluem em seus conceitos os núcleos de ambas, identificando os direitos reais como direitos 

exercidos imediatamente sobre coisas e opostos a um número indeterminado de sujeitos. Nesse sentido: 

WALD, Arnoldo. Direito das coisas. 11. ed. São Paulo : Saraiva, 2002, p. 1-18. MATHIAS, Maria Ligia 

Coelho. Direito civil : direitos reais. reimpressão da 1. ed. São Paulo : Atlas, 2006, p. 3-6. Também 

Gustavo Tepedino (TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 

138-140), que defende serem características diferenciadoras dos direitos reais sua aderência à coisa e seu 

caráter absoluto, entendendo, ainda, ser indiscutível que também esses direitos se exercem em face de 

sujeitos, ainda que indeterminados. 
768 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, t. 11: Direito das coisas, p. 74-75. 
769 Clóvis Beviláqua não nega propriamente a utilidade da distinção, elencando diversas características 

diferenciadoras. Não obstante, em sua obra clássica (BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Brasília: 

Senado Federal, Conselho editorial, 2003, v.1, p. 301-306) reconhece que, na essência, os direitos reais e 

pessoais referem-se a uma mesma relação jurídica obrigacional, com a diferença de que um obriga poucas 

pessoas e o outro obriga todos, fazendo crer que, embora mencione a relação direta entre o sujeito e o 

objeto, adota a teoria personalista e reconhece o sujeito passivo universal dos direitos reais. 
770 Ver GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 13. NONATO, Orosimbo. 

Curso de obrigações: generalidades – espécies. Rio de Janeiro: Forense, 1959, v.1, p. 21-25. 
771 Vide LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direitos reais. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 42-43.  
772 DEMOGUE, René. Les notions fondamentales du droit privé : essai critique. Paris : Arthur Rousseau, 

1911, p. 440.  



192 

 

Menezes Cordeiro773, em seu Tratado de Direito Civil, indica um núcleo duro da 

distinção, o qual é rodeado por aspectos complementares da diferenciação. No núcleo duro, 

identifica a diferença entre os direitos subjetivos exercidos num e noutro caso: nos direitos 

de crédito, ter-se-ia uma permissão normativa para aproveitamento de uma prestação, 

conduta humana, enquanto nos direitos reais, a permissão seria para aproveitamento de 

coisa corpórea. Ademais, decorre desse núcleo duro certas características dos direitos de 

crédito (necessária colaboração do devedor para sua obtenção; mediação – a execução 

forçada, em caso de inadimplemento, só pode recair sobre bens que estejam no patrimônio 

do devedor; igualdade entre os credores da mesma classe; vulnerabilidade no embate com 

direito de propriedade, ainda que mais recente do que a obrigação) e dos direitos reais 

(inerência, sequela, prevalência no concurso de credores e no confronto com direitos 

pessoais). 

Como aspectos complementares, indica a publicidade, a tipicidade, a 

responsabilidade (obrigacional para os direitos pessoais e aquiliana para o descumprimento 

dos direitos reais), e a diversidade jurídico-científica.  

Expõe o doutrinador português, ainda, que há situações híbridas, como os direitos 

reais de gozo, os ônus reais e as relações jurídicas reais, demonstrando, ao final, que há 

diversas afinidades entre as duas classes de direitos, bem como que é difícil, na prática, 

surgirem situações puras de direitos reais ou pessoais. 

Essa, inclusive, é a conclusão a que chega em seus estudos específicos sobre o 

tema, indicando que os direitos reais, além de serem uma categoria ultrapassada e de base 

exclusivamente histórica774, ainda consistem na mera “permissão normativa específica de 

aproveitamento de uma coisa corpórea775” ou ainda “a afectação jurídico-privada de uma 

coisa corpórea aos fins de pessoas individualmente consideradas”776. 

Luís Manuel Leitão, reconhecendo a importância da posição de Menezes Cordeiro, 

entende que a realidade depende não apenas de um reconhecimento normativo, mas 

também de características essenciais dessa categoria e de um aproveitamento jurídico da 

coisa pelo titular. Acaba por definir o direito real como “um direito absoluto e inerente a 

_______________ 
773 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: direito das obrigações. Coimbra: 

Almedina, 2009, v. 2, t. 1, p. 419-424. Elenca de forma aproximada as mesmas disinções COSTA, Mário 

Júlio de Almeida. Direito das obrigações. reimpr. da 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 104-110. 
774 CORDEIRO, Menezes. A posse: perspectivas dogmáticas actuais. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 72-

73.  
775 CORDEIRO, Menezes. Direitos reais. Sumários. Lisboa: AAFDL, 2000, p. 59. 
776 CORDEIRO, A. Menezes. Direitos reais. reimpressão da edição de 1979. Lisboa: Lex, 1993, p. 255. 
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uma coisa corpórea, que permite ao seu titular determinada forma de aproveitamento 

jurídico desta777” e identifica como características essenciais, além do caráter absoluto e da 

inerência já mencionados, a sequela e a prevalência778. 

Oliveira Ascensão, em obra clássica sobre o tema, critica a redução das situações 

reais ao molde das relações jurídicas pelas doutrinas clássicas779 e conclui que a definição 

de direitos reais deve, necessariamente, levar em conta as características distintivas de tais 

direitos, conceituando-os, ao final, como direitos absolutos, inerentes a uma coisa e 

funcionalmente dirigidos a outorgar vantagens intrínsecas ao titular780. 

Modernamente, questiona-se a adequação do modelo relacional à descrição dos 

direitos reais. Como visto, a teoria personalista pautou-se na noção de relação jurídica para 

moldar os conceitos de direitos de crédito e direitos reais que adotou, culminando no 

reconhecimento do sujeito passivo universal, a quem atribui um dever geral de abstenção, 

como sujeito passivo desses últimos.  

Ocorre, contudo, que alguns autores781 questionam a aplicação do modelo de 

relação jurídica, pautado na identificação de polos opostos, mutuamente afetados por 

direitos e deveres correspectivos, aos direitos reais. Isso porque, em primeiro lugar, a 

noção personalista ensejaria um conceito meramente negativo dos direitos reais, 

caracterizados tão-somente pela abstenção geral, porém desprovidos de qualquer conteúdo 

positivo próprio. Outrossim, apontam que o direito de propriedade enseja a formação de 

um plexo de relações jurídicas com diversos sujeitos (Estado, vizinhos, etc.) e não apenas 

uma relação unitária com o sujeito passivo universal, o que demonstraria a insuficiência do 

modelo relacional a explicar o complexo fenômeno real. 

Busca-se, então, afetar o fenômeno real à noção de situação jurídica, caracterizada 

como “o complexo de características jurídicas de um ou mais sujeitos de direito e/ou bens 

analisados num dado momento e espaço e sobre ângulo ou ângulos eleitos pelo intérprete e 

por ele devidamente comunicados ao ouvinte782”, de forma a abranger os deveres 

_______________ 
777 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direitos reais. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 46. 
778 Ibidem, p. 47-55. 
779 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direitos reais. Lisboa: Centro Est. Dir. Civil, Ed. Univ. Lisboa, 1971, p. 

70-71. 
780 Ibidem, p. 77. 
781 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 63-70. 
782 BUNAZAR, Maurício. Obrigação propter rem: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Atlas, 2014, p. 

34. 
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multidirecionais e de conteúdo diverso que o compõem, o que melhor retrataria sua 

complexidade. 

A controvérsia não é nova, e nem tampouco está pacificada, não se podendo 

identificar uma ou outra corrente como dominante.  

7.3 DIREITO DE RETENÇÃO É DIREITO SUBJETIVO? 

Antes de tentar-se definir se o direito de retenção é direito real ou pessoal, é 

necessário enfrentar questão preliminar, qual seja, definir se o instituto objeto deste estudo 

é efetivamente direito subjetivo ou mera posição jurídica outorgada ao retentor. O 

questionamento surge, a princípio, com base na íntima relação do direito de retenção com a 

posse. Assim, poder-se-ia sustentar que se trata de mero poder de fato ou posição jurídica 

decorrente da posse.  

Leiva Fernández783, por exemplo, defende que não se trata propriamente de direito, 

mas de mero “fato jurídico real”, humano, voluntário e lícito, tal qual a posse. E é fato 

jurídico, segundo o autor, porquanto a intenção do retentor apenas é considerada para 

motivar o ato, sendo que todos os seus efeitos jurídicos decorrem da lei. Tem natureza (i) 

fática, já que consiste em simples faculdade concedida a alguns credores parte de um 

complexo mais amplo e figura sem autonomia própria; e (ii) também real - não como 

direito real,  mas por sua estreita ligação com a posse. 

Fernando Noronha784, por sua vez, entende tratar-se de mera medida de tutela 

preventiva do crédito, oponível a terceiros, mas que não chega a ser classificada com 

garantia real por apenas ser exercível por via de exceção. 

Essa concepção, contudo, não se sustenta. Ainda que a posse seja elemento nuclear 

do direito de retenção, não se pode pretender que este seja mero poder de fato, porquanto 

deriva diretamente da lei. Ao contrário da posse, que se verifica no mundo dos fatos e é 

apenas regulada pelo direito, o jus retentionis surge no direito e então produz efeitos 

_______________ 
783 LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría 

general. Retención irregular o anómala. Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 

1991, p. 86, 191-201.  

 Anteriormente, López de Haro (LÓPEZ DE HARO, Carlos. El derecho de retención. Madrid: Reus, 

1921, p. 58-60), já havia afirmado, no mesmo sentido, que o direito de retenção nada mais era do que um 

fato jurídico criador de relações jurídicas e, por consequência, um quase-contrato. 
784 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 333-335. 
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concretos, o que impede identificá-lo como mero poder de fato, tal qual a posse. 

Ademais, tampouco pode-se conceber o direito de retenção como mera posição 

jurídica decorrente da posse.  

Em primeiro lugar, é preciso considerar que o direito de retenção surge não só 

dentro de uma sistemática ligada à proteção da posse (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil), 

como também pode ser exercido com fundamento em conexidade jurídica, conforme visto 

nos itens anteriores. Assim, embora seja a posse elemento essencial para o exercício do 

direito, não é o único, não se sustentando essa posição. 

Outrossim, é certo que Lumia785 define situação jurídica subjetiva como “a posição 

que ocupa cada sujeito na teia da relação jurídica”, e não se pode dizer, com a certeza 

necessária, que a posse constitui-se, no ordenamento brasileiro, como relação jurídica a 

que o direito de retenção se agrega786. 

A posição jurídica, por sua vez, é conceituada por Offidani787 como  

[...] a condição na qual se encontra um termo jurídico individualizado nos 

confrontos com outro ou outros termos a ele contrapostos, avaliada da mesma 

forma como a respectiva possibilidade de intervenção direta na esfera de 

autonomia jurídica de outrem, e pressuposto constitutivo de uma série 

indeterminada de atos e relações jurídicas concretas.  

Para o autor, pois, as posições jurídicas apenas podem ser valoradas quando 

verificadas em confronto ou contraposição, constituindo elementos das posições jurídicas: 

(i) uma pluralidade de termos e (ii) um nexo relacional, particular e casuístico, entre 

_______________ 
785 LUMIA, Giuseppe. Principios de teoria e ideologia del derecho. Madrid: Debate, 1973, p. 98. No 

original lê-se: “[...] la posición que ocupa cada sujeto en el tramado de la relación jurídica [...]”. 
786 Vale mencionar, nesse ponto, a tese erigida por Pinot quanto à caracterização do fato de retenção como 

situação ou direito subjetivo. Segundo explica o autor, aquele que tira do fato um direito, pode pretender 

exercer todas as consequências reconhecidas ao fato e dispor de todos os meios necessários para realizá-

lo, seja por meio de ação ou exceção. Não obstante, aquele que retira do fato apenas uma situação apenas 

pode exigir sua manutenção, fazendo utilização das exceções tão-somente para manter a sua situação. 

Conclui o autor, assim, a retenção só pode ser considerada uma garantia eficaz caso seja considerada um 

direito (PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. 

Pichon et Durand-Auzias, 1908, p. 232-233).  

Dessa teoria pode-se extrair o entendimento que, no momento em que se permite ao retentor buscar a 

satisfação de seu crédito, a retenção deve ser tida como um direito. Ora, no ordenamento brasileiro, como 

visto acima, não se entende vigente uma cláusula que determine que o retentor tem preferência absoluta 

sobre o valor do bem retido em detrimento dos demais credores, porém pode-se extrair do art. 594 do 

CPC a ideia de que lhe é facultado efetivamente executar o fato gerador da retenção, o que permitiria 

concordar com as conclusões de Pinot. 
787 OFFIDANI, Alessandro Mariano. Contributo ala teoria dela posizione giuridica. Torino: G. 

Giappichelli, 1952, p. 43, traduziu-se. No original lê-se: “[...] la condizione in cui si trova un termine 

giuridico individuato nei confronti di uno o più altri termini ad esso contrapposti, valuata alla stregua 

delle rispettive possibilità di intervento diretto nell’altrui sfera di autonomia giuridica, e costituente 

presupposto di una serie indeterminata di atti e rapporti giuridici concreti”. 
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eles788. Diferenciam-se, assim, por sua natureza e conteúdo, das relações e situações 

jurídicas, não podendo, outrossim, ser confundidas com a relação estabelecida entre direito 

subjetivo e dever, pois nesta não se verifica uma intervenção direta e jurídica na esfera 

jurídica alheia789. 

No caso do direito de retenção, contudo, embora se verifique a intervenção direta 

na esfera jurídica alheia, fato é que tal intervenção não altera juridicamente a posição do 

devedor, que continua a ter direito à reivindicação. O direito de retenção, como se sabe, em 

nada afeta o direito do devedor em receber a coisa, porém apenas difere tal entrega para 

momento posterior. Assim, entende-se que a relação estabelecida pelo direito de retenção 

não se enquadra nos limites estabelecidos pelo autor como necessários à classificação das 

posições jurídicas autonomamente. 

Ainda no tocante à teoria das posições jurídicas ou situações jurídicas subjetivas 

como preferem alguns autores, deve-se precisar se o direito de retenção se enquadra 

autonomamente790 na noção de direito subjetivo ou se deve ser categorizado sob o âmbito 

de alguma das outras situações jurídicas ativas. 

Em primeiro lugar, é preciso afastar a concepção do direito de retenção como mera 

faculdade. Conforme dispõe Torrente791, as faculdades constituem manifestações do direito 

subjetivo não dotadas de autonomia e que, por isso, extinguem-se com a cessação do 

direito subjetivo principal. No caso do direito de retenção, se é certo que este não pode 

subsistir sem a posse ou sem o crédito, não se vislumbra qual desses dois institutos seria o 

elemento principal ao qual subordinado o direito de retenção, o que indica serem aqueles 

antes elementos deste do que este decorrência daqueles. Ademais, o direito de retenção 

comporta meios de extinção autônomos e independentes da posse ou do crédito, o que 

demonstra não haver a necessária ligação entre uns e outros a fim de caracterizar-se esse 

instituto como mera faculdade decorrente da posse ou do crédito. 

Em segundo lugar, a noção de direito subjetivo não é inequívoca ou unânime. 

Conforme explicam os autores792, várias foram as correntes erigidas a respeito do assunto.  

_______________ 
788 OFFIDANI, Alessandro Mariano. Contributo ala teoria dela posizione giuridica. Torino: G. 

Giappichelli, 1952, p. 67. 
789 OFFIDANI, op. cit., p. 45-47. 
790 E não como mera decorrência da posse. 
791 TORRENTE, Andrea. Manuale di diritto privato. 9ª ed. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1975, p.  62. 
792

LUMIA, Giuseppe. Principios de teoria e ideologia del derecho. Madrid: Debate, 1973, p. 98-99. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed, 8. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 251-

253. NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 303-
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A primeira, teoria da vontade, encabeçada por Savigny e Windscheid, identificava-

o com uma manifestação de vontade juridicamente protegida, uma esfera de autonomia 

reconhecida ao sujeito de direitos. Sofreu críticas, pois há casos em que a vontade é 

irrelevante para a existência e exercício do direito, bem como há outros entes que não 

poderiam expressar validamente sua vontade e a quem são reconhecidos direitos. 

Uma segunda corrente, denominada teoria do interesse, criada por Jhering, define o 

direito subjetivo como interesse juridicamente protegido e também foi criticada por não 

considerar todos os casos em que se reconhecem direitos subjetivos. 

Jellinek e Del Vecchio, então, fundaram uma teoria mista ou eclética, pela qual o 

direito subjetivo era definido como um interesse tutelado pelo ordenamento mediante a 

atribuição de um poder à vontade individual.  

Kelsen, por sua vez, inaugura uma corrente mais formalista, que aproxima o direito 

subjetivo do objetivo, já que o identifica com o poder de exigir o dever jurídico, ou seja, 

um reflexo do dever jurídico imposto a outrem por meio de sanções793.  

Seja qual for a teoria adotada, tem-se que o direito de retenção se adequa à noção 

de direito subjetivo que tutela, pois trata-se de interesse juridicamente protegido, previsto 

em lei, que é exercido com base na vontade humana. 

Além das teorias clássicas, é preciso citar ainda a importante contribuição de 

Miguel Reale794 que, após analisá-las, define a situação jurídica subjetiva como a 

“possibilidade de ser, pretender ou fazer algo, de maneira garantida, nos limites atributivos 

das regras de direito”, qualificando especificamente o direito subjetivo como a situação 

jurídica subjetiva que implique “a possibilidade a uma pretensão, unida à exigibilidade de 

uma prestação ou de um ato de outrem”, desde que haja, entre elas, certa 

proporcionalidade. 

De forma semelhante, Moreira Alves795 conceituou o direito subjetivo como “um 

poder, atribuído pela norma jurídica, e tutelado pela ordem jurídica, de exigir de outrem 

                                                                                                                                                    
305. RIBEIRO, Darci Guimarães. Perspectivas epistemológicas do direito subjetivo. Revista da 

AJURIS, Porto Alegre, v. 38, n. 121, p. 119-145, mar. 2011. ALVES, José Carlos Moreira. Direito 

subjetivo, pretensão e ação. Revista de Processo, v. 12, n. 47, p. 109-123, jul./set. 1987. SOUZA, Silma 

Marlice Zorub. Ensaio sobre direito subjetivo e situação jurídica. 1978. Dissertação de mestrado - 

FDUSP. São Paulo, 1978, p. 2-6. 
793 LOPES, José Reinaldo Lima. 6. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado 

social de Direito. In: FARIA, José Eduardo [org.]. Direitos humanos, direitos sociais e justiça. 2. 

tiragem da 1. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 113-143, cit. p. 114. 
794 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed, 8. tiragem. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 259. 
795

ALVES, op. cit., p. 113. 
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um determinado comportamento”, necessariamente correlato a um dever e, portanto, 

violável796.  

Menezes Cordeiro, resgatando o nível significativo-ideológico da teoria de 

Savigny, mas não presindindo da tecnicidade do conceito de Jhering, define o direito 

subjetivo como a “permissão normativa específica de aproveitamento de um bem”797. 

Pois bem. O direito de retenção, como já apresentado, exerce mera função de 

garantia. A obrigação de quitação do débito decorre do direito de crédito surgido para o 

retentor com a realização de despesas ou prejuízos sofridos, porém não como contraponto 

do direito de retenção. Assim, em um primeiro momento, e à luz dos ensinamentos de 

Miguel Reale e Moreira Alves, poder-se-ia crer defensável a noção de que o jus retentionis 

não passaria de mera posição jurídica ativa exercida pelo retentor em face do devedor, sem 

qualquer posição passiva (dever) contraposta. 

Contudo, é preciso ter em conta, inicialmente, que há proporcionalidade entre a 

pretensão (garantia) gerada ao retentor e o ato exigido do credor (abstenção). 

É de se ponderar, outrossim, que mesmo se não se considerar que o direito de 

retenção cria obrigação contraposta ao credor, certo é que surge para este um dever de 

abstenção (reconhecido como dever jurídico contraposto ao direito subjetivo por Moreira 

Alves798) ou mesmo um estado de sujeição (também situação jurídica subjetiva passiva), 

pois deve respeitar o exercício do direito de retenção. 

Ademais, nos termos da lição de Moreira Alves799, deve-se considerar que o direito 

de retenção, embora não dependa da colaboração do titular do dever para ser exercido (o 

que o aproximaria da figura do direito potestativo), pode, contudo, ser violado, não só pelo 

devedor, mas como por qualquer terceiro, o que o reaproxima da categoria de direito 

subjetivo. 

Ainda que assim não fosse, de acordo com a concepção de Manuel Andrade800, a 

_______________ 
796 Também acentua a noção de poder no conceito, deixando de lado a consideração de interesse ANDRADE, 

Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: Almedina, 1983, v. 1, p. 7-10. 
797 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2012, v. 1, p. 893. 
798

ALVES, José Carlos Moreira. Direito subjetivo, pretensão e ação. Revista de Processo, v. 12, n. 47, p. 

109-123, jul./set. 1987, cit. p. 115-116. 
799 Ibidem, p. 120. 
800 ANDRADE, op. cit., p. 3. A saber: “E assim definir-se-á o direito subjetivo como a faculdade ou o poder 

atribuído pela ordem jurídica a uma pessoa de exigir ou pretender de outra um determinado 

comportamento positivo (fazer) ou negativo (não fazer), ou de por um acto de sua vontade – com ou sem 

formalidades - , só de per si ou integrado depois por um acto da autoridade pública (decisão judicial) 
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noção de direito subjetivo abrange também os direitos ditos potestativos, o que novamente 

possibilitaria enquadrar o direito de retenção nessa categoria. 

Além disso, o direito de retenção gera para o retentor posições jurídicas diversas. 

Além do poder801 de prolongar validamente a posse, o que gera indiretamente também a 

faculdade de invocar a tutela possessória, tem o retentor ainda o poder de exercer o direito 

de retenção em face de terceiros que venham a demandar a restituição do bem ou 

pretendam executá-lo, a faculdade de usar o bem para quitação do débito, conforme acima 

defendido, bem como tem a faculdade de fazer executar o bem retido, conforme previsto 

no já criticado art. 594 do Código de Processo Civil. 

Destarte, múltiplas são as situações jurídicas subjetivas (ou posições jurídicas ou 

faculdades que constituem a esfera de liberdade referenciada por Lumia) criadas pelo 

direito de retenção, demonstrando tratar-se, pois, de verdadeiro direito subjetivo. 

Nesse ponto, é importante trazer à baila a opinião de alguns outros autores. 

Lumia802 adere a um conceito dito moderno, o qual decompõe o direito subjetivo 

em dois conceitos: licitude e pretensão. Licitude, pois garante-se uma esfera lícita de 

atuação da autonomia privada constituída por diversas faculdades reconhecidas ao agente. 

Pretensão, pois reconhece-se ao titular o poder de suscitar a tutela jurídica de seu direito 

quando sua esfera de liberdade é violada. 

Pontes de Miranda803 estabelece que do direito subjetivo devem surgir uma ou mais 

pretensões, que qualifica como o poder de exigir alguma prestação. 

Oliveira Ascensão804, por sua vez, qualifica-o como “a afectação jurídica dum bem 

à realização dum ou mais fins de pessoas individualmente consideradas”, diferenciando-o 

dos “poderes”, que seriam elementos não autônomos destes. 

Essas concepções, de alguma forma, relacionam-se com a função operacional do 

                                                                                                                                                    
produzir determinados efeitos jurídicos que se impõem inevitavelmente a outra pessoa (adversário ou 

contraparte)”.  
801 A referência é feita a “poder” como a criação de efeitos pelo exercício da vontade do sujeito e não como 

uma decorrência da função normativa exercida pelo sujeito de forma indisponível conforme definido por 

Miguel Reale (REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed, 8. tiragem. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 262). 
802 LUMIA, Giuseppe. Principios de teoria e ideologia del derecho. Madrid: Debate, 1973, p. 99-100. A 

esta concpeção adere NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2004, p. 301. 
803 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012, t. 11: Direito das coisas, p. 59. 
804 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direitos reais. Lisboa: Centro Est. Dir. Civil, Ed. Univ. Lisboa, 1971, p. 

44. 



200 

 

direito subjetivo reconhecida por Tercio Sampaio Ferraz Junior. Segundo o autor, o direito 

subjetivo abarcaria um conjunto de modalidades relacionais e serviria para auxiliar o 

jurista a operacionalizar relações jurídicas reguladas por normas, descritas de forma 

sintética805. Com base na teoria de Ross806, pois, o autor entende que o direito subjetivo 

surge como uma expressão genérica utilizada para designar todas as faculdades exercidas 

ou outorgadas a um determinado sujeito de direitos. Assim, no exemplo dado por Ross, 

denomina-se direito de propriedade o conjunto de todas as posições jurídicas (faculdades, 

deveres, liberdades, etc.) reconhecidas ao seu titular, de forma a facilitar a operação do 

Direito. 

Adotando-se esta teoria, pois, é preciso concluir se ao retentor é concedido apenas 

o poder de reter o bem ou se lhe é conferido um plexo de posições jurídicas, a fim de 

caracterizar um verdadeiro direito subjetivo. 

Segundo L. Miguel Vasconcelos807, o titular do direito de retenção teria duas 

faculdades: a primeira, de recusar licitamente a devolução da coisa (poder de permanecer 

na posse), e a segunda, de executar o bem e ser pago preferencialmente aos demais 

credores pelo valor da coisa (poder). A estas, pode-se acrescentar as demais posições, 

ativas e passivas, acima elencadas, o que demonstra, nesse sentido, tratar-se o direito de 

retenção de verdadeiro direito subjetivo. 

Essa solução, pautada na doutrina, atende não só às posições dos doutrinadores 

clássicos do direito de retenção, como também à atual perspectiva do direito de retenção, 

expressamente qualificado como direito real – e, portanto, subjetivo – em diversos 

ordenamentos estrangeiros. 

_______________ 
805 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 150-154, 170. 
806 ROSS, Alf. Tû-tû. São Paulo: Quartier Latin, 2004. ROSS, Alf. Sobre el derecho y la justicia. Buenos 

Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1977, p. 164-183. 
807 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 314-315. 
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7.4  CONCLUSÃO PARCIAL 

A imprecisão acerca da natureza jurídica do direito de retenção, resolvida em 

outros ordenamentos, como o português, em que já se definiu tratar-se de garantia real808, 

permanece no ordenamento brasileiro. 

Não há, como já exposto, consenso entre os doutrinadores pátrios, bem como é 

conflitante a jurisprudência. Confiram-se alguns exemplos:  

DIREITO DE RETENÇÃO; TEM CARÁTER REAL, SENDO OPONIVEL AO 

TERCEIRO ADQUIRENTE, AINDA QUE A AQUISIÇÃO HAJA SIDO 

FEITA EM HASTA PÚBLICA. 

[...] Sou dos que entendem, em consonância com a lição de Carvalho de 

Mendonça (J.X.), Paulo de Lacerda, Ouro Preto, Silva Costa, Olavo de Andrade, 

Afonso Fraga e Arnoldo de Medeiros, que o direito de retenção tem caráter real 

e, assim, é oponível ao terceiro adquirente, pouco importando que a aquisição 

tenha sido feita em hasta pública. 

Por outro lado, o § único do art. 383 do Código de Processo Civil sòmente 

restringir a defesa, na imissão de posse, à nulidade manifesta do documento 

produzido, quando o processo não é intentado, como no caso vertente, contra 

terceiro detentor da coisa. Isto posto, conheço do presente extraordinário e lhe 

dou provimento, para que sejam admitidos e processados os embargos da 

recorrente. (RE nº 41368, Rel. Min. Ribeiro da Costa, Tribunal Pleno, STF, j. 

20/07/1962) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. INIDONEIDADE. O MANDADO DE 

SEGURANÇA NÃO E O MEIO PRÓPRIO DE SE GARANTIR O DIREITO 

DE RETENÇÃO PROCLAMADO EM AÇÃO DO CONSTRUTOR. [...]. 

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 

[...]. Tenho para mim, com efeito, [...] residente que, sôbre ser inadmissível a via 

[mandado de segurança] eleita pelo recorrente para a garantia do direito [de 

retenção] que invoca, [...], a verdade é que, como aduz o magistrado em sua 

informação, não podia êle sobrepor seu direito pessoal, contra terceiros, ao 

direito real da Fazenda Nacional sôbre o imóvel questionado.” (grifou-se) 

(Recurso ordinário em Mandado de Segurança nº 16060, Rel. Min. Barros 

Monteiro, Primeira Turma, STF, j. 04/09/1967) 

 

A distinção entre direitos reais e pessoais não perdeu sua importância histórica, 

porém é preciso ponderar que se trata de mera classificação abstrata realizada para facilitar 

a operacionalização do direito.  

Ora, as classificações jurídicas, como se sabe, servem ao propósito de 

operacionalização de uma ciência, permitindo assim que o jurista, recorrendo a estas 

_______________ 
808 MARTINEZ, Pedro Romano; PONTE, Pedro Fuzeta da. Garantias de cumprimento. 5. ed. Coimbra: 

Almedina, 2006, p. 226-227. VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das garantias. Coimbra: 

Almedina, 2010, p. 313. MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca 

voluntária face ao direito de retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 

79. 
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categorias, identifique elementos e efeitos próprios ou semelhantes entre diversos 

institutos.  

Não se trata, contudo, de diferenciação absoluta ou estanque, o que abre azo, 

conforme visto acima, à identificação de diversas figuras intermediárias, dentre as quais se 

inclui também o direito de retenção, já que se trata tanto de direito que garante uma 

prestação pessoal do devedor, quanto de instituto centralizado na posse e cujo exercício 

dela depende. 

O direito de retenção, pois, contém várias das clássicas características atribuídas 

aos direitos reais, a saber: recai sobre coisas apropriáveis; é exercido diretamente sobre o 

bem, sem qualquer interferência do devedor, já que decorre exclusivamente da lei; bem 

como tem caráter absoluto. Ademais, em certa medida, pode-se inclusive reconhecer que 

há sequela, pois, como decorrência da posse legítima que esse direito garante, o retentor 

pode servir-se dos interditos possessórios, inclusive em face do proprietário.  

Há também, em certa medida, direito de preferência, conforme demonstrado no 

item 6.2.2.1.8, bem como é possível entrever alguns efeitos da ambulatoriedade, 

decorrentes do reconhecimento de sua oponibilidade erga omnes. 

Não obstante, embora efetivamente detenha diversas características próximas aos 

direitos reais de garantia, sendo assim reconhecido pela doutrina clássica e pelas modernas 

legislações estrangeiras809, entende-se que há, hoje, diversos obstáculos ao reconhecimento 

da natureza real do instituto no ordenamento brasileiro, o que não deixa de merecer 

críticas. 

Em primeiro lugar, a despeito dos diversos critérios doutrinários elencados, extrai-

se do direito brasileiro o critério da publicidade e da tipicidade como elementos centrais da 

identificação dos direitos reais.  

O princípio da publicidade é previsto expressamente no art. 1.227 do Código Civil. 

Ocorre, contudo, que não há nenhum julgado dos Tribunais Superiores ou previsão na Lei 

de Registros Públicos que determine a averbação de direito de retenção para seu exercício. 

_______________ 
809 Em Portugal, afirmam que após a alteração do Código Civil o direito de retenção assumiu feição 

nitidamente real: MARTINEZ, Pedro Romano; PONTE, Pedro Fuzeta da. Garantias de cumprimento. 

5. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 229. VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das 

garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 313.  
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A publicidade, no direito de retenção, é dada pela própria posse, inclusive com relação aos 

imóveis, o que contraria a previsão do Código Civil810. 

Ademais, apenas consideram-se direitos reais aqueles assim previstos 

expressamente pela legislação pátria. Isso não quer dizer que o rol de direitos reais 

reconhecidos no Brasil encerre-se nas figuras previstas no art. 1.225. Há outras previsões 

esparsas que também instituem novos direitos reais, como, por exemplo, o art. 17, §1º, da 

Lei n° 9.514/97.  

No caso, porém, não há qualquer disposição legal que assim classifique o direito de 

retenção, não se admitindo, portanto, o reconhecimento de sua natureza real no 

ordenamento brasileiro, já que o princípio da tipicidade811, de ordem pública812, veda a 

concessão de eficácia real com base apenas no costume ou na autonomia privada813.  

É de se ponderar, ademais, que o retentor não exerce propriamente nenhum dos 

clássicos poderes concedidos ao proprietário. Não pode dispor da coisa senão com 

autorização judicial e, classicamente, não usa e nem goza do bem, embora, como já 

mencionado, tal proibição tem sido, com razão, relativizada em nome do princípio da 

socialidade e da funcionalização do direito. 

Observe-se, nesse sentido, que a própria legislação pátria evitou confundir o direito 

de retenção com outras garantias reais. São tratados, assim, em capítulos diversos do 

Código Civil e do Código de Processo Civil. 

Vale notar, nesse sentido, que a menção ao direito de retenção junto às garantias 

reais, no art. 129, inciso III, da Lei de Falências, embora possa trazer dúvida, não permite 

extrair a vontade do legislador em compará-los. Isso porque a própria Lei n° 11.101/2005 

diferencia as figuras no art. 83, em que as garantias reais aparecem em segundo lugar na 

ordem da classificação dos créditos na falência, enquanto o direito de retenção, em 

dispositivo especial, aparece em quarto lugar.  

_______________ 
810 É importante consignar, nesse sentido, que a não-registrabilidade do direito de retenção apenas afeta o seu 

reconhecimento como direito real, porém não impede, conforme será indicado no item 8.1.4, que se 

reconheça o caráter absoluto desse instituto, já que a publicidade é dada pela própria posse. 
811 Não se ignoram as críticas que são feitas ao princípio da tipicidade dos direitos reais (ASCENSÃO, José 

de Oliveira. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: Minerva, 1968. TEPEDINO, Gustavo. Temas de 

direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 144-145.), porém se entende que o princípio é 

reconhecido majoritariamente pela doutrina nacional, parecendo ter sido adotado no próprio Código 

Civil. Ademais, eventual enfrentamento dessas críticas desborda os limites deste trabalho. 
812 TEPEDINO, op. cit., p. 143. 
813 LEITÃO, Luis Manuel Teles de Menezes. Direitos reais. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 23. 
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Por fim, é importante mencionar que Bunazar814, ao analisar as doutrinas 

contrapostas de Menezes Cordeiro e Oliveira Ascensão, já sinalizou para a importância 

central da opção normativa na classificação de um direito subjetivo como real ou pessoal. 

Conforme bem expõe o autor: 

A qualificação do direito subjetivo como direito real depende da conjugação dos 

elementos presentes na definição de J. O. Ascensão com a decisão sistemática de 

assim o qualificar: qualquer deles isoladamente é insuficiente para tanto. 

Para ele, então, os direitos reais nada mais são do que “direitos absolutos 

qualificados normativamente como direitos subjetivos reais, inerentes a uma coisa e 

funcionalmente dirigidos a afetar vantagens intrínsecas desta ao titular815”.  

No caso do direito de retenção, estão presentes inúmeras características próprias 

dos direitos reais, inclusive a imediatidade da relação com a coisa, porém não há no 

ordenamento brasileiro, ao contrário do movimento verificado hodiernamente na 

Europa816, qualquer indicação consistente da opção normativa de assim tratar o direito de 

retenção, o que impede que o intérprete assim o classifique sem que haja alteração 

legislativa. O direito de retenção é, pois, no Brasil, direito pessoal. 

7.5  DIREITO DE RETENÇÃO E DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO 

Estabelecidos os limites em que pode o direito objeto desse estudo ser invocado e a 

sua natureza jurídica, é importante dedicar algumas breves considerações acerca de sua 

relação com o direito internacional privado. Isso porque a definição da regra de conexão 

aplicável ao direito de retenção, via de regra, é ligada à concepção acerca de sua natureza 

jurídica817, demonstrando a pertinência da abordagem do tema nesse final de capítulo. 

_______________ 
814  BUNAZAR, Maurício. Obrigação propter rem: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Atlas, 2014, p. 

31-33. 
815  Ibidem, p. 33 
816  Vale anotar que Júlio Gomes já considerava que a natureza do direito de retenção variaria de acordo com 

o ordenamento considerado, sendo certo que ainda haveria ordenamentos europeus, como o italiano, que 

não admitiriam o reconhecimento do caráter real desta garantia . GOMES, Júlio. Do direito de retenção 

(arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 4. 
817 NUYTS, Arnaud. Le droit de rétention en droit international privé : quelques observations sur le rôle de la 

loi de l’obligation, de la loi réelle, et de la loi di lieu d’exécution. Revue générale de droit civil belge, 

n.1992/1, p. 30-54, jan./fev. 1992. Disponível em 

http://www.dipulb.be/fileadmin/user_files/arnauddroitretentionrgdc.pdf, acessado pela última vez em 

12.11.2015, às 10:14h. 
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Ademais, embora a questão tenha passado despercebida por muitos dos autores 

clássicos que trataram do tema do direito de retenção, foi, contudo, objeto de estudo por 

parte de Gaultier818, López de Haro819, Guillouard820, Butera821, Ramponi822 e Medeiros da 

Fonseca823. O primeiro desses autores identifica três possíveis sistemas para a solução dos 

conflitos de leis.  

O primeiro, defendido por Laurent824, segundo o qual a regra de conexão deveria 

ser verificada diante de cada caso concreto. Assim, caso ligado ao um contrato, aplicar-se-

ia a lex loci contractus, caso ligado à sucessão, a regra aplicável a esta matéria. Contudo, 

Gaultier reputa esse sistema inconveniente, porquanto seria pautado numa visão muito 

restrita do direito de retenção, que não admitiria sua aplicação como princípio geral fora 

dos casos previstos em lei.  

O segundo sistema preza a aplicação de regas de conexão diversas caso se trate de 

bens imóveis (lex rei sitae) e caso trate-se de bens móveis (abrindo-se três hipóteses: lei do 

domicílio do proprietário, lei do lugar onde se encontrem os bens no momento em que a 

restituição é demandada e, preferencialmente, lei do local onde ocorreu o fato gerador do 

direito de retenção)825.  

Houve, ainda, quem defendeu aplicável a lei do local onde se concluiu o fato 

jurídico que dá causa à garantia826.  

Por fim, o terceiro sistema citado por Gaultier como mais aplicado pela doutrina e 

preferido pelo autor, defende a aplicação da lex rei sitae em qualquer caso827. 

