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RESUMO
O artigo apresentado objetiva analisar as principais diferenças existentes nas modalidades de empréstimo que
há no Código Civil Brasileiro, tais quais o comodato e o mútuo, ora conhecidos pela doutrina como
empréstimo de uso e empréstimo de consumo, respectivamente. Em outros termos, o comodato envolve
empréstimo de coisas infungíveis, que são os bens insubstituíveis, ao passo que o mútuo versa sobre coisas
fungíveis, que não podem ser utilizadas sem que ocorra seu perecimento. Ainda, sobre as espécies de
empréstimo, do Comodato infere-se características como: unilateralidade, gratuito, real e intuitu personae;
infungibilidade do bem dado em comodato; temporariedade;, sendo que, o Mútuo é um contrato real, gratuito
e unilateral; possui ainda as seguintes características: temporariedade; fungibilidade da coisa emprestada;
transferência de domímio do bem emprestado. Ambos possuem suas devidas obrigações, enumeradas no
presente artigo.
Palavras-chave adicionais: contrato; comodato; mútuo; diferenças.
INTRODUÇÃO
No presente trabalho objetiva-se abordar as principais diferenças existentes entre as
modalidades de contrato de empréstimo.
De início, impera conceituar que o empréstimo é um contrato em que uma pessoa entrega
a outra uma coisa para que posteriormente seja devolvida (RODRIGUES, 2004, p. 257).
Há duas espécies de contrato de empréstimo: o comodato e o mútuo, os quais, a presente
pesquisa pretende explicar e demonstrar com base na doutrina as suas específicas particularidades. Este
estudo é justificado na medida em que gera grande celeuma haja vista sua importância jurídica.
MATERIAL E MÉTODOS
O método de abordagem se concretizou por meio da pesquisa bibliográfica, e o método de
procedimento é o monográfico.
Quanto aos objetivos, a pesquisa foi exploratória e descritiva.
A bibliografia foi formada pelas obras citadas no texto, que contribuíram diretamente
para o desenvolvimento das idéias e argumentos que levaram à conclusão do estudo.
RESULTADO E DISCUSSÃO
O termo comodato tem origem do latim “commodum datum” que significa o que se dá
para o cômodo ou proveito de outrem. O art. 579 do Código Civil define o comodato como: “O empréstimo
gratuito de coisas não fungíveis. Que se perfaz com a tradição do objeto”.
De acordo com Washington de Barros Monteiro, é o contrato unilateral, a título gratuito,
pelo qual alguém entrega a outrem coisa (imóvel ou móvel) infungível, para ser usada temporariamente e
depois restituída (CC, art. 579) (DINIZ, 2004, p. 325 apud MONTEIRO, 1982, p. 206).
A bibliografia utilizada na presente pesquisa, em sua maioria, é unânime em apontar as
características principais do referido contrato, tais quais:
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a) Infungibilidade significa a entrega do mesmo objeto móvel ou imóvel
recebido em empréstimo, como p. ex: uma pessoa empresta seu automóvel à outra
para que lhe seja devolvido posteriormente;
b) Gratuidade, pois não há nenhuma forma de pagamento, se houver, poderá se
confundir com locação;
c)
Aperfeiçoamento com a tradição, ou seja, um contrato real. Só se torna
perfeito com a entrega da coisa ao comodatário;
d)

Unilateral, por que gera obrigações apenas para o comodatário;

e) Temporário, devendo o prazo para a entrega da coisa ser determinado ou
indeterminado, se for perpétuo, transforma-se em doação;
f)
Intuito personae, por que o objeto não poderá ser cedido pelo comodatário a
terceiro.
Obrigações do comodatário: a) guardar e conservar a coisa emprestada com se fosse sua;
b) limitar o uso da coisa ao estipulado no contrato ou de acordo com sua natureza; c) restituir a coisa
emprestada in natura no momento devido; d) responder pela mora; e) responder pelos riscos da coisa; f)
responsabilizar-se solidariamente, se houver mais comodatários.
De acordo com Maria Helena Diniz, o mútuo é o contrato pelo qual um dos contratantes
transfere a propriedade de bem fungível ao outro, que lhe obriga a lhe restituir coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade (CC, art. 582) (DINIZ, 2005, p. 333).
O Código Civil de 2002 define mútuo como “... o empréstimo de coisas fungíveis”.
Derivado do Latim mutus de mutuari (emprestar ou dar por empréstimo), é um
empréstimo oneroso, e distinto do comodato que é de empréstimo gratuito. Mútuo feneratício ou oneroso é
permitido em nosso direito desde que, por cláusula expressa, se fixem juros ao empréstimo de dinheiro ou de
outras coisas fungíveis, não ultrapassando a faixa de 12% ao ano.
O contrato de mútuo, por sua vez, detém as seguintes características:
a) Real, por que se aperfeiçoa com a entrega da coisa emprestada;
b) Fungível, devido à coisa poderá ser substituída por outra da mesma espécie,
da mesma qualidade e da mesma quantidade;
c) Temporal, por que existe certo prazo para ser concluído, se perpétuo torna-se
doação.
As obrigações do mutuário são restituir o que recebeu em coisa da mesma espécie,
qualidade e quantidade, dentro do prazo estipulado e pagar os juros, se feneratício o mútuo.
A tabela a seguir, demonstra o quadro comparativo que revela as diferenças existentes
nestas modalidades contratuais.
Tabela. Quadro comparativo entre Mútuo e Comodato

MÚTUO
O mútuo é empréstimo de consumo;

COMODATO
Comodato é empréstimo é de uso;

O mútuo tem por objeto bens fungíveis No comodato os objetos são bens infungíveis (são encarados
(podem ser substituídos por outros de mesmo de acordo com as suas qualidades individuais, em espécie);
gênero, qualidade e quantidade);
No mútuo acarreta transferência de domínio No comodato em que se tem apenas uma transferência da
(propriedade);
posse (propriedade);
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O mutuário desobriga-se restituindo coisa da O comodatário só se exonera restituindo a própria coisa
mesma espécie, qualidade e quantidade;
emprestada;
O mutuário assume os riscos pelo extravio, O comodatário não assume os riscos, de modo que, se o bem
danificação ou perda da coisa emprestada;
se perder por força maior ou caso fortuito, o comodante é
quem sofrerá com isso;
Ao mutuário permite-se a alienação da coisa Ao comodatário é proibido de transferir a coisa a terceiro,
emprestada.
pois poderá incorrer nas penas do crime de estelionato (art.
171 , CP – “disposição de coisa alheia como própria”
CONCLUSÃO
Enfim o contrato de comodato e mútuo, apesar de terem a mesma origem e natureza, se
diferenciam profundamente, cada um com suas particularidades, mas, ambas tem uma característica em
comum, estão à disposição da sociedade que, muitas vezes, possuem necessidades de vida que se
multiplicam e nem todos têm condições que lhes permitam satisfazê-las, e acabam buscando com freqüência,
a resolução de seus problemas em um desses dois tipos de empréstimo.
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