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1- CONCEITO DE NEGÓCIO JURÍDICO

A codificação civil brasileira de 1916 inspirou-se, na estrutura, no Código Civil alemão do fim do século XIX. Mas

não se aproveitou de uma das mais frutíferas inovações da cultura jurídica alemã, refletida naquela lei, que é a

figura do negócio jurídico.

O nosso anterior Código Civil manteve-se fiel à noção de ato jurídico, originada na doutrina francesa, definindo-o

como todo ato lícito destinado à aquisição, resguardo, transferência, modificação ou extinção de direitos.
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A tecnologia jurídica brasileira, contudo, desde logo se entusiasmou com as reflexões sobre o negócio jurídico, e

nenhum civilista de renome, mesmo na vigência do CC/16, deixou de estudar e propagar o instituto.

As diferenças entre a teoria francesa dos atos jurídicos e a alemã dos negócios jurídicos são tão sutis que escaparam a

Clóvis Beviláqua. Após noticiar que a sistemática alemã distinguia os atos jurídicos de declarações de vontade, deu

por encerrado o assunto, anotando que as duas expressões se consideram . Aproveitou-

se, então, de lições referentes a negócio jurídico para discorrer sobre atos jurídicos.

A sutileza das diferenças possibilitou, também, a alguns doutrinadores brasileiros, como Caio Mário da Silva Pereira,

entre outros, sustentarem que a proximidade entre o nosso conceito legal de ato jurídico e as lições da doutrina

alemã sobre negócio jurídico era tão expressiva que cabia dar-se preferência a esta no desenvolver das lições de

direito civil.

O que o negócio jurídico tem de específico em relação ao ato jurídico é a intencionalidade do sujeito. O negócio

jurídico é o ato jurídico em que o sujeito quer produzir a consequência prevista na norma.

Negócio Jurídico é um ato ou uma pluralidade de atos que tem por fim produzir efeitos jurídicos, modificações nas

relações jurídicas no âmbito do Direito Privado, previstas na norma jurídica.

É o ato jurídico com finalidade negocial, ou seja, com o intuito de criar, modificar, conservar ou extinguir direitos.
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Produz sempre efeitos previstos em lei, já que a ação voluntária irrelevante para o direito (espreguiçar-se antes de

levantar da cama) não se a considera sequer fato jurídico. Pois bem, se o efeito predisposto na norma jurídica é

querido pelo sujeito, denomina-se negócio jurídico o ato jurídico em sentido amplo.

Nesse caso, o resultado jurídico previsto na norma só se operou porque o sujeito de direito o quis, enquanto nos

atos não negociais (atos jurídicos em sentido estrito) os efeitos são simples consequências que a norma jurídica

liga a determinados fatos, independentemente da intenção dos sujeitos envolvidos.

A teoria dos negócios jurídicos é feliz manifestação do modo de raciocinar tipicamente germânico. Marx, um

alemão sem mente germânica (nesse aspecto, era igual a Kant), certa vez disse que alguns pensadores ficavam de

tal modo encantados com a beleza da árvore que perdiam de vista a floresta. As belas e intrincadas elucubrações

produzidas em torno da genial contribuição dos alemães não podem tirar o foco do essencial: conflitos de

interesses precisam ser superados, para melhor convívio em sociedade.

Até hoje, na França, os manuais de direito civil simplesmente ignoram o conceito de negócio jurídico, dando-se

por satisfeitos com a operacionalização apenas do de atos jurídicos.

O Código Civil brasileiro de 2002 incorporou a teoria do negócio jurídico. Nele, a expressão aparece

apenas uma vez, no art. 185. Esse dispositivo, aliás, estabelece que aos atos jurídicos lícitos que não sejam

negócios jurídicos aplicam-se as normas estabelecidas para os negócios jurídicos.
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Em razão dessa disposição, se houver dúvidas sobre a exata classificação de determinado ato voluntário de um

sujeito de direito, não haverá senão interesse acadêmico em sua superação. A solução do conflito de interesses

relacionado ao ato em questão será norteada pelas mesmas normas jurídicas, qualquer que seja a sua exata

classificação.

Para diferenciar o Ato jurídico stricto sensu do Negócio jurídico, observa-se que no primeiro a vontade é simples

(realizar ou não o ato) e no segundo, a vontade é qualificada (realizar ou não o ato e escolher o conteúdo/efeito

do ato). No Ato jurídico em sentido estrito os efeitos são previstos em lei, ao passo que no Negócio jurídico

alguns efeitos decorrem das leis, podendo outros efeitos ser acordados entre as partes.

2- ATRIBUTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO

São três os atributos do negócio jurídico: existência, validade e eficácia.

O negócio existe se preenchidos dois pressupostos: a conjugação dos seus elementos essenciais (sujeito de

direito, declaração de vontade com intenção de produzir certos efeitos e objeto fisicamente possível) e a

juridicidade (descrição/adjetivação pela norma jurídica como fato jurídico, relevante para o Direito).

Uma vez existente, será válido, se atendidos os requisitos de validade (agente capaz, objeto lícito e

determinável, forma legal) e desde que inexistente vício de formação (erro, dolo, coação, estado de perigo,

lesão ou fraude contra credores).
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Existente, válido ou inválido, o negócio jurídico será eficaz quando os efeitos pretendidos pelo sujeito ou sujeitos

declarantes se realizarem espontaneamente ou com a intervenção do Poder Judiciário.

Eficácia e validade são independentes entre si. O negócio pode ser válido ou inválido, eficaz ou ineficaz, em qualquer

caso. Mas eficácia e validade dependem da existência do negócio jurídico. Só o que existe pode ser válido ou

inválido, eficaz ou não.

As combinações dos atributos do negócio jurídico levam às seguintes alternativas:

a) Existente, válido e eficaz (por exemplo, compra e venda sem vícios de validade, em que vendedor e comprador

cumprem suas obrigações espontaneamente ou em razão de ordem judicial) ;

b) Existente, inválido e eficaz (compra e venda com vícios de validade, a despeito dos quais vendedor e comprador

cumprem suas obrigações espontaneamente);

c) Existente, válido e ineficaz (compra e venda sem vícios de validade, em que vendedor ou comprador deixam de

cumprir suas obrigações) ;

d) Existente, inválido e ineficaz (compra e venda com vícios de validade, em que vendedor e comprador deixam de

cumprir suas obrigações) ;

e) Inexistente (compra e venda de bem impossível de existir).
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3- CLASSIFICAÇÕES DE NEGÓCIO JURÍDICO

Classificam-se os negócios jurídicos por diversos critérios. Os mais relevantes os distinguem segundo a quantidade

de pessoas (singulares ou plurais), de partes (unilaterais, bilaterais ou plurilaterais), patrimonialidade, onerosidade e

obrigatoriedade de forma. Os negócios jurídicos classificam-se em:

a) Singulares e plurais.

Esse critério leva em conta a quantidade de sujeitos que praticam o negócio jurídico.

É singular o negócio praticado por apenas um sujeito, e plural os praticados por dois ou mais.

A constituição de sociedade anônima subsidiária integral é negócio jurídico singular. A sociedade brasileira

comparece a cartório e, por escritura pública, manifesta a intenção de constituir uma subsidiária sem outro sócio.

Nenhum outro sujeito de direito pratica o ato.

Já o contrato de seguro é negócio jurídico plural, porque deriva da convergência de manifestação de vontade de

pelo menos dois sujeitos de direito: a seguradora e o contratante do seguro.

Há negócios jurídicos necessariamente singulares, como o testamento o direito brasileiro não conhece a figura

do testamento de mão comum, em que vários sujeitos manifestam no mesmo ato suas disposições de última

vontade.
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E há negócios ocasionalmente singulares, como a instituição de fundação embora, no mais das vezes, a fundação

seja instituída pela vontade de uma só pessoa, um só sujeito, nada obsta que sejam diversos os instituidores.

Todos os negócios jurídicos, mesmo os singulares, envolvem mais de um sujeito de direito. Afinal, trata-se de uma

relação jurídica. Envolve-se mais de um sujeito, mas quem pratica o negócio jurídico é apenas um.

O testador, ao externar sua disposição de última vontade, pratica o negócio jurídico. Os herdeiros e legatários

nomeados no testamento são os sujeitos envolvidos pelo negócio. Quando a norma jurídica, em atenção aos

interesses dos sujeitos envolvidos no negócio, assegura-lhes alguma faculdade, como a de não aceitar o legado, por

exemplo, isso não descaracteriza a singularidade.
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b) Unilaterais, bilaterais e plurilaterais.

Esse critério considera a quantidade de partes do negócio jurídico.

Não se confundem os conceitos de sujeito e de parte. Este último é referência à posição que o sujeito ocupa na

relação jurídica, definida a partir do complexo de interesses postos. De modo geral, cada parte do negócio jurídico

corresponde a um conjunto de interesses iguais em sua essência. Quer dizer, duas pessoas podem ocupar uma

mesma parte na relação negocial, se os seus interesses convergem nos relevantes para o estabelecimento do

vínculo.

Sempre o número de sujeitos do negócio será igual ou superior ao de partes. O negócio jurídico pode ter, assim,

uma parte e dois sujeitos, duas partes e cinco sujeitos, três partes e quatro sujeitos, etc. Quando tem uma parte, o

negócio é unilateral. Cria-se uma obrigação apenas a uma parte.

Negócios jurídicos unilaterais são os que se aperfeiçoam com uma única manifestação de vontade, apenas uma

parte (ex.: testamento, codicilo, instituição de fundação, aceitação e renúncia da herança, promessa de

recompensa, etc.).

São de duas espécies:
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• RECEPTÍCIOS são aqueles em que a declaração de vontade tem de se tornar conhecida do destinatário para

produzir efeitos (ex.: denúncia ou resilição de um contrato, revogação de mandato, etc.).

A classificação como receptício também pode ocorrer nos negócios bilaterais e plurilaterais. Somente depois de

recebida a declaração de vontade pelo sujeito envolvido (nos negócios unilaterais), pela outra parte (nos negócios

bilaterais) ou pelas demais partes (dos negócios plurilaterais) é que o negócio jurídico dessa categoria começa a

produzir os efeitos desejados.

• NÃO RECEPTÍCIOS são aqueles em que o conhecimento por parte de outras pessoas é irrelevante (ex.:

testamento, confissão de dívida, etc.). O testamento é negócio jurídico não receptício, porque a transmissão dos

legados nos termos pretendidos pelo testador verifica-se com a sua morte, e não com o conhecimento do ato

pelo herdeiro ou legatário.

Se tem duas partes, é bilateral. Se tem mais de duas partes, plurilateral.

O testamento, a instituição de fundação, a despedida de empregado e a promessa de recompensa são exemplos de

negócios jurídicos unilaterais, praticados por uma só parte (testador, instituidor da fundação empregador e o

promitente).

O contrato é, por sua vez, negócio jurídico bilateral. O comprador e o vendedor são partes da compra e venda;

locador e locatário, da locação etc.
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Atente-se para não confundir a classificação do negócio com a do contrato: não existe negócio jurídico

contratual unilateral, porque o contrato pressupõe pelo menos duas partes, mas existem contratos unilaterais,

assim definidos os que geram obrigações para uma só das partes (a doação, por exemplo).

A constituição de associação, por sua vez, é normalmente negócio jurídico plurilateral. As três ou mais pessoas

interessadas em se associar manifestam essa vontade convergente com o objetivo de dar nascimento à pessoa

jurídica.

Os negócios unilaterais (exigem a manifestação de uma só parte) podem ser singulares (fundação instituída por

um só sujeito) ou plurais (fundação instituída por dois ou mais sujeitos).

Os negócios singulares (praticados por um só sujeito) só podem ser unilaterais (exige-se a manifestação de uma

só parte como no testamento).

Os negócios jurídicos bilaterais ou plurilaterais (praticados por duas ou mais partes) só podem ser plurais

(exige-se a manifestação de pelo menos duas pessoas como nos contratos).
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c) Patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Os negócios jurídicos patrimoniais têm por objeto bens, isto é, coisas suscetíveis de estimação pecuniária. Os

contratos, testamentos, concessão de hipoteca são negócios jurídicos patrimoniais.

Já os extrapatrimoniais têm objeto diverso de bens, como, por exemplo, coisas não precificáveis, estado civil,

formação de vínculos de parentesco, etc. O casamento e a adoção são exemplos de negócios jurídicos

extrapatrimoniais.

d) Onerosos e gratuitos.

Os negócios patrimoniais podem ser onerosos ou gratuitos.

No caso dos onerosos, transitam bens entre os patrimônios dos sujeitos participantes do negócio, no sentido de

que passam a titularizar direitos em contrapartida de obrigações. A compra e venda é negócio oneroso, pois

comprador disponibiliza dinheiro em troca da coisa adquirida, e vendedor faz o inverso.

Nos negócios gratuitos, bens do patrimônio de um ou mais sujeitos transitam para o de outro sem contrapartida. O

testamento e a doação são negócios patrimoniais gratuitos.

Na constituição de pessoa jurídica, o negócio constitutivo pode ser oneroso ou gratuito. A instituição de fundação é

sempre gratuita. O instituidor, ao destacar bens de seu patrimônio para afetá-los a determinadas finalidades,

transfere-os à titularidade da fundação e nenhum bem recebe desta.
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A constituição de sociedade, simples ou empresária, é sempre onerosa. O sócio aporta bens no capital social,

transferindo-os do seu patrimônio para o da sociedade, mas recebe em contrapartida ações ou quotas.

e) Formais e aformais.

Todos os negócios jurídicos se revestem de forma (escrita pública, escrita particular, oralidade, transmissão

eletrônica de dados, etc.). Esta, em geral, é escolhida pelo sujeito ou sujeitos que os praticam. É o princípio da

liberdade de forma.

Há, porém, alguns negócios jurídicos em relação aos quais as partes não são livres para escolher a forma do ato

porque uma norma jurídica a determina. Nesses casos, quando não impera a liberdade de forma, os negócios

jurídicos são formais (ou solenes). Testamento, constituição de direito real sobre imóvel de valor superior a trinta

salários mínimos, aval ou endosso de nota promissória, casamento e outros negócios jurídicos são formais, porque a

lei prescreve a forma de que devem revestir-se.

Por outro lado, a generalidade dos contratos, a constituição de direito real sobre móvel e outros são negócios

jurídicos aformais (ou não solenes).

f) Principais e acessórios.

Negócios jurídicos principais são os que possuem existência independente, e acessórios os que não podem existir

sem outro.
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A constituição de uma garantia real (hipoteca ou penhor) é negócio acessório ao que gerou a obrigação garantida. A

fiança é negócio jurídico acessório em relação ao que vinculou o afiançado ao credor. A condição, o termo e o

encargo são modalidades acessórias de negócios jurídicos.

A sorte do negócio principal decreta a do acessório: nulo aquele, nulo também será este.

4- A VONTADE E SUA DECLARAÇÃO

Nem todo negócio jurídico é uma declaração de vontade. Há declarações destinadas a produzir os efeitos jurídicos

pretendidos pelo declarante que não encerram um querer, isto é, não são a opção por uma de várias alternativas

possíveis.

Quando alguém é indicado autor de uma obra (Lei n. 9.610/98, art. 13), a indicação é negócio jurídico, mas não uma

declaração de vontade. Também quando os acionistas apreciam em assembleia as prestações de contas da

administração, o voto deles é negócio jurídico, mas não expressam uma vontade. Nesses dois casos, está-se diante

de uma declaração de verdade, quer dizer, o declarante apenas confirma a realidade de um fato.

O reconhecimento, pela lei, da aptidão dos negócios jurídicos para produzir efeitos jurídicos, corresponde a princípio

basilar do direito privado: o da autonomia da vontade.

Segundo esse princípio, os sujeitos de direito podem, dentro das balizas levantadas pela ordem jurídica, regular seus

interesses livremente. A rigor, porém, os efeitos de fatos jurídicos, sejam eles dependentes ou não da vontade dos

sujeitos de direito são sempre os definidos pela norma jurídica.
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Francisco Amaral preleciona que negócio jurídico é o meio de realização da autonomia privada e o contrato é

o seu símbolo.

Quando a ordem jurídica prevê a realização dos efeitos projetados pela intenção de um ou mais sujeitos, sempre

que declarada, isso se reveste de juridicidade exclusivamente em razão da norma jurídica, e não por algum

atributo inerente à vontade de homens e mulheres.

Se é eficaz a disposição de última vontade de alguém, e o bem que ele desejava transmitir, após sua morte, à sua

irmã é efetivamente transmitido para ela, isto se deve apenas à disciplina legal do testamento.