                                                                                                                                                    
Sobre os reflexos da distinção entre direitos reais e pessoais no direito internacional privado ver também 

LOPES, Miguel Maria de Serpa. Comentários à lei de introdução ao código civil. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1959, v. 2, p. 159-163. 
818 GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 225-227. 
819 LÓPEZ DE HARO, Carlos. El derecho de retención. Madrid: Reus, 1921, p. 177-179. 
820 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 318-328. 
821 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 506-508. 
822 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

317-319. 
823 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

320-322. 
824 LAURENT, F. Le droit civil international. Paris : A. Marescq, Ainé, 1881, t. 7, p. 486-488. 
825 RAMPONI, op. cit., p. 317-319. 
826 FIORE, Pasquale. Diritto internazionale privato: principii per risolvere i conflitti tra le leggi civili – 

commerciali – giudiziare – penali di stati diversi. 4. ed. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinense, 

1904, v. 2, p. 299-301. 
827 Filiam-se também a esta corrente LÓPEZ DE HARO, Carlos. El derecho de retención. Madrid: Reus, 

1921, p. 177-179. BUTERA, op. cit., p. 508. GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement 

et du droit de rétention : livre III, titre XVII du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 

325-328. 
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Butera e Medeiros da Fonseca ainda citam uma quarta opinião, segundo a qual 

deveria variar a lei aplicável, segundo a lide fosse travada entre os contratantes ou se 

pretendesse exercer a retenção em face de um terceiro828. 

Como se vê, é grande também nesse ponto a controvérsia envolvendo o conflito de 

leis e o direito de retenção. 

Assim, passa-se a analisar a aplicação do direito de retenção em lides dotadas de 

algum elemento de transnacionalidade829, ou seja, nos conflitos que possuam algum 

vínculo com mais de um ordenamento jurídico e que reclamam a determinação prévia da 

jurisdição competente a decidi-los, da lei a eles aplicável, bem como da forma como 

eventual decisão judicial será executada, matérias de direito internacional privado. 

Nesses casos, interessa, particularmente, definir quando poderá o direito de 

retenção ser invocado em ações que versem sobre fatos plurilocalizados. O foco do 

presente item, portanto, não recairá em definir qual a autoridade competente para conhecer 

do pedido. 

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n° 4.657/1942, 

com a alteração de nomenclatura efetuada pela Lei n° 12.376/10), nesse tocante, estabelece 

como leis aplicáveis: (i) a do domicílio do casal, quanto ao regime de bens (art. 7º, §4º); 

(ii) a da situação dos bens, para regular as relações a eles concernentes (art. 8º); (iii) a do 

domicílio do proprietário, quanto ao transporte de bens (art. 8º, §1º); (iv) a do domicílio do 

possuidor, no caso do penhor (art. 8º, §2º); (v) a do local da constituição das obrigações 

para regê-las (art. 9º); (vi) do local do domicílio do de cujus ou ausente, para reger a 

sucessão (art. 10); e (vii) a lei brasileira, para regular a sucessão de bens de estrangeiros 

situados no país quando mais benéfica ao cônjuge supérstite ou aos filhos brasileiros (art. 

10, §1º). 

Diante desse contexto, cabe analisar a qual regra de conexão deverá se submeter o 

direito de retenção: se àquela prevista às obrigações em geral ou se àquela aplicável aos 

bens, dado que o instituto que estudamos possui ligação com esses dois grandes capítulos 

do Direito Civil.  

_______________ 
828 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 507. FONSECA, Arnoldo 

Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 321. 
829 RAMOS, André de Carvalho. Direito internacional privado de matriz legal e sua evolução no Brasil. 

Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 42, n. 137, p. 89-113, mar. 2015. 
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Antes, porém, é necessário resolver conflito de qualificação a fim de estabelecer 

qual a regra de conflito espacial de leis aplica-se ao caso, conflito este que resulta tanto da 

generalidade ou amplitude das regras que regem o conflito de leis830, como também da 

imprecisão ou hibridez do direito de retenção. 

A qualificação, conforme explica Dolinger831, consiste no processo de classificação 

de um fenômeno fático entre as categorias técnico-jurídicas criadas pelo Direito, a fim de 

se estabelecer qual regime jurídico ser-lhe-á aplicado. Trata-se, portanto, de etapa prévia à 

determinação da regra de conexão, porquanto tais regras incidem de acordo com a 

categoria jurídica na qual qualificado o suposto fático (obrigações, bens, direito de família, 

etc.). Ou seja, antes de saber se é a lei da situação do imóvel ou a lei do local a constituição 

da obrigação que regerá a hipótese fática, é necessário enquadrá-la como direito real ou 

obrigacional, para que seja invocada a correta regra de conexão. 

A qualificação pode variar entre os ordenamentos, o que gera conflitos832. Assim, o 

que é tratado como direito real num ordenamento, por exemplo, pode ser tratado como 

direito pessoal em outro, o que acaba por diferenciar a regra de conexão a ser invocada 

num e noutro caso. 

Para resolver esse clássico conflito de qualificação, a doutrina elencou três 

possíveis critérios: (i) o recurso à lex fori; (ii) o recurso à lex causae; e (iii) o recurso à lei 

mais próxima ou a conceitos autônomos e universais833. O primeiro critério surge como 

regra geral do direito internacional brasileiro, tendo como exceção a lex causae com 

relação aos bens e às obrigações834. O último critério, consistente na busca pela lei mais 

próxima à situação fática, contudo, é bastante criticado pela doutrina. 

Assim, caso o direito brasileiro qualifique o direito de retenção como uma relação 

obrigacional e, no direito francês, tratar-se de direito real, haverá um conflito de 

qualificação, que será regulamentado pela lex causae. 

_______________ 
830 Sobre as críticas ao método conflitual que ainda hoje informa o direito internacional privado ver RAMOS, 

André de Carvalho. Evolução histórica do direito internacional privado e a consagração do 

conflitualismo. Revísta de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión, Asunción, año 3, n. 5, 

p. 423-446, mar. 2015. 
831 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 

369-370.   
832 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Comentários à lei de introdução ao código civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1959, v. 2, p. 158. TORRENTE, Andrea. Manuale di diritto privato. 9ª ed. Milano: Dott. 

A. Giuffrè Editore, 1975, p.  49. 
833 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 

374-377. 
834 Ibidem, p. 380.   
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Contudo, é preciso observar que esse não é o único problema ligado à qualificação 

do direito de retenção no direito brasileiro. Além do tradicional conflito de qualificações 

entre ordenamentos diversos, que se denomina doravante de externo, há ainda uma 

complicação adicional, porquanto caberá ao juiz brasileiro também escolher a qual regra de 

qualificação se submeterão os institutos brasileiros, havendo, portanto, um conflito interno 

de qualificação, o que torna mais complexa a tarefa de identificação da lei aplicável. 

O conflito interno de qualificações surge porquanto as regras de direito 

internacional privado no Brasil são erigidas com base em categorias muito amplas (família, 

sucessões, bens, obrigações), o que dá azo a eventuais dúvidas com relação à categorização 

de um instituto jurídico sob a égide de uma ou outra dessas categorias amplíssimas 

empregadas na LINDB. Caberá, pois, ao juiz, antes mesmo de verificar a existência de um 

conflito externo, resolver o conflito interno, a fim de eleger a regra apta a realizar a 

qualificação no âmbito do direito brasileiro: se a lei referente à situação do bem ou aquela 

do local onde constituída a obrigação.  

A questão não é destituída de importância prática. Considere-se um contrato de 

depósito firmado na França, mas cujo bem que vem a causar despesas ao depositário está 

situado no Brasil. Será de grande relevância, nesse caso, saber qual será a regra de 

qualificação empregada pois, caso aplicada a regra de qualificação prevista no art. 8º da 

LINDB, o direito de retenção deverá submeter-se às regras de conexão brasileiras; caso 

aplicada a regra inscrita no art. 9º, o direito de retenção será considerado direito real por 

aplicação do direito francês, o que alterará a regra de conexão. 

É preciso saber, então, qual desses critérios de qualificação prevalecerá perante o 

direito internacional privado brasileiro, sendo três os resultados possíveis do conflito 

interno entre regras de qualificação: (i) aplica-se a norma prevista no art. 8º, referente aos 

bens, em todos os casos; (ii) aplica-se a norma prevista no art. 9º, referente às obrigações, 

em todos os casos; e (iii) aplica-se uma ou outra regra de qualificação, a depender do caso 

concreto. 

A questão não é abordada pelos autores nacionais que enfrentaram o tema do 

direito de retenção e há, como esperado, grande debate na doutrina estrangeira acerca do 

caso, focado especialmente na natureza jurídica reconhecida ao instituto. Esse debate, 

contudo, não é, a princípio, transponível para o Brasil, dada a especial configuração do 

direito de retenção em nosso ordenamento. 
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Como já visto, o direito de retenção aqui não segue nem o modelo tradicional 

francês, que mencionava o instituto de forma esparsa na parte referente aos contratos, e 

nem mesmo segue o novo modelo europeu, consistente na elaboração de capítulos 

específicos na legislação civil para tratar dessa garantia. Por aqui, temos regras esparsas 

relativas aos contratos, combinadas com uma regra geral referente à posse. 

Para solução do conflito interno brasileiro quanto à qualificação, então, parece mais 

razoável a aplicação do princípio da proximidade835, criticado pela doutrina para a 

resolução do conflito externo de qualificação, mas que guarda relevância e adequação 

neste segundo caso. Isso porque, havendo dificuldade de classificação do instituto no 

direito interno, deve-se verificar a qual categoria pré-estabelecida ele mais se aproxima, 

possibilitando-se, assim, a identificação da regra de qualificação aplicável. 

Partindo dessa primeira conclusão, tem-se que, no Brasil, o direito de retenção, 

como direito acessório de garantia, nasce, via de regra, no seio de relações jurídicas 

obrigacionais, seja por aplicação das regras específicas a cada contrato, seja por aplicação 

da regra geral prevista no art. 1.219 do Código Civil.  

Nesses casos, havendo relação jurídica obrigacional prévia entre as partes, o direito 

de retenção sempre terá como regra de qualificação a lei do local onde foi concluído o 

negócio, nos termos do art. 9º da LINDB. 

Isso porque o elemento principal a ser considerado nessa hipótese é a obrigação, 

uma vez que o direito de retenção nasce subordinado a ela, como consequência ou efeito de 

sua inexecução. Ademais, a tutela jurídica deve recair sobre a confiança das partes836, 

sendo certo que a possibilidade de exercício de direito de retenção pode influenciar a 

conclusão ou as condições de contratação de determinada obrigação. Assim sendo, deve-se 

evitar que uma das partes seja surpreendida com a concessão de direito de retenção sem 

que pudesse ao menos antever a possibilidade de exercício desse direito837. 

_______________ 
835 PINHEIRO, Luís de Lima. Direito internacional privado. 2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2005, 

v.1, p. 296. 
836 Sobre o princípio da confiança e sua aproximação às figuras decorrentes ou influenciadas pela boa-fé, ver 

CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2011, p. 1234-1251. Sobre a importância da segurança à teoria do crédito, consultar PINOT, Pierre. Essai 

d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et Durand-Auzias, 

1908, p. 1-8, 227-230. 
837 NUYTS, Arnaud. Le droit de rétention en droit international privé : quelques observations sur le rôle de la 

loi de l’obligation, de la loi réelle, et de la loi di lieu d’exécution. Revue générale de droit civil belge, 

n.1992/1, p. 30-54, jan./fev. 1992. Disponível em 

http://www.dipulb.be/fileadmin/user_files/arnauddroitretentionrgdc.pdf, acessado pela última vez em 

12.11.2015, às 10:14h. 
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É importante ressaltar que não se nega a importância central da posse ao direito de 

retenção, porém o que se procura evidenciar é que, nesses casos, em relação à aplicação 

das normas a ele referentes, o elemento de qualificação mais próximo é a confiança das 

partes ao realizarem determinado negócio jurídico, dado que o direito de retenção é apenas 

garantia acessória do principal e visa tutelar o correto cumprimento das obrigações 

negociais838. O mesmo pode-se dizer com relação à exceptio non adimpleti contractus, com 

a qual o direito de retenção não se confunde, porém que tem origem e regime semelhantes, 

sendo certo que a regra de conexão invocada para o exercício da exceptio, ainda que em 

obrigação de dar, jamais pautar-se-ia na situação do bem, mas sim na relação negocial da 

qual nasce. 

Outrossim, ainda que o direito de retenção possa vir a interferir em esfera jurídica 

alheia (p. ex., os credores do devedor que procuram executar o bem retido), é certo que a 

finalidade primordial desse instituto perante o direito brasileiro é de garantia da execução 

escorreita do contrato, não assumindo caráter real como estabelecido acima e, portanto, 

não prevalecendo, assim, o seu aspecto possessório. 

O direito de retenção, ademais, não visa à modificação permanente do status 

possessório ou da titularidade do bem, motivo pelo qual não faria sentido impor-se, 

também nos casos em que surge por ocasião de obrigação firmada entre as partes, o regime 

referente aos bens, que encontra sua razão de ser na territorialidade e na soberania do 

Estado em disciplinar os bens nele situados839. 

Além disso, é importante destacar que tal conclusão não conflita com a menção 

anterior à origem legal do direito de retenção propriamente dito. Embora não integre o 

sinalagma, como direito acessório mantém com ele estreita relação de garantia, sendo 

_______________ 
838 Luís Pinheiro, nesse sentido, informa que o regime da posse não abrangeria “tudo aquilo que respeita à 

detenção de uma coisa no quadro e entre as partes de uma relação meramente obrigacional”. (PINHEIRO, 

Luís de Lima. Direito internacional privado. 2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2005, v.1, p. 265). 

Irineu Strenger, outrossim, reconhece que vários podem ser os ângulos pelos quais podem ser analisadas 

as relações jurídicas que envolvem bens (STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. 3. ed. São 

Paulo: LTr, 1996, p. 639). 

 Nesse sentido, é preciso também lembrar a posição de Maria Helena Diniz (DINIZ, Maria Helena. Lei de 

introdução ao código civil brasileiro interpretada: Lei de introdução às normas do direito brasileiro, de 

acordo com a Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 321), que 

invocando o art. 165 do Código Bustamante, estabelece que as obrigações ex lege, pois serem 

consequências de uma relação jurídica principal, “regular-se-ão pela mesma lei que disciplina a relação 

principal”, tal como defendemos com relação ao direito de retenção propriamente dito. 
839 BASSO, Maristela. Curso de direito internacional privado. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 189. 

DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada: Lei de introdução às 

normas do direito brasileiro, de acordo com a Lei n. 12.376, de 30 de dezembro de 2010. 16. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 316-318. 
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possível considerar que a lei que regula o contrato (seja bilateral ou unilateral) é também a 

lei que origina o direito de retenção840.  

É de se ponderar, igualmente, que o direito de retenção não pode ser considerado, 

para fins de escolha do critério de qualificação, como mera obrigação não convencional, 

que segue a lei do local do ato ou fato (já que a causa em si de seu exercício é o crédito, 

bem como o inadimplemento de débito surgido no curso do contrato), mas, sim, um direito 

acessório que surge por conta e com base no contrato firmado. É, assim, um dos aspectos 

da obrigação841, submetendo-se, portanto, à mesma lei que a regula. 

Essa regra de qualificação, que no Brasil está explicitada no art. 9º da LINDB, 

aplica-se a todo caso de direito de retenção ligado a uma obrigação, seja qual for a 

justificativa para o exercício desse direito (seja conexidade material ou jurídica). 

Verificado, pois, que o direito de retenção surge no bojo de uma relação obrigacional, é 

importante que se relegue à lei do local da constituição da obrigação a qualificação do 

direito de retenção e a consequente aplicação da regra de conexão competente a indicar a 

lei aplicável. 

Note-se, assim, que sempre que o direito de retenção surgir no bojo de uma relação 

obrigacional, para o direito brasileiro será qualificado de acordo com a lei do local onde a 

obrigação foi constituída. Volvendo ao exemplo acima mencionado, caso constituída a 

obrigação em Portugal, aplicar-se-á a regra prevista no art. 9º da LINDB quanto à 

qualificação, sendo então o direito considerado como garantia real. A partir disso, aplicar-

se-á a regra de conexão prevista no art. 8º da LINDB, indicando como lei aplicável a lei 

brasileira, local onde o imóvel se situa. 

Ao contrário, caso constituída no Brasil a obrigação, será invocada a regra de 

conexão prevista na própria LINDB para as obrigações (art. 9º): (i) por não constituir o 

instituto no Brasil direito real842 e (ii) também por aplicação do mesmo raciocínio acima 

_______________ 
840 STRENGER, Irineu. Direito internacional privado. São Paulo: LTr, 1996, p. 681. 
841 STRENGER, op. cit., p. 681. Nesse sentido, de se considerar que a lei reguladora de obrigação “é que 

determina a solidariedade dos devedores, quer seja ella resultante da mesma lei, quer da convenção; dela 

também depende o beneficio da divisão entre co-devedores; e dela ainda os efeitos decorrentes dos 

contractos como a extensão da culpa, as perdas e damnos e as exceções de que pode o devedor lanças 

mão, por isso que umas e outras fazem parte da relação jurídica obrigacional”. (BEVILAQUA, Clóvis. 

Principios elementares de direito internacional privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, p. 

353). 
842 Não se está de acordo com NUYTS, Arnaud (NUYTS, Arnaud. Le droit de rétention en droit international 

privé : quelques observations sur le rôle de la loi de l’obligation, de la loi réelle, et de la loi di lieu 

d’exécution. Revue générale de droit civil belge, n.1992/1, p. 30-54, jan./fev. 1992. Disponível em 

http://www.dipulb.be/fileadmin/user_files/arnauddroitretentionrgdc.pdf, acessado pela última vez em 
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introduzido quanto à escolha da regra de qualificação843, já que a norma brasileira utiliza 

os mesmos critérios para escolha das regras de qualificação e conexão. Logo, será aplicada 

a lei brasileira para resolução da controvérsia. 

Por outro lado, caso o direito de retenção seja invocado por aquele  que não mantém 

vínculo obrigacional com o devedor, por aplicação exclusiva do art. 1.219 do Código Civil 

brasileiro, deve-se, então, recorrer às regras de qualificação referentes aos bens, pois, nesse 

caso, o direito de retenção prevalece como consequência da posse844. 

Assim, por exemplo, é o caso do depositário judicial, ou ainda daquele que entra na 

posse do bem por entender, erroneamente, porém de boa-fé, tratar-se de res nullius e 

realiza benfeitorias, ou qualquer outro possuidor que não mantenha relação obrigacional 

com o demandante. Caso invoquem o direito de retenção, este será qualificado de acordo 

com a lei da situação do bem, a qual, nos termos do art. 8º da LINDB, também rege a 

escolha da regra de conexão.  

É importante ressaltar que essa escolha não depende da conclusão a que chegamos 

acerca da natureza jurídica do direito de retenção e nem esta reflete. Como restou bem 

demonstrado nos itens precedentes, não há possibilidade de qualificar-se o direito de 

retenção como direito real perante o atual ordenamento brasileiro. Não obstante, é certo 

que a posse recebe tratamento semelhante aos direitos reais em nosso Código Civil, sendo 

regulados no mesmo Livro. Assim sendo, não havendo relação obrigacional anterior, o 

elemento mais próximo da situação apto a resolver o conflito de qualificações interno é a 

posse, o que atrai a incidência da regra de qualificação prevista no art.8º da LINDB. 

Destarte, sendo indevidamente ocupado imóvel pertencente a estrangeiro no Brasil 

e nele realizadas benfeitorias indenizáveis, aplicam-se as regras de qualificação e conexão 

previstas no art. 8º da LINDB, indicando-se a lei brasileira como aplicável ao julgamento 

do caso. De forma oposta, caso brasileiro ocupe, de boa-fé, imóvel na França, dever-se-á 

                                                                                                                                                    
12.11.2015, às 10:14h) quando defende que a natureza jurídica do instituto não deve influir a regra de 

conexão aplicável. Isso porque as consequências decorrentes de tal classificação ultrapassam o mero 

âmbito obrigacional e acabam gerando efeitos certos e perenes em face de terceiros, o que altera 

substancialmente a ligação axiológica desse instituto, que se torna muito mais próximo ao princípio da 

territorialidade. 
843 Sobre a aplicação da regra de conexão mais próxima ao caso ou da valoração axiológica dos possíveis 

elementos de conexão, ver STRENGER, Irineu. Lacunas da lei em direito internacional privado. Revista 

do direito do comércio e das relações internacionais, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 129-143, 1989. 
844 BEVILAQUA, Clóvis. Principios elementares de direito internacional privado. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1934, p. 332. 
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aplicar a regra do art. 8º para sua qualificação, remetendo-se a escolha da regra de conexão 

às normas de direito internacional privado francês. 

Resolvido o critério de qualificação interno do direito de retenção, é importante 

ainda tecer algumas observações quanto ao conflito de leis no tocante à matéria. 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que por “lei aplicável” entende-se todo o 

ordenamento jurídico do país indicado e não apenas previsão legal específica. O direito de 

retenção, portanto, poderá ser regulado por previsão expressa contida naquela lei, por 

cláusula geral ou mesmo por aplicação de princípios gerais do direito ou analogia ao caso 

concreto. 

Não importa, pois, o locus da previsão legal do direito de retenção no ordenamento 

que se tem como aplicável; o que importa é a constatação de que aquele ordenamento é que 

regulará a concessão de direito de retenção. O critério que se utiliza apenas indica qual será 

o ordenamento jurídico adequado para analisar a existência do direito de retenção, porém a 

regra de conexão não limita qual a regra de direito material a ser aplicada na resolução do 

caso. 

Assim, caso o direito aplicável seja o brasileiro, porquanto a obrigação tenha sido 

constituída no Brasil, poder-se-ia ver reconhecido o direito de retenção ao comodatário, 

ainda que não haja no Código Civil previsão expressa nesse sentido, conforme concluiu-se 

anteriormente neste estudo. Da mesma forma, caso um mandatário tenha sofrido prejuízo 

por conta da posse de bem do mandante, embora a regra de conexão baseie-se no fato de a 

obrigação ter sido constituída no Brasil, todo o ordenamento, inclusive com recurso à 

analogia, pode ser invocado para apreciação do caso. 

Observe-se, ademais, que a matéria referente ao direito de retenção encontra-se, a 

nosso ver, incluída no que os autores denominam de matéria de fundo ou substância da 

obrigação845, a qual abrange também seus efeitos846, sendo regulada, pois, pelo art. 9º da 

LINDB, ao contrário das questões externas, que compreendem a capacidade das partes e a 

forma de celebração. 

_______________ 
845 PINHEIRO, Luís de Lima. Direito internacional privado. 2. reimpressão. Coimbra: Almedina, 2005, 

v.2, p. 209. RODAS, João Grandino. Elementos de conexão do direito internacional privado brasileiro 

relativamente às obrigações contratuais. In: RODAS, João Grandino [coord.]. Contratos internacionais. 

3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 19-65. 
846 BEVILAQUA, Clóvis. Principios elementares de direito internacional privado. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1934, p. 345-349. 
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Em segundo lugar, é preciso observar que, de acordo com a solução aqui delineada, 

o direito de retenção ficará sujeito a duas regras de conexão diversas no ordenamento 

brasileiro, por conta de sua atual configuração. 

Em terceiro lugar, todas as regras antes examinadas referem-se à determinação da 

qualificação ou da lei aplicável, mas não se confundem com a indicação do procedimento 

adequado para execução. É importante ressaltar que a escolha da lei aplicável ao exercício 

do direito de retenção em determinada hipótese não se confunde com a determinação da 

forma como esse direito será exercido. 

Isso quer dizer que para que o direito de retenção possa ser judicialmente 

reconhecido, ainda que em fase de execução de sentença, é preciso que a lei aplicável à 

resolução da lide principal preveja tal aplicação. Prevendo tal aplicação, a lei do local onde 

será executada a sentença é que determinará a forma como esse direito será exercido. 

Assim sendo, se o Brasil apenas executa sentença estrangeira que determine a 

devolução de bem, o direito de retenção só poderá ser oposto em vias de embargos de 

execução, conforme previsto no Código de Processo Civil, e apenas se a legislação 

aplicada à lide principal admitir.  

Essa conclusão não contraria o previsto no art. 8º da Convenção Interamericana 

sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado (Decreto n° 1.979/96)847, no art. 6º 

da Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos 

Arbitrais Estrangeiros (Decreto n° 2.411/97)848, e no art. 24 do Protocolo de Las Leñas 

(Decreto n° 6.891/2009)849, pois o direito de retenção, por ser garantia derivada da situação 

fática principal, é direito acessório e dependente do principal. Não se vislumbra como 

compatibilizar a utilização de lei diversa na fase de execução para reconhecimento do 

direito de retenção, o que, vale frisar, não se confunde com a possibilidade de aplicação da 

lei brasileira para que determine a fase processual ou a tramitação dos embargos de 

retenção, por exemplo. 

_______________ 
847 In verbis: “Art. 8º. As questões prévias, preliminares ou incidentes que surjam em decorrência de uma 

questão principal não devem necessariamente ser resolvidas de acordo com a lei que regula esta última”. 
848  In verbis: “Art. 6º. Os procedimentos, inclusive a competência dos respectivos órgãos judiciários, para 

assegurar a eficácia das sentenças, laudos arbitrais e decisões jurisdicionais estrangeiros, serão regulados 

pela lei do Estado em que for solicitado o seu cumprimento”. 
849  In verbis: “Os procedimentos, inclusive a competência dos respectivos órgãos jurisdicionais, para fins de 

reconhecimento e execução das sentenças ou dos laudos arbitrais, serão regidos pela lei do Estado 

requerido”. 
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Ressalte-se, não se está aqui a vedar a oposição de embargos de retenção quando da 

execução de sentença estrangeira. Pelo contrário, são eles admitidos, pois previstos na lei 

brasileira, que rege o procedimento da execução. O que ocorre, contudo, é que, no 

procedimento dos embargos, só poderá ser reconhecido o direito de retenção de acordo 

com a lei que regula a lide principal (seja brasileira ou estrangeira), por se tratar de 

garantia acessória ao principal, o que se coaduna, inclusive, com o previsto no Protocolo 

de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria contratual (art. 12, item 2, 

Decreto n° 2.095/96)850.  

Em seguida, é preciso lembrar também que as questões relativas à tutela da posse 

do retentor851 ou, eventualmente, ao registro do direito de retenção (nos casos em que a lei 

aplicável assim preveja) submetem-se à lei do local em que o bem está situado, nos termos 

do art. 8º da LINDB852. Assim, ainda que um depositário exerça o direito de retenção com 

base na lei do local de constituição da obrigação, poderá recorrer às ações possessórias 

apenas se cumpridos os requisitos previstos na legislação brasileira, caso o bem aqui se 

encontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
850 In verbis: “2. As demandas sobre obrigações de garantia de caráter pessoal ou para a intervenção de 

terceiros podem ser propostas perante o tribunal que estiver conhecendo a demanda principal”. 
851  LOPES, Miguel Maria de Serpa. Comentários à lei de introdução ao código civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Freitas Bastos, 1959, v. 2, p. 164. 
852  LOPES, op. cit., p. 160. 
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8 EFEITOS 

Definidas quais são as características e a natureza jurídica do direito de retenção, 

deve-se estabelecer quais são os efeitos reconhecidos a esse instituto, analisando-os de 

forma crítica e compatível com o ordenamento brasileiro.  

Nesse sentido, interessará abordar especificamente a importante discussão acerca 

de sua oponibilidade, bem como os direitos e deveres do retentor, com especial atenção à 

possibilidade de utilização do bem retido, tradicionalmente negada ao retentor, mas cuja 

proibição merece ser revista. 

8.1  OPONIBILIDADE A TERCEIROS 

É este um dos efeitos mais debatidos acerca do direito de retenção, tendo sido 

formuladas a seu respeito as mais diversas teorias: algumas defendem sua inoponibilidade 

a terceiros, outras, sua ampla oponibilidade, e há também diversas teorias intermediárias. 

Como apresenta Elékes853, é justamente por conta da falta de consenso acerca deste 

ponto que surgiram as mais diversas correntes sobre a natureza jurídica do instituto. Não 

obstante, entende-se que, embora a oponibilidade seja característica inerente dos direitos 

reais, não se trata de efeito a eles exclusivo854, pois há muito já se reconhece que há 

direitos obrigacionais oponíveis erga omnes855, motivo pelo qual a definição sobre a 

natureza jurídica do objeto deste estudo e de seus efeitos deve ser realizada de forma 

independente.  

_______________ 
853 ELÉKES, André. De quelques différences dans l´application du droit de rétention d´après la 

jurisprudence française et allemande. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1929, p. 

123. 
854 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 46-47. GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta 

conforme a la doctrina y la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, 

traduzido da 7ª edição italiana, p. 457-458. LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3: Fontes das Obrigações, Contratos, p. 152-153.  
855 TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil. 4. ed. São Paulo: Método, 2012, v. 4: Direito 

das Coisas, p. 12-13. VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 6. reimp. 10. ed. 

Coimbra: Almedina, 2009, v. 1, p. 172-174. NANNI, Giovanni Ettore. Contratos coligados. In: LOTUFO; 

NANNI [coords.]. Teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 224-294, cit. p. 235, 244. 
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Nicolas856 ilustra bem esta questão ao afirmar que: 

[...] creio que se confundem caracteres que deveriam ser objeto de duas questões 

completamente distintas, pois empregam-se como sinônimas expressões que têm 

um significado jurídico diferente; e [creio] que não se deve mais confundir o 

gênero e a espécie, o particular e o geral, o princípio e uma de suas 

consequências. Sem dúvida, o direito real é oponível aos terceiros, é uma das 

consequências de seu caráter; mas a proposição inversa não é necessariamente 

verdadeira, e, na minha opinião, um direito pode ser oponível a terceiros sem ser 

um verdadeiro direito real, pois a oponibilidade é somente um dos efeitos da 

realidade. 

Importante, então, o estudo da oponibilidade do direito de retenção. 

8.1.1  O que é oponibilidade? 

Antes de adentrar na discussão acerca da eficácia do instituto objeto deste estudo, é 

primordial que se compreenda o que exatamente é “oponibilidade”, pois apenas definido o 

conceito de oponibilidade é que será possível investigar, com segurança, a eficácia do 

direito de retenção. Muitos autores, por exemplo, reconhecem que esse instituto pode ser 

exercido em face do adquirente do bem retido, porém seria tal característica uma evidência 

de sua eficácia absoluta ou antes tratar-se-ia de mera hipótese de substituição subjetiva do 

polo passivo, permanecendo a eficácia do direito de retenção inter partes? 

Luciano de Camargo Penteado, em seu estudo sobre o Direito das Coisas, define a 

oponibilidade como a possibilidade de um direito ser invocado para fora da situação 

jurídica que o configura857. Outro trabalho do autor bastante elucidativo sobre o tema858 

também deve ser analisado, pois embora concentre-se em estudar a questão dos terceiros e 

da oponibilidade com foco no campo contratual, pode ser analogicamente aplicado também 

ao caso da retenção, cuja constituição decorre de ato jurídico stricto sensu. 

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, segundo Penteado, terceiro é todo 

_______________ 
856 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

172, traduziu-se. No original: “[...] je crois que l’on confond des caracteres qui devraient faire l’objet de 

deux questions complétement distinctes, parce que l’on emploie comme synonymes des expressions qui 

ont um sens juridique différent, et qu’il ne faut pas plus confondre que le genre et l’espèce, le particulier 

et le general, le príncipe et l’une de ses conséquences. Sans doute, le droit réel est opposable aux tiers, 

c’est l’une des conséquences de com caractere; mais la proposition inverse n’est pas nécessairement vraie, 

et, à mon avis, um droit peut être opposable aux tiers sans être un vrai droit réel, parce que l’opposabilité 

n’est que l’un des effets de la réalité” (grifos do autor). 
857 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 81. 
858 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin,   

2007. 
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aquele sujeito de direitos que não é parte859; não participa da formação do contrato (plano 

da existência e da validade) e nem vem a ser a ele integrado logo após sua conclusão (ex. 

contratos com terceiro a declarar). Terceiros seriam, então, aqueles excluídos do contrato e 

também da relação contratual, pois são, a princípio, imunes a seus efeitos860. 

O terceiro é então conceituado de acordo com três visões. Em sentido positivo, o 

terceiro seria o “sujeito de direitos interessado no cumprimento substancial do conteúdo da 

relação jurídica, mas que não integrou o contrato no momento de sua formação e tampouco 

imediatamente na fase de adimplemento861”. Em sentido amplo, aquele excluído da relação 

contratual e, em sentido estrito, aquele que tem uma situação jurídica afim à relação 

contratual862. 

Várias seriam as classificações de terceiros. Haveria aqueles que seriam 

impropriamente chamados de terceiros, pois constituiriam objeto do contrato (nos 

contratos com terceiro a declarar ou promessa de fato de terceiro, por exemplo), e os 

terceiros propriamente ditos, que eventualmente podem integrar a relação contratual no seu 

campo de eficácia (ex. cessionário, sucessor da parte, etc.). 

De acordo com o autor, então, a oponibilidade caracterizar-se-ia quando “uma 

posição jurídica contratual, de alguma maneira, confronta-se com outra posição alocada no 

patrimônio de terceiro863”. Seria, portanto, a possibilidade de produção de efeitos em 

outras relações jurídicas864 e, consequentemente, de entrar em conflito com esta, 

prevalecendo865. 

Importante compreender que, adotando as conclusões de Massimo Bianca, o autor 

acaba por relacionar a oponibilidade a uma causa de preferência na tutela de um contrato 

_______________ 
859 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin,   

2007, p. 42. De acordo com Nanni, o conceito de terceiro, por essência, é negativo, corresponde a todos 

que não se enquadram no conceito de parte dado (NANNI, Giovanni Ettore. Contratos coligados. In: 

LOTUFO; NANNI [coords.]. Teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 224-294, cit. p. 

240). 
860 PENTEADO, op. cit., p. 205. NANNI, op. cit., p. 236-239. 
861 PENTEADO, op. cit., p. 206. 
862 Como expõe Nanni (op. cit., p. 240-241) a noção de terceiro é abrangente e desigual, já que abarca 

pessoas com diferentes ou nenhum interesse sobre a relação jurídica. 
863 PENTEADO, op. cit., 49. De igual modo, Nanni (op. cit., p. 241) qualifica a oponibilidade como “uma 

manifestação de eficácia, significativa da projeção do direito subjetivo, de qualquer direito subjetivo, em 

relação a terceiros”.  
864 PENTEADO, op. cit., 103. 
865 Confira-se trecho elucidativo sobre o tema: “A oponibilidade significa que determinados direitos 

decorrentes do vínculo contratual podem ser opostos a outros direitos de sujeitos que não são parte da 

relação primitiva, preferindo em relação àqueles”. (Ibidem, p. 50). 
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sobre outro866.  

E essa causa de preferência seria um efeito decorrente não do contrato por si só, 

mas de outros instrumentos previstos no ordenamento867, os quais seriam capazes de 

emprestar-lhe excepcionalmente tal característica. Algumas das formas de conferir 

oponibilidade a uma relação jurídica seriam868: o registro imobiliário; o registro de títulos e 

documentos, como o da cessão de crédito ou assunção de dívida; a tradição ou posse de 

documentos. 

De acordo ainda com o autor, a oponibilidade no sistema brasileiro pode aparecer 

como um poder formativo ou uma imunidade869. No primeiro caso, enquadrar-se-ia o 

direito de preferência. O segundo manifestar-se-ia na impossibilidade de alegar-se o 

desconhecimento do contrato e de seu conteúdo. 

A oponibilidade apareceria com maior nitidez nos negócios jurídicos de direito das 

coisas870, ou seja, naqueles orientados à aquisição de uma posição jurídica de direitos das 

coisas, como a posse ou um direito real871. 

Por sua vez, a oponibilidade é também tema de importante obra de Duclos872, sendo 

ali definida como “a qualidade reconhecida a um elemento da ordem jurídica pela qual ele 

irradia indiretamente fora de seu círculo de atividade direta”. Seria, assim, uma técnica 

jurídica utilizada para conectar o elemento oponível ao meio jurídico em geral e não 

somente às partes873. 

De acordo com o doutrinador francês874, a oponibilidade teria um objeto, um efeito 

e dois sujeitos: um ativo (aquele que opõe o seu direito) e um passivo (aquele a quem se 

opõe o direito). 

_______________ 
866 PENTEADO, Luciano de Camargo. Efeitos contratuais perante terceiros. São Paulo: Quartier Latin,   

2007, p. 165-166. 
867 Ibidem, p. 174: “Para  a oponibilidade, é sempre necessário um plus, uma ostensividade formal do 

conteúdo da relação jurídica”. 
868 Ibidem, p. 103-107, 167-170. 
869 Ibidem, p. 174-175. 
870 Ibidem, p. 175. 
871 Ibidem, p. 90. 
872 DUCLOS, José. L’opposabilité : essai d’une théorie générale. Paris : Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1984, p. 22, tradução livre. 
873 Em seu prefácio à obra de Duclos, Didier Martin menciona também que a oponibilidade exerceria uma 

função de relação, de mediação entre o particular e o coletivo, já que consiste na irradiação ou propagação 

de elementos jurídicos voluntários ou impostos pela ordem jurídica a uma determinada relação para fora 

do círculo em que surgem ou a que se sujeitam, quer dizer, do âmbito ordinário de sua aplicação. 
874 DUCLOS, op. cit., p. 22. 
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O objeto875 consistiria no que é oposto: um direito, um fato, um ato jurídico, uma 

situação jurídica, etc. 

O efeito876, que permite caracterizar a oponibilidade, seria necessariamente 

indireto. Quer dizer, o efeito deve atingir não somente as pessoas diretamente ligadas ao 

elemento jurídico considerado, mas também as que estão fora dessa relação, os terceiros. A 

determinação do sentido e da amplitude deste efeito indireto dependerá da natureza e do 

elemento jurídico no caso concreto, mas, em geral, o efeito indireto é definido pelo autor 

como “o dever de todas as pessoas de ter ciência de tudo que existe ao seu entorno e de se 

abster de eventualmente atentar contra estes elementos”.  

O doutrinador parte do princípio de que os homens são interdependentes, logo, um 

indivíduo não pode agir ignorando as posições jurídicas e os direitos dos demais. Assim, 

Duclos conclui que todo fato, ato, direito ou situação por sua própria existência se propaga 

no meio social.  

Acerca dos sujeitos da oponibilidade877, o autor define que as partes ativas (ou 

diretamente ligadas ao elemento jurídico) são os sujeitos ativos da oponibilidade, enquanto 

que os terceiros compõem seus sujeitos passivos. E, neste sentido, o que importa para seu 

estudo é a oponibilidade de atos das partes aos terceiros que não estão diretamente 

vinculados ao elemento jurídico878. 

Nesse ponto, o autor define o que entende por terceiros879: todos aqueles estranhos 

ao círculo de atividade direta de um elemento jurídico. Essa estranheza ao elemento 

jurídico, prossegue o autor, pode ser caracterizada pela não participação do indivíduo na 

criação do elemento oponível e também pela estrutura deste último. São exemplos de 

terceiros, assim, aqueles que não fizeram parte da convenção e aqueles que não são 

titulares do direito subjetivo (real) oponível. Nos direitos pessoais, por outro lado, o 

devedor está incluído no círculo direto da obrigação, não sendo um terceiro. 

