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NOÇÃO INTRODUTÓRIA  

Uma pessoa que deseja realizar um contrato de compra e venda, ou 

assumir um compromisso de compra e venda, pode entregar certa quantia ao 

vendedor ou ao compromitente vendedor, como prova da conclusão do 

contrato. Essa importância chama-se arras ou sinal, e tem a finalidade 

precípua de garantir o pontual cumprimento da obrigação avençada. Por isso, 

doutrina Carvalho Santos, "entende-se por sinal, ou arras, a prestação de uma 

coisa como prova de conclusão de um contrato". Portanto, a função principal 

das arras é de natureza confirmatória do negócio ajustado e concluído. 

Também pode, na avença, ficar convencionada a possibilidade do 

desfazimento da obrigação, com a devolução do sinal em dobro, por quem o 

recebeu, ou a perda do sinal por quem o deu. Trata-se de uma função 

secundária das arras.  

Por conseguinte, as arras ou o sinal podem ter: a) função principal de 

servir de prova de que o contrato principal está concluído, considerando-se 

as partes reciprocamente vinculadas; b) função secundária, no caso de 

ocorrer o permissivo do arrependimento.  

O sinal ou as arras pode consistir na entrega de dinheiro, ou outra coisa 

móvel, e é um "pacto acessório" ao contrato então realizado.  



Face ao exposto, existem duas modalidades de arras: as firmatórias e 

as penitenciais.  

ARRAS CONFIRMATÓRIAS  

A função primordial das arras ou sinal, é a de confirmar contrato, 

tornando-o obrigatório. Vale dizer, as arras têm “o efeito de provar que o 

contrato principal está concluído, havendo as vontades consequentes 

realizado o negócio jurídico, e considerando-se as partes reciprocamente 

vinculadas". É o que diz o art. 1.094 do CC:  

"O sinal, ou arras, dado por um dos contraentes firma a presunção do 

acordo final, e torna obrigatório o contrato"  

Comentando este artigo, Clóvis Bevilaqua ensina: "A função principal 

das arras, no sistema do Código Civil, é indicar que o contrato está, 

definitivamente concluído, e faz lei entre as partes". Isto significa que as 

partes firmaram a presunção de que o contrato se formou e, assim, nenhuma 

das partes pode, legitimamente, desistir do negócio sem se sujeitar ao 

pagamento de indenização à outra parte, nos termos do art. 1.056 do CC. 

Essa indenização correspondente às perdas e danos, deve ser apurada em 

função de um prejuízo devido à inadimplência, razão pela qual o sinal 

devolvido deve vir acrescido do dano e lucro frustrados. Portanto, essas 

perdas e danos devem ser estimados com base no valor atualizado do imóvel 

ou da coisa móvel, correspondendo ao desfalque patrimonial sofrido pela 

parte não inadimplente e representando a frustração em não poder ver 

incrementado seu patrimônio com o imóvel ou com o móvel transacionado.  

ARRAS PENITENCIAIS  

As arras são, em princípio, confirmatórias, ou seja, dadas as arras o 

negócio está concluído. A desistência posterior do negócio passa a ser uma 

infringência ao contrato, sujeitando-se inadimplente ao pagamento de 

indenização nos termos do art. 1.056 do CC. Mas, as arras podem ser 

penitenciais, o que acontece quando os contraentes se reservam ao direito de 

arrependimento, conforme estabelece o art. 1.095 do CC:  

“Podem, porém, as partes estipular o direito de se arrepender, não 

obstante as arras dadas, em caso tal, se o arrependido for o que as deu, 

perdê-las-á em proveito do outro; se o que as recebeu, restitui-las-á em 

dobro” 

Segundo esse princípio, a devolução em dobro de arras exclui, por Si 

só, indenização maior a título de perdas e danos (Súmula do STF n. 412). É 



que as arras "peoenitencialis" funcionam como pré-avaliação das perdas e 

danos, ou seja, a perda do sinal ou a sua restituição em dobro, equivale a uma 

penalidade, valendo como ressarcimento de danos. 

Para que não haja dúvida quanto ao fato de serem as arras 

confirmatórias ou penitenciais, deve o contrato estipulá-las expressamente, 

em termos claros e precisos. "A devolução em dobro, de arras recebidas na 

forma do art. 1.095 do Código Civil, diz certa ementa de acórdão — é 

condicionada à prévia e expressa estipulação nesse sentido". (in. RT 

470/270). Por conseguinte. arras penitenciais são aquelas que provêem o 

direito de arrependimento. Sua utilidade é precisamente a de predeterminar 

o valor das perdas e danos, resultantes do arrependimento. 

O direito de arrependimento vale até o momento em que se inicia o 

cumprimento do contrato. Essa é a lição de Pontes de Miranda: “O direito de 

arrependimento tem de ser exercido na dúvida, antes de se cumprir o 

contrato, ou o pré-contrato (arrhas pacto imperfecto data), ou de se haver 

iniciado o cumprimento". Portanto, se as arras forem estipuladas apenas 

como penitenciais (de poenitere arrepender-se), ou seja, sem caráter 

confirmatório do acordo, e se as partes não usarem o direito de 

arrependimento nesse lapso de tempo, o contrato se forma definitivamente 

ou deixa de ser resolúvel pela faculdade de arrependimento; e a desistência 

posterior do negócio implica a propria infringência do contrato, sujeitando-

se o inadimplente ao pagamento de indenização nos termos do art. 1.056 do 

CC.  

IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A ementa de acórdão que segue bem demonstra um caso de 

impossibilidade da prestação: "Se o compromisso de compra e venda estava 

condicionado à circunstância do financiamento de parte do preço, que veio a 

ser negado por insuficiência familiar, não há falar em arrependimento, 

devendo as partes serem restituídas ao estado anterior" (In RT' 495/147). 

Trata-se, pois, de um caso de impossibilidade de concluir o negócio, 

motivado sem culpa de quem deu as arras, devendo a outra parte devolvê-

las. Outras hipóteses existem em que as arras também devem ser devolvidas. 

Tal é o caso do arrependimento ser reciproco ou do inadimplemento de 

ambas as partes. 

Se a impossibilidade da execução do contrato culpa de uma das partes, 

deve-se verificar a modalidade das arras:  



a) Se confirmatórias, aquele que as recebeu e não cumpriu o pacto, 

deve devolvê-las, ficando sujeita as perdas e danos (CC, art. 1.056). 

"Se o que deu arras, — diz o art. 1.097 do CC --- der causa a se 

impossibilitar a prestação, ou a se rescindir o contrato, perdê-las-á 

em benefício do outro".  

 

Comentando este artigo, o Prof. Sílvio Rodrigues conclui: "se o 

contratante inadimplente deu arras pode a outra parte, guardá-las, 

a título de indenização, ou pleitear a reparação integral do prejuízo. 

Neste último caso as arras devem ser imputadas na indenização. 

Parece ser esta a melhor doutrina, por estabelecer o equilíbrio e a 

justiça do contrato.  

 

b) Se penitenciais, aplica-se o conteúdo do art. 1.095 do CC, porque 

as arras têm a função de fixar previamente o previamente das 

perdas e danos. 