Note-se que a lei, hoje, já restringe os efeitos dessa vontade, ao estabelecer, por exemplo, que a legítima dos

herdeiros necessários não pode ser incluída no testamento (CC/02, art. 1.857, § 1º). Isto é, quem deixa ascendente,

descendente ou cônjuge vivo não pode testar sobre a totalidade dos bens de seu patrimônio, mas somente sobre

a metade (CC/02, art. 1.846).

Assim, a lei, no futuro, com o intuito de ampliar o direito constitucional de herança (CRFB/88, art. 5º, XXX), pode

vir a restringir ainda mais os efeitos da vontade das pessoas sobre a transmissão de seus próprios bens após a

morte.
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A vontade do sujeito só produz os efeitos por ele pretendidos quando a lei o determina.

Os efeitos de direito, assim, são sempre produzidos pela norma, ao atribuir consequências aos fatos jurídicos. A

intenção dos sujeitos de direitos, buscada pela prática dos negócios jurídicos, produz apenas os efeitos que a

norma, genérica ou especificamente, prescreve ou admite.

Em outros termos, os efeitos jurídicos ou bem são produzidos diretamente pela norma (quando descreve fatos

jurídicos independentes da intenção dos sujeitos) ou indiretamente por ela (quando descreve fatos jurídicos

dependentes da intenção dos sujeitos).

Neste segundo caso, os negócios jurídicos consideram-se os propulsores imediatos dos efeitos propagados pela

intenção dos sujeitos.
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5- INTERPRETAÇÃO DA DECLARAÇÃO

O estudo do papel da vontade na teoria dos negócios jurídicos costuma ambientar-se nas teses que discutem a

prevalência da vontade sobre a declaração, ou da declaração sobre a vontade.

A intenção inicialmente se apresenta, por assim dizer, apenas à intimidade cerebral de homens e mulheres. Nem

sempre se mostra acabada, mas vai-se elaborando paulatinamente. É a vontade, que ninguém mais pode conhecer

enquanto permanecer interna ao espírito da pessoa natural que a concebeu.

A declaração é a sua exteriorização. Dá-se oralmente, por gestos, por escrito ou por meio de transmissão eletrônica

de dados. No mais das vezes, coincidem vontade e sua declaração.

Mas, não sendo este o caso, qual deve predominar? A vontade que realmente motivou a parte a celebrar o negócio

jurídico ou a sua versão declarada? Pelas dobras próprias da teoria dos negócios jurídicos, desfilam elaborações

que ora põem o acento na vontade, ora na declaração, e há, até mesmo, os que procuraram uma terceira via na

objetivação do negócio jurídico.

A questão é relevante, em primeiro lugar porque há ruídos nas comunicações entre as pessoas. O emissor pensa ter

dito uma coisa com a maior clareza possível, mas o receptor compreende outra.
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Redigido um documento para retratar o encontro de vontades, a leitura da mesma cláusula pode despertar no

emissor da declaração determinado significado que não ocorre ao seu receptor, e vice-versa. Ambos podem ficar

satisfeitos com o escrito, mesmo tendo cada um diferentes coisas em mente.

Quando chamado a cumprir com a obrigação decorrente da vontade declarada, o sujeito pode, surpreso, verificar

que a releitura do documento comporta mesmo mais de uma interpretação.

Além da hipótese dos ruídos de comunicação, vontade e declaração se distanciam também por deficiência do

escrito. Se o profissional contratado para minutar o contrato não é fiel intérprete da intenção das partes, ou uma

delas que seja, acabam assinando declaração distanciada de suas vontades. Mesmo se o profissional da advocacia

encarregado da minuta é rigorosamente lógico e metódico, o instrumento afinal assinado pelas partes pode não ser

coerente.

Distancia-se a vontade da declaração, por fim, na hipótese de má-fé das pessoas envolvidas no negócio jurídico. A

vontade do sujeito que o motivou à prática do negócio jurídico pode, por vezes, não coincidir com a

consubstanciada na respectiva declaração. Quando é esse o caso, prevalece a vontade declarada sobre a intenção

íntima do homem ou mulher envolvidos.

Dar primazia à vontade é respeitar a intenção motivadora do negócio jurídico.

Pressupõe-se que o sujeito de direito concordara em praticar tal negócio porque tinha, internamente, determinada

intenção. Fossem outras as consequências, o sujeito não teria concordado em praticá-lo.
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Em sua mente, projetara certos efeitos e queria vê-los realizados, e não outros. Esta foi a causa do ato. Se, a final, os

efeitos imaginados não se realizarem em razão do descarte da intenção íntima a em favor da

declarada, isso equivale a obrigar aquele sujeito contra a sua vontade.

Mas, por outro lado, é impossível descobrir a intenção do sujeito motivadora de sua participação no negócio

jurídico. Ela se manifestou na intimidade cerebral de um homem ou mulher, e ninguém mais lhe tem acesso. O que

se comunica é sempre a intenção declarada. Que a declaração não corresponde à vontade, isto é algo que ninguém

pode provar.

Dar primazia à declaração, assim, é garantir a segurança nas relações jurídicas.

Não sendo possível adentrar à intenção motivadora do ato, não há alternativa a não ser tomar a declarada como seu

fiel retrato. A lei brasileira contempla regra que, aparentemente, resolveria a questão em favor da prevalência da

vontade. O art. 112 do CC/02 prescreve que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas

consubstanciada do que ao sentido literal da .

A leitura atenta do dispositivo revela que no nosso direito é a declaração que tem primazia sobre a vontade, já que

esse dispositivo menciona a intenção consubstanciada na declaração, e não a intenção anterior à declaração.

Se, partindo de diversos indícios e circunstâncias, nota-se que a intenção consubstanciada na declaração não é

aquela que emerge da leitura imediata de uma cláusula, o sentido literal da linguagem empregada na redação desta

não pode prevalecer.
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A interpretação da declaração (não da vontade) construída a partir daqueles indícios e circunstâncias prevalece,

por lei, sobre a literalidade de uma ou mais cláusulas. Somente se pode interpretar a declaração (mesmo se feita

por gestos ou oralmente), e nunca a vontade dos sujeitos.

Se Aline diz que vende para Belisa seu cachorro por R$ 1.000,00 reais, e Belisa diz que o compra por esse preço,

essas declarações de vontade são interpretáveis. Se ao apertarem as mãos simbolizando a conclusão do contrato,

Aline pensava em pagamento à vista, mas nada falou a respeito, enquanto Belisa pensara em pagamento a prazo,

mas também nada dissera, não houve declaração sobre a condição do pagamento. Aline não pode dizer que a

condição é à vista porque era esta a sua vontade e não teria vendido o cachorro a não ser para receber o dinheiro

no ato.

Belisa também não pode dizer que a condição é a prazo porque era assim que queria comprar e não teria

concordado com a compra se não pudesse parcelar o pagamento. O mais provável, nesse caso, é que Aline e Belisa

considerem inconcluso o acordo, uma dizendo para outra: não me interessa o .

Mas, se qualquer uma delas for a juízo exigir o cumprimento do negócio jurídico, o juiz interpretará unicamente as

declarações dadas, e nunca as intenções íntimas, por mais importantes que tenham sido para a causa do negócio.

O juiz terá de decidir se, no silêncio das partes sobre as condições de pagamento, pode-se considerar, no direito

brasileiro, concluída a compra e venda e, nesse caso, se ela é à vista ou a prazo.
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Quanto ao primeiro aspecto, não haverá maiores dúvidas, já que a compra e venda -se-á obrigatória e

perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no (CC/02, art. 482). Tendo Aline e Belisa acertado quanto

a esses dois elementos (cachorro e mil reais) constituiu-se, não há discussão, o negócio jurídico.

Quanto ao segundo aspecto, o juiz invocará o dispositivo de que o credor não é obrigado a receber por partes, ainda

que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, se assim não se ajustou (CC/02, art. 314). Quer dizer, não tendo

Belisa, ao concluir o negócio, manifestado que apenas concordava com o preço se pudesse parcelar o seu

pagamento, não se deu nenhum ajuste sobre a matéria. Aline, assim, não é obrigada a receber o pagamento por

partes e pode exigi-lo à vista.

Além da primazia da intenção consubstanciada no ato declarativo sobre a literalidade deste, a interpretação da

declaração deve nortear-se, também, por outras regras legais. Quando a declaração de vontade expressa não é

necessária, o silêncio (também chamado de importa anuência do sujeito de direito, se as circunstâncias

ou os usos autorizam essa interpretação.

Se, sem dizer uma só palavra, pego da banca de jornais uma revista, estendo ao jornaleiro uma cédula e dele, também

silenciosamente, recebo o troco, não poderei ser acusado de ter subtraído indevidamente o bem. Embora ninguém

tenha emitido um som que fosse, declarações gestuais suficientes à formação do negócio jurídico foram feitas

(CC/02, art. 111).

Outra regra de interpretação da declaração: deve-se presumir que os sujeitos agiram de boa-fé, e, portanto, não

fizeram nenhuma omissão intencional de vontade.Se não apontaram, ao discutir a minuta, impropriedades na redação

do documento, foi porque não perceberam eventuais contradições, incoerências ou omissões.
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Os usos do lugar em que o negócio foi celebrado também servem à interpretação da declaração. Imagine-se que a

compra e venda do cachorro no exemplo dado tivesse sido realizada numa feira em que, normalmente, se parcelam o

preço dos animais. Provado por Belisa que era este o uso do local, deve-se considerar ajustado o pagamento nessas

condições, já que nenhuma ressalva fizera Aline sobre o costume (CC/02, art. 113).

Finalmente, há a regra que determina a interpretação restritiva de determinados negócios jurídicos. Os negócios

benéficos devem ser interpretados estritamente haja vista a gratuidade de que se revestem. Se é liberalidade, não

convém agravá-la em detrimento de quem já não está tendo nenhuma vantagem. Se Caroline declarou doar a Débora

os livros de sua biblioteca, não se compreendem na doação, por exemplo, as estantes e armários em que estão

acondicionados (CC/02, art. 114).

6 - RESERVA MENTAL

A prevalência da declaração sobre a vontade, no direito brasileiro, também se pode sustentar a partir da regra sobre a

reserva mental. Dispõe a lei que manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental

de não querer o que (CC/02, art. 110, primeira parte). Desse modo, se entre a intenção motivadora do

negócio jurídico e sua declaração há distância, por ter o sujeito externado vontade que intimamente sabia não querer,

a reserva mental não terá efeito de alterar o conteúdo do negócio jurídico.

A reserva mental ocorre quando o indivíduo guarda para si a verdadeira intenção que ´possui, declarando outra

intenção que na realidade é falsa, por exemplo, o estrangeiro que casa com uma americana alegando amá-la,

entretanto a sua real intenção é apenas a busca da cidadania americana.
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Outro exemplo: uma pessoa expõe cartazes pela cidade prometendo recompensa para quem achar e devolver seu

gato de estimação intacto, mas guarda para si, sua real intenção de não recompensar a pessoa. Essa reserva mental

não terá efeito de alterar o conteúdo do negócio jurídico.

A declaração não tem o conteúdo alterado na hipótese de reserva mental do declarante, a menos que o destinatário

conhecesse a intenção oculta. A reserva mental apenas altera a declaração se era do conhecimento do declaratário

(CC/02, art. 110, parte final). Quando assim é, considera-se que o destinatário ou destinatários da declaração por

terem conhecimento da intenção mentalmente reservada, concordaram com ela.

No segundo exemplo citado, se a pessoa que achou e devolveu o gato sabia da intenção do dono do animal de não

pagar a recompensa, deve-se compatibilizar a declaração contida no cartaz com a reserva mental (de não pagar),

como se esta também tivesse sido exteriorizada.

O conhecimento da reserva mental não depende de exteriorização da intenção reservada. Aliás, a parte reservante

(que realizou a reserva mental) normalmente espera que a parte declaratária nada saiba de suas intenções reais.

Correspondem estas a desejos que não pretende confessar.

A experiência profissional ou de vida da parte declaratária ou mesmo as circunstâncias do negócio, porém, podem

fazer com que a vontade real do declarante não passe despercebida. Se há fortes razões para o destinatário da

declaração não ignorar a reserva mental, deve-se tê-la por conhecida. Se, no exemplo anterior, quem achou o gato

conhecia bem o dono do animal e sabia que ele não costuma honrar com sua palavra, e que atualmente está

desempregado, deve-se considerar que conhecia a intenção mentalmente reservada pelo dono de não pagar a

recompensa.
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A interpretação aqui dada ao art. 110 do CC/02 o conhecimento da reserva mental pela parte destinatária implica a

alteração do conteúdo da declaração, para ajustar-se à intenção real da parte reservante não corresponde à

difundida na doutrina. Tradicionalmente, a reserva mental conhecida da parte destinatária é considerada causa de

invalidação do negócio jurídico (parte da doutrina) ou inexistência do mesmo (para maior parte da doutrina).

Negócio jurídico inexistente é aquele em que falta algum ou alguns de seus elementos estruturais, como por

exemplo quando não houver manifestação ou declaração de vontade. Caso a outra parte saiba da reserva mental

feita pelo declarante, o negócio jurídico celebrado entre as partes presume-se inexistente. Dessa forma, a reserva

mental, em regra, é irrelevante, subsistindo a validade do negócio jurídico. Mas, se conhecida da outra parte, gera a

inexistência do negócio jurídico, em face da ausência de vontade.

A reserva mental é um vício que gravita em torno dos negócios jurídicos e invade a vontade do agente. O instituto da

reserva mental, também conhecido como não era previsto no CC/16, porém está previsto no art. 110 do

atual CC/02 que diz, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não

querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.

Sempre que tratamos sobre este instituto devemos ter em mente que a declaração se distingue da intenção. O

objetivo do dispositivo legal do art. 110 do CC/02 tem como escopo resguardar o contratante de boa-fé, dando-lhe

segurança e confiabilidade no negócio jurídico realizado.
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Tema: TEORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS II

1. Representação

1.1- Conteúdo técnico

1.2- Ambiguidade

1.3- Poderes de representação

2- Modulação do negócio jurídico

3- Condição

4- Termo

5- Encargo

1- REPRESENTAÇÃO

A pessoa física absolutamente incapaz, como já examinado não pratica negócios jurídicos diretamente. A opinião do

menor de 16 anos, na hipótese de incapacidade absoluta, é juridicamente irrelevante. Não tem eficácia jurídica

nenhuma o fato de ele considerar, ou não, do seu interesse o negócio. Sua vontade será expressa pelo representante

que a lei lhe atribuiu (pais, tutor ou curador). O absolutamente incapaz poderá também fazer-se representar por um

procurador, caso o seu representante legal tenha, em nome dele (incapaz), outorgado mandato a terceiro.
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O relativamente incapaz também não pratica o negócio jurídico diretamente, por si mesmo, porque, para a plena

validade deste, é necessário que esteja acompanhada do seu curador, na condição de assistente. Em regra, assim, o

relativamente incapaz não é representado, mas assistido. Poderá, contudo, ser representado, como qualquer outra

pessoa, se, devidamente assistido, vier a outorgar mandato a alguém.

Já a pessoa física capaz e os demais sujeitos de direito (pessoas jurídicas e sujeitos despersonificados) podem optar

em praticar o negócio jurídico diretamente ou por meio de interposta pessoa (mandatária). Neste último caso,

haverá representação.

O conceito de representação possui um significado amplamente difundido na comunidade jurídica que não

corresponde, rigorosamente, ao seu conteúdo técnico. Por outro lado, o seu significado técnico é empregado com

ambiguidade pela lei. É necessário, assim, para evitar qualquer sorte de desentendimentos, aclarar o correto

significado da expressão e desfazer a ambiguidade que a cerca.

1.1 - Conteúdo técnico

Para aclarar o conteúdo técnico da expressão parta-se da evidência de que os sujeitos de direito

não humanos, ou seja, as pessoas jurídicas e os entes despersonificados, tem a vontade formada e expressada

necessariamente por homens e mulheres. Os órgãos de representação das pessoas jurídicas são ocupados por seres

humanos que definem a vontade das associações, fundações e sociedades. São os seus administradores e diretores.
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A rigor, dispensando atenção ao uso técnico dos conceitos jurídicos, não se poderia chamá-los de representantes

legais destas. Eles não são sujeitos de direito investidos de poder para manifestar a vontade de outro sujeito; são

membros de órgão de entes não humanos com a atribuição de expressar a vontade destes. Não representam a

pessoa jurídica; fazem presente a vontade dela. Por isso, a designação técnica mais adequada para administradores e

diretores de pessoa jurídica seria a de representantes legais.