A figura da qual o autor se utiliza para ilustrar seu conceito pode ser assim traçada:  

 

_______________ 
875 DUCLOS, José. L’opposabilité : essai d’une théorie générale. Paris : Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1984, p. 22-23. 
876 Ibidem, p. 23-24. 
877 Ibidem, p. 24-25. 
878 Vale esclarecer que Duclos refere-se genericamente a “elemento jurídico” em sua obra como forma de 

abranger não somente direitos subjetivos, mas também atos, fatos e situações jurídicas, uma vez que adota 

uma concepção ampla de oponibilidade, reconhecendo-a a todas esta categorias. 
879  DUCLOS, op. cit., p. 25-26. 
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    Figura 1. Definição de terceiros para Duclos880 

 

 

 

 

 

  

 

A partir dessas definições, Duclos estabelece dois conceitos relacionados à eficácia 

jurídica881: a oponibilidade, a qual consiste na extensão indireta de um elemento jurídico 

em face de terceiros; e a relatividade, que limita os efeitos do elemento aos sujeitos diretos, 

ou seja, àqueles que com ele possuem uma relação imediata.  

Nesse sentido, conclui o autor, todos os elementos jurídicos seriam, em princípio, 

relativos e oponíveis, já que os terceiros só devem sofrer seus efeitos indiretos. Quer dizer, 

todos produziriam alguns efeitos somente inter partes e outros efeitos que indiretamente 

irradiariam para fora daquela relação imediata, afetando também terceiros. Num contrato, 

por exemplo, o direito à prestação somente existiria inter partes, mas o direito a ver 

respeitado o contrato vincularia erga omnes. 

Essa conclusão decorre do fato de o autor adotar uma concepção ampla de 

oponibilidade, abrangendo toda e qualquer interação de um elemento jurídico com o 

mundo exterior às partes às quais ele nasceu originalmente vinculado. O próprio 

conhecimento daquele elemento já ensejaria o reconhecimento de alguma oponibilidade. 

Seria um erro ainda, segundo essa concepção, confundir relatividade e 

inoponibilidade, pois relatividade e oponibilidade, na concepção ampla adotada pelo autor, 

poderiam conviver, já que com o fenômeno de socialização do Direito qualquer fato, ato, 

direito ou situação pode ser conhecido pelo terceiro e deve ser por ele respeitado, ainda que 

não precise ativamente participar de sua realização.  

A oponibilidade também não seria mera exceção à relatividade e a diferença entre 

estas duas situações repousaria no fato de a derrogação da relatividade importar a extensão 

_______________ 
880  Legenda: E.j. = elemento jurídico; as setas brancas representam os efeitos diretos do elemento jurídico. 
881 DUCLOS, José. L’opposabilité : essai d’une théorie générale. Paris : Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1984, p. 26-27. 
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da eficácia direta de um elemento jurídico aos terceiros, ao passo que a oponibilidade 

limitar-se-ia à irradiação indireta de efeitos deste elemento. 

Graficamente, ter-se-ia: 

Figura 2. Conceito de oponibilidade como reflexo indireto 

dos efeitos jurídicos 

Figura 3. Conceito de derrogação da relatividade para 

Duclos 

 

 

 

 

 

 

  

 

Percebe-se, portanto, que a concepção de oponibilidade de Duclos é bastante 

ampla. O autor defende em sua obra, em suma, que a oponibilidade, como princípio, 

guarnece os elementos jurídicos, já que, com o desenvolvimento da vida em sociedade, não 

seria mais possível pretender restringir os efeitos de um dado elemento somente às partes 

diretamente envolvidas, ignorando-se as alterações produzidas no ambiente social882. 

A oponibilidade aparece, assim, como uma qualidade jurídica autônoma da qual, 

em tese, todos os fatos, atos, direitos ou situações seriam virtualmente dotados883. Diz-se 

virtualmente, pois, na prática, sua eficácia limitar-se-ia a alguns casos, sendo que em 

outros prevaleceria o interesse superior de terceiros. Essa limitação prática seria balizada884 

pela ciência (no sentido de conhecimento, não se confundindo com o consentimento) ou 

pela possibilidade de conhecimento da existência do elemento jurídico pelo terceiro que 

deve respeitá-lo885, em atenção ao princípio da segurança jurídica que deve informar o 

ordenamento. Isso não quer dizer que o sujeito que pretende opor o seu elemento jurídico 

deva sempre fazer a difícil prova da ciência inequívoca pela parte contrária e a 

caraterização da má-fé do terceiro, mas antes apenas do cumprimento dos requisitos legais 

voltados a dar aos terceiros a possibilidade de conhecimento daquele elemento.  

_______________ 
882 Nesse sentido, ver também a interpretação ampliativa que o autor faz da oponibilidade quanto aos atos 

jurídicos convencionais (DUCLOS, José. L’opposabilité : essai d’une théorie générale. Paris : Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1984, p. 49-52). Somente o efeito diretamente querido pelos 

contratantes (a criação de direitos e obrigações executáveis) seria relativo; o efeito indireto do contrato 

(como o dever de respeitar sua existência) não. 
883  DUCLOS, op. cit., p. 29. 
884  Ibidem, p. 29-30. 
885  Ibidem., p. 30. 
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Ademais, ao analisar a oponibilidade de fatos jurídicos886, o doutrinador reconhece 

que a posse pode ser oposta a terceiros e, assim, defendida, por fazer parte da realidade 

social sendo, a princípio, impossível alegar o seu desconhecimento. 

De tudo quanto foi exposto até o momento, retiram-se as seguintes conclusões: a 

oponibilidade verifica-se quando certos efeitos do elemento jurídico podem ser opostos aos 

terceiros, quais sejam, àqueles que não participaram da constituição daquele elemento e 

nem com ele mantêm uma relação imediata, como no caso dos impropriamente chamados 

terceiros que integram o contrato como partes por expressa disposição dos contratantes 

originários. Qualquer outro indivíduo que venha a integrar a relação jurídica originária ou 

com ela tenha contato ao longo de sua existência são os verdadeiros terceiros. 

A oponibilidade, portanto, diz respeito ao campo de eficácia de um direito ou ao 

âmbito de repercussão de seus efeitos. 

Além disso, o conceito e o âmbito de aplicação da oponibilidade vêm cada vez 

mais sendo expandidos, dadas as inúmeras relações interpessoais que caracterizam a 

sociedade de consumo. De sua concepção clássica como elemento somente dos direitos 

reais, dos quais continua a ser característica inata, vem sendo reconhecido a uma gama 

cada vez maior de situações, inclusive aos direitos pessoais, não mais servindo como único 

elemento diferenciador dessas duas categorias. 

Assim sendo, as conclusões expostas abaixo a respeito da oponibilidade do direito 

de retenção em nada influenciarão o estudo de sua natureza jurídica, mas são 

extremamente importantes do ponto de vista prático. 

Antes de iniciar-se propriamente o estudo da oponibilidade do direito de retenção, 

contudo, confira-se algumas outras opiniões sobre o assunto. 

De acordo com Tartuce e Simão887, existe a oponibilidade erga omnes, quando o 

direito pode ser invocado contra todos os membros da coletividade. 

Francisco Amaral888, por sua vez, defende que uma relação jurídica tem eficácia 

absoluta quando seu titular pode exercer erga omnes o direito subjetivo nela contido e 

eficácia relativa quando o direito é exercido somente em face de uma ou mais pessoas 

_______________ 
886 DUCLOS, José. L’opposabilité : essai d’une théorie générale. Paris : Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1984, p. 40. 
887 TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Direito civil. 4. ed. São Paulo: Método, 2012, v. 4: Direito 

das Coisas,  p. 6.  
888 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 172. 
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determinadas ou determináveis. 

Antunes Varela889 explica que os direitos que somente operam inter partes, 

vinculam apenas os sujeitos da relação, valendo, em princípio, “somente a favor do credor 

e contra o devedor”. Muito didaticamente, o autor exemplifica a abrangência dessas 

considerações com alguns exemplos. Assim, descreve que o direito de propriedade 

adquirido por alguém se impõe a todos os adquirentes posteriores do bem, a todos os 

titulares de direitos pessoais de gozo sobre a coisa, a todos os credores do antigo 

proprietário, a todos os possuidores e detentores do bem e todos que possam vir a se 

apoderar da coisa. Da mesma forma, o credor hipotecário exerce seu direito contra todos os 

futuros adquirentes do imóvel, contra todos os credores comuns do proprietário e também 

em face dos credores privilegiados cuja garantia não prevaleça sobre a dele. 

Por outro lado, o titular de um direito de crédito não veria seu direito prevalecer 

sobre o terceiro adquirente do bem e nem sobre os demais credores do proprietário. 

8.1.2  Teorias acerca da eficácia do direito de retenção 

As primeiras correntes erigidas a respeito do direito de retenção defenderam seu 

caráter pessoal e, com isso, também sua total inoponibilidade a terceiros. Autores como 

Troplong, Rauter, Larombière890 e Laurent891, dentre outros, embasaram tal opinião em 

argumentos892 de cunho (i) histórico, mantendo a tradição romana, já que a exceptio doli 

era exceção pessoal893; (ii) racional, pois o jus retentionis seria completamente destituído 

de direito de sequela e de preferência, extinguindo-se com a mera perda da posse; e (iii) 

legal894, pois não haveria na legislação qualquer norma que  evidenciasse a vontade do 

legislador em submeter terceiros ao direito do retentor. 

Para essa corrente, portanto, o direito de retenção somente seria oponível ao 

_______________ 
889 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 6. reimp. 10. ed. Coimbra: Almedina, 

2009, v. 1, p. 167-168. 
890 Todos citados na obra de Medeiros da Fonseca (FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 

3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 250). 
891 LAURENT, F. Principes de droit civil français. 3ème ed. Paris: A. Maresq, 1878, t. 29, p. 329. 
892 FONSECA, op. cit., p. 250-251. 
893 AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. Le droit de rétention en droit marocain. Casablanca: Université 

Hassan II, 1988, p. 18. 
894 LAURENT, op. cit., p. 327. 
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devedor, comumente identificado como proprietário do bem, e a ninguém mais895. 

Decker, por exemplo, ao negar eficácia real ao direito de retenção, entende também 

que não seria, em geral, oponível a terceiros, apenas ao devedor e a seus sucessores. 

Admite, contudo, uma exceção a essa regra, quando o referido direito fosse exercido pelo 

vendedor896. 

Em comentário à Lei de locação, Biasi Ruggiero897 entende que o direito de 

retenção apenas poderia ser oposto ao adquirente do imóvel caso o contrato de locação 

contivesse cláusula expressa nesse sentido e estivesse devidamente registrado, o que 

demonstra a opinião do autor contrária à oponibilidade inata desse direito. 

Contrariando esse posicionamento, houve autores que optaram por defender 

posições intermediárias entre a oponibilidade absoluta e relativa do direito de retenção.  

Bonelli898 foi um deles. Para o doutrinador italiano, o direito de retenção seria 

ordinariamente pessoal, produzindo efeitos apenas inter partes, porém quando o crédito 

surgisse ligado a um direito de propriedade, a retenção assumiria, excepcionalmente, um 

caráter real, sendo, então, oponível a terceiros.  

Opinião semelhante foi adotada por Bianchi899, para quem “erra portanto quem 

afirma de modo absoluto que o direito de retenção pode ser oposto a terceiros, como quem 

de modo absoluto o nega [tal eficácia]”. O autor menciona diversas hipóteses em que o jus 

retentionis seria excepcionalmente oponível erga omnes quando ligado ao exercício de 

algum direito real. 

Nenhuma dessas correntes intermediárias, contudo, pode prevalecer. No caso de 

Bonelli, o único exemplo que cita, o do vendedor que pode recusar a entrega da coisa 

alienada até receber seu preço, trata-se, na verdade, de hipótese de aplicação da exceptio 

_______________ 
895 Sem posicionar-se quanto à natureza jurídica da retenção, Saint-Bonnet defendeu a ineficácia do instituto 

em face de terceiros (SAINT-BONNET, M. Nouveau dictionnaire de droit français : à l'usage de tout le 

monde. 2. tiragem. Paris : A. Durand et Pedone Lauriel, 1872, p. 521). Garbasso também entende 

inoponível o direito de retenção a terceiros (GARBASSO, Carlo-Luigi. Il diritto di ritenzione ed il 

precario nella legislazione italiana. Torino: San Giuseppe, 1883, p. 99-100). 
896 DECKER, Joseph de. Étude sur le droit de rétention. Bruxelles: Ferdinand Larcier, 1909, p. 38. 
897 RUGGIERO, Biasi. Das benfeitorias – art. 35. In: OLIVEIRA, Juarez de [coord.]. Comentários à lei de 

locação de imóveis urbanos: Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 259-

265, cit. p. 261. 
898 BONELLI, Gustavo. Del fallimento: commento al Codice di Commercio. 3a ed. Milano: Francesco 

Villardi, 1938, vol. 1, p. 551, nota 2. 
899 BIANCHI, Emilio. Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale. 2a ed., Napoli: E. 

Marghieri, 1916, p. 69-70, traduziu-se. No original: “Erra pertanto chi afferma in modo assoluto che il 

diritto di ritenzione ouò essere opposto ai terzi, como chi in modo assoluto lo nega; [...]”.  
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non adimpleti contractus. Por sua vez, Bianchi faz referência a figuras em que se exerce o 

dito “direito de retenção contratual” e não o direito de retenção propriamente dito, único 

reconhecido autonomamente pelo ordenamento. 

Muito mais numerosos são aqueles que defendem a oponibilidade do direito de 

retenção a terceiros, em maior ou menor escala. Esses autores, vale reforçar, tanto 

partidários do reconhecimento da realidade desse direito quanto de sua pessoalidade, 

entendem que a função de garantia do instituto apenas seria atingida se fosse reconhecida 

sua eficácia absoluta900. 

Isso porque, caso contrário, poderia o devedor, por exemplo, simuladamente alienar 

o bem a um terceiro, que obteria sua devolução sem maiores empecilhos, já que o direito 

de retenção não poderia ser contra ele exercido. O pretenso adquirente, então, poderia 

entregar a coisa novamente ao devedor, fraudando a finalidade de garantia que o direito de 

retenção cumpre atualmente. 

Nesse sentido, Montessori afirma que na Antiguidade o direito de retenção tinha 

sua eficácia limitada apenas à relação inter partes, exercido por meio da exceptio doli, 

porém não seria compreensível insistir na manutenção dessa mesma eficácia nos dias 

atuais, em que cumpre um papel de garantia do crédito901. 

Pela realidade do direito de retenção, com base na sua oponibilidade a terceiros, 

também se posicionam Olavo de Andrade902, Mourlon903, Gaultier904, Brémond905, 

_______________ 
900 MONTESSORI, Roberto. Il diritto di ritenzione nella materia commerciale. Milano: Francesco 

Vallardi, [1908], p. 43. MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-

Marescq, 1900, p. 143-151. JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, 

p. 75. DERRIDA, Abraham-Albert-Roger. Recherches sur le fondement du droit de rétention. 1940. 

Tese de doutorado - Université d’Alger, Alger, 1940, p. 15-21. POGONATO, Pierre. Droit de rétention. 

Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 86-87. 

 Também nesse sentido pode-se citar Cazelles e Servin, porém com o cuidado de observar que os autores 

tratam em suas respectivas obras do direito de retenção como efeito de uma garantia real (CAZELLES, P. 

Du gage : en droit romain ou en droit français. Paris : Amand Giard, 1882, p.171-175. SERVIN, Louis. 

Du gage en droit romain et en droit français. Paris : F. Pichon, 1875, p. 140-148.). 
901 MONTESSORI, op. cit., p. 43-44. No mesmo sentido posiciona-se Bailly (BAILLY, Albert. Du droit de 

rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. Brière, 1892, p. 167-168). 

 Ao contrário, Vachez entende que no direito romano o jus retentionis seria oponível a terceiros 

(VACHEZ, Antoine. Du droit de rétention. Paris : Imprimerie de Moquet, 1860, p. 23-30). 
902 ANDRADE, Olavo de. Notas sobre o direito de retenção. São Paulo: Livraria Academica Saraiva & C. 

Editores, 1922, p. 59-60. O autor defende a oposição erga omnes do direito de retenção, inclusive em face 

da massa falida do devedor e todos os seus credores, os quais deverão indenizar o retentor ou consentir 

com o seu ressarcimento prévio antes de exercerem os seus direitos. 
903 MOURLON, Frédéric. Répétitions écrites sur le troisième examen du Code Napoléon: contenant 

l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution des questions théoriques. 9ème ed. Paris: 

Marescq Ainé, 1874, t. 3, p. 540. 
904 GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 128-130, 158. 
905 BRÉMOND, Jules. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 5. 
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Heurtey906, Bailly907 e Cabrye908, dentre outros. Guillouard909, Pinot910, Garraud911, 

Grandmoulin912, Pogonato913 e Pitti-Ferrandi914, ao contrário, extraem da realidade 

reconhecida ao instituto sua oponibilidade erga omnes. 

Mauger, argumentava, nesse sentido, que a oposição do direito de retenção a 

terceiros, nomeadamente os credores do devedor comum, não lhes traria nenhum prejuízo, 

devendo prevalecer o princípio da equidade para que se reconhecesse sua oponibilidade915. 

Em sentido contrário, alguns dos autores que reconhecem a oponibilidade do direito 

de retenção a terceiros, mas defendem seu caráter pessoal são: Butera916, Nicolas917, 

Bobes918, Jonesco919, Planiol920, Zara921, Bracq922, Legrand923 e Serpa Lopes924.  

Houve, ainda, quem negou ao direito de retenção seu enquadramento como direito 

subjetivo, mas reconheceu, de toda forma, sua oponibilidade a terceiros925; e quem 

_______________ 
906 HEURTEY, Octave. De pignoribus et hypothecis. Du droit de rétention. Paris : Charles de Mourgues 

frères, 1859, p. 104-109, 133. 
907 BAILLY, Albert. Du droit de rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. Brière, 1892, p. 

165-174. 
908 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 130-131. 
909 GUILLOUARD, Louis-Vincent. Traités du nantissement et du droit de rétention : livre III, titre XVII 

du Code Civil. Paris : Durand et Pedone-Lauriel, 1895, p. 290-293. 
910 PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et 

Durand-Auzias, 1908, p. 237-238. 
911 GARRAUD, René. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 15-19. 
912 GRANDMOULIN, J. Traité élémentaire de droit civil égyptien indigène et mixte comparé avec le 

droit français: conforme aux programmes de l’École khédiviale et des facultés françaises de droit. 

Rennes : Thanoux, 1912, p. 233-235. 
913 POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 136. Embora o autor 

entenda tratar-se de direito real sui generis, entende-lhe aplicável essa característica dos direitos reais. 
914 PITTI-FERRANDI, Sylvestre-Joseph-Marie de. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 9. 
915 MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 166. 
916 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 58-61. 
917 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

191-193. 
918 BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 1913, p. 127. 
919 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 97. 
920  PLANIOL, Marcel. Traité élémentaire de droit civil: conforme au programme officiel des facultés de 

droit. 10e ed. Paris: R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1926, t. 2, p. 831. 
921 ZARA, Laurent G. Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 57. O autor defende tal 

oponibilidade de forma bastante larga, inclusive em face dos credores hipotecários e privilegiados do 

devedor, ainda que a garantia real ou privilégio fosse anterior à retenção (p. 117-127). 
922 BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 

1907, p. 2, 167-170, 222-223. O autor, contudo, entende que a oponibilidade será mitigada caso a 

retenção recaia sobre bem imóvel. 
923 LEGRAND, Charles. Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 55-62. 
924 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3: 

Fontes das Obrigações, Contratos, p. 158-159. 
925 CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 37-38. 

 Fernando Noronha não chega a afirmar expressamente que o direito de retenção não seria direito 

subjetivo, porém, negando-lhe o caráter real e aproximando-o da autotutela preventiva, afirma ser 
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entendeu tratar-se de direito sui generis, porém também oponível a terceiros926. 

Para Giorgi927, a oponibilidade do direito de retenção variaria de acordo com a 

natureza de seu objeto, se móvel e imóvel, e também com relação à natureza do direito que 

os terceiros possuem sobre a coisa.  

Na doutrina francesa atual, Ancel Pascal928 manifesta-se pela oponibilidade do 

direito de retenção, sem entender necessariamente tratar-se de direito real ou pessoal. 

Benadiba também defende a oponibilidade absoluta do instituto929. 

Alguns outros autores reconhecem a oponibilidade do direito de retenção, porém de 

forma limitada. 

Para Tito Fulgêncio930, o instituto seria oponível - e nisto repousaria sua utilidade 

principal-: (i) aos outros credores do reivindicante devedor; e (ii) aos adquirentes da 

propriedade da coisa possuída ou de direitos reais sobre esta coisa. Bobes931 também 

defende que os credores interessados em executar o bem têm de primeiro reembolsar o 

retentor para que possam entrar na posse da coisa a ser executada. 

Num Précis de Droit Civil932, exprime-se opinião intermediária, admitindo-se a 

oponibilidade do direito de retenção apenas aos credores quirografários do devedor e aos 

credores privilegiados ou hipotecários posteriores à data em que a posse do bem foi 

conferida ao retentor. 

                                                                                                                                                    
oponível a terceiros (NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

211, 333-335).  
926 BOSSERT, Paul. Des droits du vendeur d’effets mobiliers non payé. Paris : L. Larose, 1899, p. 29-33. 

BARRY, Paul. Le droit de rétention en droit civil français. Paris: Arthur Rousseau, 1900, p. 166. 

PRET, Célestin-Aimé. Le droit de rétention dans les législations anciennes et modernes française et 

étrangères. Paris: Ernest Thorin, 1881, p. 227-236, 327-333. GISLAIN, Ferdinand. Des impenses et du 

droit de rétention. Bruxelles : A. Labroue, 1854, p. 89-90. 
927 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y la 

jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 457-463. Também adota posição semelhante GLASSON, Ernest-Désiré. Du droit 

d’accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires en droit romain. Du droit de rétention sous 

l’empire du Code Napoléon. Paris : A. A. Durand, 1862, 2ª parte, p. 103-106. 
928 ANCEL, Pascal. Droit des sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 109. 
929 BENADIBA, Aurore. Le droit de rétention en France et au Québec : une sûreté mobilière fonctionnelle. 

Les Cahiers de droit, v. 54, n. 1, p. 115-143, mars/2013, cit. p. 131-132. Disponível em 

http://id.erudit.org/iderudit/1014286ar, acessado pela última vez em 21.06.2015, às 8h42. 
930 FULGÊNCIO, Tito. Da posse e das ações possessórias. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 158-

159.  
931 BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 1913, p. 198, 

201. 
932 PRÉCIS de droit civil. 5ème ed. Paris : Dalloz, 1936, t. 2, p. 509-511. 
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Nicolas, por sua vez, apresenta uma opinião interessante sobre o assunto933. 

Segundo o autor, os terceiros aos quais o direito de retenção poderia ser oposto são os 

ayants-cause do devedor, “aqueles que tenham adquirido por sua própria iniciativa direitos 

cujo exercício é prejudicado pela retenção”. Numa aproximação, seriam os sucessores a 

título singular ou universal do devedor e aqueles que possam vir a ocupar as posições 

jurídicas assumidas pelo devedor, como seus demais credores934.  

Ele menciona, em seguida, que há grande discussão doutrinária acerca da 

oponibilidade do direito de retenção a todos os ditos ayants-cause ou somente àqueles 

cujos direitos nasceram posteriormente ao do retentor. Em face a todas as teorias 

apresentadas a esse respeito, o autor acaba por concluir que o direito de retenção exercido 

sobre móveis pode ser oposto a qualquer um, enquanto aquele exercido sobre imóveis só 

poderia ser oposto aos ayants-cause do devedor cujos direitos tenham surgido 

posteriormente à constituição do direito de retenção. 

Similarmente, Jonesco935 defende a oposição do direito de retenção aos ayants-

cause a título particular (ato intervivos) do devedor. No mesmo sentido posiciona-se Díez-

Picazo936 que, por entender que o direito de retenção não constitui direito subjetivo 

autônomo; defende que só poderá ser oposto ao devedor e aos adquirentes do bem, porém é 

ineficaz perante aos demais credores comuns do devedor. 

Agourram-Elmenjra937 afirma que, de forma unânime, é reconhecida a eficácia do 

direito de retenção em face dos herdeiros e dos credores quirografários e a massa de 

credores do devedor. Por outro lado, demonstra que há certa discussão a respeito de sua 

oponibilidade aos ayants-cause à titre particulier, ou seja, aqueles a quem o devedor tenha 

concedido direito próprio (e, normalmente, real) sobre a coisa retida, havendo quem 

defenda sua oponibilidade absoluta e outros que entendem haver certa relatividade, de 

acordo com a data em que constituídos os direitos reais do terceiro.  

Medeiros da Fonseca defende que os efeitos do direito de retenção valham em face: 

_______________ 
933 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

191-193. No original, a citação lê-se: “[...] ceux qui ont acquis de son chef des droits à l’exercice desquels 

la rétention pourrait préjudicier”.  
934 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 23. 
935 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 75. 
936 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial: las relaciones obligatorias. 6. ed. 

Pamplona: Thomson Civitas, 2008, v. 2, p. 477-478. 
937 AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. Le droit de rétention en droit marocain. Casablanca: Université 

Hassan II, 1988, p. 122-136. 
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(i) dos adquirentes da coisa retida; (ii) dos credores do devedor; e (iii) aos credores 

hipotecários, desde que a hipoteca seja posterior à retenção ou ao débito que lhe deu causa. 

Vale ressaltar, ainda, que o autor entende que a oponibilidade desse direito só poderá ser 

oposta àquele que, não sendo o devedor, reivindica a coisa como proprietário, quando não 

se tratar de retenção derivada de benfeitoria, pois nesse caso também ao proprietário 

aproveitarão os valores agregados pelo retentor ao bem938. 

Serpa Lopes939, criticando a posição assumida pelo doutrinador, entende que o 

direito de retenção nunca poderá ser oposto ao titular de uma hipoteca, tenha sido ela 

constituída antes ou depois daquele, nem ao sucessor a título oneroso e particular. A 

oponibilidade, portanto, apenas justificar-se-ia em face aos sucessores a título singular e 

gratuito e também àqueles a título universal, causa mortis. Excepcionalmente, poder-se-ia 

opor esse direito ao sucessor a título oneroso caso este estivesse de má-fé, assim como 

ocorre com o terceiro que concorre para a inexecução do contrato. 

Percebe-se, assim, que, embora a maioria da doutrina esteja inclinada a aceitar a 

oponibilidade do direito de retenção, pouco consenso há quanto aos limites dessa 

oponibilidade. 

A jurisprudência, por sua vez, tampouco serve ao esclarecimento da questão, pois 

encontram-se decisões conflitantes a esse respeito. 

Pela oponibilidade do direito de retenção citam-se julgados que expressamente 

reconhecem natureza real ao instituto e, assim, entendem-no oponível ao terceiro 

adquirente940. Hipótese interessante também disse respeito à possibilidade de exercer 

direito de retenção sobre o automóvel alienado fiduciariamente reparado em oficina 

mecânica não só em face do mutuário, mas também do titular do bem941. Atualmente, 

_______________ 
938 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

288-299. 
939 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3: 

Fontes das Obrigações, Contratos, p. 158-159. 
940 STF, RE 41368, rel. Min. Ribeiro da Costa, Tribunal Pleno, j. 20/07/1962; STF, RE 36019, rel. Min. 

Afranio Costa, Primeira Turma, j. 19/12/1957. Também assim no STF, RE 45471, rel. Min. Gonçalves de 

Oliveira, Primeira Turma, j. 20/06/1961. Nesse caso, consignou expressamente o relator que caso as 

benfeitorias realizadas fossem necessárias ou, sendo úteis, houvessem sido autorizadas pelo locador, 

deveriam ser indenizadas pelo adquirente do imóvel. 
941 STF, RE 85225, rel. Min. Rodrigues Alckmin, Primeira Turma, j. 30/11/1976. Extrai-se do acórdão o 

seguinte trecho: “Interposto o recurso pela alínea ‘d’, somente um dos arestos trazidos à colação se refere 

a direito de retenção quanto a veículo vinculado a contrato de alienação fiduciária. É o acórdão constante 

da RT 467/227. E realmente neste julgado se decidiu que, mesmo em se tratando de veículo alienado 

fiduciariamente, o credor por serviços nele executados tinha o direito de retê-lo. [...] Que as oficinas 

mecânicas possam reter o veículo reparado, até o pagamento dos reparos, é tema assente na 

jurisprudência. No RE 61.233 afirmou esta Primeira Turma que ‘assiste aos proprietários de oficina 



231 

 

pode-se citar, ainda, caso em que se admitiu que o adquirente de um imóvel fideicomitido 

a menor opusesse ao menor seu direito de retenção quando da resolução da venda realizada 

pelo tutor por preço vil942. Por fim, cita-se novamente o caso discutido no REsp 

1.186.099943, em que se admitiu, de forma semelhante, que os adquirentes de imóvel 

vendido à revelia dos herdeiros opusessem a estes o direito de retenção. 

Ao contrário, há decisões que se apoiam em sua inoponibilidade a terceiros. A 

saber: caso em que, reconhecendo-se a natureza pessoal da retenção, entendeu-se que não 

poderia ser oposta pelo donatário face à Fazenda Pública exequente944; e caso em que se 

entendeu inoponível o jus retentionis pelos adquirentes do imóvel em face do poder 

expropriante945 - embora, valha ressaltar que, nesse caso, o exercício do direito de retenção 

é impedido pela própria regulamentação da desapropriação e não por limitação própria de 

sua oponibilidade, conforme relatado no item 4.1.2.2.1. Houve, ainda, julgados que 

                                                                                                                                                    
mecânica para conserto de automóveis, o direito de retenção, “até que seja pago o preço dos serviços 

executados’ (RTJ 40/356). E Washington de Barros Monteiro (curso de Direito Civil – Direito das 

Coisas, p. 67) se refere ao entendimento da jurisprudência sobre caber o direito de retenção ‘a favor do 

credor à título de conserto de objeto vendido com reserva de domínio, mesmo com relação ao vendedor’. 

No caso, sem dúvida que se configuravam os pressupostos relativos à retenção: em poder da recorrente se 

achava o veículo; era a recorrente credora pelos consertos feitos no automóvel. 

Alega-se que o crédito contra o mutuário que levou o automóvel à oficina, para os reparos, não pode ser 

oposto ao proprietário fiduciário, maximé porque cláusula contratual atribui ao mutuário, exclusivamente, 

os ônus de conservação do veículo. 

A alegação não tem procedência. A responsabilidade do mutuário pela conservação e pelos consertos, 

afirmada no contrato, disciplina as relações entre os contratantes. A oponibilidade do contrato a terceiros 

significa que a situação de domínio, dele decorrente, não poderá ser argüida de ineficaz por terceiro, 

satisfeitas as formalidades impostas por lei para a publicidade do contrato. Mas é evidente que não 

poderia, o contrato, excluir o direito que a lei concede a terceiro, com relação a qualquer dos contratantes. 

Outrossim, cumpre considerar que feitos os consertos no automóvel cuja propriedade fiduciária tocava à 

recorrida, ainda que esta possa exigir ao mutuário que responda pelas despesas, como consequência de 

sua obrigação de manter em perfeito estado de funcionamento o automóvel, incível seria permitir-lhe que 

excluísse o direito de retenção da recorrente. Seria tolerar injustificável enriquecimento a favor da 

proprietária fiduciária, beneficiada com o consêrto do veículo”. 
942

“DIREITO CIVIL. FIDEICOMISSO INSTITUÍDO EM FAVOR DE MENOR. VENDA DO IMÓVEL 

FIDEICOMITIDO. ALVARÁ JUDICIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE MENOR VALOR. 

FIDUCIÁRIO QUE ADOTA A FIDEICOMISSÁRIA MENOR. AÇÃO ANULATÓRIA 

PROCEDENTE. EXAME DE EVENTUAL BOA-FÉ E EVENTUAL DIREITO DE RETENÇÃO POR 

PARTE DO ADQUIRENTE RELEGADA PARA A EXECUÇÃO, NA PECULIARIDADE DO CASO. 

EVENTUAL AÇÃO DE  REGRESSO CONTRA O FIDUCIÁRIO RESSALVADA. Patenteando-se que 

a venda de imóvel objeto de fideicomisso realizou-se em prejuízo de menor fideicomissária, ainda que 

mediante alvará judicial em que representada pelo fiduciário, ante a aquisição de imóvel de valor 

sensivelmente menor, anula-se a venda do imóvel fideicomitido, reservada, nas peculiaridades do caso, da 

discussão a respeito de eventuais boa-fé e direito de retenção por parte do adquirente do imóvel, bem 

como ressalvado eventual direito de regresso contra o fiduciário e, finalmente, ressalvada a possibilidade 

de acionamento da fideicomissária quanto ao destino do imóvel adquirido em subrogação, matéria situada 

fora do objeto do presente processo. Recurso Especial conhecido apenas em parte, por maioria de votos, 

sem interferência na sucumbência determinada pelo Acórdão recorrido” (STJ, REsp 945.027/BA, rel. 

Min. Ari Pargendler, rel. p/ Acórdão Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19/08/2008).  
943 STJ, REsp nº 1.186.099/ES, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/09/2012. 
944 STF, RMS 16060, rel. Min. Barros Monteiro, Primeira Turma, j. 04/09/1967. 
945 STF, RE 100421, rel. Min. Néri da Silveira, Primeira Turma, j. 05/06/1984. 
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negaram o exercício face ao adquirente da coisa benfeitorizada946.  

8.1.3  Conclusão do item 

Assiste razão aos autores que sustentam que o direito de retenção perderia toda a 

sua utilidade caso não fosse reconhecida sua oponibilidade erga omnes. Se o instituto tem 

como função principal a garantia do crédito, deve-se garantir que cumpra tal função através 

do reconhecimento de sua eficácia perante terceiros947, de forma a evitar possíveis fraudes 

ou simulações. Caso contrário, bastaria a alienação do bem para que o retentor fosse 

despojado de sua garantia e, como se sabe, é contrário à lógica sistêmica proteger-se a 

torpeza daquele que cede o bem visando desconstituir direito alheio. 

Como já mencionava a doutrina clássica, o direito de retenção deve ser oponível 

aos sucessores do devedor, seja a título singular, seja a título universal. E pouco importará 

a onerosidade do negócio jurídico translativo. Havendo a transmissão do direito à posse 

indireta do bem, essa posse só pode ser transferida com as mesmas limitações e encargos 

opostos ao devedor948. Ora, ninguém pode transmitir mais direitos do que possui949 e, 

assim, se a posse do devedor encontrava-se gravada pelo jus retentionis, também o será a 

posse transmitida a seus sucessores950. Colocado de outra maneira, o devedor não pode 

transferir a outrem a posse direta do bem, porquanto não a possui951. 

_______________ 
946 STF, RE 71988, rel. Min. Rodrigues Alckmin, Primeira Turma, j. 17/05/1973; e STF, embargos no RE 

47977, rel. Min. Victor Nunes, Tribunal Pleno, j. 09/11/1962, do qual vale destacar o seguinte trecho: 

“Quanto às benfeitorias, também não procedem os embargos, porque afinal se decidiu sôbre o direito de 

retenção. E no sentido de que o locatário benfeitorizante não tem retenção contra o adquirente (salvo 

quando o dever de indenizar as benfeitorias resulte de contrato oponível ao adquirente e devidamente 

registrado) decidiu recentemente o Supremo Tribunal, pelo menos em duas outras oportunidade: no R.E. 

44.760, de 3.10.61, do qual fui relator, e nos embargos 45.471, de 16.10.61, de que foi relator o eminente 

Ministro Ribeiro da Costa”. 
947 Não é outra a solução inscrita no Código Civil de Québec, in verbis: “1593. Le droit de rétention 

qu'exerce une partie est opposable à tous” (O direito de retenção que exerce uma parte é oponível a todos. 

– traduziu-se).  
948 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 102. 
949 CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 37-38. 
950 A mesma conclusão extrai-se da interpretação do  parágrafo único do art. 1.267 do Código Civil, que 

entende haver tradição com a transferência do direito à restituição, caso a coisa esteja em posse de 

terceiro. 
951 Código Civil argentino: “ARTICULO 2592.- Efectos. La facultad de retención: …] c) no impide al deudor 

el ejercicio de las facultades de administración o disposición de la cosa que le corresponden, pero el 

retenedor no está obligado a entregarla hasta ser satisfecho su crédito; [...]” (Efeitos. A faculdade de 

retenção: […] c) não impede ao devedor o exercício das faculdades de administração u disposição da 
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Nesse sentido, observe-se que a parte final do art. 1.228 do Código Civil limita a 

reivindicação aos casos de posse ou detenção injusta, o que não se amolda ao direito de 

retenção, o qual justamente garante ao retentor a continuidade da posse justa e de boa-fé. 

Não poderá, então, o donatário, o comprador ou o herdeiro do devedor exigir a 

devolução do bem sem que o credor antes seja pago. Não fosse assim, a pouca utilidade 

que tem hoje o direito de retenção no sistema seria perdida e não mais se justificaria a 

manutenção dessa figura. 

Essa solução, ademais, é válida a todos os casos em que reconhecido o exercício do 

direito de retenção propriamente dito, sendo irrelevante, para esse fim, a consideração 

acerca da origem contratual ou do tipo de conexidade invocada em cada caso. A posse 

direta, em qualquer hipótese, é exercida pelo retentor e, portanto, não poderá ser 

transmitida enquanto seu crédito não for satisfeito. 

É importante frisar esta conclusão, pois embora a oponibilidade seja mais bem 

aceita nos casos em que o direito de retenção é exercido por conta da coisa (conexão 

material)952, por aplicação da previsão expressa contida nos arts. 1.219 e 1.220 do Código 

Civil e por consideração também à vedação ao enriquecimento sem causa, também nos 

casos em que o direito de retenção é exercido por ocasião de um contrato deve-se 

reconhecer sua eficácia irradiadora, pois presentes os mesmos requisitos. Em ambos os 

casos o cedente não terá a posse direita do bem e, portanto, não poderá cedê-la sem lesar 

direito alheio. 

A eficácia irradiadora do direito de retenção, outrossim, atinge inclusive os ditos 

terceiros de boa-fé, pois trata-se de garantia ligada à posse. Isso quer dizer que, ainda que 

esteja de boa-fé, o terceiro não pode receber mais do que o alienante possuía e, portanto, 

não pode exigir a posse direta. Qualquer vício decorrente da alienação deve ser resolvido 

com base na figura da evicção entre o adquirente e o alienante, sem afetar o direito de 

garantia do retentor. 

