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Imputação do Pagamento – art. 352, CC 

 

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da 

mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a 

qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e 

vencidos. 

 

- Ordem da imputação –arts. 354 e 355, CC 

 



Adimplemento, Modalidades de Pagamento e Extinção das Obrigações 

  

 

 

 

Dação em Pagamento – art. 356, CC 

 

É a realização de uma prestação diferente da que é devida, 

com o intuito de, mediante acordo com o credor, extinguir 

imediatamente a obrigação. 
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Novação – art. 360, CC 

 

É uma forma de pagamento indireto em que ocorre a 

substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação 

nova, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal 

efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos seus 

acessórios e garantias (novação total), sempre que não 

houver estipulação em contrário (novação parcial) 
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Espécies de Novação 

Novação objetiva ou real  quando o devedor contrai com o 

credor nova dívida para extinguir a primeira. 360, I, CC. 

Novação subjetiva ou pessoal  ocorre a substituição dos 

sujeitos da relação jurídica, criando uma nova obrigação, com 

novo vínculo entre as partes. 

 Ativa: 360, III, CC 

 Passiva: 360, II, CC. 
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Novação subjetiva passiva 

Por expromissão  um terceiro assume a dívida do devedor 

originário, substituindo-o sem o seu consentimento, mas com 

a concordância do credor. 362, CC. 

Por delegação  nesse caso o devedor originário é que 

indicará a pessoa que assumirá o seu débito, havendo 

concordância do credor. 