Desse modo, no rigor da técnica jurídica mais aprimorada, uma sociedade anônima é presentada por seu diretor

presidente e pode ser representada por um procurador. O que se disse sobre administradores e diretores de pessoas

jurídicas estende-se aos responsáveis pela manifestação de vontade dos entes despersonificados (o síndico do

condomínio, o administrador judicial da massa falida, o inventariante em relação ao espólio, etc.).

Eles não são, rigorosamente falando, representantes do ente despersonalizado, mas pessoas incumbidas de formular

a vontade deste. Quando o síndico outorga mandato para um advogado ingressar com ação judicial no patrocínio do

condomínio, está tornando presente a vontade desse sujeito despersonificado no sentido de nomear aquele

profissional seu representante.

O rigorismo técnico de chamar os responsáveis pela formação da vontade de entes não humanos por representantes

legais, porém, tem sido descartado. Nos livros de doutrina, na jurisprudência e mesmo na lei, é largamente

disseminado o uso da expressão representante legal para identificá-los. Em consequência disso, é necessário certa

tolerância.
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Note-se que chamar os representantes de representantes não significa desconhecer a significativa diferença que existe

entre as duas hipóteses. Pelo contrário, mesmo se valendo da expressão tecnicamente inapropriada, não se pode

esquecer que o responsável pela manifestação da vontade de sujeito despersonificado não se encontra sob o mesmo

regime jurídico do representante investido de poderes pela lei ou por mandato.

A implicação é clara e relevante: os arts. 115 a 120 do CC/02 não se aplicam aos administradores e diretores de pessoas

jurídicas, ou aos responsáveis pela manifestação da vontade dos entes despersonificados.

Representação, em sentido técnico, designa a formação da vontade de um sujeito (representado) por outro

(representante) em razão de poderes outorgados pelo próprio interessado ou, se for este incapaz, pela lei.

Não se considera, rigorosamente falando, representante do sujeito não humano o responsável pela formação da

vontade deste (administrador ou diretor de pessoa jurídica, por exemplo).

6.2- Ambiguidade

Representação é conceito de emprego ambíguo pela lei. Em sentido largo, abrange toda e qualquer hipótese em que a

vontade do sujeito titular do interesse jurídico (o representado) é manifestada por outro sujeito (o representante),

investido de poderes para falar em nome do primeiro.
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Nessa acepção, a origem dos poderes de representação é indistinta. O art. 115 do CC/02 estabelece que poderes

de representação conferem-se por lei ou pelo empregando o conceito no sentido largo.

Quando concedidos por lei os poderes do representante, denomina-se legal a representação, e quando concedidos

pela vontade do representado, voluntária ou convencional.

O negócio jurídico de outorga de poderes de representação pelo próprio representado é o contrato de mandato, que

se instrumentaliza na procuração. Desse modo, o que recebe os poderes de representação (chamado mandatário ou

procurador) é o representante investido nos seus poderes por vontade do próprio interessado.

Em sentido estrito, representação significa a outorga pela lei dos poderes para expressar a vontade alheia.

Representação, aqui, é sinônimo de representação legal. O art. 22 do CC/02 ao cuidar da curadoria dos bens do

ausente, condicionou a nomeação do curador à inexistência de ou procurador a quem caiba

administrar-lhe os usando o conceito no sentido restrito.

Nesse dispositivo, o mandatário ou procurador, em razão da origem negocial dos poderes que titulariza, não é

considerado espécie de representante.
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Em sentido amplo, representação abrange a outorga de poderes para um sujeito (o representante) manifestar a

vontade do representado. Em sentido estrito, significa apenas a outorga derivada da lei.

Em razão da ambiguidade, convém sempre atentar-se ao contexto da norma jurídica, da decisão judicial ou da

ponderação tecnológica, para não confundir os sentidos da expressão.

6.3 - Os poderes de representação

O representante está investido de poderes para manifestar a vontade do representado. Isto é, por todos os negócios

jurídicos que, no exercício da representação, o representante praticar em nome do representado, este responde

como se tivesse sido ele mesmo que o praticara. (CC/02, art. 116).

Os poderes do representante, no caso da representação legal de pessoa absolutamente incapaz, são absolutos,

no sentido de não existir negócio jurídico que o representado possa fazer sem a interferência de seu representante. O

menor de 16 anos não pode praticar atos e negócios jurídicos diretamente, em nenhuma hipótese. Sempre será o

representante legal o único sujeito em condições de manifestar a vontade do absolutamente incapaz.

Já no caso da representação voluntária, os poderes são relativos, porque o representado, em nenhum

momento (CC/02, art. 685), fica impedido de praticar o ato diretamente. A representação voluntária não inibe

a prática do negócio jurídico pelo representado, por si mesmo, porque a outorga do mandato não importa a

transferência de direitos dele para o representante.
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Os poderes de representação podem ser absolutos ou relativos. No primeiro caso, em razão da

representação, o representado não pode praticar o negócio jurídico diretamente. No segundo, a

representação não inibe a prática do negócio jurídico pelo próprio representado.

Os poderes de representação classificam-se em amplos ou limitados. Os poderes relativos costumam ser limitados

pelos termos do instrumento de outorga. O mandante encarrega o mandatário de cuidar de determinados

assuntos. Limita, portanto, os poderes de representação aos negócios que deseja. Uma sociedade que constitui um

mandatário para representá-la num local distante de sua sede normalmente circunscreverá os poderes de

representação aos negócios celebrados nesse mercado.

Mesmo os poderes absolutos não são, via de regra, amplos. Isto porque a lei considera o negócio jurídico

que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo salvo se permitido pela lei

ou pelo representado (CC/02, art. 117). A lei fala impropriamente em negócio celebrado relação

jurídica que simplesmente não existe. Trata-se de uma metáfora.

Se um Banco outorga a João mandato para vender um imóvel de sua propriedade ao próprio outorgado (João), não

há negócio consigo mesmo, porque as partes são diferentes. O fato de uma das partes ser também o representante

da outra não suprime a bilateralidade do negócio jurídico.
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Assim, como regra, mesmo se absolutos, os poderes de representação não podem ser exercidos com o objetivo de

transferir bem do representado para o representante. Esse é um limite aos poderes de representação, em virtude do

qual o representante não pode ser a outra parte do negócio jurídico em que representa o representado,

exceto se houver permissão na lei (poderes absolutos) ou em declaração de vontade do representado, como no

caso do mandato com a cláusula causa (poderes relativos).

Em suma, em qualquer representação há limites. Na voluntária, os especificados pelo representado; na legal, os

relacionados aos negócios em que o representante é também a outra parte. Desse modo, o curador do

absolutamente incapaz, malgrado ter poderes absolutos de representação, não pode adquirir para si bens do

interdito sem autorização do juiz (CC/02, art. 1.749, I).

Em qualquer caso, porém, mesmo no de poderes absolutos, são eles limitados pela anulabilidade dos assim

chamados "negócios consigo mesmo", uma metáfora para designar as relações negociais em que uma das

partes é também representante da outra parte.

Na hipótese de titularizar poderes relativos limitados, o representante deve observar os termos de sua investidura,

não podendo excedê-los. Em princípio, o representado não está vinculado aos negócios praticados em seu nome

com extrapolação dos poderes pelo representante.
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Por essa razão, o terceiro com quem o procurador entabula relações pelo representado também deve acautelar-se e

exigir a exibição da procuração. Se o representante não provar sua qualidade e extensão dos poderes, responderá

pessoalmente pelo excesso (CC/02, art. 118).

De qualquer modo, uma vez ciente o terceiro contratante dos limites dos poderes de representação outorgados ao

mandatário, se celebrar com este negócio que os excede, não estará contratando com o representado.Este só se

vincula pelos atos praticados pelo representante, nos limites dos poderes de representação.

Há hipóteses particulares em que o direito, para proteger a boa-fé dos contratantes (teoria da aparência) ou em vista

da vulnerabilidade de um deles em face do outro (tutela dos consumidores), vincula o representado pelos atos do

representante, mesmo se praticados com excesso de poderes.

Se o terceiro contratante sabia (ou deveria saber) de algum conflito de interesses entre representante e

representado, o negócio jurídico que realizar com este por meio daquele é anulável (CC/02, art. 119).

Considera a lei que o conflito de interesses entre representante e representado compromete a validade da

representação, se o terceiro tinha conhecimento de sua existência ou deveria conhecê-la.

Se não havia como o terceiro saber do conflito o negócio jurídico é válido, restando ao representado apenas a

possibilidade de ressarcir-se junto ao seu representante.
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2- MODULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO

O negócio jurídico é a declaração de vontade de um sujeito de direito voltada à produção dos efeitos jurídicos por

ele pretendidos e predispostos, genérica ou especificamente, na lei.

Diz-se negócio puro e simples quando seus efeitos se projetam assim que praticado.

Se alguém vai ao supermercado, recolhe das gôndolas diversos produtos cujo preço encontra-se à sua disposição e

dirige-se ao caixa, celebram ele e o empresário titular daquele estabelecimento varejista um negócio jurídico de

compra e venda de bens móveis.

Os efeitos são imediatos à celebração: pagos os produtos que se exibiu ao caixa, torna-se seu titular.

Há, porém, negócios jurídicos em que o sujeito de direito declarante não quer que os efeitos perseguidos se

projetem de imediato, logo em seguida à sua realização. Modula, por assim dizer, o negócio a partir de sua vontade.

Diz, por exemplo, que somente após a verificação de um evento se dará o efeito pretendido; ou estabelece que,

verificado um evento, o efeito indicado deixará de existir; fixa uma data a partir da qual ou até a qual o efeito se

realiza, ou, ainda, submete-o a determinada contrapartida do sujeito envolvido.
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Os instrumentos para essa modulação são a condição, o termo e o encargo.

A doutrina costuma lecionar que esses instrumentos, aos quais chama de modalidades acessórias do negócio

jurídico, seriam os seus elementos acidentais.

Enquanto o sujeito de direito e o objeto seriam os elementos essenciais, porque sem eles o negócio não existe; a

condição, termo e encargo seriam os acidentais, uma vez que existem negócios jurídicos não subordinados a essas

modulações.

2.1 - Condição

Condição é a cláusula derivada exclusivamente da vontade das partes que subordina o efeito do negócio jurídico a

evento futuro e incerto (CC/02, art. 121).

Se Davi, produtor de laranjas, vende a Roberto, que fabrica suco, todas as frutas de sua próxima safra, podem eles

pactuar que o negócio fique sujeito à condição de colher-se esta. Quer dizer, caso se perca a produção em razão de

uma geada, Davi não será obrigado a vender a laranja, nem Roberto a comprá-la.

A condição pode ser de duas espécies: suspensiva ou resolutiva.

.
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No caso de condição suspensiva os efeitos do negócio jurídico só se projetam com a verificação do evento (CC/02,

art. 125) e, no caso de condição resolutiva, deixam de existir caso o evento se verifique (CC/02, art. 127).

Qualquer condição pode ser descrita por dois ângulos. Pelo positivo, a verificação do evento futuro e incerto

desencadeia os efeitos do negócio; pelo negativo, sua não verificação obsta que os efeitos se produzam.

No caso exemplificado acima, pode-se descrever a condição no sentido de que, verificada ela, projetam-se os

efeitos desejados pelas partes (ângulo positivo); ou no sentido de que, não verificada, deixam de se projetar tais

efeitos (ângulo negativo).

Em razão disso, pode parecer que qualquer condição poderia ser suspensiva ou resolutiva, simplesmente em

decorrência do ângulo escolhido para descrevê-la.

Na verdade, o decisivo para classificar a condição diz respeito à produção de efeitos imediatos à celebração do

negócio, que se frustram com o implemento da condição característica da condição resolutiva.

Inexistindo efeitos imediatos por força de uma condição, será ela suspensiva, malgrado possa ser descrita pelo

ângulo negativo.

O exemplo da venda da laranja condicionada à colheita da safra é pertinente à condição suspensiva.

Enquanto não chega o momento da colheita, nem Davi tem obrigações de vendedor, nem Roberto, de comprador.
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Estão ambos simplesmente aguardando a época em que o evento pode, ou não, realizar-se.

Veja-se, agora, outro exemplo. Fábio vende a Gero um cavalo de corrida, acertando que o negócio estará desfeito se

o animal não se posicionar entre os primeiros colocados num grande prêmio que se realizará em seis meses.

Os efeitos do negócio jurídico estão já dados de imediato: Gero deve pagar o preço, e, como dono do animal, arca

com as despesas de seu treinamento e manutenção, inscreve-o nas corridas que quiser, etc.

Fabio, a seu turno, não tem, até a época em que o evento futuro e incerto pode ou não se verificar, nenhuma

responsabilidade de proprietário, nem direito.

Chegando o momento do grande prêmio, se o animal acaba se posicionando entre os primeiros colocados, não é

desfeita a compra e venda. Ocorrendo, porém, o inverso, resolve-se (isto é, desfaz-se) o contrato por implemento da

condição.

Em suma, a condição é suspensiva se nenhum efeito do negócio jurídico se realiza antes do seu implemento;

e resolutiva, se todos os efeitos se realizam em seguida ao negócio, mas deixam de se realizar caso venha a se

implementar a condição.

Condição é a cláusula do negócio jurídico, derivada exclusivamente do encontro de vontade das partes, que lhe

subordina os efeitos a evento futuro e incerto.
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Se, desde logo, os efeitos se projetam, mas podem deixar de se projetar em razão do evento futuro, é

resolutiva a condição. Se, por outro lado, os efeitos não se projetam de imediato mas só depois de ocorrido

o evento futuro, então é suspensiva a condição.

As partes são inteiramente livres para fixar as condições que reputarem adequadas aos seus interesses, desde que

estas não contrariem a lei, a ordem pública e os bons costumes (CC/02, art. 122).

Como será visto, as condições contrárias à lei invalidam o próprio negócio jurídico, já que a sua ilicitude

compromete também a dele, por força de expressa previsão legal (CC/02, art. 123, II). As que contrariam a ordem

pública e os bons costumes são também inválidas, mas não há dispositivo expresso estabelecendo o

comprometimento da validade do negócio jurídico nesse caso. A distinção é importante.

Quem vende sob condição ilícita, não vende, porque inválido é o próprio negócio. Já quem vende sob

condição contrária à ordem pública ou aos bons costumes, vende incondicionalmente.

Não permite a lei, ademais, condições que privam de todo efeito o negócio jurídico (locação em que a entrega da

coisa ao locatário é condição resolutiva do contrato, por exemplo) ou o sujeita ao puro arbítrio de uma das partes

(compra e venda em que a venda fica condicionada exclusivamente à vontade unilateral do vendedor) (CC/02, art.

122).
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Nesses casos, não há propriamente ilegalidade da condição ou do negócio jurídico, mas inexistência deste.

A condição que priva de todo o efeito o negócio jurídico não é ilegal, mas impede que este venha a se constituir; a

que submete a formação do negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes também não é ilegal, mas contratá-la

equivale a não contratar.

Não permite, por outro lado, a lei que se pactuem condições resolutivas impossíveis ou as de não fazer coisa

impossível (CC/02, art. 124). Por imperativo lógico, condições como estas não existem. Se o fato que poderia

eventualmente resolver o negócio nunca se realizará, em razão de sua impossibilidade, então é o negócio que nunca

se resolverá por esse motivo; a própria condição não existe.

Igualmente, subordinar os efeitos do negócio jurídico à não realização de coisa impossível por uma das partes (ou

pelas duas) é o mesmo que subordiná-los a nada, já que o impossível não se pode fazer ou não fazer. Nesses casos, o

negócio existe, mas a condição não.

Certas condições, por outro lado, invalidam o negócio jurídico. Aqui, não se cuida de inexistência do negócio ou da

condição, mas de invalidade. O negócio existe, mas não vale porque sujeito a condição legalmente inválida. Trata-se

da condição ilícita ou de fazer coisa ilícita (CC/02, art. 123, II).

Se Maria vende a Ivana seu automóvel, estabelecendo elas, como condição resolutiva, que Ivana só se tornará

proprietária dele se furtar certo bem de João, o negócio de compra e venda é inválido, porque ilícita a condição

contratada.
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A lei lista duas outras hipóteses de condições inválidas: a) a física ou juridicamente impossível, quando suspensiva; b)

as incompreensíveis ou contraditórias (CC/02, art. 123, I e III).

Contudo, se a condição suspensiva é fisicamente impossível, isso equivale à inexistência da condição, e não à

sua ilegalidade. Não se deve aplicar, portanto, a primeira parte do inciso I do dispositivo em foco.