Note-se, que não há, aqui, qualquer infringência à regra geral de proteção ao 

terceiro de boa-fé. O direito de retenção é anteriormente constituído e não afeta a 

propriedade que é transferida. Poderá, pois, o terceiro obter o bem adquirido desde que 

                                                                                                                                                    
coisa que lhe correspondem, mas o retentor não está obrigado a entrega-la até satisfeito seu crédito; [...] – 

traduziu-se). 
952 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 13-5. 
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desinteresse o retentor, cabendo-lhe, a depender do caso, ação de regresso em face do 

cedente. Poderá, até mesmo, demandar a resolução do contrato, por não se encontrar o bem 

nas condições prometidas pelo cedente, porém o que se deve ter em conta é que os 

interesses do terceiro não podem prejudicar direito legítimo, lícito e anterior do retentor, 

que também atua em boa-fé.  

Não é outa a conclusão extraída do art. 453 do Código Civil, que impõe aos 

beneficiados o pagamento das benfeitorias ao evicto, cabendo ao alienante o pagamento 

apenas subsidiariamente. A responsabilidade principal pelo pagamento, portanto, incumbe 

ao terceiro que se apropria do bem, demonstrando, pois, que também a eles poderá ser 

oposto o direito de retenção anteriormente constituído953. 

Resta perquirir acerca da oponibilidade do direito de retenção também aos credores 

comuns do devedor, que podem vir a executar o bem retido.  

A princípio, entende-se que o direito de retenção é oponível também em face dos 

credores do devedor comum. Isso porque não podem os demais credores pleitearem a 

posse de bem que não se encontra no patrimônio do devedor para verem-se satisfeitos954.  

O Código Civil prevê, em seu art. 964, que o retentor possui privilégio especial no 

concurso de credores, havendo previsão semelhante na ordem de credores estabelecida pela 

Lei de Falências955. Disso decorre que o bem retido somente poderá ser executado em 

último caso, e apenas se antes satisfeito o retentor ou, no caso de insolvência do devedor, 

quando o credor exequente prefira ao retentor no concurso de credores. Caso contrário e 

havendo outros bens a serem executados, deverão estes ser executados com preferência em 

relação ao bem retido, o que, inclusive, coaduna-se com o disposto no art. 594 do atual 

Código de Processo Civil. 

O caso, contudo, é controvertido e merece detida análise, principalmente à luz da 

jurisprudência da Justiça do Trabalho956. 

_______________ 
953 AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 284. 
954 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 98. AYNÈS, op. cit., p. 

276-280. 
955 A causa de preferência é o exercício do direito de retenção, portanto, como já alertara Jonesco 

(JONESCO, op. cit., p. 59), caso o retentor perca a posse do bem antes de ser pago, cai na situação de 

mero credor quirografário. 
956 Antes de adentrar no ponto controvertido, é preciso apenas notar que embora naquela Justiça especializada 

seja comum a referência ao “direito de retenção”, mais das vezes faz-se alusão a figura distinta da que ora 

é estudada. Analisaram-se todas as decisões proferidas pelo c. Tribunal Superior do Trabalho nos meses 

de junho, julho e agosto de 2015, por meio de pesquisa consolidada disponível no site daquele Tribunal e 

com o termo de busca “direito de retenção”. Pesquisa realizada em 09/09/2015. 



235 

 

O primeiro precedente analisado discutiu a possibilidade de terceiro embargante 

exercer direito de retenção sobre imóvel penhorado para pagamento de débito trabalhista 

quando reconhecido que o bem havia sido alienado em fraude à execução957. Nesse caso, 

concluiu o relator do processo junto ao c. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 

decisão mantida pelo TST, que o terceiro adquirente de boa-fé teria direito à indenização 

pelas benfeitorias realizadas no imóvel penhorado, porém não poderia exercer direito de 

retenção,  pois “como a demanda envolve o pagamento de créditos trabalhistas que, como 

se sabe, tem preferência devido ao seu caráter alimentar, entendo que não há que se falar 

em direito de retenção, já que este embaraçaria a execução no processo principal”.  

Nessa hipótese, correta a decisão do Colegiado, embora ela não tenha propriamente 

adentrado na análise da oponibilidade do direito de retenção. Isso porque o imóvel alienado 

era o único bem no patrimônio dos devedores que garantia a execução. Assim sendo, sua 

alienação fez os devedores caírem em insolvência, sendo aplicáveis as regras relativas ao 

concurso de credores, as quais, certamente, dão preferência ao pagamento de créditos 

trabalhistas sobre o privilégio concedido ao titular de direito de retenção. Destarte, 

conforme expresso no acórdão, seria incompatível reconhecer o direito de retenção em face 

                                                                                                                                                    
Na maioria dos casos analisados, a referência ao direito de retenção na seara trabalhista refere-se à 

retenção de pagamento, que não se confunde com o direito de retenção propriamente dito, pois, ainda que 

se admita a retenção de dinheiro, conforme exposto no item 4.1.1.4, fato é que a retenção trabalhista 

ocorre antes da transferência dos valores, ou seja, sobre valores que ainda pertencem ao eventual retentor. 

Confira-se. O art. 455, parágrafo único, da Consolidação das Leis Trabalhistas (In verbis: “Art. 455 - Nos 

contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de 

trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro 

principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Parágrafo único - Ao 

empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a 

retenção de importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo”) prevê que 

o empreiteiro principal pode reter os pagamentos devidos ao subempreiteiro caso este não pague as 

obrigações trabalhistas a seus empregados. No caso, pois, não há uma transferência de valor, a retenção é 

exercida pelo próprio dono do dinheiro, que apenas deixa de transferi-lo para pagamento (TST, Processo 

nº TST-AIRR-215900-77.2005.5.15.0048, rel. Min. José Rêgo Júnior, Quinta Turma, j. 24/06/2015). 

Da mesma forma, nos casos em que o Tribunal Superior do Trabalho analisa a possibilidade de retenção 

de pagamento a prestadores de serviços terceirizados que deixam de adimplir as obrigações trabalhistas 

de seus funcionários (TST, Processo nº TST-AIRR-736-83.2013.5.15.0013, rel. Min. Walmir Oliveira da 

Costa, Primeira Turma, j. 12/08/2015. TST, Processo nº TST-AIRR-1875-26.2012.5.02.0447, rel. Min. 

Walmir Oliveira da Costa, Primeira Turma, j. 05/08/2015. TST, Processo nº TST-ARR-125000-

75.2009.5.17.0008, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, Terceira Turma, j. 10/06/2015).  

Em outros casos, quando da condenação do empregador ao pagamento de verbas empregatícias, admite-se 

que ele retenha – no sentido de subtraia – os valores eventualmente devidos pelo empregado (TST, 

Processo nº TST-RR-396-78.2011.5.15.0056, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, Sétima Turma, j. 

12/08/2015). Novamente, não há transferência de posse no caso a equiparar a retenção trabalhista ao 

direito de retenção propriamente dito. 

Excepcionalmente, contudo, há casos em que a Justiça especializada efetivamente discute a respeito do 

direito de retenção, quando analisa a oposição de embargos de terceiros à execução trabalhista, conforme 

os precedentes acima destacados para análise. 
957 TST, Proceso nº TST-AIRR-10032-03.2013.5.03.0163, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, Sexta 

Turma, j. 20/05/2015. 
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de devedor de verbas trabalhistas insolvente. Comprovada a insolvência, deve-se, por 

economia processual, desde logo, descartar o exercício de direito de retenção quando obste 

o recebimento de verba que a ele prefere no concurso de credores958. 

Não faria sentido admitir-se a retenção quando o bem posteriormente seria, de toda 

forma, executado para satisfação do interesse do credor com melhor crédito que o retentor. 

O único efeito da prolongação indevida da posse seria um retardo injustificado da 

execução, o que não é de se admitir. 

O segundo caso, embora o TST959 não tenha efetivamente analisado o mérito do 

recurso, tratou da hipótese de embargos opostos pela locatária do imóvel arrematado na 

execução trabalhista, a fim de que lhe fosse reconhecido o direito de retenção pelas 

benfeitorias realizadas neste. Segundo consta da sentença de primeira instância960, “[t]al 

direito se reveste de natureza pessoal, sendo oponível, portanto, apenas ao locador e não ao 

arrematante”. Extrai-se ainda da referida sentença a conclusão de que “trata-se a 

arrematação de aquisição originária, não assumindo o arrematante qualquer ônus que haja 

sobre o bem”. 

Como visto acima, quando há uma transferência do bem pelo próprio devedor ao 

adquirente poderá ser oposto o direito de retenção, porquanto o alienante não pode 

transferir mais direitos do que possua (no caso, não pode transferir a posse direta do 

bem)961. A questão ora analisada, contudo, revolve em torno dos meios originários de 

aquisição de propriedade que independem da intervenção do devedor, especialmente a 

adjudicação e a arrematação judiciais. Nesses casos, não há transferência voluntária da 

titularidade, mas, sim, aquisição originária do domínio do bem. Poderia, então, o direito de 

retenção ser oposto ao novo titular? 

A análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não traz muita luz ao 

problema.  

No Recurso Especial n° 39.887-SP962, a Quarta Turma daquela Corte, por 

_______________ 
958  NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 236. 
959 TST, Processo n°AIRR nº 7482120105060121, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, Primeira Turma, j. 

28/08/2013 
960 Termo de julgamento dos Embargos de Terceiro, Processo n. 748/10, Juiz Marcílio Florêncio Mota, 1ª 

Vara do Trabalho do Paulista-PE, j. 17/11/2010. 
961 Nesse sentido, discorda-se das conclusões trazidas a esse respeito por José Lebre de Freitas em artigo 

sobre o tema (FREITAS, José Lebre de. A transmissão do direito à indemnização por benfeitorias e a 

caducidade do direito de retenção pelo facto da venda executiva. THEMIS - Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, ano VII, n. 13, p. 5-29, 2006, cit. p. 22) 
962 STJ, REsp 39.887/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 19/10/2000. 
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unanimidade, entendeu cabível a oposição de direito de retenção em face da Fazenda 

Pública, que havia adjudicado terreno pertencente às pessoas que o alienaram aos atuais 

possuidores. Em precedente antigo, já citado, reconheceu-se também expressamente a 

possibilidade de opor o direito de retenção ao adquirente do imóvel, ainda que em hasta 

pública963. 

Contudo, em uma decisão monocrática964 em que se negou medida cautelar que 

requeria a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, o Ministro relator ressaltou 

que na arrematação, por tratar-se de ato imperativo do Poder Judiciário, dever-se-ia 

resguardar os interesses dos terceiros que participam do certame, garantindo-se-lhes a 

utilidade dos bens arrematados. 

Alguns julgados, ademais, apoiam-se no fato de o adquirente do imóvel vendido em 

hasta pública recebê-lo livre de quaisquer ônus para impedir o exercício do direito de 

retenção965. 

A legislação pátria tampouco oferece solução ao caso. O Decreto-Lei nº 70/66, por 

exemplo, disciplina, em seu artigo 32, a execução extrajudicial de determinadas hipotecas 

bancárias, prevendo, no parágrafo 2º: 

Se o maior lance do segundo público leilão fôr inferior àquela soma, serão pagas 

inicialmente as despesas componentes da mesma soma, e a diferença entregue ao 

credor, que poderá cobrar do devedor, por via executiva, o valor remanescente de 

seu crédito, sem nenhum direito de retenção ou indenização sôbre o imóvel 

alienado.  

 O dispositivo refere-se à impossibilidade de a instituição financeira reter 

imóvel alienado em hasta pública no caso de o valor de venda não ser suficiente para cobrir 

as despesas com a realização do certame e o saldo devedor. A solução não contraria o que 

até aqui exposto, pois o banco não possuía o bem (há mera hipoteca), que permanecia em 

posse do devedor, não havendo mesmo que se falar em retenção. 

Ademais, com relação ao devedor, entende-se também ser-lhe impossível reter o 

imóvel hipotecado, não apenas porque o preço das benfeitorias deve ser considerado na 

valoração do imóvel para venda em hasta pública, havendo compensação com a dívida 

acumulada, como também pelo fato de ser reconhecido à hipoteca efeito abrangente, para 

_______________ 
963 STF, RE 41368, rel. Min. Ribeiro da Costa, Tribunal Pleno, j. 20/07/1962; STF, RE 36019, rel. Min. 

Afranio Costa, Primeira Turma, j. 19/12/1957, assim ementado: “DIREITO DE RETENÇÃO; TEM 

CARÁTER REAL, SENDO OPONIVEL AO TERCEIRO ADQUIRENTE, AINDA QUE A 

AQUISIÇÃO HAJA SIDO FEITA EM HASTA PÚBLICA”. 
964 STJ, Medida Cautelar nº 19.739-PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13/02/2013. 
965 STJ, Decisão Monocrática no Agravo nº 1346859, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04/11/2011. 
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que abranja as acessões introduzidas no imóvel. Ademais, por tratar-se de hipoteca aquele 

que realiza benfeitorias não as está fazendo em bem alheio, mas próprio, não tendo direito 

à retenção. 

Contudo, entende-se que, embora inoponível pelo próprio devedor, não poderia a 

adjudicação ou arrematação prejudicar direito de terceiro possuidor. A questão é 

controvertida, pois, encontra-se no fato de a retenção ser exercida por terceiro, não pelo 

titular do bem que é arrematado ou adjudicado. 

Nesses casos, o art. 1.048 do atual Código de Processo Civil admite a oposição de 

embargos de terceiro em face desses atos, para questionamento da turbação ou esbulho da 

posse de quem legitimamente a detinha, caso do retentor966. 

Assim, não é a melhor solução impedir o exercício de direito de retenção em caso 

de adjudicação ou arrematação judicial de bens967. Caso haja a tempestiva impugnação968, 

poderá o ato de transferência ser sobrestado até a efetiva satisfação do retentor969 ou 

_______________ 
966 Ao contrário do que ocorre em Portugal, em que, de acordo com Claudia Madaleno, seria vedado o 

recurso aos embargos de terceiro pelo retentor (MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das 

garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: 

Coimbra editora, 2008, p. 110-111). 
967 Nesse sentido também GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 162. 

Solução diversa e interessante é dada pelo Código Civil argentino que admite a venda do bem em hasta 

pública, mas determina a transferência de todos os privilégios do retentor para o preço da venda, in 

verbis: “ARTICULO 2592.- Efectos. La facultad de retención: [...] d) no impide el embargo y subasta 

judicial de la cosa retenida, por otros acreedores o por el propio retenedor. En estos casos, el derecho del 

retenedor se traslada al precio obtenido en la subasta, con el privilegio correspondiente; [...]” (Efeitos. A 

faculdade de retenção […] d) não impede o embargo e leilão judicial da coisa retida, por outros credores 

ou pelo próprio retentor. Nesses casos, o direito de retenção se tranlada para o preço obtido em hasta 

pública, com o privilégio correspondente; […]. – traduziu-se). MADALENO, op. cit., p. 118-119. 
968 José Lebre de Freitas (FREITAS, José Lebre de. A transmissão do direito à indemnização por benfeitorias 

e a caducidade do direito de retenção pelo facto da venda executiva. THEMIS - Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, ano VII, n. 13, p. 5-29, 2006) traz interessante 

caso a ser discutido a esse respeito. O doutrinador analisa, em resumo, a seguinte hipótese: um locatário 

obtém empréstimo junto a banco para realização de benfeitorias no prédio locado, transação essa que é 

garantida por hipoteca constituída sobre o próprio imóvel pelo seu proprietário e locador. Posteriormente, 

o locatário deixa de adimplir as parcelas do empréstimo e a hipoteca é executada, ocorrendo a 

adjudicação do prédio para o banco, sem, contudo, ser denunciado o contrato de locação. A partir dessa 

situação hipotética o autor procura analisar acerca da transmissibilidade do dever de indenizar as 

benfeitorias úteis já realizadas no terreno, bem como a quem seria oponível o direito de retenção. 

Segundo o que delineamos nesse tópico, entendemos que, em geral, poderia o retentor opor seu direito de 

retenção ao adjudicante no prazo previsto em lei. Ocorre, contudo, no caso, que o débito executado era 

garantido por hipoteca e, assim, prefere ao direito de retenção na ordem creditória. Assim, não obstante, 

não há qualquer indicação de que o credor é insolvente, prevalece o direito de retenção caso as 

benfeitorias sejam anteriores à constituição da hipoteca. Caso contrário, sendo a garantia hipotecária 

anterior, não assistirá ao locatário direito de retenção o que, vale frisar, não faz caducar seu direito à 

indenização pelas benfeitorias. Por fim, vale ressaltar que eventual direito de retenção deve ser alegado no 

prazo legal para que possa ser exercido, conclusão a que chega também o autor (p. 27). 
969 Também assim no Código Civil peruano: “Artículo 1129.- El derecho de retención no impide el embargo 

y el remate del bien, pero el adquirente no puede retirarlo del poder del retenedor sino entregándole el 

precio de la subasta, en lo que baste para cubrir su crédito y salvo la preferencia hipotecaria que pueda 
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mesmo tornado sem efeito, para que recaia sobre outro bem do devedor, caso não esteja 

insolvente, conforme reconhecido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em 

precedente acima citado. 

No caso de insolvência do devedor comum, mais uma vez, frisa-se que, por 

analogia, seria possível aplicar o disposto no art. 1.054, inciso I, do CPC, para que, 

reconhecendo tratar-se de devedor comum insolvente, sejam aplicadas as regras do 

concurso creditório a fim de estabelecer qual credor possui privilégio ou antecede a ordem 

de pagamento. 

Por tudo o exposto até o momento, conclui-se que o direito de retenção é oponível a 

terceiros, efeito este limitado apenas no caso de insolvência do devedor comum caso 

contraposto a crédito que o antecede na ordem legal, por economia processual. 

Cumpre lembrar, nesse tocante, que o direito de retenção não concede ao retentor, 

no direito brasileiro, um direito absoluto sobre o valor do bem retido. Conforme já 

analisado anteriormente, o art. 954 do CPC apenas concede uma vantagem ao retentor, 

dispensando-o de nomear outros bens à penhora, porém é certo que o Código Civil, bem 

como a Lei de Falências, não retira o retentor do concurso de credores970. Assim, havendo 

um crédito privilegiado, o direito de retenção não pode prevalecer. 

Deve-se observar, ademais, que há outras limitações à oponibilidade do direito de 

retenção, pois deve-se obedecer, por analogia e interpretação sistemática, às mesmas regras 

de preferência estabelecidas para os direitos de garantia. Assim, esse instituto só prevalece 

sobre os direitos e as garantias, reais ou pessoais, constituídos após o seu surgimento971-972-

                                                                                                                                                    
existir” (O direito de retenção não impede o embargo e arrematação do bem, mas o adquirente não pode 

retirá-lo do poder do retentor a não ser entregando-lhe o preço da venda em hasta pública, no que baste 

para cobrir seu crédito e salvo a preferência hipotecária que possa existir. – traduziu-se). 
970 Ao contrário do que defende Agourram-Elmenjra quanto ao direito marroquino, já que o autor entende 

que o direito de retenção possibilita ao retentor, naquele ordenamento, servir-se diretamente do produto 

da venda do bem retido, dispensando-o do concurso de credores e, assim, tornando o direito de retenção 

também meio de execução da obrigação (AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. Le droit de rétention en 

droit marocain. Casablanca: Université Hassan II, 1988, p. 162-163). 
971 A análise do caso hipotético tratado na nota 968 é interessante também por trazer à tona questionamento 

sobre o momento em que o direito de retenção é constituído. Segundo o autor, o direito de retenção 

constitui-se logo quando a despesa é realizada, porém só pode ser exercido quando vencido seu crédito. A 

questão é interessante para a determinação da anterioridade das garantias. Há enorme diferença entre 

reputar-se o direito de retenção constituído apenas quando do término do contrato de locação, quando 

pode ser exercido para diferir o momento da entrega do bem, ou reputá-lo constituído quando da 

realização da despesa. Nesse sentido, adere-se às conclusões do autor, pois o direito de retenção surge, em 

potencial, quando as despesas são realizadas, apenas diferindo-se seu exercício para o término do contrato 

ou o momento em que cessaria a posse atribuída ao potencial retentor. 

 Em sentido diverso, Claudia Madaleno entende que o momento de constituição do direito de retenção 

seria aquele da entrega da coisa ao possível retentor, pois entende que o incumprimento é apenas um 
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973. Se houver, por exemplo, uma hipoteca anterior pendente sobre o bem, esta deverá 

prevalecer sobre aquele, podendo o bem ser executado.  

Essas limitações não afetam a conclusão pela oponibilidade que se reconhece ao 

                                                                                                                                                    
requisito de eficácia desse direito, e não de sua existência (MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade 

das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de retenção e ao direito de arrendamento. 

Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 106-107). Não obstante, entende-se errôneo esse posicionamento, já 

que o crédito é elemento essencial ao surgimento do jus retentionis e na data da entrega do bem ao 

possuidor este ainda não se encontra constituído. 

Sobre a ordem de preferência das garantias constituídas anteriormente ao direito de retenção: JONESCO, 

César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 99-102. 
972 BRÉMOND, Jules. Du droit de rétention. Paris : F. Pichon, 1874, p. 6-7. BAILLY, Albert. Du droit de 

rétention à Rome et en France. Paris : A. Giard et E. Brière, 1892, p. 196. BARRY, Paul. Le droit de 

rétention en droit civil français. Paris: Arthur Rousseau, 1900, p. 184-188. ANDRADE, Manuel A. 

Domingues de. Teoria geral das obrigações. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1966, p. 332. 

Também é a conclusão que se extrai do Código Civil argentino (“ARTICULO 2586.- Conflicto entre los 

acreedores con privilegio especial. Los privilegios especiales tienen la prelación que resulta de los incisos 

del artículo 2582, excepto los siguientes supuestos: [...] b) el crédito del retenedor prevalece sobre los 

créditos con privilegio especial si la retención comienza a ser ejercida antes de nacer los créditos 

privilegiados;” – Conflito dos credores com privilégio especial. Os privilégios especiais têm a  prelação 

que resulta dos incisos do artigo 2582, exceto as seguintes hipóteses: [...] b) o crédito do retentor 

prevalece sobre os créditos com privilégio especial se a retenção começa a ser exercida antes de nascerem 

os créditos privilegiados – traduziu-se); do Código Civil holandês (“Article 3:291 - Effect of a right of 

retention against third parties - 1. The creditor may invoke his right of retention also against third persons 

who have obtained a right in or to the movable or immovable thing after the moment on which his debt-

claim has come to existence and the thing has come under his control.  - 2. The creditor may invoke his 

right of retention only against third persons with an older right in or to the thing if his debt-claim results 

from a contract with the debtor was empowered to enter into in relation to the thing or if he had no reason 

to doubt that the debtor was empowered to enter into such contract”. – “Efeito de um direito de retenção 

em face a terceiros – 1. O credor pode invocar seu direito de retenção também em face de terceiros que 

tenham obtido direito sobre ou acerca da coisa móvel ou imóvel após o momento em que sua pretensão 

surgiu e o bem entrou em seu poder. – 2. O credor pode invocar seu direito de retenção apenas contra 

terceiros que possuam direitos mais antigos sobre ou acerca da coisa se sua pretensão resulta de um 

contrato pelo qual o devedor poderia entregar na posse do bem ou se não tinha razões para duvidar que o 

devedor tinha poderes para concluir tal contrato – traduziu-se); e do Código Civil paraguaio (“Art.1829.- 

El derecho de retención no impedirá que otros acreedores embarguen la cosa retenida, y hagan la venta 

judicial de ella, pero el adjudicatario, para obtener la entrega de los objetos comprados, debe consignar el 

precio a las resultas del juicio. Si se tratare de inmuebles, no podrá oponerse la retención a los terceros 

que hubieren adquirido derechos reales sobre ellos, inscriptos antes de la constitución del crédito del 

oponente. En cuanto a los inmuebles inscriptos después, no podrá hacerse valer la retención si no se 

hubiere anotado preventivamente con anterioridad al crédito y su monto, efectivo o eventual, en el 

registro correspondiente”. – O direito de retenção não impedirá que outros credores embarguem a coisa 

retida, e realizem sua venda judicial, mas o adjudicatário, para obter a entrega dos bens comprados, debe 

consignar o preço em juízo. Caso de tratem de imóveis, não se poderá opor a retenção aos terceiros que 

tenham adquirido direitos reais sobre eles, inscritos antes da constituição o crédito do oponente. Quanto 

aos imóveis inscritos depois, não se poderá fazer valer a retenção se não houver anotado preventivamente 

com anterioridade o crédito e seu montante, efetivo ou eventual, no registro correspondente – traduziu-

se). 
973 Em sentido contrário, o Código Civil português: “Artigo 759.º (Retenção de coisas imóveis) [...] 2. O 

direito de retenção prevalece neste caso sobre a hipoteca, ainda que esta tenha sido registada 

anteriormente”. Defendendo posição semelhante, Radhi ensina que o direito de retenção, ao contrário das 

demais garntias reais, é um direito originário, pois decorre exclusivamente da lei e não de um ato de 

constituição, motivo pelo qual deveria ser oponível a todo e qualquer credor comum do devedor 

(CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 38). No mesmo sentido, GAULTIER, C. Du droit de rétention. 

Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 164-165. HÉDAL, Paul-Émile-Marie. Du droit de rétention. 

Rennes : Imprimerie du commerce Bazouge fils et cie., 1874, p. 154-158). 
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instituto, mas antes tratam-se de meras regras de compatibilização da eficácia absoluta 

dessa figura na colisão com outros direitos, tal qual ocorre com as próprias garantias reais, 

as quais são amplamente reconhecidas como oponíveis erga omnes, mas cuja 

oponibilidade também é sujeita a diversas regras de compatibilização. 

Deve-se esclarecer, ainda, que do mesmo modo como a lei pode conceder o direito 

de retenção (conforme exposto acima, o direito tem origem legal974), pode ela também 

limitar seus efeitos. Destarte, caso o devedor tenha sua falência decretada, nos termos da 

Lei nº 11. 101/2005, suspende-se o exercício da retenção (art. 116), devendo os bens ser 

entregues ao administrador e rateados entre todos os credores em concurso, não 

importando a data de sua constituição, observando-se apenas a posição privilegiada que 

terá o credor na ordem de pagamento (art. 83). Igualmente, o art. 129 do mesmo diploma 

legal estabelece a ineficácia em relação à massa falida, independentemente da boa-fé do 

contratante, da constituição de direito de retenção dentro do termo legal, tratando-se de 

dívida contraída anteriormente. 

Novamente, ressalta-se que a conclusão não afeta o reconhecimento da 

oponibilidade do direito de retenção. Como visto, a oponibilidade do instituto é ampla e ele 

produziria efeitos nos casos acima retratados caso o legislador, por opção, não houvesse 

editado lei que, tolhendo a natural eficácia do instituto, limita-a. 

É necessário, ainda, perquirir acerca da oponibilidade do direito de retenção a 

terceiros que não venham a ocupar a posição jurídica do devedor, pois, como exposto, 

pode o retentor proteger sua posse contra a intervenção de terceiros. 

Quando um terceiro qualquer, o qual não possui ligação nem com o credor, nem 

com o devedor, turba, esbulha ou demanda judicialmente a posse, o que vemos é a 

irradiação do exercício da posse e de um de seus efeitos, qual seja, a sua tutela por meio de 

interditos possessórios e do desforço imediato. O que o retentor alegará é a titularidade da 

posse do bem, não vindo a discutir, nesse caso, o direito de retenção propriamente dito. 

Não obstante, é certo que sua posse apenas será tutelada por consequência do direito de 

retenção, que a resguarda como justa e de boa-fé, constituindo, pois, efeito da retenção. 

Como visto, o conteúdo do direito de retenção resume-se a permitir a manutenção 

da posse justa e legal por parte do retentor. Não é esse o direito que está em causa quando a 

posse é esbulhada ou turbada, mas antes, a própria integridade dela. 

_______________ 
974 ASCENSÃO, José de Oliveira. A tipicidade dos direitos reais. Lisboa: Minerva, 1968, p. 172. 
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Pouco importa com relação a esse terceiro a que título é exercida a posse e qual foi 

sua origem. A questão é que a posse do retentor é justa, de boa-fé e protegida contra a 

intervenção indevida de terceiros. Não entra em causa, em eventual discussão judicial, o 

mérito da configuração ou não do direito de retenção. 

Nesse aspecto, portanto, o direito de retenção seria oponível a terceiros ao permitir 

a tutela da posse em face de qualquer pessoa975. 

Em conclusão, o direito de retenção propriamente dito é, de forma geral, oponível a 

terceiros, sofrendo limitações em sua eficácia absoluta apenas quando: (i) em colisão com 

direito que lhe prefere em se tratando de credor insolvente, (ii) há garantia anteriormente 

constituída ou (iii) a lei assim determinar. 

8.1.3.1 A oponibilidade e os bens de terceiros 

As conclusões acima delineadas acerca da oponibilidade do direito de retenção 

tangenciam assunto que deve ser melhor abordado, qual seja a possibilidade de reter-se 

bem cujo titular não seja o devedor, mas um terceiro. 

Como visto no item 4.1.1.8, é possível reter coisa alheia. Nesses casos, o devedor 

apenas possui, por causa legítima, o bem, porém não é seu titular. Tome-se como exemplo 

o caso do locador com direito à sublocação. Cumpre inquirir, pois, se nesses casos poderia 

o direito de retenção ser oposto em face do titular. 

Em primeiro lugar, pondera-se que nos casos em que o direito de retenção é 

exercido em função da coisa (conexidade material), não se vê maiores empecilhos para sua 

oposição ao titular, que será beneficiado pelas benfeitorias ou cujo bem causou danos ao 

retentor976. No caso das benfeitorias, outrossim, a oponibilidade decorre da simples 

_______________ 
975 Reproduzem-se as considerações de Luciano de Camargo Penteado (PENTEADO, Luciano de Camargo. 

Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 62): “[...] A posse, embora seja um fato 

constatável empiricamente e que se verifica, nos termos do CC 1.196 pelo exercício de um poder não 

jurídico, gera direitos não reais no sentido técnico, nem tampouco direitos pessoais. Os direitos 

decorrentes da situação fática possessória, quando esta se torna relevante para o Direito, são direitos 

oponíveis contra terceiros. Sem que sejam direitos reais, gozam de tratamento eficacial a eles análogo”.  
976 Chiekh Radhi, por exemplo, entende não haver obstáculos à oposição do direito de retenção ao terceiro 

titular quando ligado à conexidade material (CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention 

d’après les législations française et suisse. Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 39). Derrida também 

defende de forma irrestrita que o direito de retenção pode ser oposto ao verdadeiro proprietário do bem 

(DERRIDA, Abraham-Albert-Roger. Recherches sur le fondement du droit de rétention. 1940. Tese 

de doutorado - Université d’Alger, Alger, 1940, p. 21-22). 
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aplicação do art. 1.219 do Código Civil, que não restringe a oposição do direito de retenção 

a quem quer que seja; garante a posição do possuidor em face de qualquer um que 

demande a restituição do bem. Como bem menciona Júlio Gomes977, nesse caso o retentor 

terá pretensão também em face do terceiro, já que este é o titular do bem em que se 

investiu ou que lhe causou danos. 

Assim também com relação ao terceiro que adquiriu o bem antes da constituição da 

retenção. Havendo conexidade material, a própria coisa adquirida foi melhorada ou causou 

prejuízos, incumbindo ao proprietário indenizar o retentor, seja qual for o título pelo qual 

este tinha a posse do bem adquirido978.  

Também nos casos em que a retenção é exercida por conexidade jurídica entende-

se que o direito pode ser oposto ao titular979-980. Isso porque, embora o crédito protegido 

tenha surgido por conta de uma relação contratual entre o devedor e o credor, o bem foi 

legitimamente cedido ao devedor e, portanto, o titular (cedente) também pode sofrer os 

efeitos do contrato firmado981.  

Volvendo ao exemplo dado, é certo que o titular do bem sofre os efeitos da 

sublocação, que deve respeitar. Assim sendo, não seria admissível que aquele que 

regulamente cedeu a posse e admitiu sua cessão subsequente ao retentor – e dela 

                                                                                                                                                    
 Agourram-Elmenjra, no entanto, menciona que no ordenamento marroquino essa solução é inaceitável, 

havendo disposição expressa do Código de Obrigações e Contratos refutando a oponibilidade do direito 

de retenção ao verus dominus. O autor, contudo, critica tal posição, entendendo que é incompatível com a 

estrutura da mencionada garantia, bem como por dar azo a fraudes (AGOURRAM-ELMENJRA, Khadija. 

Le droit de rétention en droit marocain. Casablanca: Université Hassan II, 1988, p. 136-146). 

 Zara também excepciona o verdadeiro proprietário, bem como seus herdeiros, do campo de eficácia do 

direito de retenção (ZARA, Laurent G. Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 117). 
977 GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 15. 
978 AYNÈS, Augustin. Le droit de rétention : unité ou pluralité. Paris : Economica, 2005, p. 290-292. A 

hipótese de a aquisição ocorrer posteriormente à constituição da retenção já foi tratada no item anterior, 

concluindo-se pela oponibilidade do direito de retenção ao adquirente. 
979 No exemplo dado, há conexidade jurídica por ocasião do art. 571 do Código Civil. 
980 Em sentido contrário, há autores que negam a possibilidade de o direito de retenção ser oposto ao verus 

dominus (CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit 

des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 470). 
981 Solução diversa é adotada no Código Civil nicaraguense: “Arto. 3487.- El depositario tiene derecho a 

retener la cosa depositada hasta el entero pago de lo que se le deba por razón del depósito, o por la 

remuneración que se le hubiere ofrecido, pero no por los perjuicios que el depósito le hubiere causado, ni 

por ninguna otra causa extraña al depósito. [...] Este derecho de retención no podrá ejercerse respecto de 

cosas depositadas que resulten pertenecer a terceros; pero el depositario ejercitará sus derechos contra el 

deponente” (O depositário tem direito de reter a coisa depositada até o integral pagamento do que lhe seja 

devido em razão do depósito, ou pela remuneração que lhe fora oferecida, mas não pelos prejuízos que o 

depósito lhe houver causado, nem por nenhuma causa extranha ao depósito. [...] Esse direito de retenção 

não poderá ser exercido sobre coisas depositadas que resultem pertencer a terceiros; mas o depositário 

exercitará seus direitos contra o depositante. – traduziu-se). 
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beneficiou-se982 – venha a demandar a restituição do bem em prejuízo do possuidor de boa-

fé.  

No caso, contudo, de a sublocação ser irregular, a solução seria a mesma?  

Note-se que a conclusão quanto a oponibilidade, no caso anterior, baseia-se em 

grande parte na aceitação da sublocação pelo titular, o que possibilitaria que arcasse 

também com os ônus decorrentes desse contrato. 

Não obstante, no caso de a sublocação ser irregular, tal contrato não produz 

qualquer efeito com relação ao titular, sendo, inclusive, causa legítima para promoção de 

despejo do locatário. Nesse caso, pois, entende-se, na contramão do que afirma a doutrina 

majoritária983, que o direito de retenção exercido para garantia tão-somente de um contrato 

relativo, não poderia ser oposto ao proprietário, contra quem o retentor não possui qualquer 

pretensão e em face de quem a posse que exerce é evidentemente injusta. 

A solução não difere daquela a que se chegou acima quanto à anterioridade de 

direitos constituídos sobre o bem. No item anterior, afirmou-se que o direito de retenção 

não prevalece quando confrontado com outro direito de garantia anteriormente constituído. 

No caso ora tratado, tem-se que o direito do proprietário sobre o bem também é anterior à 

retenção, motivo pelo qual não pode o sublocatário opor-se à restituição da coisa. 

Que fique claro que a retenção pode normalmente ser oposta ao locatário, apenas 

sendo vedado ao sublocador opor ao titular, que tem direito anterior sobre o bem. 

A mesma ponderação ora feita aplica-se aos casos em que o bem dado em depósito 

ou entregue para exercício do mandado seja roubado984. Nesses casos, ainda que a retenção 

possa ser legitimamente oposta ao proprietário com base no art. 1.219, não será possível 

_______________ 
982 O titular, ainda que receba a remuneração do locador, ao permitir a sublocação garante que seja pago, 

beneficiando-se, pois desse contrato. 
983 Júlio Gomes, por exemplo, defende que o direito de retenção exercido por conexidade jurídica deveria ter 

uma eficácia apenas inter partes, se não agrediria bens de um terceiro que não teria qualquer relação 

contratual com as partes (GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de 

direito privado, Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 15-16). 
984 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito commercial brasileiro. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1952, v. 8, p. 190. 

O Código Civil paraguaio veda expressamente a retenção nesse caso: “Art.1826.- El obligado a restituir 

una cosa podrá retenerla cuando le correspondiese un crédito exigible en virtud de gastos efectuados en 

ella, o con motivo de daños causados por dicha cosa. No tendrá esta facultad quien poseyere la cosa por 

razón de un acto ilícito. Este derecho podrá invocarse respecto de cosas muebles o no robadas ni perdidas, 

si mediase buena fe” (O obrigado a restituir uma coisa poderá retê-la quando lhe corresponder um crédito 

exigível em virtude de gastos efetuados com ela, ou por motivo de danos causados pela referida coisa. 

Não terá esta faculdade quem possuir a coisa por razão de um ato ilícito. Este direito poderá ser invocado 

com relação a coisas móveis ou não roubadas ou perdidas, se mediante boa-fé – traduziu-se). 
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opor-lhe o mesmo direito quando exercido apenas para garantia de um contrato, já que o 

titular tem direito anterior à restituição do bem retido. 

Assim sendo, conclui-se, em adição ao quanto acima já afirmado, que o direito de 

retenção é oponível a terceiros, exceto quando: (i) em colisão com direito que lhe prefere 

em se tratando de credor insolvente; (ii) há garantia anteriormente constituída; (iii) a lei 

assim determinar; (iv) exercido por conexidade jurídica, o contrato não produzir efeitos 

com relação ao titular reivindicante do bem entregue ao retentor. 

8.1.4  Oponibilidade e a questão do registro público 

As conclusões acima delineadas não contrariam a noção de que a oponibilidade de 

um direito no Brasil, via de regra, está sujeita a registro, independentemente de sua 

natureza jurídica (vide o disposto no art. 8º da Lei n° 8.245/91 quanto ao contrato de 

locação).  

É que o registro tem como função dar publicidade ao ato, permitindo que terceiros 

dele tomem conhecimento e, assim, possam submeter-se aos efeitos dos atos jurídicos 

registrados. Nesse sentido, os direitos reais, embora previstos em lei, apenas produzem 

efeitos, na legislação brasileira, após o registro, pois é quando são levados ao 

conhecimento público985. Antes, trata-se de meros compromissos contratuais cujos efeitos 

vinculam apenas as partes.  

