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ENCONTRO 13 
 
10. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 
- Qual a diferença para a responsabilidade extracontratual?  
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
10.1. Conceito  
- Em resumo: que é a responsabilidade contratual?  
- A distinção de uma para outra responsabilidade não é insignificante?  
- A quem compete o ônus da prova na responsabilidade contratual?  
 
10.2. Pressupostos da responsabilidade contratual    
- Existência de contrato válido  
- Inexecução do contrato  
 > a que serve a indenização na responsabilidade contratual?  
- Dano e nexo causal  
 > Nexo causal, no que tange à responsabilidade contratual, possui previsão legal?  
 > O que exclui o dever de reparar na contratual?  
 
10.3 Inadimplemento e mora 
- Mora e inadimplemento: tratam da mesma coisa?  
- É certo que estando em mora, o credor enjeite o cumprimento da obrigação?  
- Quais são as espécies de mora previstas no ordenamento jurídico?  
- Mora ex re e ex persona: qual a distinção?  
 
 
10.4. Juros de mora e cláusula penal  
- Há necessidade da prova do prejuízo para a sua cobrança?  
- Qual é a função da cláusula penal?  
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- Que é a cláusula penal compensatória?  
- Qual o valor da cláusula penal compensatória?  
- Pode-se reduzir o valor da cláusula penal compensatória?  
- E a cláusula penal moratória: o que significa?  
 
10.5. Responsabilidade pré e pós-contratual   
 
10.5.1. Responsabilidade pré-contratual  
a) Em seu texto, mesmo ainda no ano de 1983 Antonio Chaves consegue transmitir a ideia de que há 
responsabilidade pré-contratual. Assim se questiona: num primeiro momento sua narrativa leva a crer 
que apenas haveria o dever de reparar algo quando se mostrasse a existência de uma despesa qualquer. É 
correta esta afirmação nos tempos atuais?  
 
b) Antonio Chaves, em seu texto, cria uma espécie de catalogação dos requisitos necessários que deveriam 
estar presentes para a verificação da responsabilidade pré-contratual? Se sim, quais seriam?  
 
10.5.2. Responsabilidade pós-contratual  
a) Marco Antonio Trevisan, já no início de seu texto afirma de uma suposta existência de uma nova 
concepção da relação obrigacional. A que se refere ele? Qual é essa nova concepção da relação 
obrigacional?  
 
b) Em seu texto Marco Antonio Trevisan, aduz de pós-eficácia aparente, pós-eficácia virtual e pós-eficácia 
continuada. Que é isso?  