A impossibilidade jurídica do mesmo inciso I, por outro lado, abrange as mesmas hipóteses da ilicitude referida no

inciso II. São expressões sinônimas: o que é impossível juridicamente é ilícito; se não for ilícito, é juridicamente

possível. A segunda parte do inciso I, desse modo, já está abrangida no inciso II do art. 123.

Em relação, por fim, ao inciso III, as hipóteses de incompreensão ou contradição da cláusula que estipula a condição

não deve invalidar todo o negócio jurídico, mas unicamente a cláusula. Assim, a condição incompreensível ou

contraditória deve ser tida também como inexistente, sem se comprometer a existência e validade do negócio

jurídico.

É inexistente o negócio jurídico se sujeito a condição que o priva de todos os efeitos ou submete sua

realização ao puro arbítrio de uma das partes.

Por fim, é inválido o negócio jurídico sujeito ao implemento de condição ilícita ou de fazer algo ilícito.
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O evento futuro e incerto não pode ter seu implemento impedido intencionalmente pela parte desfavorecida pela

verificação da condição, nem o seu implemento provocado fraudulentamente pela parte favorecida pela sua

verificação.

Assim, para coibir esses atos de má-fé, reputa-se verificada a condição, quanto aos efeitos projetados pelas partes, se

seu implemento tiver sido maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Igualmente, dá-se por não

verificada a condição cujo implemento derivou de ação maliciosa da parte a quem favorecer (CC/02, art. 129).

No exemplo da venda do cavalo, entre Fabio e Gero, considere que este, por ter-se arrependido do negócio, não

alimenta nem treina adequadamente o animal, ou instrui o jóquei a não se empenhar no grande prêmio. Tem ele o

objetivo de levar a efeito, a qualquer custo, o implemento da condição resolutiva. Reputa-se, entretanto, não

verificada a resolução, para coibição da fraude perpetrada.

O titular de direito eventual, sujeito à implementação de condição suspensiva ou à não verificação da resolutiva, tem

tutelado pela lei o interesse em defendê-lo desde logo (CC/02, art. 130).

Se me tornarei proprietário de uma fazenda, caso ocorra o evento contratado, e vejo que a estão invadindo,

encontro-me já legitimado à ação possessória, mesmo antes de implementada a condição suspensiva. Do mesmo

modo, ninguém pode ser considerado parte ilegítima, na ação de defesa de certo bem, ao pretexto de que pende

condição resolutiva.

Se adquiri a fazenda sob a condição de, em três anos, alcançar determinado nível de produção, já estou legitimado

para defender minha posse, malgrado o evento futuro e incerto capaz de me subtrair a propriedade.
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2.2. Termo

Como regra geral, os negócios jurídicos entre vivos são prontamente exequíveis (CC/02, art. 134).

Feita a declaração pela parte, no negócio unilateral, ou alcançada a convergência de declarações das partes, nos

demais, segue-se a execução da vontade declarada com vistas a alcançar os efeitos perseguidos.

Não se verifica a imediata exequibilidade do negócio entre vivos se a execução tiver de ser feita em lugar diverso

daquele em que se encontra o declarante ou declarantes ou depender materialmente de tempo.

Nos negócios jurídicos causa mortis, os efeitos são postergados para o dia em que ocorrer o falecimento do

declarante.

Essas regras gerais atinentes ao tempo em que se projetam os efeitos do negócio jurídico não se aplicam se os

sujeitos de direito participantes houverem estabelecido em sentido diverso.

Assim, por vontade das partes, a projeção dos efeitos do negócio jurídico pode ser postergada para

determinado dia após a declaração que o constitui, assim como pode ser encerrada em época por elas

predefinida.
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Locador e locatário podem, por exemplo, assinar o contrato de locação no dia 20 de setembro de um ano, fixando

que ela se iniciará no dia 20 de novembro do mesmo ano. Os efeitos desse negócio (dever de o locatário pagar o

aluguel, dever de o locador entregar a coisa locada etc.) não se realizam antes da data estabelecida, de comum

acordo entre as partes.

Quando o início e o fim dos efeitos do negócio jurídico operam-se em função do tempo, chama-se termo o

fato jurídico que implementa um e outro.

Ao contrário da condição, que corresponde a evento futuro e incerto (que pode ou não se verificar), o termo

corresponde a evento futuro e certo (que não deixará de se verificar).

O inexorável fluir do tempo fará inevitavelmente com que a data fixada para início dos efeitos do negócio jurídico se

verifique. Também fará inevitavelmente com que ocorra a estabelecida para encerramento desses efeitos.

A data em que têm início os efeitos do negócio jurídico chama-se termo inicial, termo suspensivo ou dies a quo; a

data em que estes têm fim é denominada termo final, termo resolutivo ou dies ad quem.
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Ao termo inicial e final, diz a lei, aplica-se, no que couber, o disposto respectivamente sobre condição suspensiva e

resolutiva (CC/02, art. 135).

Termo inicial é o dia em que os efeitos do negócio jurídico têm início; termo final, o dia em que deixam de existir.

Prazo é o lapso entre a declaração constitutiva do negócio jurídico e o termo, ou entre o termo inicial e o final.

Se a locação é contratada para ter início em três meses a contar da data da assinatura do instrumento do contrato, o

interregno entre a declaração convergente de vontade de locador e locatário e o termo inicial é o prazo para início

dos efeitos do vínculo locatício.

Se, ademais, é contratada por prazo determinado de trinta meses, o período entre os termos inicial e final do

negócio jurídico corresponde ao prazo de vigência da locação.

A lei prescreve regras para contagem dos prazos.

Primeira, salvo disposição em lei ou contrato, os prazos computam-se excluindo o dia do começo e incluindo o do

vencimento (CC/02, art. 132).
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Desse modo, dez dias após 1º de fevereiro cai em 11 de fevereiro (despreza-se o dia 1º, que é o do começo, somam-

se dez dias a partir de 2 de fevereiro e inclui-se o 10º dia). Se o devedor deve pagar nesse prazo, se o fizer até o

último minuto do dia 11 de fevereiro, terá adimplido sua obrigação tempestivamente (isto é, a tempo).

Segunda, se o dia do vencimento cair em feriado, prorroga-se o prazo até o dia útil seguinte (CC02, art. 132, § 1º).

Para a generalidade dos negócios jurídicos, o dia é útil se, no local de sua execução, não for feriado municipal,

estadual ou federal. Apenas para os negócios sujeitos ao direito comercial a regra é mais precisa: será útil se houver

expediente bancário (Lei n. 9.492/97, art. 12, § 2º).

Lembre-se que o ponto facultativo, vez por outra decretado pelos chefes dos Poderes, apenas autoriza a suspensão

do trabalho do funcionário público pelas respectivas chefias, e, por isso, não torna o dia feriado para os efeitos do

direito privado. Se, no exemplo acima, o dia 11 de fevereiro daquele ano for um sábado, o prazo de dez dias,

contados a partir de 1º de fevereiro, encerrar-se-á no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 13 de fevereiro,

segunda-feira.

Terceira, meado considera-se o 15º dia do mês, independentemente do total de dias que ele possua (CC/02, art. 132,

§ 2º). Se o vencimento da obrigação está previsto para de dar-se-á em 15 de fevereiro, embora

esse mês tenha, na maioria das vezes, apenas 28 dias.
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Quarta, prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início (CC/02, art. 132, § 3º, primeira parte). Se

as partes convencionaram que os serviços seriam prestados por cinco anos a contar da data da assinatura do contrato,

e esta se deu em 1º de fevereiro de 2003, o termo final será o dia 1º de fevereiro de 2008.

No caso de não existir dia de número igual, considera-se concluído o prazo no imediato (CC/02, art. 132, § 3º, segunda

parte). Desse modo, o prazo de um mês a contar de 31 de agosto, cai em 1º de outubro; o de um ano a contar de 29

de fevereiro de ano bissexto cai em 1º de março do ano seguinte.

Note-se que a regra vigente no direito cambiário é diferente, já que, em razão do art. 36 da Lei Uniforme de Genebra,

os meses contam-se pelos meses e os dias, pelos dias. Assim, para contagem de prazos de vencimento de uma nota

promissória ou de apresentação de cheque ao banco sacado, um mês a contar de 31 de agosto será o dia 30 de

setembro, e um ano a contar de 29 de fevereiro de ano bissexto cairá em 28 de fevereiro do ano seguinte.

Quinta, os prazos fixados em hora contam-se de minuto a minuto (CC/02, art. 132, § 4º). Trata-se de hipótese muito

rara, pelas dificuldades que encerra. A consulta ao calendário é suficiente para eliminar qualquer dúvida sobre a data

em que se deu certo evento, mas a hora exata já depende de variáveis menos precisas. Mas, de qualquer modo,

fixando as partes do negócio jurídico um prazo em horas, ele será contado por minuto.

Note-se que não sendo a hora a unidade de medida do tempo, ela não tem importância. Se o contrato é assinado às

13:40 horas do dia 1º de outubro, para vigorar por meses ou anos, a hora da assinatura, ainda que lançada no

instrumento, não tem relevância nenhuma.
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Os prazos presumem-se estabelecidos em favor do devedor. Quer dizer, em princípio, para cumprir a obrigação,

não precisa o devedor aguardar o início do prazo contratado. Essa presunção da lei apenas não se opera quando

do teor do instrumento ou das circunstâncias em que foi celebrado o negócio jurídico decorrer que o objetivo da

fixação do prazo foi favorecer o credor.

Nos testamentos, presume-se fixado o prazo em favor do herdeiro.

2.3. Encargo

Nos negócios jurídicos gratuitos, isto é, que decorrem de liberalidade do declarante (disponente), o efeito da

declaração pode estar sujeito, por força da disposição de vontade deste, ao cumprimento de uma obrigação por

parte do beneficiário.

Quem pode o mais, pode o menos, diz um brocardo jurídico de grande operacionalidade tecnológica. Se o

disponente pode não liberalizar nada de seu patrimônio, pode também liberalizar desde que o beneficiário

concorde em dar, fazer ou não fazer algo.

No testamento, por exemplo, o testador pode estabelecer que deixa determinado bem como legado a um

herdeiro (dinheiro empregado num fundo de investimento) desde que este concorde em executar certa obrigação

e a execute (formar-se num curso superior).
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A doação, outro exemplo, pode ser contratada com ou sem encargo. No primeiro caso, o donatário não tem

nenhuma obrigação a cumprir para tornar-se proprietário da coisa doada; na doação com encargo, ao revés, ele só

titulariza a propriedade se cumprir a obrigação constante do contrato.

Deve ser pequeno o valor do encargo, quando contraposto ao da prestação a que o beneficiário fará jus se o cumprir.

Se o encargo não valer pouco diante da prestação, terá a natureza de remuneração, desconstituindo-se a natureza

gratuita do contrato.

O negócio jurídico gratuito pode, ou não, estar sujeito a encargo por vontade do declarante que pratica a

liberalidade. Salvo se o encargo se revestir de expressa natureza suspensiva, corresponderá às condições

resolutivas.

Assim, o beneficiário do negócio gratuito é, desde logo, titular do objeto negocial e apenas deixará de sê-lo caso não

cumpra com a contrapartida.

Em princípio, o encargo (também chamado de modo) não suspende a aquisição nem o exercício do direito (CC/02,

art. 136). Tem correspondência, assim, com as condições resolutivas. Via de regra, pois, o beneficiário da liberalidade

já se investe na condição de titular do objeto negocial, tão logo se iniciem os efeitos do negócio jurídico gratuito.
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Não cumprindo a obrigação podem os interessados (por exemplo, herdeiros legítimos do testador, o próprio doador

ou seus sucessores) postular a decretação, em juízo, da ineficácia do negócio jurídico, para que o bem retorne ao

patrimônio originário.

A correspondência entre o encargo e as condições resolutivas é a regra geral, que pode ser excepcionada pela

vontade do declarante. Se o testador, doador ou outro disponente estabelecer expressamente o encargo como

condição suspensiva, o herdeiro, donatário ou beneficiado só são proprietários do objeto negocial após executarem a

contrapartida que lhes foi atribuída.

Se o encargo é ilícito ou impossível, deve-se verificar se é o motivo determinante da liberalidade ou não. Em sendo, o

negócio jurídico gratuito é inválido.Caso contrário, preserva-se a validade do negócio, mas considera-se inexistente

(não escrito) o encargo (CC/02, art. 137).

Exemplo: um grande matemático pode doar a um pupilo certa quantia em dinheiro, com o encargo de resolver um

problema intrincado. Mostrando-se, depois, impossível a solução do problema, o bem pertencerá ao professor ou ao

aluno dependendo da motivação que levou o primeiro à liberalidade. Se pretendia premiar precisamente a resolução

do problema, a impossibilidade de execução do encargo compromete a validade do negócio jurídico. Mas se a

intenção era, na verdade, apenas estimular o aluno à reflexão, o encargo considera-se inexistente, porém válida a

doação. No 1º caso, o dinheiro objeto do negócio jurídico pertence ao matemático; no 2º, ao aluno.
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Tema: TEORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS III

1- Existência do negócio jurídico

2- Eficácia e validade do negócio jurídico

3- Negócio jurídico inexistente

4- Prova do negócio jurídico

5- Requisitos de validade do negócio jurídico

6- Sujeitos do negócio jurídico

1- EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO

A existência e validade são atributos diferentes do negócio jurídico.

Para existir o negócio jurídico é necessária, inicialmente, a conjugação dos seus elementos essenciais: sujeito de

direito, declaração e objeto. É necessário, em outras palavras, que pelo menos um sujeito de direito emita

declaração de vontade acerca de um objeto. Mas isso é apenas o esquema geral.
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A existência do negócio jurídico depende ainda de determinadas características da declaração e do objeto. Ele não

surge, deveras, de qualquer declaração de vontade sobre qualquer objeto.

Em relação à declaração, deve ser ela intencional, isto é, deve ter por finalidade produzir os efeitos jurídicos

pretendidos pelo declarante.

Nem todos os atos voluntários, lembre-se, são intencionais e apenas estes últimos se consideram negócios jurídicos.

A seriedade é outra qualidade da declaração que, dependendo do contexto, exige-se do sujeito de direito.

Os atores, claro, não se vinculam às declarações intencionais de vontade que emitem ao representarem

personagens. Quem se encontra numa mesa de bar, entre amigos, e emite certa declaração jocosa e divertidamente

descabida também não está praticando nenhum negócio jurídico.

Porém, se as circunstâncias que cercam a declaração de vontade são sérias, o sujeito não pode, posteriormente,

pretender a inexistência do negócio jurídico alegando que estava apenas brincando.

Quanto ao objeto, deve ser possível de existir.

Se a declaração intencional de vontade diz respeito a objeto impossível, não é negócio jurídico.
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Aqui, está-se considerando apenas a possibilidade material do objeto. Não há negócio jurídico referido a algo que

não pode existir.

Quem declara intenção de alienar bem impossível juridicamente de existir não faz negócio jurídico, mas ato ilícito.

A lei brasileira impropriamente define a do objeto como requisito de validade do negócio jurídico

(CC/02, art. 104, II) sem aclarar se menciona a física ou a jurídica.

A possibilidade física não é requisito de validade, mas pressuposto de existência do negócio jurídico, enquanto a

jurídica diz respeito à licitude do objeto, requisito também mencionado no mesmo dispositivo.

A conjugação dos elementos essenciais, por si, não faz surgir o negócio jurídico. Para que ele exista, é condição

necessária a sua juridicidade. Ou seja, a declaração intencional de vontade de um sujeito de direito sobre objeto

possível é negócio jurídico apenas se uma norma jurídica, genérica ou especificamente, descrever esse fato como

desencadeador dos efeitos pretendidos pelo sujeito declarante.

A descrição normativa genérica se encontra, por exemplo, no princípio da autonomia da vontade ou na disciplina

dos contratos atípicos (CC/02, art. 425).

A descrição específica é relativa a negócios particulares, como testamento, contratos típicos (compra e venda,

doação, alienação fiduciária em garantia etc.), casamento, emissão de cambiais e outros.
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Sem a norma jurídica atribuindo à declaração intencional de vontade os efeitos objetivados pelo sujeito de direito

não há negócio jurídico.

Existe o negócio jurídico quando um sujeito de direito faz uma declaração de vontade sobre um objeto possível com

a intenção de produzir determinados efeitos, e desde que estes estejam previstos em norma jurídica como

produzíveis por aquela declaração.

Se alguém declara que é, a partir da declaração, o titular do domínio de todos os terrenos vagos da cidade em que

mora, estão presentes todos os elementos essenciais do negócio jurídico e suas características (sujeito de direito,

declaração de vontade, intenção e objeto possível), mas ele não existe porque falta juridicidade.