Da mesma forma, a locação. Enquanto contrato, não produz efeitos perante 

terceiros. O locatário apenas adquire o direito de permanecer na posse do imóvel alienado 

caso o contrato esteja registrado e, assim, dele possa ter conhecimento o adquirente. 

No caso do direito de retenção, contudo, o registro é dispensado porquanto ele 

decorre da própria lei. Dispensa-se a realização de instrumento particular anterior. Assim, 

como simples decorrência legal, o direito de retenção recebe publicidade pela própria 

posse e já se torna oponível contra todos986. É dotado, pois, de uma publicidade ex vi 

_______________ 
985 Nesse sentido, arts. 1.245, 1.36, 1.369, 1.378, 1.391, 1.413, 1.416, 1.417, 1.432 e 1.492 e seguintes, todos 

do Código Civil; bem como disposições da Lei n° 6.015/73. 
986 Nesse sentido: GAULTIER, C. Du droit de rétention. Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 134-135. 

GUÉTAT, Édouard. Du droit de rétention. Concours pour l’agrégation des Facultés de Droit. Paris : 

imp. de Ghémar, 1874, p. 10. COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. reimpr. da 7. ed. 

Coimbra: Almedina, 1999, p. 879. 
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lege987. 

Frise-se a diferença. No caso do contrato de locação registrado, o locatário continua 

na posse do bem alugado por conta do próprio contrato firmado, o qual adquire eficácia 

perante o adquirente dado o seu registro. No caso do direito de retenção, contudo, a 

eficácia deriva da própria lei, não havendo instrumento a ser levado a registro. 

Exigir o registro, outrossim, seria mesmo incompatível com o exercício de um 

direito de garantia pessoal de feição prioritariamente negativa. Quer dizer, o escopo do 

direito de retenção é obstar a devolução do bem quando o retentor vem a ser demandado. 

Via de regra, não há, pois, e nem é exigível, o reconhecimento judicial prévio para que o 

direito de retenção seja oponível. Ele será exercido pelo retentor em face do devedor e 

apenas posteriormente é que a questão será levada a juízo para avaliação da correta 

oposição desse direito. Não há, pois, possibilidade de o retentor sponte propria dirigir-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis e registrar direito de retenção na matrícula do imóvel. 

A registrabilidade, portanto, não é uma das características do direito de retenção988. 

8.2  DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO RETENTOR 

Determinada a oponibilidade do direito de retenção, importante estudar os direitos e 

obrigações atribuídos ao retentor, os quais constituem, mais das vezes, meras 

consequências dos princípios e características já indicados acima989. 

                                                                                                                                                    
Não há, no Brasil, disposição semelhante à inscrita no Código Civil peruano, obrigando o registro do 

direito de retenção: “Artículo 1128.-  Para que el derecho de retención sobre inmuebles surta  efecto 

contra terceros, debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Sólo se puede ejercitar el 

derecho de retención frente al adquirente a título oneroso que tiene registrado su derecho de propiedad, si 

el derecho de retención estuvo inscrito con anterioridad a la adquisición. Respecto a los inmuebles no 

inscritos, el derecho de retención puede ser registrado mediante anotación preventiva extendida por 

mandato judicial” (Para que o direito de retenção sobre imóveis surta efeito contra terceiros, deve ser 

inscrito no registro da propriedade imobiliária. Só se pode exercitar o direito de retenção frente ao 

adquirente a título oneroso que tenha registrado seu direito de propriedade, se o direito de retenção 

estivesse inscrito com anterioridade à aquisição. Com relação aos imóveis não inscritos, o direito de 

retenção pode ser registrado mediante anotação preventiva estendida por mandato judicial. – traduziu-se). 
987 Ou publicidade de fato, como denomina MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: 

a hipoteca voluntária face ao direito de retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 

2008, p. 104-105. 
988 VASCONCELOS, L. Miguel Pestana de. Direito das garantias. Coimbra: Almedina, 2010, p. 314. 
989 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

315. 
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8.2.1  Direitos do retentor 

Não se tratará aqui do direito que é reconhecido ao credor de permanecer na posse 

do bem retido até o efetivo pagamento do quanto lhe é devido. Esse é o direito 

fundamental do retentor990, que consiste na própria essência do direito de retenção. Os 

direitos aqui mencionados correspondem às consequências dessa faculdade que é 

outorgada ao credor. 

8.2.1.1  Proteção possessória 

Reconhece-se amplamente ao retentor o direito de repelir, com a força ou através 

da tutela das ações possessórias, qualquer turbação ou esbulho indevido da posse do bem 

retido991. Como mencionado no item 4.1.2.3, o retentor pode utilizar-se dos meios 

necessários para proteger e recobrar sua posse se não a perdeu voluntariamente. 

Embora não se trate propriamente de direito decorrente imediatamente do direito de 

retenção, não se pode deixar de reconhecê-lo como um de seus efeitos. 

Explica-se. O direito de retenção, conforme exposto, consiste na faculdade de 

prolongar-se a posse justa e de boa-fé de um bem para além do momento em que deveria 

_______________ 
990 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

279. 
991 FONSECA, op. cit., p. 280. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: 

Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 285-286. GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho 

moderno: expuesta conforme a la doctrina y la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. 

Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição italiana, p. 456. CHIRONI, Giampietro. Trattato dei 

privilegi, delle ipoteche e del pegno. 2a ed. Milano, Torino: Bocca, 1917, v.1, p. 444-445. BUTERA, 

Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 412-413. LOPES, Miguel Maria de 

Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3: Fontes das Obrigações, 

Contratos, p. 158. GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito 

privado, Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 19. 

 Excetue-se do rol Planiol, o qual, ao tratar genericamente do direito de sequela do direito de retenção 

afirma que em nenhuma hipótese poderá o retentor recobrar o posse perdida (PLANIOL, Marcel. Traité 

élémentaire de droit civil: conforme au programme officiel des facultés de droit. 10e ed. Paris: R. 

Pichon et R. Durand-Auzias, 1926, t. 2, p. 829). 

 Na legislação estrangeira: Código Civil argentino (“ARTICULO 2590.- Atribuciones del retenedor. El 

retenedor tiene derecho a: a) ejercer todas las acciones de que dispone para la conservación y percepción 

de su crédito, y las que protegen su posesión o tenencia con la cosa retenida”. – Atribuições do retentor. O 

retentor tem direito a: a) exercer todas as ações de que dispõe para a conservação e percepção de seu 

crédito e as que protegem sua posse ou detenção da coisa retida – traduziu-se); e Código Civil holandês 

(“Article 3:295 - Loss of control over the thing - The creditor with a retention right who loses control 

over the thing, may reclaim this thing under the same conditions as an owner”. – Perda de controle sobre 

a coisa – O credor com direito de retenção que perde o controle sobre o bem, pode reclamar o bem sob as 

mesmas condições que o dono. – traduziu-se). 



248 

 

cessar, por razão de garantia. Ora, a posse, por si só, já garante a seu titular o exercício de 

seus meios de proteção, de modo que a possibilidade de o retentor se usar deles não 

decorre propriamente do direito de retenção, mas sim da posse que foi prolongada. 

Como ensina Luciano de Camargo Penteado992: 

[...] a posse, embora não seja direito real (o sistema numerus clausus veda a sua 

inserção neste campo, pelo rol do CC 1.225), gera direito de efeito real e se 

compreende na modelagem de direito através da relação real. Todos, em face do 

possuidor, dentro dos limites de caracterização de sua posse, têm as obrigações 

de não interferir em seus atos legítimos, e podem sofrer ações possessórias, 

desforço imediato e legítima defesa da posse. 

Dessa forma, a proteção da posse é efeito que decorre dela própria, e não depende 

do reconhecimento de nenhum outro direito.  

Assim, como o direito de retenção garante e dá causa à continuidade da posse do 

retentor, por consequência, acaba também por prolongar os efeitos que essa produz, dentre 

os quais a sua tutela. O direito de retenção, portanto, é a causa apenas mediata da tutela 

possessória conferida ao credor. 

Por fim, ressalta-se que a proteção possessória decorrente da retenção se exerce 

inclusive em face do devedor, mesmo que, eventualmente em momento anterior, não 

possuísse tal efeito993. 

8.2.1.2  Direito de sequela 

Muito se discute acerca da existência de um direito de sequela no direito de 

retenção. Isso porque, para muitos, tal fator seria essencial para a determinação da natureza 

jurídica do instituto. 

Assim, para alguns autores, o retentor não teria a faculdade de perseguir a coisa na 

mão de terceiros994, sendo certo que muitos trazem como exceção o caso de esbulho995. 

Apenas a perda voluntária da posse, pois, impediria a perseguição do bem nas mãos do 

_______________ 
992 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 62. 
993 Segundo Antunes Varela (VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 6. reimp. 10. ed. 

Coimbra: Almedina, 2009, v. 1, p. 182): “Há direitos pessoais de gozo da coisa, que beneficiam da 

protecção possessória contra terceiros, sem excepção do próprio dono dela (caso do locatário, parceiro 

pensador, comodatário e depositário)”. 
994 BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 1913, p. 198. 
995 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

287. 
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novo possuidor996, o que, efetivamente, se coaduna com a proibição ao venire contra 

factum proprio. 

Para Tito Fulgêncio, o direito de retenção não seria dotado de sequela, pois perdida 

a posse, não haveria meios de retomá-la997.  

Parece, contudo, que a questão encontra-se atualmente superada. Ora, se é certo 

que, no direito atual, apenas o possuidor pode exercer o direito de retenção e que esse 

direito consiste no prolongamento da posse, tem-se que decorre desta e não daquele a 

proteção possessória, conforme exposto no item acima. 

Não é necessário que o direito de retenção seja dotado de direito de sequela para 

que se reconheça ao retentor a possibilidade de manejar as ações possessórias ou exercer o 

desforço imediato para proteção de sua posse. Tal poder decorre, nos termos do art. 1.210 

do Código Civil, da posse em si, e não do direito de retenção, cujo único efeito é mantê-la. 

Sendo a posse protegida por si só, não é necessário adentrar na emaranhada 

discussão acerca da existência de um direito de sequela do retentor, pois não se trata 

propriamente desse instituto, senão da mera proteção da posse que ele confere ao seu 

titular998. 

Não obstante, é de se anotar entendimento de Benadiba no sentido de que o direito 

de retenção seria dotado de um direito de sequela de facto999, uma vez que a entrega do 

bem não retira o retentor da ordem privilegiada no pagamento de seu crédito. Essa posição 

é interessante, porquanto o direito brasileiro abriga hipótese semelhante no caso de 

falência: declara extinto o direito de retenção, porém mantém o retentor, após a perda da 

posse, em posição privilegiada no concurso de credores. Contudo, não se pode 

propriamente dizer que há um direito de sequela, pois o direito não segue o bem, uma vez 

entregue voluntariamente, ainda que continue o credor em posição privilegiada do 

concurso creditório, não pode reconstituir seu direito de retenção. 

_______________ 
996 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 104. 
997 FULGÊNCIO, Tito. Da posse e das ações possessórias. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 159. 
998 Apenas Pinot parece defender a existência de um direito de sequela para o retentor, extraído da conclusão 

de que se trata de um direito real e, como tal, a retenção deve ser dotada de sequela (PINOT, Pierre. Essai 

d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : F. Pichon et Durand-Auzias, 

1908, p. 237-238). 
999 BENADIBA, Aurore. Le droit de rétention en France et au Québec : une sûreté mobilière fonctionnelle. 

Les Cahiers de droit, v. 54, n. 1, p. 115-143, mars/2013, cit. p. 139-141. Disponível em 

http://id.erudit.org/iderudit/1014286ar, acessado pela última vez em 21.06.2015, às 8h42. 
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8.2.1.3  Direito de repetição do bem entregue com base em erro 

Conforme será abordado no capítulo 9, há certo consenso doutrinário acerca da 

identificação da perda voluntária da posse como causa de extinção do direito de retenção. 

Discórdia há, contudo, acerca da existência de um direito de repetição do bem 

voluntariamente entregue pelo credor com base em erro. Há autores que consideram tal 

possibilidade plenamente possível1000, uma vez comprovado o erro, pois o devedor não 

fazia jus à devolução do bem e, por um equívoco, julgou o credor não mais concorrer no 

caso um dos requisitos para a existência do direito de retenção, normalmente, o crédito. 

Seriam, para esses autores, plenamente aplicáveis ao caso as regras acerca do pagamento 

indevido. 

Para outros doutrinadores, não obstante, a perda voluntária da posse sempre 

ensejaria a extinção do direito de retenção, sem exceções. Butera1001 explica que a conditio 

indebiti, segundo o Código Civil italiano, apenas socorre aquele que se crê devedor quando 

na verdade não o é. No caso da retenção, ao contrário, a entrega da coisa é de fato devida, 

não podendo a garantia ser reconstituída após a restituição voluntária do bem, ainda que 

em erro. Em suas palavras: “A precedência ou simultaneidade do adimplemento é 

circunstância extrínseca, não substancial, a qual não tolhe, em linha de fato, que o credor 

receba o que lhe é devido por seu devedor”. 

Em uma terceira via, Paulo de Lacerda admite a repetição, porém somente se o 

credor já estivesse exercendo a retenção na época em que restituiu o bem com base em 

erro1002, pois o contrário equivaleria à entrega de uma coisa para sobre ela exercer-se a 

retenção, o que não é admitido. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 876 do Código Civil estabelece que 

“Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que 

_______________ 
1000 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

286. GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la 

doctrina y la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª 

edição italiana, p. 457. CHIRONI, Giampietro. Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno. 2a ed. 

Milano, Torino: Bocca, 1917, v.1, p. 445-446. 
1001 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 414. BARRY, Paul. Le 

droit de rétention en droit civil français. Paris: Arthur Rousseau, 1900, p. 197. LEGRAND, Charles. 

Du droit de rétention. Paris : Arthur Rousseau, 1906, p. 68. GAULTIER, C. Du droit de rétention. 

Paris: V. Giard et E. Brière, 1898, p. 150. 
1002 LACERDA, Paulo de. Direito de retenção. n. 79, apud FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de 

retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 280. 
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incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”. Por sua vez, 

o artigo 880 traz as hipóteses que excepcionam o dever de restituir o bem indevidamente 

recebido, são elas: haver dívida verdadeira e mais a inutilização do título, ou a prescrição 

da pretensão ou a liberação das garantias que asseguravam o direito ao pagamento. 

Ora, no caso da perda voluntária da posse que fundamenta o direito de retenção, a 

entrega da coisa é devida, porém poderia legitimamente ocorrer em momento posterior. A 

norma trazida no art. 876 do CC/02, então, só seria aplicável ao caso se entendêssemos que 

a entrega da coisa é condicionada ao adimplemento do débito. 

Ocorre que a constituição do direito de retenção assemelha-se muito mais ao ato 

jurídico stricto sensu do que do negócio jurídico propriamente dito. Os efeitos jurídicos 

gerados com a constituição do jus retentionis decorrem da lei e são nela delimitados, não 

estando sujeitos à modificação pela vontade das partes1003. Tanto é que, como já enfatizado 

nesta obra, entende-se por direito de retenção propriamente dito apenas aquele que deriva 

exclusivamente da lei, não aquele que é criado com base na vontade das partes. Assim, não 

sendo negócio jurídico, não está sujeito a condição, que é elemento acidental daquele1004. 

Dessa forma, não se entendem aplicáveis ao direito de retenção as regras relativas 

ao pagamento indevido, pois a restituição do bem é devida e não condicionada ao 

pagamento. O direito de retenção constitui mera garantia adicional concedida ao credor, 

vinculada à existência de crédito para seu surgimento, mas independente da quitação 

daquele para sua extinção. 

No mesmo sentido, pode-se afirmar que não concorre, no caso da entrega 

antecipada da coisa retida, o enriquecimento sem causa, gênero do qual o pagamento 

indevido é espécie1005, pois a obrigação de entrega tem lastro no vínculo que anteriormente 

existia entre credor e devedor. O surgimento posterior da garantia da retenção não extingue 

ou substitui obrigação de restituição do bem anteriormente constituída, apenas permite que 

esta seja postergada. Assim, causa há para a devolução do bem. 

Depois, o caso sob análise não se enquadra em nenhuma das modalidades básicas 

_______________ 
1003 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 368-369. 
1004  GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, Braga, n. 

11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 24. 
1005 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 29. ed. São Paulo, Saraiva, 2003, v. 3: Dos contratos e das 

declarações unilaterais de vontade, p. 409, 421. VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em 

geral. 6. reimp. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2009, v. 1, p. 506-507. 
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de pagamento indevido1006: nem é pagamento objetivamente indevido, pois a obrigação 

existe e seu cumprimento é justo, nem é pagamento subjetivamente indevido, pois é 

realizado à pessoa certa e pela pessoa obrigada1007.  

Não se enquadrando como hipótese de pagamento indevido, não há como se 

reconhecer no caso a possibilidade de repetição da coisa entregue com base em erro. Isso 

quer dizer que extinta a garantia especial formada pelo direito de retenção, obviamente 

persiste o direito principal ao adimplemento da dívida, o qual poderá ser cobrado por via 

autônoma. 

Deve-se lembrar que o jus retentionis surgiu no direito romano como uma forma de 

tutelar o pagamento das quantias devidas pelo devedor de má-fé, uma vez que o credor não 

possuía, até a criação deste instituto, qualquer direito a ser indenizado ou ressarcido ou 

ação para pleitear o seu direito1008. Hodiernamente, no entanto, é amplamente reconhecido 

o direito do retentor à indenização ou ao ressarcimento, atuando o direito de retenção não 

mais como meio principal de obtenção da quitação, mas sim como mera forma acessória de 

garantia deste pagamento. Não há, portanto, motivos para se buscar uma tão grande 

proteção desse instituto em nosso ordenamento, uma vez que sua existência em nada 

interfere no direito principal de crédito. 

8.2.1.4  Direito de reter os bens acessórios à coisa retida 

No direito brasileiro, também vige a máxima de que “o acessório segue o 

principal”. Assim sendo, os frutos pendentes, assim como as benfeitorias e as pertenças do 

objeto do direito de retenção são igualmente retidos1009 em garantia do crédito que se quer 

ver satisfeito, por aplicação do princípio da gravitação jurídica1010.  

Os frutos percebidos durante o período em que se exercer a retenção também 

_______________ 
1006 TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2011, p. 279. 
1007 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 6. reimp. 10. ed. Coimbra: Almedina, 

2009, v. 1, p. 507. 
1008 RODRIGUES, Manuel. A posse: estudo de direito civil português. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1980, p. 

311. 
1009 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

280. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, 

v.1, p. 288. LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 

1964, v. 3: Fontes das Obrigações, Contratos, p. 158. NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention 

légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 317-318. 
1010 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 329. 
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devem seguir a mesma sorte do principal e ficarem retidos em garantia do crédito1011, a não 

ser que as partes acordem de forma diversa1012, sendo que a forma de os conservar será 

discutida mais à frente, quando estudadas as obrigações do retentor. 

Não há, entre nós, qualquer disposição que faculte ao retentor, desde logo, 

apropriar-se desses frutos a fim de compensar a dívida1013, ao contrário, por exemplo, do 

que se verifica na Argentina1014 e no Japão1015. Assim sendo, não se entende lícito que o 

retentor, sem autorização, perceba os frutos para si ou mesmo que os venda a terceiros. 

Deve guardá-los da mesma sorte que o principal. Admite-se, contudo, que eventualmente 

possa o devedor ou mesmo o juiz autorizar tal apropriação, a fim de amortizar o débito. 

Pode não parecer, mas a discussão acerca da retenção dos frutos percebidos gera, 

atualmente, diversas consequências práticas, principalmente com relação à controvertida 

possibilidade de utilização dos frutos civis de imóveis para abatimento do débito, hipótese 

que vem encontrando maior espaço na jurisprudência brasileira1016, mas que foi 

expressamente refutada pela doutrina clássica1017. 

 

_______________ 
1011 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

288. BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 1913, p. 

199. 
1012 BOBES, op. cit., p. 199. 
1013 Defendia um tal direito GARBASSO, Carlo-Luigi. Il diritto di ritenzione ed il precario nella 

legislazione italiana. Torino: San Giuseppe, 1883, p. 98. 
1014 Código Civil argentino: “ARTICULO 1226.- Facultad de retención. El ejercicio del derecho de retención 

por el locatario lo faculta a percibir los frutos naturales que la cosa produzca. Si lo hace, al momento de 

la percepción debe compensar ese valor con la suma que le es debida; ARTICULO 2590.- Atribuciones 

del retenedor. El retenedor tiene derecho a: […] c) percibir los frutos naturales de la cosa retenida, pero 

no está obligado a hacerlo. Si opta por percibirlos, debe dar aviso al deudor. En este caso, puede disponer 

de ellos, debiendo imputar su producido en primer término a los intereses del crédito y el excedente al 

capital” (Artigo 1226. – Faculdade de retenção. O exercício do direito de retenção pelo locatáriofaculta-

lhe perceber os frutos naturais que a coisa produza. Se o faz, no momento da percepção debe compensar 

ese valor com a some que lhe é devida; Artigo 2590 – Atribuições do retentor. O retentor tem direito a: 

[…] c) perceber os frutos naturais da coisa retida, mas não está obrigado a fazê-lo. Se opta por percebê-

los, debe avisar ao devedor. Nesse caso, pode deles dispor, devendo imputar o produto da venda 

primeiramente aos juros do crédito e o excedente ao principal. – traduziu-se). 
1015 Código Civil japonês: “Article 297 (1) A holder of a right of retention may collect fruits derived from the 

Thing retained, and appropriate the same to the satisfaction of his/her claim prior to other obligees. (2) 

The fruits under the preceding paragraph must be appropriated first to the payment of interest on the 

claim, and any remainder must be appropriated to the satisfaction of the principal” ((1)O titular de um 

direito de retenção pode perceber os frutos da coisa retida e deles apropriar-se para satisfação de sua 

pretensão com prioridade sobre outros credores. (2) Os frutos mencionados no parágrafo anterior devem 

ser utilizados primeiramente para pagamento dos juros devidos, e o excedente deve ser utilizado para 

satisfação do principal. – traduziu-se). 
1016 A questão será analisada no item 8.2.1.6. 
1017 RAMPONI, op. cit., p. 287. 
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8.2.1.4.1  O problema dos frutos não suscetíveis de conservação 

Ao lado da discussão a respeito da retenção dos bens acessórios, coloca-se também 

o embate doutrinário a respeito da destinação dos frutos não suscetíveis de conservação. 

Enquanto alguns defendem que devem ser estes entregues ao devedor, outros 

defendem sua alienação ou mesmo seu uso1018 pelo credor, abatendo-se o preço da dívida 

exigida. 

Bobes1019, de sua parte, entende que deverá haver sempre expressa concordância do 

devedor para que o valor dos frutos seja imputado ao pagamento do débito, afirmando, 

ainda, que também não teria o retentor a obrigação de recebê-los como forma de 

pagamento. 

Ramponi1020, por sua vez, refuta a tese de alguns doutrinadores, segundo a qual os 

frutos devem ser postos à disposição do devedor, o qual poderia escolher entre prestar 

caução para recebê-los ou vê-los imputados ao pagamento da dívida. O autor, então, 

propõe que se converta o valor dos frutos em dinheiro, que deverá ser retido juntamente 

com o principal ou mesmo compensado com a obrigação do devedor, caso também tenha 

natureza pecuniária. 

A conjugação entre essas duas opiniões parece conter melhor solução. Os frutos, 

por serem perecíveis, deverão receber rápida destinação por parte do retentor, que poderá 

ofertá-los ao devedor, primeiramente, para que os recupere, pagando o preço, ou que os 

venda, entregando o preço ao retentor1021. Recebendo autorização do devedor, ou em seu 

silêncio, com autorização judicial1022 para evitar-se eventual alegação de venda a non 

_______________ 
1018 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964, v. 3: 

Fontes das Obrigações, Contratos, p. 158.  
1019 BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 1913, p. 201. 
1020 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

288-289. 
1021 CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 42. 
1022 O art. 201 do Código Civil argelino trata da questão de forma interessante: “Art.   201. Le droit à la 

rétention n'implique pas un privilège pour le créancier. Celui qui exerce le droit de rétention doit 

conserver la chose, conformément aux règles établies en matière de gage et il doit rendre compte des 

fruits.  Le  rétenteur  peut,  s'il  s'agit  de  choses  sujettes  à  dépérissement  ou  susceptibles  de  

détérioration,  demander en justice l'autorisation de les vendre, conformément  à l'article 971. Le droit de 

rétention se transporte alors sur le prix des choses vendues” (O direito à retenção não implica um 

privilégio para o credor. Aquele que exerce o direito de retenção deve conservar a coisa, conforme as 

regras estabelecidas em matéria de penhor e deve prestar conta dos frutos. O retentor pode, se se tratar de 

coisas sujeitas a perecimento ou suscetíveis de deterioração, solicitar judicialmente autorização para 
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domino, poderá ofertá-los a terceiro, recebendo o preço pela venda e abatendo o valor da 

dívida acumulada, ou mesmo adquirir ele próprio os frutos, subsidiariamente e desde que 

tenha interesse na aquisição, realizando a devida compensação. Dessa forma, não fica o 

retentor à mercê do devedor e garante-se uma pronta destinação aos frutos não suscetíveis 

de conservação1023. 

De toda sorte, tem-se que não se trata de hipótese com grande incidência prática, já 

que a maioria dos casos de direito de retenção tratados na jurisprudência não envolvem os 

frutos insuscetíveis de conservação, porém poder-se-ia, eventualmente, pensar na retenção 

de fazenda produtora de frutas ou outros gêneros alimentícios perecíveis, o que revela a 

conveniência na abordagem do assunto. 

8.2.1.5  Direito de exigir o reembolso pelas despesas havidas com a conservação do 

bem retido ou o ressarcimento de um prejuízo por ele causado durante a retenção 

Diz-se que pode o retentor exigir o pagamento, além do crédito que deu causa à 

retenção, também das despesas em que incorrer durante o exercício da retenção do bem. 

Ademais, pode igualmente exigir o ressarcimento dos danos que suportou ao longo da 

retenção por vício da coisa que desconhecia e cuja existência tinha razão de ignorar1024. 

Essa regra pode ser validamente aplicada no ordenamento brasileiro, tendo em vista 

o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que gera a obrigação de indenizar as 

despesas e prejuízos havidos também no curso da retenção, bem como em consideração ao 

disposto nos artigos 395 e 1.219 do Código Civil, já que a retenção faz com que a posse do 

retentor permaneça justa e de boa-fé enquanto exercida. 

Deve-se ponderar, outrossim, que a retenção não pode se tornar um fardo para o 

retentor, sob pena de perder seu interesse prático, devendo-se, assim, ressarci-lo pelo 

                                                                                                                                                    
vendê-las, conforme o artigo 971. O direito de retenção transfere-se, então, ao preço das coisas vendidas. 

– traduziu-se). 
1023 Excepcionalmente, caso comprovada (i) a extrema urgência na realização da venda e (ii) a anterior 

consulta ao devedor, ainda que não respondida, pode-se conceber que a autorização judicial seja 

concedida a posteriori hipótese de pós-eficacização da venda. De toda forma, não é dispensada a 

intervenção judicial. 
1024 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

281. RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, 

v.1, p. 289. 
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depósito suportado por culpa do devedor1025, que deixa de adimplir o débito surgido e, 

assim, fundamenta o surgimento desta garantia legal. 

Os autores prosseguem e afirmam, ainda, que esses créditos são, por sua vez, 

também garantidos por meio do direito de retenção, por concorrerem todos os requisitos 

para o seu surgimento1026. Deve-se investigar a validade dessa afirmação. 

Os requisitos relativos à coisa estão obviamente preenchidos, uma vez que já se 

estava exercendo direito de retenção. Quanto à posse, será necessário indagarmos se, 

vencido o prazo para sua devolução, porém perpetuando-se nas mãos do retentor, alteram-

se suas características. 

Em primeiro lugar, será necessário indagar se a posse ainda será de boa-fé, pois, 

conforme estabelecemos no item 4.1.2.5, esta é condição essencial para o surgimento do 

direito de retenção.  

Pois bem. A posse conceitua-se de boa-fé quando “o possuidor ignora o vício, ou o 

obstáculo que impede a aquisição da coisa1027”. No caso em análise, o possuidor que 

permanece na posse do bem a título de retenção tem ciência de seu direito, o qual invocará 

quando demandado a restituir a coisa. Assim, tem-se que a posse continua sendo de boa-fé, 

mesmo com base no novo título, pois deste tem ciência o possuidor. 

Ademais, a posse seria igualmente direta, pois exercida diretamente pelo retentor, 

_______________ 
1025 Assim, o Código Civil argentino dispõe: “ARTICULO 2590.- Atribuciones del retenedor. El retenedor 

tiene derecho a: [...] b) percibir un canon por el depósito, desde que intima al deudor a pagar y a recibir la 

cosa, con resultado negativo; [...]” (Atribuições do retentor. O retentor tem direito a; [...] b) receber uma 

quantia pelo depósito, desde que intime o devedor a pagar e receber a coisa, com resultado negativo; [...]. 

– traduziu-se). No mesmo sentido, o Código Civil japonês: “Article 299 (1) If a holder of a right of 

retention incurs necessary expenses with respect to the Thing retained, he/she may have the owner 

reimburse the same. (2) If a holder of a right of retention incurs beneficial expenses with respect to the 

Thing retained, to the extent that there is currently an increase in value as a result of the same, he/she 

may have the expenses incurred or the increase in value reimbursed at the owner's election; provided, 

however, that the court may, at the request of the owner, grant a reasonable period for the reimbursement 

of the same.” ((1) Se o titular de um direito de retenção incorre em despesas necessárias com relação à 

coisa retida, ele/ela pode demander do dono o reembolso. (2) Se o titular de um direito de retenção 

incorre em despesas úteis com relação à coisa retida, na medida em que haja ainda um incremento no 

valor do bem como resultado da despesa, ele/ela pode ser reembolsado pelas despesas efetuadas ou pelo 

aumento de valor ocasionado à escolha do dono; a Corte, contudo poderá conceder, a pedido do dono, 

um período razoável para o reembolso. – traduziu-se).  
1026 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

290. Também assim o Código Civil holandês: “Article 3:293 - Costs for taking care of the thing - A right 

of retention may be exercised as well for the costs which the creditor had to make in order to care for the 

thing in accordance with what has been ordered by statutory provisions to this point” (Custos pela 

conservação do bem – Um direito de retenção também poderá ser exercido pelos custos em que o credor 

incorreu para a conservação do bem de acordo com o que lhe é imposto pelas previsões estatutárias até 

este ponto. – traduziu-se). 
1027 Art. 1.201 do Código Civil. PONTES, Tito Lívio. Da Posse: prática, doutrina, jurisprudência, legislação. 

2. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito: 1977, p. 204. 
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sem desdobramento; e justa, já que adquirida de acordo com a lei1028 e de forma não 

violenta, clandestina ou precária. 

Com relação ao crédito surgido por conta de eventuais despesas realizadas com a 

conservação do bem, bem como de possíveis prejuízos por ele causados ao patrimônio do 

retentor, temos que este é, assim como o crédito que originou a primeira retenção, certo e 

exigível, autorizando, portanto, a retenção. 

Preenchidos esses requisitos, cabe analisar se presente a conexidade. Como 

examinamos acima, a conexidade pode ser jurídica ou material (item 4.3.2), segundo 

derivasse de despesas ou prejuízos ligados à própria coisa ou de uma relação jurídica que 

ligasse ambas as partes, da qual decorresse o crédito e também a posse da coisa.  

No caso em tela, por não haver qualquer contrato entre as partes apto a dar causa ao 

surgimento de uma conexidade jurídica, resta somente a possibilidade de o direito de 

retenção ser exercido com base na conexidade material, o que é plenamente possível. 

Assim, poderia, por exemplo, o locatário iniciar seu direito de retenção com base 

numa relação de conexidade jurídica descrita no artigo 571 do Código Civil e, durante o 

exercício desta, constituir nova garantia, desta vez decorrente de eventuais despesas que 

tenha suportado com a conservação do bem (benfeitorias necessárias). 

Aplicam-se, ao caso, eventualmente, as regras relativas unicamente à mora do 

devedor, o qual deixa de pagar e dá causa à retenção, mas não as regras relativas à mora do 

credor-retentor, pois este mantém a posse com base em novo e justo título, não se podendo 

imputar a ele o atraso na entrega do bem1029. 

8.2.1.5.1 Responsabilidade pelo pagamento de tributos e obrigações propter rem 

incidentes sobre o bem durante a retenção 

A discussão a respeito do reembolso das despesas havidas com a conservação do 

bem retido deve, necessariamente, perpassar o debate a respeito da responsabilidade pelo 

_______________ 
1028 GOMES, Orlando. Direitos Reais. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 48. Ver também 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1971, t. 10: Direito das Coisas, Posse, p. 125.  
1029 Nesse sentido, importante notar também que o retentor não sofre o efeito da perpetuação da obrigação, 

efeito da mora (NANNI, Giovanni Ettore. Mora. In: LOTUFO; NANNI [coords.]. Obrigações. São 

Paulo: Atlas, 2001, p. 571-652, cit. p. 613-614), já que o exercício regular do direito de retenção afasta 

sua constituição em mora. 
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pagamento de tributos e outras obrigações propter rem que incidam sobre o bem retido já 

que, a depender da distribuição de responsabilidade, o pagamento deverá ou não ser 

indenizado ao retentor. 

Primeiramente, é preciso consignar que, de acordo com a doutrina clássica, em 

tema que será melhor abordado no item seguinte, não pode o retentor usar o bem retido. 

Ele possui, porém não pode exercer nenhuma das faculdades típicas do possuidor, devendo 

portar-se como se depositário fosse. 

Nesse sentido, tem-se que não incumbirá ao retentor, pois, arcar com os tributos ou 

demais obrigações incidentes sobre o bem, já que apenas mantém a posse, sem exercer 

sobre ela qualquer direito1030. Caso pague tais obrigações, pois, poderá manter a retenção e 

exigir o reembolso do devedor, nos termos acima delineados. 

Por outro lado, conforme também será exposto no item seguinte, é de se admitir a 

utilização do bem, por meio de autorização expressa do devedor ou por via judicial, o que 

transmuta o retentor em verdadeiro locatário do bem, para que se pague com o valor dos 

aluguéis que seriam devidos pela referida utilização. 

Nesse caso, a responsabilidade pelo pagamento de tributos e demais obrigações 

incidentes sobre o bem é repartida, nos termos da Lei de Locação (Lei n° 8.245/91) – não 

há previsão semelhante no Código Civil –, da seguinte forma: o locador deve arcar com o 

pagamento de impostos e taxas (art. 22, inciso VII), bem como com as despesas 

extraordinárias de condomínio (art. 22, inciso X), e ao locatário incumbe o pagamento das 

despesas ordinárias de condomínio (art. 23, inciso XII). 

Novamente, caso o retentor arque com as despesas de responsabilidade do devedor, 

poderá exigir o ressarcimento e exercer o direito de retenção também por elas. 

 Contudo, deve-se ponderar acerca da imputação do pagamento de despesas de 

condomínio pelo retentor. Isso porque o que se busca com a permissão à utilização do bem 

é o abatimento da dívida já existente, não sendo legítimo impor ao retentor mais gastos 

para que possa ser pago, pois isso feriria o próprio escopo de garantia do direito de 

retenção, bem como inviabilizaria o recurso à utilização do bem como método de 

adimplemento do débito acumulado. 

_______________ 
1030 Não foi outra a decisão do STF ao julgar o AI 22937, rel. Min. Antonio Villas Boas, Segunda Turma, j. 

05/08/1960, recurso no qual se entendeu inaplicável à retenção a distribuição da responsabilidade pelo 

pagamento de tributos referente ao usufruto (art. 733 do CC/16). 
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Ademais, não se poderia simplesmente imputar ao retentor a obrigação pelo 

pagamento de obrigações que ele sequer assumiria caso o devedor houvesse quitado a sua 

dívida. Embora a responsabilidade seja dele, podendo, inclusive, ser executado pelo 

pagamento, o débito deve ser imputado ao devedor inadimplente. 

Assim, caso arque com as referidas despesas condominiais, pois, deverá o retentor 

subtrair tal valor do quantum arbitrado como aluguel a fim de verificar a vantagem real por 

ele auferida no mês. Será o resultado dessa subtração que deverá ser considerado para fim 

de abatimento da dívida.  

Para aclarar o posicionamento acima exposto, tome-se como exemplo a retenção de 

um apartamento por ocasião de uma dívida referente a benfeitoria necessária realizada pelo 

antigo locatário, no importe de cinco mil reais. Caso avençado com o devedor a utilização 

do imóvel a fim de compensar o débito acumulado, as partes deverão acordar o aluguel 

devido a cada mês, por exemplo, mil reais. Seriam necessários, pois, cinco meses para 

abatimento da dívida acumulada. Acontece, porém, que o retentor deverá arcar com os 

custos referentes às despesas condominiais, totalizando quinhentos reais. Nesse caso, 

deverá subtrair do valor do aluguel tais parcelas, a fim de chegar à quantia de quinhentos 

reais, referentes ao real “lucro” ou vantagem por ele obtido com a utilização do bem. 

Destarte, apenas após dez meses é que se extinguirá a retenção. 

Pode, contudo, o devedor eventualmente arcar com as referidas custas, de forma a 

aumentar a vantagem auferida pelo retentor mês a mês, encurtando o período da retenção. 

8.2.1.6  Direito de usar o bem retido  

É consensual1031 a opinião de que o retentor não pode, em nenhuma hipótese, usar o 

bem retido1032, compensando o valor do uso com o que é devido, por se tratar de bem 

_______________ 
1031 A única menção a posicionamento contrário que encontramos é trazida na obra de Tito Lívio Pontes 

(PONTES, Tito Lívio. Da Posse: prática, doutrina, jurisprudência, legislação. 2. ed. São Paulo: Livraria e 

Editora Universitária de Direito: 1977, p. 213-214), onde menciona decisão proferida pela 3ª Câmara 

Cível do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo de Petição nº 1.677, em 16.2.34, 

relatado pelo Des. José de Faria. No trecho do acórdão citado, o desembargador relator menciona o 

direito do titular de retenção em permanecer “indefinidamente no uso e gozo da coisa, com a 

possibilidade de usucapir [...]”. 
1032 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

287. GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la 

doctrina y la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 

7ª edição italiana, p. 454. JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, 
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alheio. Entende-se, nesse sentido, que o retentor deve atuar como se depositário fosse, não 

lhe sendo lícito tirar proveito econômico do bem retido. 

Contudo, é necessário analisar criticamente essa posição diante da atual 

centralidade reconhecida aos princípios da funcionalização da posse e da boa-fé no 

ordenamento brasileiro. 