Aquela emissão de intenção não é fato jurídico, porque não se encontra descrita como antecedente dos efeitos

pretendidos pelo sujeito de direito.

Existente, o negócio jurídico pode ser válido ou inválido. Só o negócio que existe pode ser válido ou inválido. O

negócio jurídico existente pode ser eficaz ou não, mas o inexistente nunca produz efeitos jurídicos.

A validade do negócio jurídico, por sua vez, depende do atendimento a certos requisitos e da inexistência de vícios.

Também não se confundem existência e validade do negócio jurídico com sua eficácia. As relações entre eficácia e

validade variam conforme os interesses relacionados ao negócio jurídico estejam ou não em conflito.
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2- EFICÁCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO 

Negócios jurídicos são declarações de vontade destinadas a produzir os efeitos pretendidos pelos sujeitos que as

emitem. Para que o objetivo perseguido pelo declarante seja alcançado, o negócio jurídico deve ostentar atributo,

que varia segundo uma circunstância fundamental. Por outras palavras, quando não há conflito de interesses entre as

partes do negócio jurídico (ou entre a parte do negócio jurídico unilateral e os envolvidos), a eficácia deste importa a

realização dos efeitos objetivados.

Quando há tal conflito de interesses, porém, o atributo que garante a realização dos efeitos perseguidos pela parte é

a validade do negócio jurídico.

O negócio jurídico é eficaz quando, independentemente de sua validade, é cumprido por completo pelas partes.

Os objetivos que motivaram os sujeitos de direito a praticarem o negócio jurídico realizam-se em virtude de atos

espontâneos deles, no cumprimento exato de tudo quanto havia sido objeto de declaração. Seja porque consideram

importante manter a palavra dada em quaisquer circunstâncias (razões éticas), seja porque identificam no

cumprimento da declaração anteriormente expedida a melhor alternativa aos seus interesses atuais (razões

econômicas), as partes levam a efeito o negócio jurídico tal como previsto em sua constituição.
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Quando não há conflito de interesses, o que garante o cumprimento do negócio jurídico são as razões éticas ou

econômicas dos sujeitos de direito, que os fazem conferir plena eficácia às respectivas declarações. Havendo,

porém, conflito de interesses entre as partes do negócio jurídico (ou, sendo este unilateral, entre a parte e os

envolvidos, ou entre estes), a realização dos objetivos buscados quando da emissão da declaração dependerá de

provimento judicial.

O interessado no cumprimento do negócio jurídico, por meio da ação apropriada, postulará ao juiz que constranja

a parte ao adimplemento das obrigações contraídas. O aparato repressor do Estado, porém, somente será movido

se o negócio jurídico em questão ostentar o atributo da validade. Se for válido, o juiz determinará as providências

tendentes à realização dos efeitos a que estava predisposto o negócio jurídico; mas se não for, tais providências

não serão determinadas.

Imagine que Aline concorda em conceder empréstimo a Belisa desde que esta lhe dê, em garantia, um imóvel.

Belisa tem, em seu patrimônio imobiliário, apenas a casa em que mora com a família, mas, precisando do dinheiro,

concorda com a condição. Assinam um documento particular, em que se afirma estar sendo dada a casa como

garantia de pagamento à Aline. Em termos técnicos, o que as partes pretenderam fazer foi instituir uma hipoteca,

que é a garantia real sobre bem imóvel.

A outorga desse tipo de garantia, porém, não pode ser validamente celebrada sem escritura pública, quando o

imóvel onerado vale mais de trinta salários mínimos (CC/02, art. 108). E é esta a hipótese da casa de Belisa.
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Trata-se, portanto, a constituição da garantia real pretendida pelas partes de um negócio jurídico inválido. Pois

bem, deixando Belisa de honrar, no vencimento, sua obrigação, Aline pode procurá-la para discutir o assunto. Se

for movido por razões éticas ou econômicas, Belisa pode espontaneamente praticar atos que resultem na plena

eficácia da declaração de vontade anteriormente emitida. Isto é, pode vender a casa para, com o dinheiro

recebido na venda, pagar Aline. Não sendo este o caso, porém, instaura-se o conflito de interesses: o credor quer

ver a garantia dada ao pagamento de seu crédito realizada e o devedor não quer espontaneamente praticar os atos

correspondentes.

Note-se, porém, que Aline poderá buscar em juízo o recebimento de seu crédito, já que o mútuo é válido de

fato, como negócio principal, o empréstimo não tem sua validade comprometida pela nulidade do negócio de

garantia, que é acessório , mas não terá o direito de obter, em juízo, a penhora da casa de Belisa, porque a

residência do devedor e sua família só pode ser penhorada (entre outras exceções) se tiver sido dada em hipoteca

válida.

Em suma, no exemplo acima, quando não havia conflito de interesses, a eficácia do negócio jurídico importou a

realização de todos os efeitos pretendidos pelas declarações de vontade correspondentes. Mas, instaurado o

conflito, o mesmo negócio jurídico não pode realizar-se em todos os efeitos queridos pelas partes por lhe faltar o

atributo da validade.

Quando não há conflito de interesses, os efeitos pretendidos pelas partes ao celebrarem o negócio jurídico

realizam-se em virtude de sua eficácia e independentemente da validade. Quando há conflito de interesses, esses

efeitos só se realizam por meio do Poder Judiciário e em virtude da validade do negócio jurídico.
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Destaque-se que a validade do negócio jurídico é condição para a parte conseguir, em juízo, que seus efeitos sejam

realizados. Ninguém tem o direito de ver efetivado judicialmente negócio jurídico inválido. Por outro lado, e pelas

mesmas razões, a invalidade do negócio jurídico pode ser invocada, para negar-lhe eficácia, pela parte que não quer

ver realizados os objetivos para os quais ele se destinava.

Considere, por exemplo, que Carlos é menor com 17 anos de idade e, com a morte do avô, famoso jurista, recebeu

por legado uma biblioteca jurídica de grande valor. Imagine que ele, por outro lado, não tem interesse nenhum em

carreira ligada ao direito; está, na verdade, interessado em se profissionalizar como jogador de futebol. Para levantar

os recursos que necessita para alcançar esse objetivo, Carlos vende, sem a assistência dos pais, a um advogado,

Daniel, a valiosa biblioteca.

Já se sabe que o jovem ainda é relativamente incapaz e, por isso, não poderia ter praticado o negócio jurídico sem a

devida assistência. A venda da biblioteca, portanto, não foi válida. Se Carlos arrepender-se do negócio, poderá,

devidamente assistido por seus pais, buscar em juízo a invalidação da venda da biblioteca, para devolver o dinheiro

recebido e ter de volta seus livros. Mas, se estiver realmente decidido a profissionalizar-se como esportista e quiser

investir nessa alternativa os recursos de que dispõe, não lhe interessará ter de volta a biblioteca.

Novamente, não havendo conflito de interesses, a eficácia é o atributo do negócio jurídico que assegura às partes a

efetivação do resultado jurídico pretendido. Havendo, porém, conflito de interesses (Carlos e Daniel querem a

biblioteca), a sua superação pelo Judiciário será norteada pelas normas referentes ao atributo da validade do

negócio jurídico.
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3- NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE

Se o negócio jurídico não reúne os elementos essenciais e a juridicidade, ele não existe como tal. Se a declaração

de vontade dirigida à produção dos efeitos pretendidos pelo sujeito declarante não é descrita em norma jurídica

como antecedente de tais efeitos, ela não é negócio jurídico.

E, então, abrem-se duas alternativas: a norma jurídica descreve essa declaração como antecedente de

consequências diversas dos efeitos pretendidos pelo declarante, ou a ignora.

No primeiro caso, imputa-se sanção ao sujeito emissor da declaração, e esta tem a natureza de ato ilícito. É

exemplo a do estelionatário vendendo bem público a desavisados.

No segundo caso, a declaração não é sequer fato jurídico. O negócio jurídico inexistente não pode ser válido

nem inválido, aliás. A validade é atributo dependente da existência do negócio. Antes de valer ou não valer, o

negócio tem de existir.

O negócio inexistente não produz, por outro lado, efeitos jurídicos. A eficácia é também um atributo dependente da

existência.

O negócio jurídico inexistente ou será ato ilícito (se a declaração emitida estiver sancionada na norma jurídica) ou

nem sequer se constituirá fato jurídico.
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A importância do conceito de negócio jurídico inexistente está na sua contraposição aos negócios inválidos.

Enquanto os negócios inválidos podem, em determinados casos, inclusive de invalidade absoluta, produzir certos

efeitos jurídicos, os inexistentes não produzem efeito nenhum.

Veja-se o exemplo do casamento putativo, que, embora nulo ou anulável, produz todos os efeitos quando estão os

cônjuges de boa-fé (CC/02, art. 1.561). Trata-se de casamento existente, malgrado o vício de validade.

Difere-se, por exemplo, do casamento entre duas pessoas. Nesse caso, o negócio jurídico nem sequer se forma,

porque a lei brasileira não atribui à declaração de vontade dos homossexuais voltada à criação do vínculo

matrimonial os efeitos jurídicos do casamento. Trata-se, aqui, de negócio jurídico inexistente, inapto a produzir

quaisquer efeitos (por enquanto, diga-se de passagem).

OBS: O casamento igualitário ou homoafetivo existe no Brasil desde 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça

emitiu uma resolução determinando que todos os cartórios do País realizassem casamentos entre pessoas do mesmo

sexo. A decisão, contudo, não tem a mesma força do que uma lei federal e pode ser contestada por juízes,

dificultando o processo. Alguns juízes, diante da ausência de lei federal autorizando o casamento entre pessoas do

mesmo sexo e considerando que o Código Civil fala expressamente que casamento é somente entre homem e

mulher, se recusam a celebrar o casamento, forçando o casal a entrar com este pedido na justiça. Ou seja, enquanto

o Código Civil não for alterado ou o STF se manifestar claramente favorável ao casamento gay, a questão ainda não

será definitiva e ainda vai gerar muita divergência doutrinária.
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4- PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO

Quando se desentendem as partes acerca do cumprimento do negócio jurídico, a superação do conflito deve ser

feita por meio do Poder Judiciário. O juiz, norteado pelas normas jurídicas, decidirá qual parte tem razão em suas

postulações.

O processo pode versar sobre a interpretação da declaração expedida por um dos sujeitos de direito, a exata

determinação do objeto ou mesmo a validade do negócio, dando-se, nesses três casos, por óbvio, que o negócio

jurídico existe.

Mas pode o processo judicial, também, referir-se à própria existência do negócio jurídico. Uma das partes litigantes

afirma que possui um vínculo negocial com a outra e esta nega. Sempre que a superação do conflito de interesses

relativo a negócio jurídico tiver por objeto a existência deste, a parte que alega ter-se constituído o vínculo negocial

tem o ônus de prová-lo.

O Código Civil estabelece algumas regras concernentes à prova do negócio jurídico, que serão aqui mencionadas

brevemente, já que essa matéria é normalmente estudada pelo direito processual civil.

Variam os instrumentos de prova do negócio jurídico em razão de sua classificação quanto à forma.

Os negócios solenes provam-se por meios diferentes dos não solenes.
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Os negócios jurídicos formais (solenes) só se provam pela forma especial exigida por lei. Os aformais provam-se

por qualquer meio admitido em direito, como a confissão, documentos públicos ou particulares, testemunhas e

perícia. Desse modo, não se admite a prova da existência do casamento a não ser pela certidão expedida pelo

Registro Civil de Pessoas Naturais em que se encontra lavrado o negócio jurídico.

Um testamento, por exemplo, não pode ser provado por outros meios a não ser pela escritura pública passada no

tabelionato (testamento público), pelo documento assinado pelo testador, e fechado e costurado pelo tabelião

(testamento cerrado), pelo escrito do testador na presença de três testemunhas (testamento particular) ou pelos

suportes adequados dos testamentos especiais (marítimo, aeronáutico e militar). Não se prova a existência de

testamento, por exemplo, pelo depoimento, ainda que verdadeiro e inconteste, de várias testemunhas que

presenciaram os últimos minutos de vida de uma pessoa, e nos quais ela manifestara claramente a vontade de

deixar bens a certos herdeiros ou legatários.

Os negócios aformais (não solenes), por sua vez, provam-se mediante:

a) Confissão - Pela confissão, a parte que alegara a inexistência do negócio jurídico afirma a verificação de fatos

que desacreditam sua alegação. Se alguém pretende em juízo a declaração de inexistência de determinada

relação negocial, mas, ao depor perante o juiz, afirma ter feito a declaração de vontade constitutiva dessa

relação, a prova da existência do negócio jurídico decorre de confissão.

Se o depoente não é capaz para dispor do direito a que se referem os fatos confessados, a confissão é ineficaz

(CC/02, art. 213).
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Em consequência da ineficácia da confissão, a existência do negócio jurídico não se reputa provada pelo

depoimento do incapaz. Isso não significa, porém, que o negócio jurídico será também ineficaz ou que não exista.

Outras provas podem demonstrar a sua existência.

Se a confissão é feita pelo representante da parte, a eficácia probatória limita-se pelos poderes de que se encontrava

investido (CC/02, art. 213, parágrafo único). É ineficaz a confissão feita pelo advogado, por exemplo, que recebera

poderes ad juditia (que o habilitam a postular em juízo por seu cliente), mas não os especiais para confessar.

b) Documento - Os instrumentos escritos provam a existência do negócio jurídico que neles se reproduz.

São de duas espécies: público ou particular. São documentos públicos os instrumentos exarados por quem se

encontra investido, por lei, de fé pública, como o tabelião ou o escrivão do cartório judicial. Isso significa que o fato

narrado num documento público, que atende às respectivas formalidades, está, em princípio, plenamente provado.

Se o sujeito faz qualquer declaração perante o tabelião e este a reproduz em escritura pública, torna-se indisputável

que a declaração foi feita por aquele sujeito (CC/02, art. 215). A escritura pública é exemplo de documento revestido

de fé pública.

As certidões e traslados fornecidos pelo tabelião ou oficial de registro acerca do constante de suas notas são outros

documentos públicos que provam os negócios jurídicos correspondentes.

O casamento celebrado no Brasil, por exemplo, prova-se pela certidão do registro (CC/02, art. 1.543).
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As declarações feitas em processos judiciais são provadas por certidão lavrada pelo escrivão do cartório judicial

responsável pelos autos do processo, desde que contenha a reprodução textual do que o sujeito manifestou em

audiência ou petição (CC/02, arts. 216 a 218).

O documento particular é o escrito assinado pelas partes do negócio jurídico. Em geral, é minutado por um

profissional da advocacia, mas nada impede que os próprios interessados, sem o auxílio do advogado, elaborem-no.

Presumem-se verdadeiras as declarações constantes de documento particular em relação aos signatários (CC/02, art.

219). Se alguém assina papel em que dá bem de seu patrimônio a outrem, é ônus do primeiro provar que o negócio

jurídico não existiu, já que o documento particular cria a presunção de sua existência.

Outros documentos elaborados pelos particulares podem, nos limites legais, servir de prova da existência de

negócios jurídicos, assim os telegramas (CC/02, art. 222) e a escrituração dos empresários e sociedades empresárias

(CC/02, art. 226).

c) Testemunhas - A prova de que certos sujeitos integravam uma relação negocial pode decorrer do relato de fatos

pertinentes feito por uma ou mais testemunhas perante o juiz.

Porém, não se pode provar exclusivamente por testemunhas a existência do negócio jurídico cujo valor ultrapasse

dez vezes o maior salário mínimo. Para tais negócios, a prova testemunhal é subsidiária ou complementar da prova

escrita, exceto se a lei a considerar plena em casos específicos (CC/02, art. 227).
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Certas pessoas estão impedidas de testemunhar, seja em razão da falta de amadurecimento, seja por obstáculo físico

ou carência de isenção.

Os menores absolutamente incapazes, os cegos e surdos, quando a ciência do fato depender dos sentidos

deficientes, bem como os interessados no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes, o cônjuge e parentes

até certo grau não são confiáveis o suficiente para que o relato deles ao juiz prove a existência do negócio jurídico.

A critério do juiz, porém, poder-se-á colher o depoimento dessas pessoas quando apenas elas conhecerem os fatos

objeto de disputa judicial.

Há, também, pessoas que estão dispensadas de servir de testemunhas, ainda que conheçam os fatos que a justiça

quer esclarecer. São as que devem guardar segredo sobre eles em razão do estado ou profissão, as que não possam

falar sem se expor à desonra, risco de vida, demanda ou dano patrimonial imediato, ou sem que exponham a esses

riscos o cônjuge, parente em grau sucessível ou amigo íntimo (CC/02, art. 229).
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d) Presunção - A presunção que deriva da constatação de fatos pelo juiz é meio de prova. Se algum acontecimento

é notório, o juiz pode presumir que as partes dele tinham conhecimento.

Também, se há indícios de que certo ato fraudulento foi praticado, mas não há acerca dele nenhuma prova

definitiva, o juiz, a menos que haja elementos probatórios indicando o contrário, está autorizado a presumir a

ocorrência do ilícito.

Feita a presunção, considera-se provado o fato. Anote-se que as presunções listadas, pela lei, como meio de prova

(CC/02, art. 212, IV) são apenas as derivadas de constatações de fato pelo julgador (chamadas de presunções

simples). A presunção simples é admissível como meio de prova unicamente nas hipóteses em que o fato é passível

de comprovação por testemunhas (CC/02, art. 230).

As presunções legais, embora se relacionem com a questão probatória, não podem ser consideradas propriamente

como provas. Há dois tipos de presunção legal, a absoluta e a relativa, e nenhum deles é meio de prova.

Quando a norma jurídica estabelece uma presunção absoluta, ela está tornando certo fato (o presumido)

insuscetível de contraprova. A presunção desse tipo, na verdade, não prova o negócio jurídico, mas o considera

existente para todos os efeitos de direito.

E, quando a norma estabelece uma presunção relativa, ela está apenas distribuindo o ônus probatório.
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Nas hipóteses de responsabilidade subjetiva com inversão do ônus de prova, por exemplo, presume-se a culpa do

agente causador do dano. Isso não significa que ele será inexoravelmente responsabilizado; significa apenas que a

vítima não tem o ônus de provar a conduta culposa do agente causador do dano, e este, por sua vez, tem o ônus de

provar a inexistência de culpa.

Em outros termos, a presunção relativa importa a redistribuição dos encargos probatórios entre as partes da relação

jurídica, transferindo-os de quem alega o fato presumido para quem favoreceria a prova de sua inocorrência.

e) Perícia - A perícia é a prova derivada de exame de objeto periciável por especialistas.

Se alguém alega que sua assinatura foi falsificada no instrumento particular em que declara celebrar certo negócio

jurídico, a outra parte pode provar, por perícia, que a firma é autêntica.

Nesse caso, peritos em grafologia examinam o documento particular e a assinatura da parte e, em laudo técnico,

atestam a semelhança.

Ficará, então, provada a existência do negócio jurídico pela prova pericial. Em determinadas hipóteses, a recusa em

se submeter à perícia pode ser considerada, pelo juiz, a prova do fato que se pretendia demonstrar pericialmente.
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Assim, nas ações de reconhecimento de paternidade, se o pretenso pai se nega a submeter-se à perícia médica

ordenada pelo juiz, a recusa poderá suprir a prova da filiação biológica (CC/02, art. 232).

5- REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

Três são os requisitos de validade de qualquer negócio jurídico:

a) agente capaz;

b) objeto lícito, possível e determinado ou determinável;

c) forma prescrita ou não defesa em lei (CC/02, art. 104).

É o atendimento a esses requisitos condição necessária, mas não suficiente, à validade do negócio jurídico.

Isto é, não basta para ser válido o negócio a presença dos requisitos de validade; um negócio a que falte qualquer um

deles, no entanto, é inválido.

Em outros termos, como os defeitos do negócio jurídico (erro, dolo, coação, etc.) também comprometem a sua

validade, deve-se considerar a inexistência de vícios também como condição necessária.

Examinaremos em separado, cada requisito de validade do negócio jurídico.
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6- SUJEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO

Sujeito de direito e objeto são apontados, pela doutrina, como elementos essenciais do negócio jurídico, sem os

quais ele não existe. Além destes, devemos considerar também a declaração dos sujeitos pertinente ao objeto

como essencial à existência do negócio.

De qualquer forma, sem pelo menos um sujeito de direito, o negócio jurídico não existe.

A existência, contudo, não implica necessariamente a validade do negócio. Aliás, como só podem ser inválidos os

negócios que existem, devem-se distinguir esses atributos.

Para existir o negócio jurídico, pelo menos um sujeito de direito deve fazer uma declaração sobre certo objeto;

para ser válido, o sujeito de direito deve estar apto a emiti-la diretamente, sem a interferência de representante ou

assistente.

A lei não foi feliz ao expressar-se, na definição dos requisitos de validade do negócio jurídico, pela fórmula

do .
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Em primeiro lugar, porque capacidade é atributo exclusivo das pessoas físicas, e o negócio jurídico pode ser

praticado por qualquer sujeito de direito, incluindo as pessoas jurídicas e os entes despersonificados.

O que quis realmente apontar como requisito foi a aptidão do sujeito para emitir declaração de vontade

independentemente da interferência de outro sujeito.

Os sujeitos não humanos estão sempre aptos a manifestar, por meio de seus órgãos de representação ou

responsáveis, a sua vontade diretamente.

Quando se trata, porém, de pessoa física, a aptidão inexiste em relação aos incapazes, nos dois graus de

incapacidade. Daí a ligeira confusão da norma.

A fórmula também não é feliz para identificar o requisito de validade do negócio jurídico, em

segundo lugar, porque equivocada, já que o incapaz pratica negócios jurídicos válidos. Não fosse assim, aliás,

nenhuma pessoa incapaz poderia ser parte de relação negocial.

Na verdade, o negócio jurídico praticado por incapaz sem a devida representação ou assistência é inválido.

Se o absolutamente incapaz praticar o negócio jurídico por meio de seu representante, ele é válido.
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Da mesma forma, se o relativamente incapaz praticá-lo com a assistência dos pais, tutor ou curador, também é

válido o negócio.

Ou seja, no rigor da lógica, a validade do negócio jurídico não exige propriamente mas sim o

às normas jurídicas de capacidade e .

Assim, para ser válido em relação às qualidades da parte, o negócio jurídico deve constituir-se de declaração feita

diretamente pela pessoa física capaz, pelo representante do absolutamente incapaz, pelo relativamente incapaz

devidamente assistido, pela pessoa jurídica (por meio de seu presentante) ou pelo ente despersonificado (pelo

responsável).

Atendidos esses pressupostos, confere-se validade ao negócio jurídico.

O negócio jurídico praticado pela pessoa física incapaz é válido se obedecida a respectiva regra de capacidade. Isto

é, o absolutamente incapaz deve fazer a declaração de vontade por meio de seu representante; o relativamente

incapaz deve fazê-la devidamente assistido.

Desatendidas essas regras, o negócio será, no primeiro caso, nulo e, no segundo, anulável. Se desobedecida regra

sobre incapacidade absoluta, o negócio é nulo; se sobre incapacidade relativa, anulável (CC/02, arts. 166, I, e 171, I).

Se não for observada a regra de capacidade na celebração do negócio jurídico, ele será inválido.
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A anulabilidade do negócio jurídico em razão da inobservância das regras da capacidade relativa só pode ser

pleiteada pelo próprio incapaz (CC/02, art. 105). As normas que suprimem a capacidade da pessoa física

destinam-se, como já visto, a proteger o incapaz.

Como não dispõem do discernimento médio necessário para se portar com desenvoltura no comércio jurídico,

o menor, deficiente mental, pródigo, viciado e demais incapazes são protegidos pela supressão da aptidão para

a prática de negócios jurídicos diretamente.

Tendo em vista a finalidade da incapacitação, mas já reconhecendo ao relativamente incapaz certo grau de

discernimento para cuidar de seus próprios interesses, restringe a lei a legitimação para o pleito de anulação do

negócio jurídico.

Naquele exemplo anterior, em que Carlos, menor relativamente incapaz, vendera sem a assistência dos pais a

biblioteca a Daniel, este não poderia pedir ao juiz a anulação da venda, a pretexto de inobservância das regras

de capacidade do vendedor.

Isto porque tais regras são estabelecidas para a tutela dos interesses do incapaz, no caso Carlos, e não dos

capazes com quem houver negociado.
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Tema: TEORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS IV

1- Objeto do negócio jurídico

2- Forma do negócio jurídico

3- Defeitos dos negócios jurídicos

4- Defeitos internos e externos do consentimento

5- Erro

5.1- Erro substancial

5.2- Erro escusável

6- Lesão

6.1- Direitos do declaratário

1- OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO

A existência do negócio jurídico pressupõe um objeto. Trata-se do bem, coisa, atividade, direito, estado ou outro

objeto sobre o qual versam as declarações de vontade dos sujeitos participantes da relação negocial.

Para ser válido o negócio, diz a lei que seu objeto deve atender a três condições: licitude, possibilidade e

determinabilidade.
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O objeto é lícito quando os atos necessários à sua realização não são sancionados por norma jurídica.

A venda de fotografias eróticas de crianças, de tóxicos, de votos são exemplos de negócios jurídicos inválidos, por

ilicitude de objeto. Para tornar efetivos os resultados pretendidos pelas partes nesses negócios, uma delas deve

incorrer em conduta sancionada pelo direito. O comerciante de artigos de pedofilia e o pedófilo cometem crime,

assim como o traficante e o consumidor de tóxico, o eleitor e o aliciador de voto.

Não é necessário, para se configurar a ilicitude do objeto, que todas as partes incorram em ato sancionado. Basta

que uma delas tenha que fazer o que a lei proíbe, em cumprimento do negócio jurídico, para que se caracterize o

objeto como ilícito. Se o homem casado, mentindo acerca de seu estado, casa-se com mulher solteira, só o primeiro

incorreu em conduta sancionada pelo direito, mas o casamento é inválido.

Em relação à possibilidade do objeto, a lei também foi infeliz. Se está se referindo à possibilidade física, não cuida de

requisitos de validade, mas de um de seus pressupostos de existência. Não se pode contratar o transporte de astros

celestes não porque um negócio jurídico dessa natureza seria inválido, mas porque nem sequer existiria.

E se a lei está-se referindo à possibilidade jurídica, está sendo redundante, visto que a hipótese já se encontra

albergada no conceito de licitude. No direito privado só é juridicamente impossível o ilícito.
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De qualquer forma, como não se costumam seriamente fazer negócios jurídicos sobre o fisicamente impossível, e o

juridicamente impossível é redundância, a falta de rigor lógico do dispositivo não terá desdobramentos além da

crítica acadêmica.

A validade do negócio jurídico pressupõe objeto lícito. Não são válidos, assim, os negócios em que uma parte (ou as

duas), para que se alcancem os objetivos predispostos, deva praticar ato sancionado por norma jurídica.

O objeto do negócio jurídico válido não pode ser, por outro lado, impossível ou indeterminável. Em relação à

determinabilidade do objeto, é inválido o negócio jurídico sobre negócio indeterminável. O objeto pode ser

indeterminado, desde que determinável.

Locador e locatário podem celebrar contrato de locação por prazo indeterminado, vigorando a relação locatícia até o

momento em que qualquer um deles resolva desfazê-la. Não há nenhuma invalidade nisso porque se trata de objeto

determinável, já que o tempo de duração da locação será determinado pela vontade de uma das partes de terminar o

vínculo, quando esta se manifestar.

O que a lei invalida são declarações de vontade tão genéricas que se tornam insuscetíveis de especificação. Se uma

pessoa declara que pagará dinheiro se outra pessoa lhe der alguma coisa, sem quantificar o 1º, nem fornecer critérios

para a especificação da coisa, está praticando negócio jurídico inválido por indeterminabilidade do objeto.
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Contudo se alguém declarar que, recebendo de outra pessoa uma casa, lhe pagará o dinheiro equivalente, já há

negócio jurídico válido. Os objetos são imprecisos mas suficientemente determináveis: qualquer casa que for

entregue, fará com que a pessoa tenha que lhe pagar o correspondente valor de mercado.

A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou seja, se restar descaracterizada

pela execução das obrigações (CC/02, art. 106, primeira parte). Pode-se contratar a venda de coisas futuras, isto é,

de bens de que não dispõe ainda o vendedor. No rigor das qualificações jurídicas, o vendedor está vendendo o que

não possui e se obrigando, assim, por objeto juridicamente impossível (ninguém pode dispor do que não titulariza).

Mas essa impossibilidade é inicial e relativa, pois o vendedor irá produzir ou adquirir o bem vendido para cumprir

sua obrigação, fazendo com que se torne possível o objeto.

Também não invalida o negócio a impossibilidade inicial cessada antes do implemento da condição a que se

encontra sujeito (CC/02, art. 106, parte final).

2- FORMA DO NEGÓCIO JURÍDICO

Todo negócio jurídico pressupõe uma declaração de vontade feita pela parte ou pelas partes acerca do respectivo

objeto. A declaração é a exteriorização da vontade do sujeito de direito e tem necessariamente uma forma. Não se

manifesta a vontade a não ser por um meio de comunicação, quer dizer, pela emissão de signos inteligíveis pelos

homens ou mulheres destinatários.
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Se Patrícia, que não domina o húngaro, está passeando pelas ruas de Budapeste e se encanta com uma bela toalha de

mesa bordada, típica do lugar, exposta na vitrine de uma loja, ela pode adquiri-la mesmo que a vendedora não fale

outra língua senão húngaro. O negócio jurídico será celebrado por meio de sinais universais, de significado

compartilhado pelos comerciantes de qualquer recanto do mundo.

A forma do negócio jurídico pode ser o resultado de qualquer meio de comunicação. Pode assumir a forma oral,

gestual, escrita, eletrônica, etc.

Patrícia, em Budapeste, aponta a toalha para a vendedora, faz cara de dúvida enquanto esfrega o dedo polegar ao

indicador e médio, gesto respondido pela vendedora com o levantar de quatro dedos da mão direita. Vendo-a

balançar a cabeça e sorrir, a vendedora embrulha a toalha, recebe o dinheiro e faz o troco.

Locador e locatário comparecem na agência de corretagem de imóveis e, após acertarem detalhes do contrato,

assinam o documento escrito intitulado de ; Credor e devedor comparecem no cartório para

celebrarem a escritura pública de constituição de hipoteca; Diante do meu microcomputador, navegando pela

internet, aporto na página www.saraiva.com.br; lá adquiro livros, manifestando a vontade por meio de cliques no

botão esquerdo do mouse.

Em todos esses casos, a vontade declarou-se por uma forma.
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A forma do negócio jurídico é, em princípio, livre, no sentido de que a validade deste não depende de forma

específica. Há, porém, alguns negócios jurídicos para os quais a lei prescreve uma forma determinada. São os negócios

formais ou solenes, como o casamento, a constituição de hipoteca, o testamento e outros.

Vigora no direito brasileiro a regra geral da liberdade de forma dos negócios jurídicos, expressa no art. 107 do CC/02:

validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a .

Quer dizer, as partes podem, em princípio, revestir o negócio jurídico da forma que considerarem de seu interesse ou

for a mais adequada às circunstâncias da celebração. Na maioria das vezes, quando relevante o valor do objeto, as

partes tendem a optar pela forma escrita, que confere maior segurança. De outro lado, há situações, como a

generalidade dos atos de consumo, em que é simplesmente inimaginável se cogitar da forma escrita.

No comércio feito por meio da rede mundial de computadores, a forma é necessariamente a de envio e recepção de

dados por via eletrônica. Assim, nas balizas marcadas pelas circunstâncias que cercam a celebração do negócio

jurídico, as partes elegem a forma que melhor atende aos seus interesses.

A regra da liberdade de forma tem exceções. Certos negócios jurídicos somente valem quando revestidos da forma

definida pela lei.
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São os negócios solenes ou formais, como o casamento, testamento, constituição de direito real sobre bem imóvel e

outros. Nessas hipóteses, se não observada a forma legalmente prescrita, o negócio jurídico é nulo (CC/02, art. 166,

IV).

As formalidades próprias a cada negócio jurídico são examinadas no estudo do instituto. Em termos gerais, porém,

preceitua a lei que a escritura pública é a forma necessária dos negócios que visem à constituição, transferência,

modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários mínimos (CC/02, art. 108).

Desse modo, a compra e venda de terreno por preço que ultrapassa esse limite só se pode fazer mediante escritura

pública, não sendo válido esse negócio se feito, por exemplo, por instrumento particular.

Além disso, também será obrigatória a escritura pública no negócio jurídico em que as próprias partes, em pré-

contrato, haviam optado por essa forma (CC/02, art. 109).