Deve-se ponderar, pois, se a manutenção por tempo indefinido da posse em 

garantia não atentaria contra esses princípios, mormente em casos em que o devedor não 

dispõe de outros meios para quitação do débito acumulado, bem como se não violaria 

também a transitoriedade inerente ao direito de retenção. 

8.2.1.6.1  Função social da posse 

Ainda que a função social da posse não constitua um princípio expressamente 

previsto na legislação pátria, fato é que vem sendo largamente reconhecido na doutrina e 

aplicado na jurisprudência do país. 

A Constituição de 1988, bem como o Código Civil de 2002, erigem a 

socialidade1033 e a eticidade como vetores de todo o ordenamento. O diploma civil 

desenhado pela Comissão coordenada por Miguel Reale, em especial, é permeado por três 

princípios fundamentais, quais sejam: eticidade, socialidade e operabilidade1034, em 

oposição ao Código anterior, de cunho marcadamente individualista1035. 

                                                                                                                                                    
p. 105. CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 40. MASSIUS. Le droit de rétention des réparateurs 

d’automobiles. Paris: Blanchard, Chambre nationale de la carrosserie, 1938, p. 22. ZARA, Laurent G. 

Du droit de rétention. Paris: Arthur Rousseau, 1902, p. 112. CABRILLAC, Michel; MOULY, 

Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis 

Litec, 2010, p. 466. POGONATO, Pierre. Droit de rétention. Paris : L. Larose et L. Tenin, 1909, p. 134. 
1033 REALE JUNIOR, Miguel. Função social do contrato: integração das normas do capítulo xv com os 

princípios e as cláusulas gerais. In: FÓRUM DE DIREITO DO SEGURO. Fórum de Direito do Seguro 

José Sollero Filho. São Paulo: IBDS; EMTS, 2003, p. 35-56, cit. p. 37-8. Alguns falam em solidarismo 

(GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 21). 
1034 REALE, Miguel. História do novo código civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 20. 

GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Código civil e código de defesa do consumidor: convergência de 

princípios e distinção de sua modulação. Um paralelo entre os deveres que criam. In: MELGARÉ, Plínio. 

O direito das obrigações na contemporaneidade: estudos em homenagem ao ministro Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 109-134, cit. p. 119-120. DELGADO, José 

Augusto. A ética e a boa-fé no novo Código Civil. In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones 

Figueirêdo. Questões controvertidas no novo código civil. São Paulo: Método, 2003, v. 1, p. 169-203, 

cit. p. 169. MORSELLO, Marco Fábio. Contratos existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos 

princípios contratuais contemporâneos. In: LOTUFO; NANNI; MARTINS [coord.]. Temas relevantes 
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Nesse contexto, reconheceu-se que a propriedade possui uma função social, já que 

repercute também na esfera jurídica daqueles que não são proprietários1036. Entende-se, 

pois, que aquele direito subjetivo possui um fim social externo1037 e seu exercício apenas é 

legítimo quando também atende a um valor social tutelado1038, assim como ocorre com o 

contrato1039 e outros institutos do direito civil1040. 

Imprime-se um significado social a um direito individual antes tido como 

absoluto1041 em decorrência da aplicação dos valores fundamentais da Constituição da 

República, como a regulamentação da ordem econômica solidária e a dignidade 

humana1042. Reconhece-se que o acesso aos bens é essencial à concretização dos valores 

sociais inseridos na Carta Magna, interessando, pois, ao Direito, regulamentar a forma de 

                                                                                                                                                    
do direito civil contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 

292-307, cit. p. 293. 
1035 REALE, Miguel. O sentido inovador do projeto do novo código civil (exposição e debate). Revista 

Forense Comemorativa 100 anos, Rio de Janeiro, edição comemorativa, t. III, p. 735-766. REALE, 

Miguel. O projeto do novo Código Civil: situação após a aprovação pelo Senado Federal. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 4-6. 
1036 No campo histórico, é preciso destacar que embora a origem da função social da propriedade seja 

normalmente remetida à obra de Léon Duguit e à Constituição de Weimar, a qual previu que a 

propriedade obriga, muitos autores remetem à lógica tomista e às encíclicas papais as mais primitivas 

noções da essência qualitativa do direito de propriedade. Nesse sentido: HIRONAKA, Giselda Maria 

Fernandes Novaes. A função social do contrato. Revista de Direito Civil,  Imobiliário, Agrário e 

Empresarial, São Paulo, v. 12, n. 45, p. 141-151, jul./set. 1988. PÚPERI, Cyro Luiz Pestana. A função 

social, econômica e a preservação do meio ambiente como condições limitadoras do direito de 

propriedade. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 34, n. 105, p. 91-134, mar. 2007. GODOY, Claudio 

Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 20. 
1037 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 172-

175. 
1038 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 113. DEL NERO, João Alberto Schützer. O significado jurídico da expressão “função 

social da propriedade”. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, São Bernardo 

do Campo, n. 3, p. 17-97, 1997. 
1039 REALE, Miguel. O sentido inovador do projeto do novo código civil (exposição e debate). Revista 

Forense Comemorativa 100 anos, Rio de Janeiro, edição comemorativa, t. III, p. 735-766, cit. p. 756-7. 

SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. A função social no Código Civil – Aspectos da publicização do 

Direito Privado. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 100, n. 375, p. 103-139, set./out. 2004. 

MORSELLO, Marco Fábio. Contratos existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos princípios 

contratuais contemporâneos. In: LOTUFO; NANNI; MARTINS [coord.]. Temas relevantes do direito 

civil contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas, 2012, p. 292-307, 

cit. p. 303-305. NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 45-

48. NANNI, Giovanni Ettore. Contratos coligados. In: LOTUFO; NANNI [coords.]. Teoria geral dos 

contratos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 224-294, cit. p. 232-235. 

 Sobre as diversas funções exercidas pelo contrato ao longo do tempo e a possibilidade de limitação de 

seu conteúdo, ver também ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 2009, p. 29-40, 327-334.  
1040 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista 

Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 29, p. 65-102, 2005. 
1041 FACCHINI NETO, Eugênio. A função social do direito privado. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 

34, n. 105, p. 153-188, mar. 2007. PÚPERI, op. cit., p. 91-134. GODOY, op. cit., p. 20. 
1042 REALE JUNIOR, Miguel. Função social do contrato: integração das normas do capítulo xv com os 

princípios e as cláusulas gerais. In: FÓRUM DE DIREITO DO SEGURO. Fórum de Direito do Seguro 

José Sollero Filho. São Paulo: IBDS; EMTS, 2003, p. 35-56, cit. p. 38-42. 
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acesso e de exercício do direito de propriedade para que não se prive determinados 

indivíduos das garantias e direitos fundamentais1043. 

 Embora se reconheça ainda a vontade como elemento central no exercício do 

direito subjetivo, concede-se cada vez mais espaço aos interesses sociais envolvidos1044, 

orientando-se e limitando-se exponencialmente o exercício do direito de propriedade1045. 

Como ensina Miguel Reale, a propriedade tem duplo semblante no novo diploma: uma 

face voltada para o indivíduo e outra voltada para o coletivo1046. 

A função social, portanto, não atua apenas como elemento externo do domínio, 

restringindo-o, mas também como elemento interno, parte estruturante desse direito1047, 

que dita a forma como será estabelecido e exercido1048. 

Não se trata, pois, da atribuição de novo conceito ao direito de propriedade, mas 

sim de sua releitura1049, da reclassificação de suas dimensões internas, colocando-se a 

social acima da individual1050. 

Essa noção decorre da percepção de que os direitos subjetivos não poderiam mais 

ser tidos como absolutos, mas antes, como meros produtos sociais, não podendo seu 

exercício, pois, ser desvinculado de uma pecha de socialidade ou solidariedade1051. Essa 

_______________ 
1043 FACCHINI NETO, Eugênio. A função social do direito privado. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 

34, n. 105, p. 153-188, mar. 2007, cit. p. 178-179. 
1044 De forma semelhante, no tocante à relação contratual. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social 

do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 21. TARTUCE, Flávio. A revisão do contrato pelo novo 

Código Civil. Crítica e proposta de alteração do art. 317 da Lei 10.406/02. In: DELGADO, Mário Luiz; 

ALVES, Jones Figueirêdo. Questões controvertidas no novo código civil. São Paulo: Método, 2003, v. 

1, p. 125-148, cit. p. 127-8. 
1045 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 177-

179. 
1046 REALE, Miguel. O sentido inovador do projeto do novo código civil (exposição e debate). Revista 

Forense Comemorativa 100 anos, Rio de Janeiro, edição comemorativa, t. III, p. 735-766, cit. p. 756. 
1047 LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, p. 109-110, 122-124. 
1048 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 158. 
1049 PÚPERI, Cyro Luiz Pestana. A função social, econômica e a preservação do meio ambiente como 

condições limitadoras do direito de propriedade. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 34, n. 105, p. 91-

134, mar. 2007. MORSELLO, Marco Fábio. Direito civil constitucional e o direito de propriedade no 

Brasil e no direito comparado. Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP, Porto 

Alegre, v. 2, p. 93-125, 2000, cit. p. 121-123. ALPA, Guido. Compendio del nuovo diritto privato. 

Torino: UTET, 1985, p. 316-321. 
1050 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Uma reflexão sobre as “cláusulas gerais” do código civil de 2002: a 

função social do contrato. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 94, n. 831, p. 59-79, jan. 2005. 
1051 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do Direito. In: LOTUFO; NANNI [coords.].  Teoria geral do direito 

civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 738-772, cit. p. 740-743. 
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percepção inicial, informada por Josserand1052, ganha maior dimensão na obra de 

Duguit1053. 

Negando a utilidade do conceito de direito subjetivo, Duguit1054 defende que os 

homens não têm direitos, mas antes, uma certa função a cumprir na sociedade, sendo este o 

fundamento das normas jurídicas. Com relação à propriedade, nega novamente a 

concepção individualista fundada na noção de direito subjetivo, e afirma que esta será 

protegida na medida em que e enquanto o seu titular atuar em prol dessa função social1055. 

Modernamente, alguns defendem, então, que essa função social seja incorporada ao 

sistema jurídico como aplicação direta do princípio da socialidade1056. Outros preferem 

invocar a publicização do direito privado, mencionando a ingerência cada vez maior dos 

Poderes Públicos nas relações privadas1057. Seja como for, fato é que a função social foi 

expressamente incorporada ao ordenamento pátrio a patir de 1988. 

A função social da propriedade, frise-se, não possui apenas uma faceta negativa, ou 

seja, não se associa tão-somente aos limites impostos ao uso ou gozo do bem – sendo certo 

que não se confunde com as meras limitações administrativas impostas à propriedade -, 

mas possui também um aspecto positivo, ligado a atribuição de um poder-dever ao 

proprietário de dar ao objeto da propriedade o destino determinado, no caso, uma 

destinação social1058. 

Ao lado da função social da propriedade, a doutrina menciona também a função 

social da posse1059. Para a maioria dos autores, justifica-se a socialização da posse na 

_______________ 
1052 JOSSERAND, Louis. De l’esprit des droits et de leur relativité : théorie dite de l’abus des droits. 2ème 

ed. Paris : Dalloz, 1939, p. 320. JOSSERAND, Louis. Del abuso de los derechos y otros ensayos. Santa 

Fé de Bogotá: Temis, 1999, p. 4. 
1053 DUGUIT, Léon. Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon. Paris: Félix 

Alcan, 1912. DUGUIT, Pierre Marie Nicola Leon. Manuel de droit constitutionnel : théorie générale 

de l’État – organisation politique. Paris : Albert Fontemoing, 1907, p. 8-18. 
1054 DUGUIT, 1912, op. cit., p. 19-21, 24-25. 
1055 DUGUIT, 1912, op. cit. p. 147-178. DUGUIT, 1907, op. cit. p. 644-645. 
1056 Seguindo-se as lições do próprio Duguit (DUGUIT, 1912, op. cit. p. 8, 26-27). NANNI, Giovanni Ettore. 

Abuso do Direito. In: LOTUFO; NANNI [coords.].  Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 

2008, p. 738-772, cit. p. 740-743, cit. p. 743-745. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem 

causa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 150-151, 153-154. 
1057 SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. A função social no Código Civil – Aspectos da publicização do 

Direito Privado. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 100, n. 375, p. 103-139, set./out. 2004, cit. p. 106. 
1058 COMPARATO, Fábio Konder. Função social da propriedade dos bens de produção. Revista de Direito 

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 25, n. 63, p. 71-79, jul./set. 1986. 
1059 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 156-157. 

TARTUCE, Flávio. Questões polêmicas quanto ao direito das coisas no novo Código Civil. Visão crítica 

sobre a nova codificação. In: BARROSO, Lucas Abreu [org.]. Introdução crítica ao Código Civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2006, p. 362-381, cit. p. 363-366. 
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medida em que essa consiste no exercício dos poderes inerentes da propriedade1060, 

dispensando-se, assim, a menção expressa ao instituto na Constituição1061. Outros1062, 

defendem que a posse é o instrumento de concretização da função social da propriedade, 

devendo, assim, observar os mesmos limites. 

Como ensina Gustavo Tepedino1063: “[o] atendimento da função social apresenta-

se, assim, como pressuposto de merecimento de tutela da posse que, por isso mesmo, não 

pode ser objeto de proteção jurídica apartada dos valores sociais e existenciais de que serve 

de instrumento”. 

Ademais, concorda-se com Luiz Edson Facchin1064 e Teori Zavascki1065 quando 

mencionam que a função social da posse é ainda mais evidente que a da propriedade, uma 

vez que a função social liga-se primordialmente ao uso do bem e a posse aparece ligada a 

essa faculdade muito mais frequentemente do que a propriedade. 

O próprio Miguel Reale admite que a nova conformação do Código Civil, a qual 

deixou para trás o individualismo caracterizador do Código de 1916, permite uma nova 

compreensão social da posse, superando a sua visão romanística como mera detenção da 

coisa1066. 

Ora, como já previu Jhering1067, todos os institutos de direito privado são 

influenciados pela consideração da sociedade que os norteia. Esse fenômeno pode ser 

_______________ 
1060 SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. A função social no Código Civil – Aspectos da publicização do 

Direito Privado. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 100, n. 375, p. 103-139, set./out. 2004, cit. p. 136. 

TARTUCE, Flávio. Função social dos contratos: do Código de Defesa do Consumidor ao Código Civil 

de 2002. São Paulo: Método, 2007, p. 61-62. 
1061 ALVIM, Arruda. A função social da propriedade, os diversos tipos de direito de propriedade e a função 

social da posse. In: VENOSA; GAGLIARDI; NASSER [coord.]. 10 anos do código civil: desafios e 

perspectivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 568-598, cit. p. 569, 579. Sobre a admissão dos princípios 

implícitos no ordenamento, outrossim, posicionam-se Claudio Godoy (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. 

Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 114-115) e Judith Martis-Costa 

(MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 319-321).  
1062 DIDIER JUNIOR, Fredie. A função social da propriedade e a tutela processual da posse. Revista de 

processo, São Paulo, v. 33, n. 161, p. 9-20, jul. 2008, cit. p. 17. 
1063 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 157. 
1064 FACHIN, Luiz Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea: uma perspectiva da 

usucapião imobiliária rural. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 18-19. 
1065 ZAVASCKI, Teori Albino. A tutela da posse na constituição e no projeto de novo código civil. In: 

MARTINS-COSTA, Judith.  A reconstrução do direito privado: reflexos dos princípios, diretrizes e 

direitos fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 843-

861, cit. p. 844. 
1066 REALE, Miguel. História do novo código civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22. 
1067 JHERING, Rudolf Von. A finalidade do direito. Campinas: Bookseller, 2002, p. 351: “Todos os 

institutos do direito privado, ainda que tenham por fim primacial o indivíduo, são influenciados pela 

consideração à sociedade que os norteia, Não há nenhum direito sequer que permita ao sujeito dizer: é 

meu, exclusivamente, sou seu senhor. A consequência do conceito de direito requer que a sociedade não 
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facilmente transplantado para o campo da posse, em que se verifica uma estrita ligação 

entre o seu exercício e valores sociais tais quais a dignidade humana e o desenvolvimento 

econômico e profissional.  

O exemplo mais citado pelos autores para exemplificar o acolhimento dessa tese na 

legislação é a diminuição dos prazos da usucapião quando comprovada a posse-

trabalho1068. Não obstante, a ideia de função social não pode ser adstrita tão-somente a esse 

aspecto da posse1069. Ainda que a diminuição dos prazos da usucapião consista na 

expressão mais conhecida da função social da posse, deve dar-se ao preceito interpretação 

tão ampla quanto aquela que se faz da função social da propriedade. 

Assim, a função social da posse ensejará também restrições ao seu exercício 

desprovido de qualquer fim social1070. A posse de um bem, sem que seja a ele dada 

qualquer destinação econômica ou social, pois, atentará contra um dos pilares do novo 

ordenamento civil brasileiro. 

A adoção desse princípio, portanto, impede que, atualmente, o credor retenha o 

bem indefinidamente, sem poder dele usar ou fruir como se previa na doutrina clássica. O 

direito à retenção, portanto, deve ser conjugado com a necessidade de manter-se uma 

utilização eficiente dos bens. 

E não se trata aqui da colisão entre dois princípios, mas, sim, da mera adequação da 

norma a um princípio fundamental do Código Civil, o que não comporta qualquer juízo de 

                                                                                                                                                    
em imponha limites. Não é necessário profetar para prever que esta concepção social do direito privado 

suplantará cada vez mais a individualista”. 
1068 FACCHINI NETO, Eugênio. A função social do direito privado. Revista da AJURIS, Porto Alegre, v. 

34, n. 105, p. 153-188, mar. 2007, cit. p. 181. REALE, Miguel. História do novo código civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 28, 38 e 50. ALVIM, Arruda. A função social da propriedade, os 

diversos tipos de direito de propriedade e a função social da posse. In: VENOSA; GAGLIARDI; 

NASSER [coord.]. 10 anos do código civil: desafios e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2012, p. 568-598, 

cit. p. 580-581. TARTUCE, Flávio. Função social dos contratos: do Código de Defesa do Consumidor 

ao Código Civil de 2002. São Paulo: Método, 2007, p. 59-61. 
1069 De forma semelhante, Loureiro (LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação 

jurídica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 111-112) já critica a redução da operatividade do 

conceito de função social – em sua obra, da propriedade - a um único e reduzido prisma. Também Teori 

Zavascki indica em sua obra diferentes forma de expressão da função social da posse (ZAVASCKI, 

Teori Albino. A tutela da posse na constituição e no projeto de novo código civil. In: MARTINS-

COSTA, Judith.  A reconstrução do direito privado: reflexos dos princípios, diretrizes e direitos 

fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 843-861, cit. 

p. 847-848). 
1070 DIDIER JUNIOR, Fredie. A função social da propriedade e a tutela processual da posse. Revista de 

processo, São Paulo, v. 33, n. 161, p. 9-20, jul. 2008, cit. p. 10. 
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ponderação, servindo o princípio, aqui, como guia interpretativo da regra inserida no 

Código Civil1071. 

Acertada, pois, a decisão relatada em 2008 pela Min. Nancy Andrighi no Recurso 

Especial n° 613.387/MG, na qual determinou-se que o locatário retentor utilizasse o bem 

imóvel, seja pessoalmente, seja por meio de aluguel, por tantos meses quantos necessários 

para que os aluguéis que fossem devidos ao proprietário cobrissem a dívida não paga. 

Confira-se trecho da ementa do acórdão: 

DIREITO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE DE BOA-FÉ. 

DIREITO DE RETENÇÃO QUE SE TORNAR IRREGULAR COM O USO 

DA COISA. DEVER DO RETENTOR DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO 

COMO SE ALUGUEL HOUVESSE. 

- O direito de retenção assegurado ao possuidor de boa-fé não é absoluto. Pode 

ele ser limitado pelos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da 

boa-fé objetiva, de forma que a retenção não se estenda por prazo indeterminado 

e interminável. 

[...] 

- Afigura-se justo que o proprietário deva pagar pelas acessões introduzidas, de 

boa-fé, no terreno e que, por outro lado, os possuidores sejam obrigados a pagar 

um valor, a ser arbitrado, a título de aluguel, pelo uso do imóvel. Os créditos 

recíprocos haverão de ser compensados de forma que o direito de retenção será 

exercido no limite do proveito que os retentores tenham da propriedade alheia. 

Recurso Especial provido. 

 

Os fatos analisados no caso citado são os seguintes: em ação reivindicatória 

promovida pelo espólio em face do possuidor de boa-fé de um imóvel, restou reconhecido 

o direito de retenção deste em razão das benfeitorias úteis erigidas no terreno, as quais 

deveriam ser indenizadas. Com o arbitramento judicial do valor a ser pago pelas 

benfeitorias, alegou o espólio não ter condições de pagar a indenização, solicitando, então, 

fossem cobrados aluguéis dos retentores, os quais continuavam a ocupar o imóvel. 

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, então, que o direito de retenção não 

poderia perdurar indefinidamente, mas que se deveria buscar solução que igualmente 

considerasse o direito de ressarcimento do retentor. Assim, ponderou-se que a utilização do 

imóvel, anteriormente reconhecida em ação reivindicatória, deveria ser remunerada em 

atenção à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa, independentemente de 

a utilização do imóvel não decorrer de acordo de vontades entre as partes1072.  

_______________ 
1071 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Uma reflexão sobre as “cláusulas gerais” do código civil de 2002: a 

função social do contrato. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 94, n. 831, p. 59-79, jan. 2005. 
1072 Extrai-se do acórdão: “[...] O ressarcimento das benfeitorias não foi feito pelo recorrente, que alega não 

ter condições econômicas para tanto e,  por isso, o imóvel permanece na posse dos recorridos, sendo por 

eles utilizado.  

[...]. Posta a questão nesses termos, é fácil perceber que a disputa gira em torno da tensão que existe entre 

o direito de propriedade e o direito de retenção. A  questão  efetivamente  não  é  simples.  Assegurar  
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O acórdão da lavra da Ministra Nancy Andrighi bem considera a doutrina clássica 

do direito de retenção, para a qual o retentor estaria impedido de utilizar o bem retido. Não 

obstante, à luz dos preceitos atuais do direito civil, entendeu-se justo o arbitramento de 

aluguel, o qual se coaduna com a natureza temporária do direito de retenção e garante que 

os proprietários venham a readquirir todas as suas faculdades. 

A decisão - afora a menção à detenção e não à posse - é irretocável. Por um lado, 

garante-se a eficácia do direito de retenção. Por outro, dá-se uma destinação ao bem 

imóvel, bem como garante-se que o proprietário venha, um dia, a readquirir a posse de seu 

bem e quitar a dívida que, de outra forma, não teria como pagar1073. 

                                                                                                                                                    
incondicionalmente o direito de retenção pode significar a violação do direito de propriedade, pois, 

mantido o possuidor por tempo indeterminado na detenção de um bem que não é seu, o proprietário se vê 

impedido de usar, gozar e,  para  fins  práticos,  até  mesmo  de  dispor. Com  efeito, ainda  que  o  

proprietário  possa,  em  tese,  alienar  sua  propriedade,  dificilmente  haverá quem queira, por preço de 

mercado, adquirir um bem, para só então  retirar aqueles que ali habitam. Por outro lado, assegurar 

incondicionalmente a propriedade, é o mesmo que aniquilar o direito de retenção assegurado aos 

recorridos. [...]. 

Vê-se, é verdade, que o acordo celebrado entre as partes nos autos da ação reivindicatória havida entre 

elas, tal como reconhecido pelo Tribunal de origem, não estabeleceu uma obrigação para os recorridos de 

pagar aluguéis, tendo apenas regulado o seu direito de retenção. A partir daí, o acórdão recorrido logo 

considerou que não há como se impor aluguéis se também não há na hipótese um negócio jurídico 

fundado na vontade que obrigue os recorridos a pagar tais valores.  

Mas além da lei e da vontade, há outras fontes de deveres e obrigações, dentre as quais se destacam a 

boa-fé objetiva, princípio implícito no CC/1916, e a vedação do enriquecimento sem causa.  

Note-se que, atento a tais princípios, em diversas oportunidades, mesmo quando não havia contrato de 

locação celebrado entre as partes, o STJ assegurou ao proprietário o direito de ser indenizado pela 

privação do uso da coisa comum, fazendo com que ele recebesse ressarcimento como se aluguel 

houvesse [...]. 

É certo que não se está diante de um litígio entre cônjuges a se separar, mas os princípios reconhecidos 

em tais precedentes se amoldam perfeitamente à esta hipótese. Tanto aqui como ali se vê um proprietário 

impedido de usufruir plenamente de seus bens, pois o possuidor aufere exclusivamente o benefício 

econômico do uso. São comuns, ademais, as exigências da boa-fé objetiva e da vedação ao 

enriquecimento sem causa. Afinal, nenhum contrato, verbal ou tácito, de empréstimo ou transação, pode 

legitimar o uso da propriedade alheia, por prazo indeterminado e infindável, por um beneficiário que se 

vê isento de qualquer contra-prestação, sem que isso desconfigure o próprio direito de propriedade. 

A doutrina estrangeira discute qual o melhor remédio jurídico para que se sancione essa retenção 

irregular, abusiva ou ilícita. Há quem defenda que o uso do bem retido põe fim ao direito de retenção e, 

em conseqüência, o proprietário devedor passa a ter direito à imediata restituição do bem (Leiva 

Fernandes, op. cit., p. 341). Outros doutrinadores defendem, no entanto, o seqüestro e depósito judicial 

(Venegas Rodrigues, op. cit., p. 223).  

A solução mais coerente com o sistema legal brasileiro é, no entanto, a que se apresenta nestes autos. A 

retenção abusiva não põe fim ao direito de crédito dos retentores, não põe fim à sua garantia, mas gera o 

dever de indenizar o proprietário como se aluguel houvesse. 

[...] A retenção é reconduzida, dessa forma, à sua essência. Não é ela um direito absoluto ou ilimitado 

sobre a coisa, mas mera retentio temporalis . Os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da 

boa-fé objetiva, ao mesmo tempo que impõem ao retentor o dever de não usar a coisa, fazem com que a 

retenção não se estenda por prazo indeterminado e interminável” (STJ, REsp 613.387/MG, rel. Min. 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2008). 
1073 Pode-se citar também entendimento semelhante adotado no julgamento do STJ, REsp 1.186.099/ES, rel. 

Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/09/2012, no qual aquela Corte, embora não 

tenha chegado a adentrar numa discussão de mérito sobre o assunto, manteve decisão de primeiro grau 

que determinou a compensação do valor devido aos possuidores pela indenização das benfeitorias 
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Garante-se, ainda, que o imóvel venha a ter uma destinação social ao tempo em que 

o direito de retenção é exercido e não simplesmente permaneça trancado ao longo da 

disputa judicial e até a quitação da dívida pelo espólio. Trata-se de posicionamento mais 

consentâneo com o espírito social do Código Civil, pois cumprida, assim, a função social 

da posse, nos moldes propostos. 

A decisão acima transcrita não é inédita, porém tem os méritos de aplicar o 

entendimento à luz dos novos princípios insculpidos no Código Civil de 2002. Há notícias 

anteriores que demonstram há muito a flexibilização dos efeitos do direito de retenção no 

sistema jurídico brasileiro, como, por exemplo, acórdão da lavra do Supremo Tribunal 

Federal datado de 1963 em que se analisou o rompimento, por culpa recíproca, de 

negociações de compra e venda de imóvel, condenando-se o promitente-vendedor ao 

ressarcimento das benfeitorias e o promitente-comprador a indenizar a ocupação do 

imóvel1074. 

                                                                                                                                                    
realizadas com o valor por eles devido aos reivindicantes a título de aluguel pela ocupação do imível, o 

que reconhece a possibilidade de utilização do bem por aquele que o retém, embora, no caso específico, 

não se tenha propriamente reconhecido o direito de retenção. 
1074 “[...] ROMPIMENTO, POR CULPA RECIPROCA, DE NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES DE 

PROMESSA DE VENDA. NÃO OFENDE A LEI A DECISÃO QUE MANDA PAGAR AS 

BENFEITORIAS, COM DIREITO DE RETENÇÃO, CONDENANDO, POR OUTRO LADO O 

RETENTOR A INDENIZAR A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, A PARTIR DO ROMPIMENTO 

DAQUELAS NEGOCIAÇÕES. 2) CONTROVERSIA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA 

SOBRE OS EFEITOS DO DIREITO DE RETENÇÃO. [...] A situação de fato era complexa, e não se 

discutiram apenas os efeitos do direito de retenção. A sentença poupou o réu de qualquer indenização, 

porque partiu do pressuposto da culpa exclusiva da outra, ora recorrida. Entretanto, o Tribunal de Justiça 

partiu de pressuposto diverso, isto é, da culpa concorrente dos interessados, que entabolaram negociações 

inviáveis, para os fins pretendidos, as quais vieram, por isso, a ser rompidas. Verificou-se, em 

consequência, prejuízo de parte a parte, devendo cada qual dos interessados indenizar o outro. Não 

houve, portanto, violação do art. 516 do Cód. Civil, porque há também que se ter em vista o art 519, 

como acertadamente ponderou a recorrida, em suas contra-razões. 

Ainda que estivéssemos discutindo apenas os efeitos do direito de retenção, dificilmente se poderia ter 

como violado o art. 516. A matéria é, realmente, controvertida na doutrina. Veja-se o que ensina a 

respeito Arnoldo medeiros da Fonseca, na sua apreciada obra Direito de Retenção (5ª ed, 1957): ‘não 

pode o retentor usar da coisa retida, salve se houver ... convenção acessória que lhe permita servir-se 

dela. A respeito, contém o Cód. Civil japonês disposição expressa (art. 298). Mas, mesmo no silêncio da 

lei, tal é a conclusão que se impõe e a que chegam os autores por aplicação analógica das disposições 

relativas ao penhor e ao depósito. A retenção do credor pignoratício, argumenta-se -  e por mais forte 

razão a do retentor, cujos direitos sôbre a coisa são menos extensos, é equiparada a um depósito, 

prescrevendo a lei, de modo terminante, que o depositário não pode servir-se da coisa depositada sem 

permissão expressa ou presumida do depositante. Em nosso direito, parece-nos insustentável opinião 

diversa, em face dos arts. 774 e 1.275 do Cód. Civil, sendo mesmo essencial que a licença seja expressa, 

para que o uso da coisa seja autorizado. Contudo, no caso especial do locatário a quem se assegura a 

retenção do prédio locado, tem-se admitido, entre nós, uma atenuação ao rigor dessa proibição, 

permitindo-se-lhe continuar a ocupar o prédio pelo tempo necessário à indenização das benfeitorias, 

salvo ao proprietário o direito de despejá-lo, pagando o valor que fôr arbitrado’. A êste respeito, Arnoldo 

Medeiros da Fonseca refere precedentes judiciais, entre êles um julgado da 4ª Câmara do antigo Tribunal 

de Apelação do Distrito Federal, de 25.4.41, pelo qual o locatário retentor não deve mais aluguéis. Sôbre 

êsse julgado emite o seguinte comentário: ‘o que, entretanto, só procede se não continuar a utilizar-se do 

prédio retido’. 
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Destarte, a proibição à utilização do bem retido não pode mais ser interpretada 

como uma característica intocável do direito de retenção conforme reconhecido pela 

jurisprudência pátria. Sempre que não houver meios para quitação do débito e o objeto da 

retenção permitir1075, poderá o devedor, ou o juiz supletivamente, autorizar a utilização 

econômica do bem para compensação dos valores. Nesse sentido, lembra-se que a 

flexibilização da lei, ou, no caso, da doutrina clássica, é pressuposto da equidade1076, 

outrora reconhecida como fundamento mesmo do direito de retenção. 

Note-se, por fim, que, embora o direito de retenção possa ser exercido 

imediatamente pelo credor, é indispensável a concordância do devedor ou a intervenção 

judicial para autorizar a utilização econômica do bem, já que esta consiste numa 

autorização extraordinária que alterará os efeitos clássicos reconhecidos ao instituto. 

8.2.1.6.2  Abuso de direito 

Conforme exposto no item 5.1.1, o direito de retenção consiste, atualmente, numa 

expressão dos princípios da boa-fé objetiva e da eticidade inseridos no Código Civil. 

Assim sendo, seu exercício deve também conformar-se aos limites impostos por 

esse princípio no ordenamento, notadamente, a vedação ao exercício abusivo de posições 

jurídicas, ou abuso de direito simplesmente, tipificado no art. 187 do Código Civil e 

expressão da função corretiva da boa-fé1077. 

                                                                                                                                                    
Vê-se, pois, que, na opinião do abalizado monografista, ainda no caso especial da locação, os aluguéis 

sòmente não são devidos, quando o retentor não estiver no uso da coisa. 

No caso dos autos, não se trata de locação, mas de negociações preliminares para promessa de venda. 

Tendo, por outro lado, o acórdão recorrido, concluído, pelo exame das provas, que houve culpa 

concorrente, não me parece ofensivo da lei, na parte em que condenou o retentor a indenizar a ocupação 

do imóvel, a partir do momento em que se romperam as negociações preliminares, em virtude das quais 

o imóvel havia ficado em seu poder.” (RE 54380, rel. Min.  Victor Nunes, Tribunal Pleno, j. 

21/10/1963). 
1075 A utilização econômica dos bens equipara-se à locação de coisas, que apenas pode recair sobre bens 

infungíveis. A retenção, contudo, pode recair tanto sobre bens fungíveis quanto infungíveis, conforme 

abordado no item 4.1.1.4, o que afasta que a solução empregada no mencionado acórdão seja ampliada a 

todo e qualquer caso de exercício do direito de retenção. 
1076 ALVIM, Agostinho. Da equidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 797, p. 796-770, mar. 

2002. AMARAL NETO, Francisco dos Santos. A equidade no código civil brasileiro. Revista CEJ, 

Brasília, v. 8, n. 25, p. 16-23, abr./jun. 2004. ALPA, Guido; BESSONE, Mario. Elementi di direito 

privato. Roma: Laterza, 2001, p. 21. 
1077 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 101. 

GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Código civil e código de defesa do consumidor: convergência de 

princípios e distinção de sua modulação. Um paralelo entre os deveres que criam. In: MELGARÉ, Plínio. 
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Destarte, em adição ao quanto anteriormente exposto, é evidente que a manutenção 

indefinida da posse sem qualquer destinação social ou econômica pelo retentor configura 

um abuso de direito. 

Como se sabe, a boa-fé objetiva desempenha diferentes funções no ordenamento, 

dentre as quais uma função de controle1078, coibindo que o direito seja usado, ainda que de 

forma lícita, para obter resultados ilícitos ou mesmo antissociais. Trata-se de aplicação da 

boa-fé objetiva que guarda estreita relação com o princípio da eticidade1079. 

Como dispõe Menezes Cordeiro1080, o abuso de direito “reside na disfuncionalidade 

de comportamentos jussubjetivos por, embora consentâneos com normas jurídicas, não 

confluírem no sistema em que estas se integrem”. 

Para Jorge Abreu1081, “[h]á abuso de direito quando um comportamento 

aparentando ser exercício de um direito, se traduz na não realização dos interesses pessoais 

de que esse direito é instrumento e na negação de interesses sensíveis de outrem”. 

No caso do direito de retenção, tutela-se o crédito através da concessão de uma 

garantia ao credor, porém o exercício desse direito, ou das posições jurídicas que outorga 

ao credor, deve alinhar-se aos princípios gerais do ordenamento e, por óbvio, não poderá 

atingir fins ilícitos ou antissociais. 

Como já enunciado em termos gerais por Giovanni Nanni1082, e previsto por Flávio 

Tartuce1083 e Claudio Godoy1084 com relação aos contratos ou Luciano Penteado1085 ao 

analisar a propriedade, também pode-se reputar presente o abuso de direito quando 

desrespeitado o fim social ou econômico da posse. 

                                                                                                                                                    
O direito das obrigações na contemporaneidade: estudos em homenagem ao ministro Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 109-134, cit. p. 118. 
1078 TARTUCE, Flávio. Função social dos contratos: do Código de Defesa do Consumidor ao Código Civil 

de 2002. São Paulo: Método, 2007, p. 226. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 3. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 152. 
1079 TARTUCE, op. cit., p. 228. 
1080 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 

2011, p. 882. Álvaro Villaça, por sua vez, entende que o abuso representa o “uso excessivo no exercício 

do direito” (AZEVEDO, Álvaro Villaça.  Conceito de ato ilícito e o abuso de direito. In: RODRIGUES 

JUNIOR; MAMEDE; ROCHA [coord.]. Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a 

Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 2001, p. 61-74, cit. p. 74).  
1081 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Do abuso de direito: ensaio de um critério de direito civil e nas 

deliberações sociais. Coimbra: Almedina, 1999, p. 43. 
1082 NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do Direito. In: LOTUFO; NANNI [coords.]. Teoria geral do direito 

civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 738-772, cit. p. 746-747, 753-754. 
1083 TARTUCE, op. cit., p. 295. 
1084 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 102. 
1085 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 181, 

189. 
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Assim sendo, pode, eventualmente, o juiz entender configurado o abuso do direito 

de retenção caso o credor permaneça por muito tempo na posse do bem retido sem dar-lhe 

qualquer destinação econômica ou social1086, já que, conforme reconhecido pelo Superior 

Tribunal de Justiça em acórdão já transcrito, o direito de retenção “[...] não é absoluto. 

Pode ele ser limitado pelos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé 

objetiva, de forma que a retenção não se estenda por prazo indeterminado e 

interminável1087”. 

Nesse caso, ser-lhe-á facultado, a depender das circunstâncias concretas, decretar a 

extinção dessa garantia acessória1088 - tal qual ocorre com a decretação de nulidade das 

cláusulas contratuais abusivas, ou mesmo a desapropriação de propriedades que não 

cumprem sua função social1089 -, bem como a competente indenização, que poderá ser 

compensada com o saldo que lhe era devido1090. 

8.2.1.6.3  Enriquecimento sem causa 

Por fim, cumpre analisar a incidência da vedação ao enriquecimento sem causa na 

hipótese, já que mencionada no acórdão da lavra da Min. Nancy Andrighi acima transcrito. 

Embora seja controvertida a sua origem histórica1091, sabe-se que o enriquecimento 

sem causa é pautado nos princípios neminem laedere e suum cuique tributere1092 ou 

mesmo no princípio da equidade1093. Diversas também foram as doutrinas erigidas para 

_______________ 
1086 Nesse caso, pode-se mesmo constatar que o exercício do direito de retenção será contrário à equidade, 

princípio que está em seu fundamento, devendo ser adequada a norma jurídica à justiça concreta 

(TORRENTE, Andrea. Manuale di diritto privato. 9ª ed. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1975, p.  