Silvio Rodrigues aponta as razões pelas quais a lei exige, em determinados casos, forma especial para os negócios

jurídicos. Partindo-se de suas lições, percebemos rês justificativas:

a) dar maior segurança ao negócio jurídico, já que a forma solene visa garantir a veracidade da identificação do sujeito

de direito emissor da declaração, a autenticidade do conteúdo desta e a inexistência de restrições à liberdade na

exteriorização da vontade;
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b) facilitar a prova do negócio jurídico;

c) despertar a atenção das partes para o grau de seriedade do negócio jurídico, sendo a solenidade proporcional à

extensão dos seus efeitos (o casamento é negócio jurídico extremamente formal pela quantidade e importância dos

efeitos que produz).

A publicidade, mesmo quando legalmente exigida para completa eficácia do negócio jurídico, não complementa a

forma obrigatória. Na verdade, no direito brasileiro, a inexistência de publicidade não invalida, em nenhuma

hipótese, o negócio jurídico. Não conhecemos, por assim dizer, a publicidade constitutiva.

A venda de imóvel por preço superior a trinta salários mínimos exige, como visto, escritura pública. Atendidos esse

requisito formal e os demais atinentes ao sujeito, objeto e declaração, o negócio jurídico é válido.

Não produzirá, porém, o efeito pretendido pelas partes a transmissão da propriedade imobiliária enquanto não

for tornado público pelo registro no Registro de Imóveis.
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3- DEFEITOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Os defeitos ou vícios dos negócios jurídicos comprometem sua validade porque os tornam passíveis de anulação

(CC/02, art. 171, II).

São de duas espécies: o defeito de consentimento e o social.

Quando maculado por defeito de consentimento, o negócio jurídico é inválido porque a vontade das partes (no

negócio unilateral) ou de uma delas (nos negócios bilaterais e plurilaterais) não teve oportunidade de se expressar

consciente e livremente.

Como os negócios jurídicos resultam da vontade das partes direcionada à produção de determinados efeitos, para

valer, deve ser produto da perfeita manifestação da vontade dos sujeitos.

Viciada esta pelo erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, deve-se anular o negócio jurídico, para evitar-se a

projeção de efeitos não desejados.

Ao invalidar negócios jurídicos por defeito de consentimento, a lei tem o objetivo de tutelar o sujeito de direito cuja

vontade não se expressou de modo consciente e livre.
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O defeito social, por outro lado, compromete a validade do negócio jurídico não porque a vontade da parte tenha

sido impedida de se expressar consciente e livremente; ou seja, não porque se incompatibilizem declaração e

objetivos pretendidos.

Nos negócios jurídicos que ostentam esse tipo de vício, as partes não manifestam vontade que não possuem. Ao

contrário, o defeito social se caracteriza a despeito de a declaração da parte ser compatível com os objetivos

almejados.

Acontece que, além da intenção, real ou aparente, própria ao negócio jurídico praticado, há a intenção subsidiária,

de pelo menos uma das partes, de diminuir o patrimônio para impedir que seus bens sejam objeto de constrição

judicial na satisfação dos direitos de credores.

Ao invalidar negócios jurídicos por defeito social, a lei visa tutelar os interesses dos credores estranhos à relação

negocial inválida.

4- DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS DO CONSENTIMENTO

Iremos distinguir duas situações. De um lado, os defeitos de consentimento em que a vontade não se constrange

por ato imputável à outra parte ou ao beneficiado pelo negócio jurídico. São os casos do erro e da lesão.
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De outro, as demais hipóteses de defeito, em que o constrangimento à vontade da parte declarante é provocado pelo

próprio sujeito destinatário da declaração defeituosa, ou por terceiro que quer favorecê-lo (dolo e coação), ou é

extorsivamente aproveitado pelo declaratário (estado de perigo).

Iremos designar os primeiros (erro e lesão) de defeitos internos e os últimos (dolo, coação e estado de perigo)

de externos.

A distinção é importante porque, na anulação do negócio jurídico em razão de defeito interno do consentimento,

não se pode desconsiderar o interesse da outra parte (do negócio jurídico bilateral ou plurilateral) ou mesmo do

beneficiário (do negócio jurídico unilateral), que não concorreu para o constrangimento da vontade que vicia o

negócio. De fato, para conferir maior segurança jurídica às relações negociais e proteger a boa-fé, nem sempre se

deve anular o negócio em razão dos vícios internos do consentimento.

Já nos defeitos externos do consentimento, a vontade da parte declarante é, na maioria das vezes, constrangida por

ato de pessoa natural plenamente identificável. O agente do constrangimento é, por outro lado, em geral, o próprio

sujeito a quem a declaração se dirige.

Caracteriza-se também o defeito externo na hipótese de o constrangedor não ser o declaratário, mas estranho à

relação negocial que surgirá defeituosa.
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Por fim, o constrangimento da vontade do declarante pode derivar também de fato natural, independente de

qualquer ação humana.

São três os defeitos dessa categoria: dolo, coação e estado de perigo.

No dolo, a falsa representação da realidade que conduz o declarante a praticar o negócio jurídico é resultante de

embuste provocado pelo agente constrangedor.

Na coação, o constrangimento resulta de ameaça de violência física ou moral.

No estado de perigo, o declaratário se aproveita extorsivamente de conhecido risco de grave dano que cerca o

declarante.

Examinaremos primeiro os defeitos internos do consentimento (o erro e a lesão), a tutela dos interesses dos

declaratários de boa-fé e por último dos defeitos externos do consentimento (dolo, coação e estado de perigo).

5- ERRO

O conceito jurídico de erro é o da decisão tomada em função de falsa representação da realidade.

Todos os homens e mulheres erram; isto é, ao administrarem seus negócios mais importantes ou mesmo ao se

conduzirem nos assuntos do dia a dia, tomam decisões a partir de ideias equivocadas sobre os fatos, coisas, riscos e

pessoas.
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Quando o desconhecimento da verdade é total, costuma-se chamar o erro de ignorância. Não há, contudo,

interesse na distinção, já que as duas hipóteses estão sujeitas à mesma disciplina jurídica.

Nem todo erro compromete a validade do negócio jurídico. Há erros sem importância, referentes a aspectos

acidentais do negócio ou de seu objeto, que não são fatos jurídicos. Quando alguém incorre num erro assim, nada

aconteceu para o direito.

Há, também, erros indesculpáveis, que decorrem da culpa do sujeito que errou. Nesses casos, anular o negócio

jurídico seria estimular negligências e subtrair das pessoas a responsabilidade por seus atos.

Não é qualquer erro que importa a anulabilidade do negócio jurídico.

Se o erro é acidental (o sujeito teria praticado o negócio, mesmo que se tivesse apercebido dele antes) ou

indesculpável/inescusável (o sujeito não percebeu um erro perceptível por pessoa com diligência normal), o

negócio jurídico é válido.

Para configurar-se como defeito de consentimento, assim, o erro deve ser substancial e escusável

(desculpável).
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5.1- Erro substancial

Considera-se substancial o erro se a pessoa não teria praticado o negócio jurídico em questão caso o tivesse

percebido a tempo; escusável, por sua vez, é o erro imperceptível às pessoas com diligência normal. Tanto uma

como outra característica do erro causador da invalidade do negócio jurídico estão referidas pela lei.

No art. 139, o Código Civil elenca as hipóteses de erro substancial, e no art. 138, menciona, embora com imprecisão,

o critério para considerar-se desculpável um erro.

É substancial o erro, em primeiro lugar, quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou

a alguma das qualidades a ele essenciais. Desse modo, se uma parte considerava estar contratando a doação de um

bem como donatária, mas, a rigor, estava participando de contrato de compra e venda deste, o erro é substancial,

porque diz respeito à natureza do negócio.

Se havia entendido que estava adquirindo o terreno do lado esquerdo da rua, quando o objeto do negócio era o

terreno do lado direito, também é substancial o erro, porque pertinente ao objeto principal da declaração.

Finalmente, se comprou uma pintura pensando tratar-se de obra original, e não de cópia, é este um erro substancial

relacionado à qualidade essencial do objeto da declaração.

/universidades



Também define a lei como substancial o erro concernente à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se

refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante.

Se alguém doa bens a um orfanato, onde acreditava ter passado a infância, incorre em erro substancial quanto à

identidade da pessoa se descobre, posteriormente, que na verdade havia sido criado por outra instituição.

Se o proprietário do terreno não edificado contrata os serviços de um arquiteto pensando tratar-se de renomado

profissional, com o intuito de valorizar, com o projeto, o imóvel a construir, e, depois, vem a saber que se trata, na

verdade, de arquiteto desconhecido homônimo, verifica-se o erro substancial relativo à qualidade da pessoa com quem

se entabula o vínculo negocial.

Finalmente, há erro substancial de direito quando for o motivo único ou principal do negócio jurídico, e desde que não

implique recusa à aplicação da lei.

Não se trata propriamente de desconhecimento da norma jurídica, porque ninguém se escusa de cumprir a lei

alegando ignorá-la (LINDB, art. 3º). O erro de direito diz respeito ao desconhecimento de como a norma tem sido

interpretada.
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Exemplifica-se com a hipótese da pessoa que, estando informada sobre a jurisprudência pacificada no Tribunal de

Justiça do Estado em que vive, orienta-se por essa interpretação da lei. Sendo diversa, no entanto, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria, poder-se-á

caracterizar o erro de direito.

Além de substancial, o erro deve ser escusável (desculpável).

Quer dizer, a falsa representação da realidade não pode ser produto de falta de empenho da pessoa em se

informar adequadamente antes de praticar o negócio jurídico.
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5.2- Erro escusável

É escusável o erro que não poderia ser percebido por pessoa de diligência normal.

Aquele proprietário do exemplo anterior, que desejava contratar o famoso arquiteto para projetar seu imóvel,

incorreu em erro substancial, mas não escusável. Qualquer pessoa de diligência normal visitaria o ateliê do

profissional antes de contratá-lo e, lá estando, perceberia o erro sem maiores dificuldades.

O art. 138 do CC/02 está imprecisamente redigido, e deve ser lido mediante o acréscimo da locução de modo

a se considerar escusável o erro em que tenderia a incorrer qualquer pessoa de normal diligência. Moreira Alves, que

participou diretamente da redação desta parte do Código Civil, alerta para um erro de datilografia, que teria fundido

o parágrafo único, da versão originária do art. 138, à parte inicial do cáput, suprimindo a final.

Não se deve aceitar, portanto, o entendimento de alguns doutrinadores, no sentido de que o direito brasileiro teria,

a partir do Código Cível de 2002 adotado critério diverso de caracterização do erro como vício do negócio jurídico,

dispensado o requisito da escusabilidade.

Não se considera também escusável o erro de cálculo, que autoriza apenas a retificação da declaração negocial

(CC/02, art. 143).
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O erro macula a validade do negócio jurídico quando é substancial e escusável. Considera-se substancial o erro quando

a pessoa, se tivesse a verdadeira representação da realidade, não teria praticado o negócio jurídico. E escusável é o erro

que passa despercebido da qualquer pessoa de diligência normal.

O erro substancial e escusável pode ser suprido, para fins de garantir a validade do negócio jurídico, em duas hipóteses.

Primeira, a indicação errada de pessoa e coisa não é defeito do negócio jurídico se, pelo contexto da declaração

emitida ou pelas circunstâncias em que se emitiu, puder-se corrigir adequadamente (CC/02, art. 142).

Imagine que do testamento consta legado ao terceiro filho de amigo do testador, que foi batizado em homenagem a

este. Se o amigo, na verdade, havia dado o mesmo nome do testador ao seu quarto filho, corrige-se o erro na indicação

sem se comprometer a validade do testamento.

Segunda, se a pessoa a quem a declaração se dirige (a outra parte do negócio bilateral, as demais partes do negócio

plurilateral ou o envolvido pelo negócio unilateral) se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do

declarante (CC/02, art. 144).
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No exemplo mencionado anteriormente, em que o comprador pensara ter comprado o terreno do lado esquerdo da

rua, pode o alienante evitar a anulação do negócio jurídico providenciando a compra do terreno do lado direito e, em

seguida, transferindo a propriedade àquela pessoa que incorrera no erro.

6- LESÃO

Lesão é o defeito de consentimento em que a vontade de uma parte é constrangida por necessidade premente (não

se manifesta livre) ou pela inexperiência (não se manifesta consciente), resultando negócio jurídico em que contrai

obrigação manifestamente desproporcional à prestação da outra parte.

A lesão, portanto, caracteriza-se pela conjugação de dois elementos.

O primeiro, de natureza subjetiva (isto é, relativa ao sujeito), é o constrangimento à vontade da parte declarante

derivada de premente necessidade ou inexperiência.

O segundo, de natureza objetiva (relativa ao objeto do negócio), é a desproporção manifesta entre a obrigação

assumida pela parte declarante e a prestação oposta.

Assim, é defeituoso o negócio jurídico por lesão, quando uma parte assume obrigações manifestamente

desproporcionais à prestação oposta, por premente necessidade ou inexperiência.
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Para que se caracterize a lesão, o elemento objetivo (a desproporção) deve ser mensurado no momento da

constituição do negócio jurídico. Como ela causa a invalidade deste, deve ser contemporânea ao seu surgimento.

Fatos jurídicos posteriores à constituição do vínculo negocial podem eventualmente desconstituí-lo (rescisão do

contrato por culpa do contratante) ou alterar-lhe o conteúdo (revisão judicial), mas nunca invalidá-lo, porque as

causas de nulidade ou anulabilidade são sempre concomitantes ao aparecimento do negócio.

Por essa razão, preceitua a lei que se aprecia a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo

em que foi celebrado o negócio jurídico (CC/02, art. 157, § 1º).

Quando a desproporção entre as prestações não se verifica no momento da constituição do negócio jurídico, mas

no do cumprimento das obrigações contraídas, não é o caso de lesão, mas sim de onerosidade excessiva. A

diferença é relevante, já que a lesão é causa de anulação do negócio jurídico, enquanto a onerosidade

excessiva autoriza apenas a revisão das cláusulas pactuadas, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio entre as

prestações.

A lesão é defeito interno de consentimento porque o constrangimento da vontade não depende de ato imputável à

parte declaratária. Esta se limita a bem administrar os seus interesses, manifestando a vontade de participar de

negócio vantajoso.
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Quando desconhece a necessidade premente constrangedora da vontade livre ou a inexperiência constrangedora da

vontade consciente da parte declarante, age de boa-fé e terá os seus interesses protegidos.

Em qualquer caso, porém, se partir dela uma proposta de proporcionalização das prestações negociais por meio de

suficiente suplemento do devido ou redução do proveito , importando esta no reequilíbrio do negócio jurídico, se

preservará sua validade (CC/02, art. 157, § 2º). Nessa hipótese, desaparecido o elemento objetivo, descaracteriza-se a

lesão.

Desse modo, considere que Rafael, premido pela necessidade de levantar rapidamente dinheiro para pagar o

tratamento médico de sua mãe, põe à venda um imóvel por R$ 10.000,00 reais, que, suponha-se, já é inferior ao valor

médio de mercado. O único interessado que se apresenta, Mário, oferece R$ 4.000,00 reais, menos da metade do

valor do imóvel. Rafael acaba concordando porque a quantia basta ao pagamento das despesas médicas e

hospitalares do tratamento da mãe.

Esse negócio jurídico é anulável por lesão, visto que se encontram nele os dois elementos caracterizadores desse

defeito de consentimento.

Em consequência, a menos que Mário concorde em pagar pelo menos mais R$ 6.000,00 reais pelo imóvel, o negócio

é anulado. Retornará o bem ao patrimônio de Rafael, que deve restituir os R$ 4.000,00 reais a Mário.
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6.1 - Direitos do declaratário

Declaratário é o sujeito a quem a declaração de vontade se destina. Nos negócios unilaterais, é o envolvido pela

declaração (por exemplo, o herdeiro beneficiado por testamento); nos bilaterais, é a outra parte (o vendedor em

relação ao comprador, e este em relação àquele); e nos plurilaterais, as demais partes do negócio (no contrato de

sociedade, todos os demais sócios).

Quando a parte declarante é vítima de erro ou lesão, atendidos os pressupostos delineados para cada figura, o negócio

jurídico é inválido. A invalidade visa proteger o declarante, cuja vontade não pôde exprimir-se de forma consciente e

livre. Mas, nas hipóteses de defeito interno de consentimento, o declaratário não pode ser responsabilizado pela causa

da invalidade.

O erro substancial e escusável é resultado da deformidade na representação do real pelo sujeito que nele incorre

espontaneamente. A lesão, por sua vez, provém de necessidade premente ou inexperiência do próprio sujeito lesado.