15). Ainda, conforme informa Nanni (NANNI, Giovanni Ettore. Abuso do Direito. In: LOTUFO; 

NANNI [coords.]. Teoria geral do direito civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 738-772, cit. p. 750-751, 

757), é irrelevante à análise da questão a investigação da intenção ou consciência do retentor, já que o 

art. 187 do CC teria adotado a teoria objetiva do abuso de direito. 
1087 STJ, REsp 613.387/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/10/2008. 
1088 Como informa Nanni (op. cit., p. 758-760), deve ser ampliado o leque de sanções possíveis ao abuso de 

direito para além da mera reparação de danos materiais. 
1089 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 212-

214. 
1090 Trata-se, pois, da aceitação de instituto denominado por Leiva Fernández como “retenção anômala ou 

imperfeita”, já que descaracteriza a conformação clássica desse instituto (LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. 

P. Derecho de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría general. Retención irregular o 

anómala. Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 1991, p. 203-205). 
1091 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 15-18.  
1092 ALMEIDA, L. P. Moitinho de. Enriquecimento sem causa. reimpressão da 3. ed. Coimbra: Almedina, 

2007, p. 13. 
1093 AMERICANO, Jorge. Ensaio sobre o enriquecimento sem causa: os institutos de direito em que se 

manifesta a condenação do locupletamento injustificado. São Paulo: Saraiva, 1933, p. 90-96. GOMES, 
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justificá-lo, desde a teoria patrimonial de Aubry e Rau, passando pela teoria da gestão de 

negócios de Laurent e Demolombe, a teoria do fato ilícito de Planiol e a teoria do dever 

moral de Ripert1094. 

O instituto é tipificado no Código Civil, em seus artigos 884 a 886, e pode ser 

definido como o aumento patrimonial percebido às custas do correlativo empobrecimento 

de outrem e sem causa jurídica1095.  

Para configuração do enriquecimento sem causa, pois, deve-se verificar, via de 

regra1096, que houve um acréscimo patrimonial1097 sem causa jurídica1098 para alguém às 

custas do correspectivo1099 decréscimo patrimonial1100 de outrem.  

No tocante ao direito de retenção, o enriquecimento sem causa aparece, como 

informado no item 5.1, como um dos fundamentos para a constituição da garantia. A 

doutrina do enriquecimento sem causa surge como a causa pela qual o ordenamento 

determina o reembolso de determinadas despesas, principalmente aquelas ligadas a 

benfeitorias úteis e necessárias1101, e garante de forma especial esse crédito através da 

concessão do direito de retenção. 

                                                                                                                                                    
Júlio Manuel Vieira. O conceito de enriquecimento, o enriquecimento forçado e os vários 

paradigmas do enriquecimento sem causa. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1998, p. 83. 

Nanni tece críticas ao reconhecimento da equidade como fundamento isolado da vedação ao 

enriquecimento sem causa (NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, p. 158-159). 
1094 ALMEIDA, L. P. Moitinho de. Enriquecimento sem causa. reimpressão da 3. ed. Coimbra: Almedina, 

2007, p. 19. LEITÃO, Luis Manuel de Menezes. O enriquecimento sem causa no novo código civil 

brasileiro. Revista CEJ, Brasília, v. 8, n. 25, p. 24-33, abr./jun. 2004. NANNI, op. cit., p. 107-123. 
1095 ALVIM, Agostinho. Do enriquecimento sem causa. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 54, n. 173, p. 47-

67, set./out. 1957, cit. p. 47. ALMEIDA, op. cit., p. 29. COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das 

obrigações. reimpr. da 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 424. GOMES, Júlio Manuel Vieira. O 

conceito de enriquecimento, o enriquecimento forçado e os vários paradigmas do enriquecimento 

sem causa. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1998, p. 222. 
1096 Em extensa monografia sobre o tema Luís Manuel Leitão demonstra existirem outras espécies de 

enriquecimento sem causa além do enriquecimento por prestação (LEITÃO, Luís Manuel Teles de 

Menezes. O enriquecimento sem causa no direito civil: estudo dogmático sobre a viabilidade da 

configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorias de enriquecimento 

sem causa. Coimbra: Almedina, 2005.). 
1097 Que pode consistir na aquisição de um direito, no aumento do valor de direito já antes titularizado ou 

mesmo na diminuição do passivo (GOMES, op. cit., p. 229-231). 
1098 LEITÃO, Luis Manuel de Menezes. O enriquecimento sem causa no novo código civil brasileiro. 

Revista CEJ, Brasília, v. 8, n. 25, p. 24-33, abr./jun. 2004. 
1099 Para alguns autores, não deve haver proporcionalidade entre o aumento e o decréscimo patrimoniais. 

Apenas é necessário que um decorra, como consequência, do outro, mas não há necessidade de serem 

idênticos em valor ou mesmo natureza (GOMES, op. cit., p. 235). 
1100 O decréscimo patrimonial, no caso, pode resultar tanto de uma efetiva perda de patrimônio, quanto da 

perda da oportunidade de aumentá-lo. Nanni critica a exigência desse requisito, em sua configuração 

clássica, para a configuração do enriquecimento sem causa (NANNI, op. cit., p. 222-227). 
1101 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. O enriquecimento sem causa no direito civil: estudo 

dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as 
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O princípio1102 da vedação ao enriquecimento sem causa, pois, justifica a existência 

do direito de retenção, porém é necessário investigar ainda se ele influencia também o 

exercício desse direito, principalmente no que concerne à flexibilização da regra que 

impede o uso dos bens retidos. 

Em primeiro lugar, entende-se inaplicável o referido princípio para justificar o uso 

do bem. Isso porque a não utilização dos bens retidos não gera para o retentor qualquer 

ganho ou vantagem1103, o que afastaria desde logo a possibilidade de extrair-se da vedação 

ao enriquecimento sem causa a necessidade de autorizar a utilização do bem. 

Note-se que essa necessidade é extraída, como observado nos itens precedentes, 

dos princípios da função social da posse e da boa-fé objetiva, porém não é possível elencar 

também o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito como fundamento da 

flexibilização ora defendida, ainda que este princípio informe o surgimento do direito de 

retenção. 

Não obstante, e em segundo lugar, é preciso considerar que, nos termos em que 

mencionado no acórdão acima transcrito, a vedação ao enriquecimento sem causa incide, 

como fonte obrigacional, para determinar que a utilização do bem seja remunerada1104, ou 

seja, para determinar o arbitramento de aluguel pelo uso1105, ainda que apenas para fins de 

compensação da dívida anterior. 

                                                                                                                                                    
diferentes categorias de enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005, p. 38, 791, 798-803. 

GORÉ, François. L’enrichissement aux dépens d’autrui : source autonome et générale d’obligations 

en droit privé français. Paris : Dalloz, 1949, p. 1. FERREIRA, José G. do Valle. Enriquecimento sem 

causa. [S.l]: [S.N]., 1949, p. 91-93. 
1102 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. O enriquecimento sem causa no direito civil: estudo 

dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as 

diferentes categorias de enriquecimento sem causa. Coimbra: Almedina, 2005, p. 29. LEITÃO, Luis 

Manuel de Menezes. O enriquecimento sem causa no novo código civil brasileiro. Revista CEJ, 

Brasília, v. 8, n. 25, p. 24-33, abr./jun. 2004, cit. p. 25. NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem 

causa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 159-164. 
1103 Tampouco se verifica o enriquecimento por intervenção nos termos explanados por Luís Manuel Leitão 

(LEITÃO, 2005, op. cit., p. 663, 684-689).  
1104 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. reimpr. da 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 

426. Também discorre sobre a necessidade de configuração de enriquecimento injusto pelo uso ou gozo 

de bem alheio SACCO, Rodolfo. L’arricchimeto ottenuto mediante fato ingiusto: contributo ala teoria 

dela responsabilità estracontrattuale. Torino: Unione tipografico-editrice torinense, 1959, p. 67.  

GALLO, Paolo. L’arricchimento senza causa. Padova: CEDAM – Casa Editriche Dott. Antonio 

Milani, 1990, p. 397-404. 
1105 Como visto no item 7.2.1.6.1, há muito os Tribunais Superiores têm autorizado a utilização do imóvel 

locado para compensação do valor devido. Em sentido contrário, pode-se citar apenas uma decisão, na 

qual restou estabelecido que o retentor não devia indenização ao proprietário pela utilização do bem por 

ocasião do exercício do direito de retenção, o que, como demonstrado neste item, viola o princípio da 

vedação ao enriquecimento sem causa. Transcreve-se a decisão mencionada: “Ação de indenização. 

Ação reivindicatória. Retenção por benfeitorias. Art. 491 do Código Civil. 1. Não incide o art. 491 do 

Código Civil diante da realidade dos autos, identificada pelo Acórdão recorrido, no sentido de que na 
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Assim, pode-se concluir que o princípio do enriquecimento sem causa incide tanto 

na criação da garantia1106, como também influencia seu exercício, quando se considera a 

possibilidade de utilização dos bens retidos para pagamento do retentor. 

8.2.1.6.4. Conclusão do item 

Demonstrou-se, assim, nos itens precedentes, que a vedação ampla e irrestrita à 

utilização dos bens retidos não pode prevalecer no Direito brasileiro. Sempre que 

possível1107, pois, poderá o próprio devedor ou mesmo o juiz, suprindo-lhe a vontade, 

autorizar o uso para que se abata o valor do débito acumulado. 

Essa solução coaduna-se com previsões de outros países1108, que admitem seja 

pactuado nesse mesmo sentido ou que se busque decisão judicial para tanto, a fim de 

impedir que a retenção se perpetue ad infinitum quando o devedor não possui meios de 

satisfazer o crédito que lhe dá causa. 

                                                                                                                                                    
ação reivindicatória foi assegurado o direito à retenção por benfeitorias, considerada a posse de boa-fé, 

não havendo como cobrar indenização pela ocupação indevida do imóvel quando ela decorre de decisão 

judicial transitada em julgado e depende do cumprimento da obrigação de pagar as benfeitorias. 2. 

Recurso especial não conhecido” (STJ, REsp 400.753/DF, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 

Terceira Turma, j. 11/06/2002). 
1106 Como abordado no Capítulo 5, a vedação ao enriquecimento sem causa é listado como um dos 

fundamentos à instituição do direito de retenção. Nesse sentido, ver também NANNI, Giovanni Ettore. 

Enriquecimento sem causa. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 265-274. 
1107 Ou necessário à conservação do bem, por lógica. 
1108 Na legislação estrangeira: Código Civil argentino (“ARTICULO 2591.- Obligaciones del retenedor. El 

retenedor está obligado a: a) no usar la cosa retenida, excepto pacto en contrario, en el que se puede 

determinar los alcances de dicho uso, inclusive en lo relativo a los frutos; [...]”. – Obrigações do retentor. 

O retentor está obrigado a: a) não usar a coisa retida, exceto pacto em contrário, em que se pode 

determinar o alcance de dito uso, inclusive no que se refere aos frutos; [...]. – traduziu-se); Código Civil 

japonês (“Article 298 (1) A holder of a right of retention must possess the Thing retained with the care of 

a good manager. (2) A holder of rights of retention may not use, lease or give as a security the Thing 

retained unless he/she obtains the consent of the obligor; provided, however, that this shall not apply to 

uses necessary for the preservation of that Thing. (3) If the holder of a right of retention violates the 

provisions of the preceding two paragraphs, the obligor may demand that the right of retention be 

extinguished”. – (1) O titular de um direito de retenção deve possuir o bem retido com um bom 

administrador. (2) O titular de um direito de retenção não pode usar, arrendar ou dar em garantia o bem 

retido a não ser que obtenha o consentimento do devedor; isso não se aplica, contudo, ao uso necessário à 

preservação do bem. (3) Se o titular de um direito de retenção violar as disposições dos dois parágrafos 

precedentes, o devedor pode demandar que o direito de retenção seja extinto. – traduziu-se). 



275 

 

Coaduna-se, ainda, com o disposto no art. 716 do Código de Processo Civil de 

19731109, que admite que o juiz conceda ao exequente o usufruto de bem móvel ou imóvel 

quando tal for suficiente à sua satisfação. 

Importante destacar, dessas conclusões, dois aspectos. 

O primeiro, sobre a possibilidade de utilização do bem. Como visto, o direito de 

retenção pode recair sobre uma considerável gama de objetos, por tratar-se de mera 

garantia. Assim, há a possibilidade de exercer-se a retenção de bens que não poderão ser 

utilizados, como, por exemplo, documentos e coisas consumíveis. Nesses casos, torna-se 

impossível o recurso à utilização do bem como meio de satisfação do retentor, porém deve 

ficar claro que não se veda a retenção, que continuará a ser exercida na sua conformação 

clássica, que proíbe o uso das coisas retidas, buscando-se outros meios executivos para 

pagamento do credor1110. 

Em segundo lugar, é necessário frisar que a possibilidade de utilização do bem deve 

ser expressamente autorizada, seja pelo próprio devedor, seja supletivamente por 

determinação judicial, por se tratar de uma exceção à forma como o direito de retenção 

deve ser exercido. 

Não pode o retentor, pois, servir-se da coisa como bem lhe aprouver. Deve buscar o 

consentimento do devedor ou o suprimento judicial para que possa legitimamente gozar do 

bem, o que deriva da própria concepção de que o retentor deve portar-se como se 

depositário fosse, sendo certo que o art. 640 do Código Civil consigna esta mesma solução. 

Outra não é a conclusão extraída do acórdão do STJ acima transcrito, pois é bem 

delineado na hipótese que os devedores não possuem outros meios para quitação do débito. 

Ou seja, a utilização do bem exsurge como ultima ratio, uma flexibilização dos 

tradicionais limites do direito de retenção lícita e admitida em atenção aos princípios acima 

elencados, mas que, como exceção, deve ser autorizada. Por um outro viés, deve-se 

ponderar que a autotutela conferida pelo direito de retenção, para ser admitida em Direito, 

deve ser limitada à conservação da posse. Qualquer medida executiva, seja qual for, deve 

ser autorizada.  

_______________ 
1109 In verbis: “Art. 716. O juiz pode conceder ao exequente o usufruto de móvel ou imóvel, quando o reputar 

menos gravoso ao executado e eficiente para o recebimento do crédito”. Art. 867 do CPC/2015. 
1110 Dentre os quais, eventualmente, a dação em pagamento, inclusive dos bens retidos. 
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8.2.1.7. Limitação temporal do exercício do direito de retenção? 

De acordo com a concepção tradicional do direito de retenção, este pode ser 

exercido indefinidamente até o efetivo pagamento do que é devido ao retentor. Essa visão 

tradicional, contudo, não pode prosperar de maneira absoluta diante dos atuais princípios 

constitucionais. 

Conforme visto no item anterior, uma primeira modulação dos efeitos clássicos 

desse instituto é a possibilidade de autorizar-se a utilização do bem retido para quitação do 

débito. 

Ocorre, contudo, que uma segunda limitação deve também ser investigada, qual 

seja, a possibilidade de limitar-se temporalmente o exercício da retenção. 

O questionamento é importante, pois, como visto, nem sempre é possível ou há 

interesse do retentor em utilizar o bem retido, o que permitiria, em tese, que este 

permanecesse ad infinitum na posse do bem retido caso o credor não quisesse ou pudesse 

pagar o valor devido. 

Trata-se de questionamento mais teórico do que prático, pois o direito de retenção, 

como garantia, visa a ser um direito temporário ou passageiro, que apenas reforça o 

objetivo final, que é a quitação do débito. Assim, sempre que o objeto possuir algum valor 

de mercado, parece certo que ou o devedor tomará providências para recuperá-lo ou o 

retentor tomará as medidas adequadas para execução de seu crédito. Mesmo nos casos de 

insolvência do devedor, certo é que o bem será executado pelos devedores comuns, o que 

reduz em muito a possibilidade de alguém permanecer indefinidamente na posse de algo a 

título de retenção. 

Não obstante, deparando-se o juiz com uma tal remota hipótese, poderia então 

definir um termo final ao exercício da garantia? 

A resposta ao questionamento é negativa.  

Em primeiro lugar, caso o devedor não provoque o Judiciário, reclamando a 

devolução do bem, não poderá o juiz, de ofício, pôr fim à retenção. Isso porque o interesse 

do devedor não tem natureza pública, sendo descabida a intervenção estatal para proteção 

de direitos patrimoniais disponíveis.  
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Note-se, nesse tocante, que não se está aqui defendendo que o bem poderá, assim, 

ser mantido sem qualquer função social indeterminadamente. Ocorre apenas que não 

poderá o Estado cessar o direito de retenção ex officio, cabendo-lhe, somente, agir em face 

do proprietário que permitiu uma tal situação. 

Por outro lado, caso o devedor requeira a devolução do bem, deve-se, então, 

considerar se possui meios de pagar o débito ou não. Caso possua, não tem, por certo, 

interesse ou direito à restituição do bem tomado em garantia. Contudo, comprovado que o 

devedor não tem como arcar com o débito, poderá o juiz limitar o exercício do direito de 

retenção com base no princípio da proporcionalidade ou mesmo da boa-fé objetiva? 

Entende-se que não. Isso porque a resposta a essa situação já está contida no 

próprio sistema do Código Civil, não sendo necessário recorrer-se aos princípios 

constitucionais ou infraconstitucionais para tanto. É que o próprio Código já estabelece 

limite temporal ao exercício do direito de retenção ao determinar um prazo prescricional 

para cobrança do crédito, o qual, inclusive, pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado 

(art. 219, §5º, do CPC/731111). 

O prazo prescricional, nesse tocante, já é estabelecido em atenção a princípios de 

segurança jurídica e justiça, ponderados pelo legislador, não sendo necessário a 

consideração de outros princípios, no caso, para definir diferentemente o termo final do 

direito de retenção 

Assim, se o sistema cível já estabelece um marco para a cessação do direito de 

crédito e, consequentemente, de sua garantia acessória, não há necessidade de recorrer-se a 

outros elementos para fixar-se termo diverso. 

8.2.1.8 Direito de usucapir? 

Poder-se-ia questionar, ainda, se o retentor poderia eventualmente usucapir o bem 

retido caso permaneça por tempo suficiente em sua posse, sem reivindicação do 

proprietário. 

_______________ 
1111 A matéria é abordada no art. 487 do Novo CPC. 
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A questão é interessante, já que há menção a precedente que admite tal hipótese1112, 

porém a resposta tende a ser negativa1113. 

Em primeiro lugar, sabe-se que a posse, para que ocorra a usucapião, deve ser 

qualificada, não como de boa-fé ou de má-fé, mas deve tratar-se de posse ad usucapionem, 

ou seja, o possuidor deve agir como se dono fosse1114. 

No caso do direito de retenção, contudo, tem-se que a posse é exercida em garantia, 

sendo certo que ao retentor não é lícito dela usar sem consentimento do devedor ou 

autorização judicial. Outrossim, ainda que obtenha a referida autorização, certo é que em 

nenhum dos dois casos estará atuando como se dono fosse, afastando, pois, a possibilidade 

de aquisição da propriedade por usucapião1115. 

Por outro lado, caso o retentor venha a portar-se como dono do imóvel, sem 

autorização para tanto, desnatura o direito de retenção e torna-se possuidor de má-fé, 

podendo, eventualmente, usucapir o bem no termo legal. Observe-se, contudo, que esta 

possibilidade erige-se apenas no caso de mau exercício do direito de retenção, não 

constituindo um de seus regulares efeitos. 

8.2.1.9  Direito de preferência  

Cabe aqui consignar que há certa divergência quanto à noção de “direito de 

preferência”.  

Parte da doutrina clássica identifica-o com o direito de executar o bem e receber o 

seu preço1116. Outros autores identificam-no na ordem privilegiada de pagamento no 

_______________ 
1112 A menção, já referida em item anterior, é trazida na obra de Tito Lívio Pontes (PONTES, Tito Lívio. Da 

Posse: prática, doutrina, jurisprudência, legislação. 2. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 

Direito: 1977, p. 213-214) e refere-se a decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça 

de São Paulo, no julgamento do Agravo de Petição nº 1.677, em 16.2.34, relatado pelo Des. José de 

Faria. No trecho do acórdão citado, o desembargador relator menciona o direito do titular de retenção em 

permanecer “indefinidamente no uso e gozo da coisa, com a possibilidade de usucapir [...]”. 
1113 VACHEZ, Antoine. Du droit de rétention. Paris : Imprimerie de Moquet, 1860, p. 12. 
1114 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 267. 
1115 Derrida também conclui que não corre para o retentor o que chama de prescrição aquisitiva (DERRIDA, 

Abraham-Albert-Roger. Recherches sur le fondement du droit de rétention. 1940. Tese de doutorado 

- Université d’Alger, Alger, 1940, p. 21). 
1116 JONESCO, César. Du droit de rétention. Paris : V. Giard et E. Brière, 1908, p. 103. CHIEKH RADHI, 

Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. Lausanne : Georges 

Conne, 1957, p. 61. 
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concurso de credores1117 ou mesmo, do ponto de vista temporal, na prevalência dos direitos 

anteriormente constituídos sobre aqueles registrados a posteriori1118. Por fim, a doutrina 

moderna tende a relacionar o direito de preferência com o poder de anteceder outros na 

aquisição do bem. 

A primeira dessas acepções será tratada no item subsequente. 

Em relação à ordem de preferência no pagamento de credores, tem-se que a questão 

foi vivamente debatida pelos autores clássicos, os quais discutiam acerca da possibilidade 

de estender-se aos retentores algum privilégio legal. 

O debate, contudo, é fulminado pela inclusão de expressa previsão legal 

concedendo ao retentor privilégios na ordem de pagamento de créditos1119. 

Em primeiro lugar, tem-se que o art. 964 do Código Civil prevê diversas hipóteses 

em que o credor a quem também é concedido direito de retenção possui privilégio especial, 

por exemplo, o credor por benfeitorias necessárias e úteis e o empreiteiro ou qualquer 

outro que tenha contribuído com a edificação, reconstrução ou melhoramento de prédio. 

Ademais, o art. 83, inciso IV, alíneas “a” e “c” da Lei nº 11.101/2005 também 

confere ao retentor privilégio especial. Confira-se: 

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 

_______________ 
1117 MAUGER, Charles. De la nature du droit de rétention. Paris : A. Chevalier-Marescq, 1900, p. 156-

158. De Page mesmo dispensa a concorrência aos que possuem direito de preferência (DE PAGE, Henri. 

Traité de droit civil belge: principes – doctrine – jurisprudence. Bruxelles : Établissements Émile 

Bruylant, 1933, t. 1, p. 140-141.).  

 Pinot, por sua vez, adota uma posição intermediária entre a primeira e a segunda correntes. O autor 

identifica o direito de prferência com a impossibilidade de o bem ser executado pelo devedor ou seus 

credores comuns antes de derinteressado o retentor, que teria um privilégio absoluto sobre o preço do 

bem retido (PINOT, Pierre. Essai d’une théorie du droit de rétention au point de vue législatif. Paris : 

F. Pichon et Durand-Auzias, 1908, p. 239). 

 Claudia Madaleno também adota posição intermediária, entendendo o direito de preferência do retentor 

como “o direito de ser pago pelo produto de venda da coisa com preferência em relação aos credores 

comuns e aos demais credores que não tenham uma garantia real anterior” (MADALENO, Cláudia. A 

vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de retenção e ao direito de 

arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 103). 
1118 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. 2, p. 142. 
1119 Também assim, de forma ainda mais clara e eficiente, no Código Civil holandês: “Article 3:292 

Recovery right with priority attached to a right of retention. The creditor with a right of retention may 

recover his debt-claim from the thing with priority over all persons against whom his right of retention 

can be invoked” (Direito de recuperação com prioridade ligado ao direito de retenção. O credor com 

direito de retenção pode recuperar seu crédito derivado da coisa com prioridade sobre rodas as pessoas 

contra as quais o seu direito de retenção pode ser invocado. – traduziu-se). 

 Interessante posição é também trazida por Benadiba, que defende haver um direito de preferência de 

facto na retenção devido à obstrução aos poderes do proprietário que causa (BENADIBA, Aurore. Le 

droit de rétention en France et au Québec : une sûreté mobilière fonctionnelle. Les Cahiers de droit, v. 

54, n. 1, p. 115-143, mars/2013, cit. p. 136-139. Disponível em http://id.erudit.org/iderudit/1014286ar, 

acessado pela última vez em 21.06.2015, às 8h42.). 
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(omissis...) 

 I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e 

cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de 

trabalho; 

II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 

III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias; 

IV – créditos com privilégio especial, a saber: 

a) os previstos no art. 964 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária 

desta Lei; 

c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada 

em garantia; 

 

A alínea “a” faz remissão ao Código Civil, sendo clara a inclusão do direito de 

retenção. Não fosse isso, tem-se, ainda, a alínea “c”, que menciona expressamente o direito 

de retenção. 

Nesse sentido, é preciso ponderar que, embora a leitura isolada da alínea “c” do 

dispositivo em comento possa trazer alguma dúvida - a menção a “coisa dada em garantia” 

poderia referir-se à retenção imprópria e não ao direito de retenção propriamente dito, que 

não necessariamente se exerce sobre bens que estão em posse do retentor com essa 

finalidade –, entendemos que a menção ao direito de retenção é propositada, já que as 

garantias reais são tratadas em dispositivo específico e há também menção ao direito de 

retenção em outro artigo da mesma lei, o que demonstra a intenção do legislador em tratar 

especificamente do tema.  

Assim, entende-se que, nos termos do referido dispositivo, o retentor possui crédito 

com privilégio especial. 

Da terceira posição, referente à prevalência do direito de retenção sobre os direitos 

reais ou pessoais em garantia constituídos sobre o mesmo bem, tratou-se no item relativo à 

oponibilidade do direito de retenção (item 8.1.3), concluindo-se que, no direito brasileiro, o 

direito de retenção prevalecerá em face de outros credores, a não ser no caso de insolvência 

do devedor comum, quando poderá ser oposto, por analogia, somente em face daqueles 

credores cujos direitos são constituídos posteriormente ao início da retenção. 

Por fim, duvidosa é a configuração da quarta concepção de direito de preferência. 

Não há, no ordenamento, qualquer determinação que obrigue o devedor a ofertar 

preferencialmente o bem retido ao retentor, porém dúvida poderia surgir ao considerar-se o 

teor do art. 594 do CPC, que garante ao retentor prioridade na execução do bem. A 

confrontação dessas duas posições, contudo, é apenas aparente. O retentor terá prioridade 

na execução do bem enquanto ele permaneça no patrimônio do executado, porém, como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art964
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visto, nada impede que a coisa seja alienada, motivo pelo qual se impôs o reconhecimento 

da oponibilidade do instituto objeto deste estudo. Assim, não há qualquer previsão legal 

que garanta ao retentor a preferência na compra do bem retido. 

8.2.1.10  Direito de excussão 

Muito se discutiu acerca da possibilidade de o credor servir-se preferencialmente da 

execução do bem retido para quitação de seu débito.  

Para alguns autores, o retentor não teria direito de preferência sobre o preço de 

venda do bem1120, fosse a transação feita pelo próprio devedor, fosse ela executada 

judicialmente.  

No direito brasileiro não há dúvida quanto a esse ponto, diante da clareza da 

redação do art. 594 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “O credor, que estiver, 

por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover a 

execução sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder”. 

Necessário, contudo, remeter às considerações que se teceu sobre o tema no item 

4.1.1.7.3, no qual se relatou discordância com relação à obrigatoriedade de execução do 

bem retido imposto pelo referido dispositivo em atenção ao disposto no art. 620 do CPC, 

que consagra o princípio da menor onerosidade da execução e o qual permite entrever que 

nem sempre a execução do bem retido seja do melhor interesse do devedor. 

Tome-se exemplificadamente a situação mais frequente de invocação do jus 

retentionis no Brasil: as benfeitorias realizadas em imóveis locados. No mais das vezes os 

imóveis valem muito mais do que o valor das benfeitorias. Não entendemos justa, pois, 

eventual pretensão do retentor de ver o imóvel, bem de irrefutável utilidade para o devedor, 

executado antes de esgotadas as buscas por outros bens e valores que o devedor possa ter e 

que satisfaçam igualmente o credor. 

Dessarte, entendemos que o princípio insculpido no art. 620 do CPC deve 

prevalecer sobre a norma imposta pelo art. 594 do mesmo diploma legal, cabendo ao juiz 

impor ao retentor a busca por bens de menor valor do devedor antes de autorizar a 

execução de bem de valor desproporcionalmente maior do que a dívida reconhecida. 

_______________ 
1120 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

287. 
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Não há igualmente, vale frisar, um direito absoluto do retentor sobre o valor do 

bem retido. Não pode, pois, o retentor servir-se do bem sem qualquer intervenção judicial 

ou concordância do devedor, e nem sempre seu direito prevalecerá no concurso de 

credores. 

8.2.2  Obrigações do retentor 

Passa-se à análise das obrigações ou deveres incumbentes ao retentor. 

8.2.2.1  Obrigação de conservar o bem no estado em que a recebeu 

O retentor deve empregar toda a sua diligência no cuidado com o bem, como se a 

coisa sua fosse1121, podendo, conforme indicado acima (item 6.2.2.1.6), exercer o direito de 

retenção do bem também por conta das despesas em que eventualmente concorrer para a 

conservação do bem. Assemelhando-se ao depositário1122, deve portar-se de acordo com o 

previsto no art. 629 do Código Civil1123, sob pena de entender-se configurado o abuso de 

direito1124 (principalmente a figura parcelar do duty to mitigate the loss), causa de extinção 

do direito de retenção, como será abordado no capítulo seguinte. 

Não obstante, conforme já deduzido acima, não sofre os efeitos da mora, não 

havendo, assim, a perpetuação da obrigação. Não responde, pois, o retentor, pela 

deterioração ou perda do bem que não ocorra por culpa sua1125. 

_______________ 
1121 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

288. Na legislação estrangeira: art. 2591 do Código Civil argentino, in verbis: “El retenedor está 

obligado a: [...] b) conservar la cosa y efectuar las mejoras necesarias a costa del deudor; [...]” (O 

retentor está obrigado a: [...] conservar a coisa e efetuar as melhoras necessárias às custas do devedor; 

[...]. – traduziu-se). 
1122 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

282. 
1123 O artigo 759, item 3, do Código Civil de Portugal remete às regras relativas ao penhor (COSTA, Mário 

Júlio de Almeida. Direito das obrigações. reimpr. da 7. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 880). Não 

obstante, nos termos do art. 1.435 do Código Civil brasileiro, cabe ao credor pignoratício a custódia da 

coisa, como depositário, o que não diferencia muito o regime jurídico do retentor. 
1124 Pode ensejar, inclusive, o dever de reparação pelo prejuízo imposto ao devedor. 
1125 Nesse sentido, importante notar também que o retentor não sofre o efeito da perpetuação da obrigação, 

efeito da mora (NANNI, Giovanni Ettore. Mora. In: LOTUFO; NANNI [coords.]. Obrigações. São 

Paulo: Atlas, 2001, p. 571-652, cit. p. 613-614), já que o exercício regular do direito de retenção afasta 

sua constituição em mora. 
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8.2.2.2 Obrigação de restituir o bem, com seus frutos e acessórios, após o pagamento 

O art. 629 dispõe igualmente que o depositário deve restituir o bem guardado com 

todos seus frutos e acrescidos.  

Como visto nos itens 8.2.1.4 e 8.2.1.4.1, o retentor é autorizado a reter também os 

acessórios do bem principal, porém não pode deles apropriar-se. Assim como o principal, 

devem ser devolvidos após a extinção do direito de retenção, com exceção dos frutos 

perecíveis, que recebem tratamento especial. 

8.2.2.3 Obrigação de indenizar os prejuízos a que tenha dado causa 

O direito de retenção garante ao retentor a prolongação de uma posse de boa-fé e 

justa para além do momento em que esta deveria cessar. É certo também que o retentor tem 

o dever de zelar pela conservação do bem como se seu fosse, atuando como verdadeiro 

depositário. 

Dessarte, se o retentor concorre para o perecimento do bem, deve arcar com o 

equivalente mais perdas e danos, nos termos do 234 do Código Civil, podendo operar-se a 

compensação entre os débitos recíprocos1126. 

Se, contudo, a perda ocorre por caso fortuito ou força maior, entende-se resolvida a 

obrigação de restituir o bem1127, permanecendo, contudo, o crédito que o retentor tem a 

perceber do devedor1128. 

Ademais, se o retentor se equipara ao depositário, deve responder de forma 

equivalente a este pelos danos causados ao bem, remetendo-se, então, ao disposto no art. 

642 do Código Civil. 

 

 

_______________ 
1126 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

338. 
1127 Conforme exposto acima no item 8.2.2.1 quanto à não incidência da mora. 
1128 CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 41. 
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8.2.2.3.1 Bens tendentes à deterioração 

À semelhança do que previsto no item 8.2.1.4.1 com relação aos frutos, é possível 

também que o próprio bem retido seja perecível. Não se trata, aqui, do mero perecimento 

que pode ser evitado pelas despesas a serem realizadas pelo retentor, mas sim das coisas 

que, por sua natureza, são tendentes ao perecimento. Pense-se, por exemplo, no depositário 

de gêneros alimentícios. 

Nesses casos, deve-se perquirir acerca da forma como será operada a retenção e a 

obrigação do retentor de conservar o bem no estado em que se encontra. 

Em primeiro lugar, seria possível pensar que, por se tratar de mora do devedor em 

quitar sua dívida, e não havendo culpa do retentor, aplicar-se-ia a regra res perit dominus e 

imputar-se-ia ao próprio devedor os riscos pelo perecimento1129. 

Leiva Fernández, por exemplo, é um dos muitos autores que coloca o perecimento 

ou destruição total do bem como causa de extinção do direito de retenção1130. 

Essa opção, contudo, além de temerária por imputar os efeitos da mora ao devedor, 

ainda torna inútil o exercício da retenção no caso, pois uma vez perdido o bem, não mais 

será exercida a função de garantia ou coerção ao pagamento. 

Em segundo lugar, seria possível pensar-se na aplicação das regras do depósito, já 

que, como acima mencionado, a maior parte da doutrina assemelha o retentor à posição do 

depositário. De acordo com as regras aplicáveis (art. 645), então, no caso do depósito de 

coisas fungíveis, devem-se aplicar as regras relativas ao contrato de mútuo, as quais 

determinam que o mutuário é obrigado restituir coisas do mesmo gênero, qualidade e 

quantidade que recebeu. Poderá, pois, servir-se do bem, inclusive alienando-o, desde que 

restitua o objeto da prestação nos mesmos parâmetros. 

Essa solução é inconveniente, contudo, pois cria obrigações desproporcionais à 

garantia que concede ao retentor, tornando inútil ou ao menos economicamente inviável a 

retenção desses objetos. 

Em uma terceira via, o Código Civil português recorre à figura do credor 

_______________ 
1129 Desde, claro, que líquido o valor cobrado ou constituído o devedor em mora (NANNI, Giovanni Ettore. 

Mora. In: LOTUFO; NANNI [coords.]. Obrigações. São Paulo: Atlas, 2001, p. 571-652, cit. p. 593).  
1130 LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. Derecho de retención: Caracterización. Efectos. Requisitos. Teoría 

general. Retención irregular o anómala. Faculdade de retención y derecho penal. Buenos Aires: Astrea, 

1991, p. 369. 
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pignoratício1131. Segundo disposto na legislação lusitana, aplicam-se ao retentor de bens 

imóveis, quanto aos seus direitos e obrigações, as disposições relativas ao penhor, as quais, 

naquele sistema, autorizam a exigência de substituição ou reforço do penhor ou o 

cumprimento imediato da obrigação se a coisa empenhada perecer. Quanto ao retentor de 

coisas móveis, há disposição semelhante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de exigir 

reforço ou substituição da garantia. 

Essa solução, além de inconveniente, pois diversa conforme a natureza do bem 

retido, ainda é, a bem ver, pouco útil na prática. Ora, se o objetivo da garantia é 

constranger o devedor ao pagamento para obter o bem retido e ele não o fez, nada garante 

que terá interesse ou mesmo condições de substituir o bem retido.  

Melhor, portanto, é a solução adotada no Ato Uniforme editado pela OHADA e 

adotado em diversos países africanos1132, que em seu art. 70 dispõe que o retentor deverá 

demandar judicialmente a possibilidade de vender o objeto retido e passar a exercer a 

retenção sobre o valor da venda, que ficará acautelado em conta judicial. 

Trata-se, aqui, de uma solução semelhante àquela largamente admitida para 

tratamento dos frutos consumíveis da coisa retida e que, além de economicamente viável 

por não desnaturar a garantia, e útil na prática por não depender de qualquer ato do 

devedor, coaduna-se com o ordenamento nacional, ao determinar a intervenção judicial 

para arbitramento do caso.  

A bem da verdade, apenas impõe-se ao retentor um exercício mais ativo de sua 

posição, determinando a execução antecipada do bem para pôr fim à retenção. 

_______________ 
1131 In verbis: “Artigo 758.º (Retenção de coisas móveis) Recaindo o direito de retenção sobre coisa móvel, o 

respectivo titular goza dos direitos e está sujeito às obrigações do credor pignoratício, salvo pelo que 

respeita à substituição ou reforço da garantia. Artigo 759.º (Retenção de coisas imóveis) [...] 3. Até à 

entrega da coisa são aplicáveis, quanto aos direitos e obrigações do titular da retenção, as regras do 

penhor, com as necessárias adaptações”. 
1132 Assim é a disposição do art. 70 do Ato uniforme revisado sobre a organização das garantias (“Acte 

uniforme révisé portant organisation des sûretés”, adotado em 15.12.2010 por vários dos Estados-

membros da OHADA – Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, e publicado 

no Jornal Oficial da organização em 15.02.2011, 15º ano, n. 22, disponível em http://www.ohada.com/, 

consultado em 23.06.2015, às 20:34h. Transcreve-se o artigo: “Article 70. Le créancier a l’obligation de 

conserver le bien retenu en bon état. Par dérogation à l’alinéa précédent, il peut faire procéder, sur 

autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l’état ou la nature 

périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionés par sa garde sont hors de proportion avec sa 

valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné” (O credor 

tem a obrigação de conservar o bem retido em bom estado. Em derrogação à alínea precedente, em 

poderá proceder, com autorição da jurisdição competente instada em um curto espaço de tempo, à venda 

do bem se o estado ou a natureza perecível deste o justificar ou se os gastos ocasionados por sua guarda 

sejam desproporcionais ao seu valor. Nesse caso, o direito de retenção translada-se ao preço de venda 

que deverá ser consignado. – traduziu-se).  
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É preciso apenas anotar que, uma vez realizada a venda executiva, realizar-se-á, 

preferencialmente, a compensação, quando possível. 

Por fim, é preciso também considerar ainda nesse item a hipótese dos bens que 

embora não sejam perecíveis, são tendentes à deterioração na medida em que não são 

utilizados. Pense-se, por exemplo, em máquinas que podem vir a sofrer falhas mecânicas 

caso permaneçam desligadas por muito tempo. Nesse caso, entende-se aplicável a solução 

informada no item 8.2.1.6 quanto à utilização do bem retido para que, sendo impossível a 

não utilização do bem, seja ela ao menos remunerada, a fim de abater-se do valor devido a 

vantagem resultante de sua utilização.  

8.2.2.4 Obrigação de entregar a diferença de preço no caso de execução do bem retido 

Conforme visto acima, o art. 594 do Código de Processo Civil impõe que se 

execute, preferencialmente, o bem retido para pagamento da dívida. Caso o bem seja 

adjudicado por valor superior ao da dívida acumulada e devidamente corrigida, incumbe ao 

retentor devolver a diferença ao credor. 

Lembre-se, contudo, novamente das críticas deduzidas no item 4.1.1.7.3 a respeito 

da incumbência imposta ao juiz de buscar sempre meios menos gravosos de execução caso 

verifique grande desproporção entre o valor do bem retido e a dívida acumulada. 
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9  EXTINÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO 

O direito de retenção é, como restou estabelecido, um direito acessório. Para que 

exista é necessário que o sujeito seja, simultaneamente, credor e possuidor1133. Assim, diz-

se que pode ser extinto tanto por via principal, quando a garantia se extingue, mas 

permanece o crédito; quanto por via acessória1134, em decorrência da extinção do direito de 

crédito principal. 

Embora a maioria dos autores refira-se à extinção por via principal ou acessória e 

seja esse o critério que será seguido, é importante anotar que Ramponi1135 adota 

denominação diversa, mencionando a extinção por causa intrínseca, quando desaparece 

qualquer dos elementos essenciais ao direito de retenção, e por causa extrínseca. 

9.1  EXTINÇÃO POR VIA ACESSÓRIA 

Por ser garantia acessória ao direito principal de crédito, extingue-se o direito de 

retenção sempre que deixar de existir o crédito por qualquer causa. Por via acessória, 

então, de acordo com Lafargue1136, o direito de retenção extingue-se com: (i) o pagamento; 

(ii) a dação em pagamento; (iii) a remissão da dívida; (iv) a novação; (v) a confusão; (vi) a 

declaração de nulidade da relação principal; (vii) a compensação; (viii) a prescrição do 

crédito principal. 

Com relação às três primeiras hipóteses não há qualquer controvérsia.  

Quanto à novação não há discussão sobre ser causa de extinção do crédito, mas é 

importante ressalvar que, ao contrário do que entende Nicolas1137, as partes não podem 

convencionar que o direito de retenção sobreviverá à primeira obrigação para servir de 

garantia à nova relação obrigacional.  

_______________ 
1133 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

333. 
1134 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 150-153. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de 

retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 309. 
1135 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

305. 
1136 LAFARGUE, op. cit., p. 150-153. FONSECA, op.cit., p. 309. 
1137 NICOLAS, op. cit., p. 333. 
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Isso porque o direito de retenção propriamente dito apenas surge com base em 

título novo, o que não ocorre no caso em que a retenção decorre do mesmo acordo que 

constitui a obrigação. Nesse caso, o que se tem é mera garantia anômala, mas não o direito 

de retenção legal. 

Tampouco existe controvérsia acerca do fato de a confusão extinguir o crédito1138 e, 

consequentemente, o direito de retenção. Importa, contudo, estudar se, uma vez 

desaparecida a causa que ensejou a confusão, volta-se ao statu quo ante, com o 

restabelecimento da garantia acessória, conforme pretende Nicolas1139. O exemplo do qual 

o autor se vale para ilustrar sua exposição é o seguinte: o caso de o credor tornar-se 

herdeiro de seu devedor, mas não aceitar a herança.  

O exemplo é aplicável ao direito brasileiro, que igualmente adota o princípio da 

saisine (art. 1.784 do Código Civil). Seria justo retirar do credor a sua garantia com base 

na mera transmissão imediata e involuntária da herança face a um ato expresso de vontade 

de não aceitação? Da mesma forma, poderia o credor se valer de uma garantia como o 

direito de retenção em face do espólio quando teve a oportunidade de compensar as 

dívidas? 

A indagação é importante, porém de fácil resolução diante do expresso no 

parágrafo único do art. 1.804 do Código Civil. De acordo com esse dispositivo, tem-se por 

não verificada a transmissão no caso de renúncia do herdeiro. Por presunção legal, então, 

pretende-se que a transmissão nunca ocorreu, o que enseja o reestabelecimento do statu 

quo ante e, consequentemente, do direito de retenção. 

No tocante à compensação, contudo, é necessário tecer uma pequena consideração. 

Como visto anteriormente, havendo dívidas líquidas, recíprocas e da mesma natureza, 

deve-se operar sempre a compensação em detrimento do direito de retenção, dado ser 

instrumento mais eficiente na conservação dos direitos e interesses de ambas as partes. 

Não obstante, a compensação pode vir a operar posteriormente, em razão da 

patrimonialização de alguma dívida de natureza diversa ou mesmo do surgimento de novo 

débito entre as partes, ainda que não decorrente da mesma relação da qual advém o direito 

de retenção. 

_______________ 
1138 MADALENO, Cláudia. A vulnerabilidade das garantias reais: a hipoteca voluntária face ao direito de 

retenção e ao direito de arrendamento. Coimbra: Coimbra editora, 2008, p. 112-113. 
1139 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

333. 
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Assim sendo, deve ser mantida a compensação como uma das causas de extinção 

desse instituto por via acessória, desde que ressalvado tratar-se de hipótese excepcional. 

Quanto à prescrição, anota-se haver certa discussão doutrinária quanto à sua 

aceitação. Isso porque diversos autores, como Lafargue1140, defendem que o exercício do 

jus retentionis impediria o escoamento do prazo prescricional1141. 

Para tanto, sustentam, primeiramente, que em Roma teria sido adotada tal solução. 

O argumento de matriz histórica, não obstante, é pouco convincente, dadas as diversas 

transformações pelas quais passou o instituto que estudamos ao longo dos anos. 

Aduz-se, igualmente, que a prescrição teria como fundamento uma presunção de 

pagamento diante da negligência do credor em cobrar sua dívida1142. Argumenta-se, assim, 

que no caso do exercício do direito de retenção não haveria qualquer negligência por parte 

do retentor, não podendo correr contra ele a prescrição. 

Ocorre que esta posição não pode mais prevalecer perante nosso ordenamento 

jurídico1143. A retenção é mera garantia de um pagamento que deve ocorrer, não um fim 

em si próprio. Assim, atenta contra a própria circulação do crédito e mesmo contra a 

função social da posse que pudesse o retentor permanecer indefinidamente na posse de um 

bem, à título de retenção, sem tomar nenhuma medida com relação à cobrança do crédito 

do qual alega ser titular. 

Essa solução parece mesmo não ter sido incorporada ao direito brasileiro quando se 

analisa a obrigatoriedade de execução do próprio bem retido imposta ao retentor por meio 

do art. 594 do Código de Processo Civil e também diante da constatação de que o direito 

de retenção não é mais, como era em Roma, o único meio que o devedor tinha de cobrar 

sua dívida. 

Ora, o credor pode atualmente utilizar-se de todos os meios disponíveis para cobrar 

a dívida conexa ao seu crédito, sendo o direito de retenção apenas uma garantia de que o 

_______________ 
1140 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 151-152. 
1141 Assim é previsto também no Código Civil argentino: “ARTICULO 2592.- Efectos. La facultad de 

retención: [...] e) mientras subsiste, interrumpe el curso de la prescripción extintiva del crédito al que 

accede; […]” (Efeitos. A faculdade de retenção: […] e) enquanto subsiste, interrompe o curso da 

prescrição extintiva do crédio a que está ligada; [...]. – traduziu-se). 
1142 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

310. NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 

1872, p. 335. 
1143 Também assim no Código Civil japonês: “Article 300 The exercise of a right of retention shall not 

preclude the running of extinctive prescription of claims” (O exercício de um direito de retenção não 

deve impedir o curso da prescrição das ações. – traduziu-se). 
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pagamento efetivamente ocorrerá. Assim, resta caracterizada a negligência do retentor que, 

podendo, não toma as providências necessárias para executar o crédito que alega possuir 

em face do devedor. 

Ademais, como bem menciona Medeiros da Fonseca1144, o fundamento por detrás 

da instituição de prazos prescricionais não é a negligência do credor, mas, sim, a proteção à 

segurança jurídica. 

Por fim, deduzem os autores clássicos que o exercício do direito de retenção 

envolveria um reconhecimento tácito do crédito pelo devedor, o que seria causa de 

suspensão da prescrição1145. 

Ocorre que tal argumento não prevalece perante o nosso atual ordenamento. As 

causas de impedimento e interrupção da prescrição vêm expressamente listadas no Código 

Civil (arts. 197 a 204), sendo certo que nenhuma menciona expressamente o mero 

exercício do direito de retenção1146.  

Conforme bem explicita Cabrye1147, as causas de suspensão e interrupção do prazo 

prescricional têm a ver com a impossibilidade momentânea de agir do credor. Assim, 

passado o período em que se reconhece que este não poderia agir em favor da execução da 

prestação que lhe é devida, voltaria a correr a prescrição. No caso do jus retentionis, 

contudo, nada impede que o retentor execute sua dívida, não se justificando o 

reconhecimento de causa interruptiva da prescrição. 

Além disso, apenas uma das hipóteses ali trazidas poderia, eventualmente, abarcar 

o direito de retenção. O inciso VI do art. 202 lista como uma das causas interruptivas da 

prescrição o ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, 

disposição semelhante àquela em que se pautaram os antigos doutrinadores1148 para 

defender que o direito de retenção suspenderia o prazo prescricional.  

Essa disposição, contudo, primeiramente, é de aplicação problemática no caso do 

direito de retenção. Qual seria o ato inequívoco do devedor que importaria reconhecimento 

_______________ 
1144 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

311. 
1145 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

335. CHIEKH RADHI, Younis al-. Le droit de rétention d’après les législations française et suisse. 

Lausanne : Georges Conne, 1957, p. 45. 
1146 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 174-175.  
1147 Ibidem, p. 175. 
1148 BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et Brière, 1913, p. 206-

207. 
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ao direito de crédito do retentor? O não exercício do direito à restituição, como afirmavam 

os doutrinadores? Não parece. 

É que, como indica Cabrye1149, a mera inércia do devedor em cobrar a restituição 

do bem, ato negativo e equívoco1150, não parece implicar, necessariamente, em 

reconhecimento do direito de retenção, pois o devedor pode não estar ciente da mudança 

de título pelo qual a posse é exercida. Quer dizer, aos olhos do devedor, pode a posse ser 

mantida pelo retentor como prolongação do contrato ou simples mora, sendo necessário, no 

entanto, que se depreenda da situação o inequívoco reconhecimento da dívida para que seja 

interrompido o prazo prescricional1151. 

Ademais, ainda que se afigurasse, excepcionalmente, a hipótese em tela, tem-se que 

seria possível a extinção do direito principal por meio de prescrição, já que o prazo 

prescricional não fica suspenso ad aeternum, mas volta a correr imediatamente e só pode 

ser interrompido uma única vez. Dessa forma, se interrompido o prazo, escoa ele 

novamente sem a cobrança do principal, extingue-se igualmente a garantia acessória, pois 

como bem observa Ramponi, nenhuma garantia pode ser instituída em função de obrigação 

natural, cujo único efeito é a irrepetibilidade do pagamento1152. 

9.2  EXTINÇÃO POR VIA PRINCIPAL 

Nesses casos, extingue-se única e exclusivamente o direito de retenção, 

permanecendo o direito de crédito principal. De acordo com Lafargue1153, ocorre a 

extinção por via principal nas seguintes hipóteses: (i) perecimento da coisa; (ii) abuso no 

exercício do direito de retenção; (iii) renúncia; e (iv) perda da posse. Medeiros da 

Fonseca1154 inclui uma quinta situação: a confusão, na mesma pessoa, das qualidades de 

retentor e dono da coisa. 

_______________ 
1149 CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. 

Durand, 1860, p. 176-177. 
1150 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

311. GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). Cadernos de direito privado, 

Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 20055, cit. p. 22. 
1151 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

312. 
1152 RAMPONI, op. cit., p. 312. 
1153 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 152-153. 
1154 FONSECA, op. cit., p. 312. 
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No primeiro caso, o perecimento do próprio objeto do direito de retenção, por 

óbvio, ensejará a desconstituição daquela garantia. Importante notar que a extinção decorre 

unicamente do perecimento (total) do objeto, sendo certo que a mera deterioração em nada 

altera a garantia, que continuará a ser exercida sobre a parte remanescente do bem1155. 

Deve ser ressaltado, ainda, que pouco importa à extinção do direito de retenção a 

causa do perecimento1156. Ora, se perece o objeto, não há mais bem a ser retido, 

extinguindo-se a garantia. Os efeitos sobre o crédito e a devida indenização1157 pelo 

perecimento (vide item 8.2.2.3) poderão, por óbvio, ser posteriormente discutidos, mas 

nada alterará o fato de que o direito de retenção não mais encontrará subsídios fáticos para 

ser exercido. 

Em segundo lugar, o exercício do direito de retenção, por sua vez, encontra alguns 

limites, conforme visto no item 8.2.2. Ocorrendo abusos por parte do retentor, pode o 

devedor legitimamente requerer seja o credor desapossado do bem, inclusive cautelarmente 

(art. 822, inciso I do Código de Processo Civil) 1158. 

A hipótese ganha maior interesse, pois a doutrina clássica1159 entendia que o uso do 

bem configurava abuso desse direito, hipótese que se defendeu ao longo desse estudo deve 

ser relativizada. Note-se, porém, que nos termos acima expostos, a utilização do bem deve 

ser autorizada pelo devedor ou, supletivamente, por juiz. A utilização do bem, sem 

autorização, pode configurar abuso do direito de retenção1160. 

_______________ 
1155 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, 

306-307. NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et 

Cie, 1872, p. 338. 
1156 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

312. CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: 

A. Durand, 1860, p. 179. 
1157 Já defendida por BOBES, Panaït. Les cas d’application du droit de rétention. Paris : V. Giard et 

Brière, 1913, p. 202. 
1158 Em sentido aparentemente contrário posiciona-se RAMPONI, op. cit., p. 305-306. Ocorre que o autor 

entende que o abuso do direito de retenção ensejaria o sequestro do bem e não a extinção do direito, 

porém o sequestro efetivamente extingue o direito, já que termina com um de seus elementos essencias 

que é a posse.  

 Assim também prevê o Código Civil argentino: “ARTICULO 2593.- Extinción. La retención concluye 

por: [...] f) falta de cumplimiento de las obligaciones del retenedor o si incurre en abuso de su derecho” 

(Extinção. A retenção se extingue por: […] f) não cumprimento das obrigações do retentor ou se incorre 

em abuso de seu direito. – traduziu-se). 
1159 BOBES, op. cit., p. 203. 
1160 Diz-se “pode levar”, pois, como observa Júlio Gomes, nem sempre o abuso será tamanho a ensejar 

necessariamente a extinção da garantia (GOMES, Júlio. Do direito de retenção (arcaico, mas eficaz...). 

Cadernos de direito privado, Braga, n. 11, p. 3-25, jul./set. 2005, cit. p. 20.). 

Nesse sentido, Código Civil japonês: “Article 298 (1) A holder of a right of retention must possess the 

Thing retained with the care of a good manager. (2) A holder of rights of retention may not use, lease or 

give as a security the Thing retained unless he/she obtains the consent of the obligor; provided, however, 
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Em terceiro lugar, a renúncia ao direito de retenção pode ocorrer de duas formas. 

Pela renúncia à própria garantia, com a devolução voluntária da coisa ao devedor (artigo 

387 do Código Civil) ou com a não oposição do direito de retenção em juízo, quer dizer, o 

não exercício da proteção judicial da posse. 

Acrescenta-se, ainda, que muitos autores elencam também como caso de renúncia a 

adoção de medidas que visem dar início à execução do débito1161. Não se concorda, porém, 

que o simples início do procedimento executivo extinga a garantia que possui o devedor, já 

que a mera proposição da ação ou protesto do título em nada garante o efetivo pagamento 

do débito. Apenas a integral satisfação do crédito é que extinguirá o direito de retenção, 

sendo certo, ademais, não se tratar de caso de renúncia, mas mero desaparecimento de um 

dos elementos essenciais ao direito de retenção. 

É assente na doutrina que o direito de retenção se extingue quando o bem é 

voluntariamente entregue ou abandonado pelo retentor1162, por ser a posse um dos seus 

elementos de existência, conforme já informado no item 4.1.2.3. Dúvida surge, contudo, 

acerca da possibilidade de reconstituir-se o direito de retenção, uma vez recuperado o bem 

pelo credor por via legítima1163. 

Para Giorgi1164, tal hipótese é possível.  

Não obstante, pondera-se que o direito de retenção é garantia adicional concedida 

pelo ordenamento a determinados credores, sendo certo que se houve manifestação 

voluntária anterior no sentido de liberação da posse, tal ato pode e deve ser entendido 

                                                                                                                                                    
that this shall not apply to uses necessary for the preservation of that Thing. (3) If the holder of a right of 

retention violates the provisions of the preceding two paragraphs, the obligor may demand that the right 

of retention be extinguished” ((1) O titular de um direito de retenção deve possuir o bem retido com um 

bom administrador. (2) O titular de um direito de retenção não pode usar, arrendar ou dar em garantia o 

bem retido a não ser que obtenha o consentimento do devedor; isso não se aplica, contudo, ao uso 

necessário à preservação do bem. (3) Se o titular de um direito de retenção violar as disposições dos dois 

parágrafos precedentes, o devedor pode demandar que o direito de retenção seja extinto. – traduziu-se). 
1161 LAFARGUE, Fernand. De la revendication en droit romain: théorie du droit de rétention en droit 

français. Bordeaux: A. Bellier, 1881, p. 153. NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à 

Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 339. CABRYE, Émile D. Du droit de rétention: 

droit romain, ancien droit français, droit actuel. Paris: A. Durand, 1860, p. 175, 181. 
1162 GIORGI, Jorge. Teoría de las obligaciones en el derecho moderno: expuesta conforme a la doctrina y 

la jurisprudencia italiana, francesa, alemana, etc., etc. Madrid: Reus, 1928, v. 2, traduzido da 7ª edição 

italiana, p. 456. AUBRY, Charles; RAU, Charles. Cour de droit civil français: d’après la méthode de 

Zachariae. 5ème ed. Paris: Marchal et Billard, 1900, t. 3, p. 195. 
1163 Assim previsto no Código Civil holandês: “Article 3:294 - End of a right of retention - A right of 

retention ends when the thing comes under control of the debtor or of the proprietor, unless the creditor 

regains control over it on account of the same legal relationship” (Fim do direito de retenção – O direito 

de retenção se extingue quando a coisa entra em poder do devedor ou do proprietário, a não ser que o 

credor reganhe controle sobre ela por ocasião da mesma relação jurídica. – traduziu-se). 
1164 GIORGI, op. cit., p. 456. 
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como a dispensa da faculdade de reter o bem em garantia, não se podendo invocar esse 

direito posteriormente se for a posse recuperada, por infração à boa-fé objetiva, 

caracterizando-se o venire contra factum proprium1165. 

E, vale ressaltar, essa hipótese não se compara com a recuperação da posse perdida 

involuntariamente1166. Num caso há um ato volitivo do credor que demonstra o não 

exercício da faculdade que lhe é concedida1167, noutro há uma incursão indevida de 

terceiros na posse, a qual vem a ser recuperada por iniciativa do próprio credor. 

Outrossim, importante notar que há controvérsia acerca da possibilidade de se 

extinguir o direito de retenção por meio do oferecimento de caução correspondente. Essa 

possibilidade é admitida por diversos ordenamentos estrangeiros1168, porém Butera1169, 

_______________ 
1165 A mesma solução é tipificada no Código Civil paraguaio (“Art.1830.- El derecho de retención se extingue 

por la entrega o el abandono voluntario de la cosa sobre la que recae, y no renace aunque la misma cosa 

vuelva por otro título a entrar en poder del que la retenía. Cuando el que retiene la cosa ha sido 

desposeído de ella contra su voluntad por el propietario o por un tercero, podrá reclamar la restitución 

mediante las acciones concedidas en este Código al poseedor desposeído”. – O  direito de retenção se 

extingue com a entrega ou abandono voluntátio da coisa sobre a qual recai, e não renasce ainda que a 

mesma coisa volte por outro título a entrar em poder de quem a retinha. Quando quem retenha o bem 

tenha sido esbulhado conrta sua vontade pelo proprietário ou por um terceiro, poderá reclamar a 

restituição mediante as ações concedidas neste Código ao possuidor esbulhado. – traduziu-se) e no 

Código Civil francês (“Article 2286. [...] Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire”. 

– O direito de retenção se extingue com o despojamento voluntário. – traduziu-se). 
1166A perda involuntária da posse, conforme também já afirmado, possibilita a reconstituição do direito de 

retenção caso a posse venha a ser recuperada (NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à 

Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 338). 
1167 Consequência interessante desse posicionamento é pontuada por Ancel Pascal (ANCEL, Pascal. Droit 

des sûretés. 7ème ed. Paris: LexisNexis, 2014, p. 115), que bem ressalta que o credor não poderá exercer 

o direito de retenção sobre um bem que, por um novo contrato, é colocado à sua disposição se o crédito 

surge por ocasião de contrato anterior. O depositário que pretende reter o bem pelas despesas do depósito 

deve exercer o direito de garantia desde logo. Se entrega o bem ao devedor e depois vem novamente a 

dele tomar posse por novo contrato, não pode retê-lo em garantia a dívida antiga. 

 No mesmo sentido, outra obra atual anota que a tendência jurisprudencial francesa é de admitir a 

reconstituição do direito de retenção sempre que ele retornar ao retentor por ocasião do mesmo título ou 

contrato (CABRILLAC, Michel; MOULY, Christian; CABRILLAC, Séverine; PÉTEL, Philippe. Droit 

des sûretés. 9ème ed. Paris: LexisNexis Litec, 2010, p. 472). Os autores, contudo, discordam dessa 

tendência e entendem que pode o direito de retenção ressurgir sempre que constituído com base na 

conexidade material, independentemente do motivo pelo qual a coisa tenha sido retornada ao antigo 

retentor. 
1168 Código Civil português (“Artigo 756.º - Exclusão do direito de retenção - Não há direito de retenção: [...] 

d) Quando a outra parte preste caução suficiente”.); Código Civil argentino (“ARTICULO 2589.- 

Ejercicio. El ejercicio de la retención no requiere autorización judicial ni manifestación previa del 

retenedor. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de retención por una garantía suficiente”. -  

Exercício. O exercício da retenção não requer autorização judicial e nem manifestação prévia do retentor. 

O juiz pode autorizar que se substitua o direito de retenção por uma garantia suficiente. – traduziu-se); 

BGB (“Section 273 - Right of retention – (3) The obligee may avert the exercise of the right of retention 

by providing security. The providing of security by guarantors is excluded”. – (3) O devedor pode afastar 

o exercício do direito de retenção fornecendo garantia. O fornecimento de garantia por fiadores é 

excluído. – traduziu-se); Código Civil peruano (“Artículo 1126.-  La retención se ejercita en cuanto sea 

suficiente para satisfacer la deuda que la motiva y cesa cuando el deudor la paga o la garantiza.; Artículo 

1127.-  El derecho de retención se ejercita: 1.- Extrajudicialmente, rehusando la entrega del bien hasta 

que se cumpla la obligación por la cual se invoca. 2.- Judicialmente, como excepción que se opone a la 
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Ramponi1170 e Montessori1171 se opunham a tal conclusão, argumentando que o retentor 

não poderia ser obrigado a aceitar garantia diversa daquela que a lei lhe outorgou. No 

mesmo sentido, Bracq ressalta que o BGB admite a possibilidade de oferecimento de outra 

garantia, desde que não fosse caução, pois esta teria caráter pessoal enquanto o direito de 

retenção consistiria numa garantia real (embora não num direito real)1172. 

A leitura do parágrafo único do art. 644 do Código Civil, por sua vez, poderia fazer 

crer que a aceitação da caução seria facultativa, ficando ao livre arbítrio do retentor decidir 

pela caução ou pela permanência do direito de retenção. 

Não obstante, em atenção à função social da posse e ao princípio da boa-fé objetiva 

acima mencionados para justificar a possibilidade de autorizar-se a utilização do bem pelo 

retentor (itens 8.2.1.6.1 e 8.2.1.6.2), tem-se que, apresentada garantia pecuniária suficiente 

para satisfazer os interesses do retentor, deve ele restituir a posse do bem ao devedor. Não 

foi outra a solução indicada por Medeiros da Fonseca1173, embora com fundamento 

diverso. 

O autor entendeu, na segunda edição de seu livro, que o exequente poderia receber 

a coisa mediante caução com base no disposto no parágrafo único do art. 996 do Código de 

Processo Civil de 1939. A redação do artigo permitia ao credor obter a posse do bem caso 

depositasse judicialmente o valor das benfeitorias arbitrado por perito. 

                                                                                                                                                    
acción destinada a conseguir la entrega del bien. El juez puede autorizar que se sustituya el derecho de 

retención por una garantía suficiente”. – Artigo 1126.- A retenção se exerce por qaunto seja suficiente 

para satinsfazer a dívida que a motiva e cessa quando o devedor a paga ou garante; Artigo 1127.- O 

direito de retenção se exerce: 1.- Extrajudicialmente, recusando a entrado do bem até que se cumpra a 

obigação pela qual se invoca. 2.- Judicialmente, como exceção que se opõe a ação destinada a conseguir 

a entrega do bem. O juiz pode autorizar que se substitua o direito de retenção por uma garantía 

suficiente. – traduziu-se); Código Civil japonês (“Article 301 An obligor may demand that a right of 

retention be extinguished by tendering reasonable security”. – O devedor pode demander que o direito de 

retneção seja extinto oferecendo garantia razoável. – traduziu-se); Código civil suíço (“Art. 898 - IV. 

Effets - 1 Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement 

préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose 

retenue”. – Efeitos. 1 O credor que não recebeu nem pagamento e nem garantia suficiente pode, após 

uma advertência preliminar ao devedor, prosseguir como em matéria de pehor com a execução da coisa 

retida. – traduziu-se). 
1169 BUTERA, Antonio. Del diritto di ritenzione. Roma: Foro Italiano, 1937, p. 522-524. 
1170 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

306. 
1171 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

315. 
1172 BRACQ, Artur. Le droit de rétention: en droit allemand et en droit français. Bordeaux: Y. Cadoret, 

1907, p. 114, 219. Ver Seção 273, item 3 do BGB. 
1173 FONSECA, op. cit., p. 315-316. Pela possibilidade de extinção do direito de retenção com o 

oferecimento de caução também posicionaram-se: LIMA, Pires de; VARELA, Antunes. Código civil 

anotado. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1987, v. 1, p. 779-780. 
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Esse dispositivo, atualmente, encontra-se reformulado e inserido no art. 628 do 

Código de Processo Civil/731174, o qual assim dispõe: 

Art. 628.  Havendo benfeitorias indenizáveis feitas na coisa pelo devedor ou por 

terceiros, de cujo poder ela houver sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. 

Se houver saldo em favor do devedor, o credor o depositará ao requerer a entrega 

da coisa; se houver saldo em favor do credor, este poderá cobrá-lo nos autos do 

mesmo processo. 

Como se percebe, o artigo condiciona o depósito à liquidação da dívida, o que torna 

ainda menores os riscos suportados pelo credor ao aceitar a caução.  

Outrossim, o art. 745, § 2º, do CPC, que trata dos embargos do devedor, admite 

expressamente a caução1175. 

O Superior Tribunal de Justiça, ademais, já se pronunciou favoravelmente à 

prestação de caução como forma de extinção do direito de retenção (Agravo Regimental no 

Agravo nº 1.379.240/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/12/20111176). 

A única ressalva que deve ser feita nesse tocante é que, na eventual hipótese de a 

caução tornar-se insuficiente ou de verificar-se a insolvência do devedor, o retentor deve 

recobrar todos os privilégios que lhe eram outorgados pela retenção, oponibilidade a 

terceiros e concorrerá de forma privilegiada com os demais credores concorrentes. 

Em quarto lugar, menciona-se que a demora na liquidação do crédito era listada por 

alguns autores antigos como uma causa de extinção do direito de retenção1177. Medeiros da 

Fonseca concluiu, no entanto, que tal causa de extinção não seria admissível no direito 

brasileiro, porquanto o próprio devedor teria meios de por si só promover a liquidação1178, 

solução com a qual se concorda. 

_______________ 
1174 Art. 810 da Lei n° 13.105/15. 
1175 In verbis: “§ 2o  O exeqüente poderá, a qualquer tempo, ser imitido na posse da coisa, prestando caução 

ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação”. 
1176 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAUÇÃO IDÔNEA. RISCO IMINENTE OU 

DANO IRREPARÁVEL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tribunal de origem, de modo expresso, consignou não 

haver risco iminente ou dano irreparável ao direito do recorrente (indenização por benfeitorias) ao 

manter a decisão que imitiu os recorridos/agravados na posse do imóvel, enfatizando que foi prestada 

caução idônea, conforme devidamente comprovado nos autos. 2. Para alteração da conclusão adotada 

pelo acórdão recorrido, tal como pretendido nas respectivas razões recursais, seria necessário novo 

exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso 

especial, a teor do óbice contido no enunciado nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento”. 
1177 NICOLAS, R. Étude sur le droit de rétention légal à Rome et en France. Paris: Pichon et Cie, 1872, p. 

339. 
1178 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de retenção. 3. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 

317. 
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Necessário ainda ressalvar que a exclusão convencional ou legal do direito de 

retenção mencionada por Ramponi1179 não constitui causa extintiva do direito de retenção, 

mas antes causa impeditiva de sua própria constituição, já que a garantia sequer nasce no 

caso concreto. 

Por fim, deve-se analisar igualmente a posição lançada por Ramponi1180 quando 

menciona que a falência do devedor não extingue o direito de retenção, pois este pode ser 

exercido em face da massa falida. Para tanto, é necessário interpretar o disposto no inciso I 

do art. 116 da Lei nº 11.101/2005, o qual prevê expressamente que a decretação da falência 

suspende o exercício do direito de retenção.  

O que se depreende do dispositivo legal é que, ao contrário do que pretendia 

Ramponi, o direito de retenção não pode ser exercido em face da massa falida, pois um dos 

efeitos da decretação da falência seria sua suspensão. Mas note-se que a norma fala em 

suspensão e não extinção do direito. Como interpretá-la então? 

Parece mais adequado entender literalmente a redação do dispositivo: o direito de 

retenção não é completamente eliminado com a decretação da falência. O bem será 

arrecadado e poderá, inclusive, ser vendido, porém a garantia será reconstituída caso 

cassada a decisão judicial que decretou a falência1181. 

Dessa forma, a decretação da falência, por si só, não é causa extintiva do direito de 

retenção. Apenas o trânsito em julgado dessa decisão ou mesmo a adjudicação do bem 

anteriormente retido é que extinguem o instituto, porquanto impedem que o retentor 

retome sua posse, o que, de toda forma, não elimina que se mantenha na ordem 

privilegiada o pagamento dos créditos. 

 

 

 

 

_______________ 
1179 RAMPONI, Lamberto. Il diritto de ritenzione nelle leggi italiane. Firenze: Luigi Niccolai, 1898, v.1, p. 

312-313. 
1180 RAMPONI, op. cit, p. 306. 
1181 FRONTINI, Paulo Salvador. Seção VIII: Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do 

devedor. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. 

Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 434-468, cit. p. 435. NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de 

empresa. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 3, p. 379. 
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CONCLUSÃO 

Muitas controvérsias cercam o estudo do direito de retenção. Nesta dissertação 

buscou-se, após um pequeno introito histórico, resolver algumas dessas questões à luz dos 

dispositivos do Código Civil de 2002, de forma a atualizar a discussão sobre o tema. 

Lamentavelmente, o referido diploma não disciplina o direito de retenção de forma 

geral e em capítulo específico, na contramão da tendência mais atual com relação à 

matéria. Merece, portanto, reforma nossa legislação civil. Não obstante, a partir da análise 

dos artigos em que previsto no Código Civil, conjugados com uma interpretação 

sistemática e consideração da extensa literatura sobre o assunto, foi possível extrair 

algumas conclusões a respeito da configuração dessa garantia no Brasil. 

Em primeiro lugar, dentro da lógica funcionalista que envolve todo o Código Civil, 

ressaltou-se a função de garantia exercida pelo direito de retenção, demonstrando-se a sua 

utilidade no ordenamento. 

Em seguida, demonstrou-se que o conceito de direito de retenção é unívoco, porém 

existem controvérsias quanto às espécies de direito de retenção que devem ser 

compreendidas no estudo. Definiu-se, nesse sentido, que apenas o direito de retenção 

propriamente dito, derivado de título novo, e não a mera faculdade de retenção, constitui 

objeto desse estudo. Nesse capítulo buscou-se ainda traçar as diferenças em relação a 

outras figuras afins, como a compensação e a exceptio non adimpleti contractus, 

diferenciação que foi aprofundada ao longo do estudo. Assim, distinguiu-se o direito de 

retenção da exceptio non adimpleti contractus, uma vez que esta incide entre prestações 

simalagmáticas, enquanto aquele incide entre prestações e deveres surgidos no bojo de 

relações contratuais não sinalagmáticas, ainda que se trate de contrato bilateral. Com 

relação à compensação, entendeu-se que esta deve ser exercida com prioridade, por se 

tratar de meio de extinção da obrigação, enquanto o direito de retenção é mera garantia. 

Com relação aos seus elementos essenciais, determinou-se que a retenção só pode 

recair sobre bens corpóreos, existentes, alheios, móveis ou imóveis, fungíveis ou 

infungíveis, singulares ou universalidades de fato, divisíveis ou indivisíveis. Definiu-se, 

ainda, que as coisas inapropriáveis, os bens públicos, podem eventualmente constituir 

objeto deste direito, assim como, a princípio, as coisas inalienáveis e impenhoráveis, desde 
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que a retenção não prejudique a causa da inalienabilidade ou impenhorabilidade, tal como 

ocorre com os bens de família. 

Determinou-se, ainda, que apenas a posse pode dar ensejo à retenção no 

ordenamento brasileiro, excluindo-se a hipótese de esse direito vir a ser exercido pelo mero 

detentor. Demonstrou-se, ainda, que a posse deve ser prévia ao exercício da garantia, bem 

como deve ser de boa-fé, justa e direta. 

O crédito, por sua vez, deve ser, certo e exigível, mas não há necessidade de ser 

líquido. 

Ao final da análise dos elementos essenciais do instituto que é objeto deste estudo, 

concluiu-se que, no Brasil, o direito de retenção pode ser exercido tanto com base na 

conexidade material, quanto com base na conexidade jurídica. 

Com relação aos limites de admissibilidade dessa figura, definiu-se primeiramente 

que o fundamento do direito de retenção, na atualidade, é o princípio da boa-fé objetiva, 

porém sustentou-se igualmente que esse fundamento não deveria influenciar a definição 

dos limites em que admitida a figura. Assim, buscou-se critério mais científico para definir 

em que casos é possível invocar-se o jus retentionis no direito brasileiro. Nesse sentido, 

restou demonstrado que o Código Civil traz, no seu artigo 1.219, uma cláusula geral de 

aplicação desse instituto com base na conexidade material, sendo certo ainda que, a partir 

da análise da doutrina, da legislação e da jurisprudência nacionais, concluiu-se ser também 

possível defender sua aplicação extensiva aos casos não tipificados e previstos 

expressamente em lei nas hipóteses de conexidade material por dano e jurídica, por meio 

da analogia, seja ela legis ou iuris. 

Abordou-se, em seguida, algumas das características clássicas atribuídas ao direito 

de retenção, como sua indivisibilidade e transmissibilidade. Nesse capítulo, tangenciou-se 

também a forma como o direito de retenção deve ser arguido em juízo. 

No Capítulo 7, abordou-se o tema que gerou mais controvérsia em relação ao jus 

retentionis, qual seja, a sua natureza jurídica. Relacionaram-se todas as correntes surgidas 

em torno do tema e investigou-se, incidentalmente, a diferenciação doutrinária entre 

direitos reais e pessoais, bem como os elementos que caracterizam os direitos subjetivos. 

Ao final, concluiu-se que a retenção é, no ordenamento brasileiro, direito subjetivo e 

pessoal.  
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Ainda neste capítulo, ressaltou-se que, sob o prisma do direito internacional 

privado, o importante é definir a regra de qualificação interna aplicável ao direito de 

retenção, concluindo-se que, no ordenamento brasileiro, ser-lhe-iam aplicáveis duas regras: 

a do art. 9º da LINDB quando surgisse no bojo de uma relação obrigacional prévia, e a do 

art. 8º da LINDB quando alegado por possuidor que não mantinha relação prévia com o 

reivindicante. 

Em seguida, iniciou-se o estudo de seus efeitos a partir de considerações acerca de 

sua oponibilidade a terceiros, tema que enseja, há séculos, grande controvérsia doutrinária. 

Concluiu-se, ao final, pela oponibilidade do direito de retenção a terceiros, admitindo-se 

apenas limitações quando: (i) em colisão com direito que lhe prefere em se tratando de 

credor insolvente; (ii) há garantia anteriormente constituída; (iii) a lei assim determinar ou 

(iv) exercido por conexidade jurídica, o contrato não produzir efeitos com relação ao titular 

reivindicante do bem entregue ao retentor. Demonstrou-se, outrossim, que a publicidade do 

direito de retenção dá-se por seu próprio exercício, dispensando-se o registro. 

Numa segunda parte, abordaram-se os direitos e deveres do retentor, defendendo-

se, na parte mais proeminente, que deve ser flexibilizada a proibição de o retentor utilizar o 

bem retido, em atenção aos princípios da função social da posse, da boa-fé objetiva e 

também do enriquecimento sem causa. Tal conclusão, já adotada pelos Tribunais 

Superiores em precedentes ali citados, impede que a posse sem qualquer destinação social 

prolongue-se ad infinitum, o que atende às expectativas do credor de ver-se pago e também 

do devedor de receber o bem que lhe é devido. 

Por fim, elencaram-se os meios de extinção tradicionalmente reconhecidos ao 

direito de retenção. 

Procurou-se, assim, ao longo da obra, não só apresentar as diversas posições 

doutrinárias surgidas a respeito do tema, como também resolver alguns desses impasses à 

luz dos dispositivos da atual legislação e jurisprudência brasileira e estrangeira e em 

consideração à multidisciplinariedade essencial ao estudo empreendido. Essas conclusões 

não só visam, na medida do possível, garantir maior eficácia ao instituto, como também 

pretendem apresentar um guia contemporâneo para aplicação prática e renovada dessa 

garantia. 
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