Chocam-se, então, dois interesses igualmente legítimos. De um lado, o da vítima do defeito interno de consentimento,

cuja vontade merece proteção, para que ela não se vincule a negócio não desejado; de outro, o do declaratário, que

apenas realizou um bom negócio, sem ter contribuído minimamente para o constrangimento da vontade da parte

declarante, e cujos interesses também merecem proteção jurídica.
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O declaratário de boa-fé merece tanta proteção do direito quanto o declarante cuja vontade foi constrangida por erro

ou lesão. Para compatibilizar esses interesses, o juiz não deve aplicar as normas invalidadoras do negócio jurídico

desatento à boa-fé do declaratário. As circunstâncias do negócio e os atributos subjetivos da pessoa a quem a

declaração de vontade se destina devem ser levados em conta.

Quer dizer, constatada a má-fé do declaratário (pela omissão em desfazer o erro, quando lhe era possível e indiferente

fazê-lo; pelo conhecimento da necessidade premente que constrange o declarante etc.), o juiz não deve hesitar em

decretar a anulação do negócio resultante do erro ou de lesão.

Estando, porém, o declaratário de boa-fé, o juiz atenderá a todos os interesses merecedores de proteção, se preservar

a validade do negócio jurídico mediante compensações razoáveis, que distribuam os custos correspondentes entre as

partes. Nesse sentido, deve o juiz aplicar os arts. 144 e 157, § 2º, do CC/02, com atenção aos interesses do

destinatário da declaração defeituosa de vontade.

Ao sopesar a proposta do declaratário de boa-fé, no sentido de executar o negócio jurídico em conformidade com a

representação da parte que incorreu em erro ou no de proporcionalizar as prestações para desfazer o elemento

objetivo da lesão, deve o juiz admitir, em margem razoável, que o destinatário continue realizando um negócio

vantajoso.
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Em outros termos, o declaratário de boa-fé tem direito de manter em parte a vantagem que vislumbrou no negócio

jurídico em questão.

Apenas na hipótese de má-fé do declaratário deve a preservação da validade do negócio jurídico (nos termos dos

arts. 144 e 157, § 2º, do CC/02) ficar condicionada à plena equiparação das vantagens, para ele, às que

ordinariamente lhe proporcionaria o mercado.

No exemplo anterior se Mário estiver de má-fé, só poderá preservar a validade do negócio pagando a diferença entre

os R$ 4.000,00 reais que havia pago e o valor de mercado do imóvel vendido por Rafael.

Estando, porém, de boa-fé, basta que pague os R$ 6.000,00 reais correspondentes à diferença entre o que pagou e o

valor pretendido por Rafael (lembrando que, no exemplo dado, este dispunha-se a vender o bem por menos do que

o avaliado pelo mercado).
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Tema TEORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS V

1- Dolo

2- Coação

3- Estado de perigo

4- Defeito social: fraude contra credores

5- Invalidade do negócio jurídico

6- Diferenças entre negócios nulos e anuláveis

Trataremos, agora, das hipóteses de defeitos externos do consentimento, em que o constrangimento à vontade da

parte declarante é provocado pelo próprio sujeito destinatário da declaração defeituosa, por terceiro que quer

favorecê-lo (dolo e coação), ou é extorsivamente aproveitado pelo declaratário (estado de perigo).

Posteriormente iremos falar de um defeito social (e não de consentimento) que é a fraude contra credores onde além

da intenção, real ou aparente, própria ao negócio jurídico praticado, há uma intenção subsidiária, de pelo menos uma

das partes, de diminuir o patrimônio para impedir que seus bens sejam objeto de constrição judicial na satisfação dos

direitos de credores.
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1- DOLO

Dolo é a indução em erro de uma parte do negócio jurídico.

Verifica-se esse tipo de defeito de consentimento quando o sujeito declarante é enganado isto é, passa a ter falsa

representação da realidade em razão de expedientes ardilosos usados pela outra parte, ou por agente

constrangedor estranho à relação negocial.

Se o vendedor do lote, de loteamento ainda em implantação, indicara intencionalmente a localização errada do bem ao

comprador, apontando-lhe terreno de menor declive que tem o do objeto do contrato, agiu com dolo.

Também age dolosamente a pessoa que, ao vender o carro usado numa feira de automóveis, omite defeitos do veículo

e, quando indagado pelo comprador sobre estes, mente e nega sua existência.

É igualmente vítima de dolo o empresário que contrata os serviços de avaliação de um profissional que, em conluio

com o futuro comprador, subavalia a empresa , caso ele acabe sendo levado, pelos argumentos ardilosamente

expendidos pelo avaliador, a vendê-la abaixo do preço de mercado.

O dolo pode ser principal ou acidental. No caso de dolo principal a parte somente realiza o negócio jurídico porque

foi enganada. Não fosse a distorção da verdade provocada pela conduta dolosa que a vitimou, ela não teria

manifestado a vontade de fazer o negócio jurídico. O dolo principal é, assim, a causa do negócio jurídico e o invalida

(CC/02, art. 145).
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Já o dolo acidental é aquele que não induziu a parte a praticar o negócio jurídico, mas o tornou menos vantajoso.

Nesse caso, o sujeito é enganado não sobre os aspectos essenciais da relação negocial em vias de ser entabulada, mas

acerca de elementos acidentais; isto é, são intencionalmente distorcidas algumas circunstâncias importantes do

negócio, mas não o suficiente para fazer alguém desistir dele. O dolo acidental não implica a invalidade do negócio

jurídico, mas gera o direito à indenização pelas perdas e danos (CC/02, art. 146).

Se Daniel adquire de João automóvel usado, porque este mentiu, ao garantir que o veículo nunca se envolvera em

acidente de trânsito grave, está-se diante de hipótese de dolo principal. Daniel não teria comprado o bem se soubesse

da verdade. O negócio é inválido e, uma vez decretada a anulação em juízo, o automóvel retorna a João e o dinheiro

do preço a Daniel. Já se a mentira de João dizia respeito ao aparelho de som do carro, tendo ele assegurado que o

acessório funcionava bem quando não era este o caso, verifica-se igualmente o dolo; mas se Daniel não desistisse de

comprar o carro, mesmo após ser informado dos defeitos do acessório, caracteriza-se este como acidental. Em

consequência, o negócio permanece válido, e Daniel tem direito de ser indenizado pelo que gastar consertando o som

do carro ou o substituindo.

Em suma: dolo é o expediente malicioso que induz alguém a praticar certo negócio jurídico. Quando a parte vítima do

dolo não teria praticado o negócio jurídico caso tivesse percebido, a tempo, o engano, ele é inválido. Se, por outro

lado, a parte foi enganada acerca de aspecto não essencial do negócio ou de seu objeto, e o teria praticado mesmo

sabendo da verdade dos fatos, terá direito de ser indenizada pelos danos que sofrer, preservando-se a validade do

negócio jurídico.
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A tecnologia costuma tolerar o dolo até certo grau. Distingue entre o dolo inocente e o malicioso (dolus bonus e

dolus malus), para sustentar que o primeiro não é causa de invalidade do negócio jurídico Argumenta que o dolo de

pouca intensidade não deve redundar defeito do negócio para segurança das relações jurídicas. Age com dolo

inocente, por exemplo, o vendedor que, ao alardear as virtudes do bem exposto à venda, exagera-as um pouco.

A distinção doutrinária não tem mais sentido atualmente.

No plano das relações de consumo, o instituto do dolo inocente afronta disposições legais que responsabilizam o

fornecedor por propaganda enganosa (CDC, art. 37, §§ 1º e 3º), e, por isso, não se pode sustentar. Mesmo no plano

das relações civis e comerciais, não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, a exigência de boa-fé dos

contratantes, ressaltada na codificação de 2002, é incompatível com a tolerância do dolus bonus.

A distinção doutrinária, em suma, deve servir apenas de ilustração histórica, e o dolo, sempre que for causa do

negócio jurídico, deve importar em sua anulabilidade, por menor que tenha sido sua intensidade.

Se o dolo não é da parte a quem se destina a declaração de vontade, mas de terceiro estranho à relação negocial, a

invalidade do negócio jurídico depende da má-fé do declaratário. Se o declaratário sabia do artifício do agente

constrangedor destinado a induzir o declarante a praticar o negócio jurídico, ou não tinha como ignorá-lo (devia

conhecê-lo), dá-se a invalidade.

Caso ele não tivesse nenhuma condição de saber da falsidade perpetrada pelo 3º, a lei não considera inválido o

negócio praticado, mesmo na hipótese de dolo principal. Responderá o agente constrangedor, então, pela

indenização das perdas e danos sofridos pela pessoa vitimada por seu dolo (CC/02, art. 148).

/universidades



Quando o dolo provém do representante da parte beneficiada pelo negócio defeituoso, distingue a lei os efeitos

suportados pelo representado, quanto à responsabilidade por perdas e danos, em função da natureza da representação.

Sendo esta legal (o representante do absolutamente incapaz, por exemplo), o representado não poderá ser

responsabilizado civilmente além do proveito que tiver aferido. Responderá, entretanto, solidariamente com o

representante no caso da representação convencional (mandato).

Em se tratando, assim, de negócio jurídico marcado por dolo acidental imputável a representante de uma das partes,

esta poderá vir a responder pelas perdas e danos decorrentes limitada ou ilimitadamente, dependendo da natureza da

representação: enquanto o absolutamente incapaz responde no limite do proveito que lhe trouxe o negócio, o

mandante responde ilimitadamente.

Sendo o dolo de ambas as partes, nenhuma delas pode requerer a anulação do negócio jurídico ou a indenização por

perdas e danos (CC, art. 150).

2- COAÇÃO

Coação é o constrangimento da vontade da parte declarante, por meio da ameaça de violência física ou moral, feita

pelo próprio destinatário da declaração ou por terceiro.
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Se Caio surra Diogo até obter dele a assinatura na nota promissória, a violência física foi empregada efetivamente.

Mas o que faz Diogo concordar em praticar o negócio jurídico não é, propriamente, a lesão já sofrida, mas a ameaça

latente de continuar apanhando.

A coação vicia a declaração de vontade quando desperta no paciente o receio fundado de dano iminente e relevante

à pessoa dele, sua família ou seu patrimônio (CC/02, art. 151).

Se a ameaça recair sobre pessoa de não familiar (amigo ou empregado do paciente, por exemplo), o juiz decidirá se

ela tornou defeituoso o negócio.

Desse modo, para comprometer a validade do negócio jurídico, a coação deve apresentar quatro marcas:

Primeira, ela deve ser determinante da declaração de vontade. Se o sujeito expressaria a mesma declaração, ainda

que não tivesse sido ameaçado, não se qualifica a coação como defeito do negócio jurídico.

Segunda, deve ser grave, isto é, deve incutir na vítima o fundado temor de dano considerável à sua pessoa, família ou

bens (eventualmente, a amigos, empregados e não familiares, a critério do juiz). Não há coação invalidante do

negócio jurídico na ameaça leve. Se a alternativa à realização do negócio jurídico era ver difundidas mentiras

desonrosas sobre a própria vítima, não se reputa a coação suficientemente irresistível a ponto de invalidá-lo. A

apreciação da gravidade da coação deve ser feita pelo juiz com atenção ao sexo, idade, condição, saúde,

temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam nela influir (CC/02, art. 152).

/universidades



Terceira, o dano objeto de ameaça deve ser iminente. Se o constrangimento da vontade é tentado por ameaça de

dano futuro, se houver condições materiais (inclusive de tempo) para evitá-la eficazmente, não há invalidade.

Quarta, a ameaça deve ser injusta. Se a alternativa imposta à concordância em realizar o negócio jurídico for o

exercício regular de um direito, não há defeito que o invalide (CC/02, art. 153, primeira parte). Assim, se alguém

concorda em doar bem a outra pessoa, porque, se o não fizesse, ela ingressaria em juízo para lhe cobrar dívida de

origem lícita, não se reputa constrangida a vontade do doador suficiente para tornar a doação inválida.

Para a coação invalidar o negócio jurídico, a ameaça imposta à parte declarante deve ser determinante, grave,

iminente e injusta.

A coação praticada por pessoa estranha à relação negocial é defeituosa nas mesmas condições que o dolo. Isto é,

depende da má-fé do declaratário. Assim, se o sujeito a quem a declaração beneficia tinha conhecimento ou não

podia ignorar (devia conhecer) a ameaça feita por terceiro, o negócio jurídico é anulável. Caso contrário, não tendo

como saber dessa ameaça, não será inválido o negócio jurídico.

Na coação, porém, o destinatário sempre responde solidariamente com o agressor pelas perdas e danos decorrentes

(CC/02, arts. 154 e 155).

Por último, convém tratar do temor reverencial, referido no art. 153, parte final, do CC/02. Trata-se de um misto de

sentimento de respeito e medo que se costumava nutrir em relação a determinadas pessoas (pais, professores, etc.).

Esse sentimento não existe mais, é coisa do passado. A educação sadia e as relações sociais, hoje em dia, não o

estimulam.
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Filhos e pais, alunos e professores, velhos e crianças devem respeito mútuo, sem nenhum resquício do medo que, no

passado, era ingrediente comum dessas relações.

Assim, a norma jurídica que desqualifica o constrangimento derivado do temor reverencial caiu em desuso.

Deve ser considerada ameaça moral qualquer imposição de pais aos filhos, professores aos alunos, velhos às

crianças, no sentido de forçá-los a praticar negócios jurídicos contra a vontade. E, nesses casos, sempre que

presentes os demais requisitos da coação, o negócio deve ser invalidado.
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3- ESTADO DE PERIGO

O estado de perigo é o defeito externo de consentimento em que o sujeito declara assumir obrigação excessivamente

onerosa, por estar sua vontade constrangida por necessidade premente de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de

grave dano conhecido do declaratário (CC/02, art. 156).

O filho de Maria está se afogando no mar bravo e Fabrício concorda em ajudar a resgatá-lo mediante remuneração

elevada. Maria naturalmente aceita de pronto o preço cogitado. Configurou-se, porém, o estado de perigo que

constrange a liberdade da vontade da declarante e viabiliza a nulidade do negócio jurídico.

Se o exposto ao dano não é da família de quem fez a declaração, o juiz poderá mesmo assim considerar presentes os

pressupostos do defeito de consentimento, levando em conta os estreitos vínculos de amizade ou profissionais que o

unem ao declarante.

A vontade é constrangida pelo estado de perigo quando o declarante, para salvar-se ou a pessoa de sua família

de grave dano conhecido pelo declaratário, concorda em assumir obrigação excessivamente onerosa.
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Para configurar-se o defeito externo do consentimento por estado de perigo, o declaratário deve ter conhecimento

do grave dano a que se expõe o declarante ou pessoa de sua família.

No estado de perigo, o constrangimento pode ser provocado por fato da natureza, independentemente da atuação

de qualquer ser humano, como o terremoto, inundação, braveza do mar, avalanches, erupção de vulcão, etc. E pode

decorrer de ato humano.

Imagine que Gabriel foi sequestrado, e Joana, sua mulher, promete dar a Hugo, policial aposentado, todo o seu

patrimônio se ele salvar o marido. Verifica-se o estado de perigo se Hugo não desestimular o excesso de gasto

prometido por Joana no desespero, com o objetivo de vir mesmo a receber quantia elevada por sua ajuda.

Difere-se o estado de perigo causado por ação humana da coação por terceiros em razão do objetivo do

constrangimento à vontade do declarante.

No estado de perigo causado por ação humana os graves danos a que se expõe o declarante, ou pessoa de sua

família, não partem de quem quer favorecer o declaratário. Os sequestradores de Gabriel não querem favorecer

Hugo, a quem nem sequer conhecem, mas receber o dinheiro que estão extorquindo de Joana.

Na coação por terceiros, a ameaça é feita para que o declarante emita a declaração defeituosa em benefício do

declaratário.

. 
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4- DEFEITO SOCIAL: FRAUDE CONTRA CREDORES

Quando a dívida não é paga no vencimento, o credor tem (atendidos alguns pressupostos de ordem processual) o

direito de requerer ao juiz que determine, com vistas à satisfação do seu crédito, a constrição de bens do patrimônio

do devedor.

Essa constrição chama-se penhora na execução individual (promovida por um só credor). O bem penhorado é

avaliado e, em seguida, vendido a quem ofereça o maior lance em leilão judicial (que, por vezes, tem o nome de

. Com o dinheiro apurado na venda do bem que pertencia anteriormente ao devedor, procede o juiz ao

pagamento do credor.

É, a grosso modo, dessa forma que o Judiciário assegura ao titular do crédito a eficácia de seu direito. Costuma-se

dizer, em vista desse procedimento, que a garantia do credor é representada pelo patrimônio do devedor.

Se o sujeito de direito deve mais do que o valor dos bens que titulariza, isto é, quando, no seu patrimônio, o ativo é

inferior ao passivo, diz-se que o devedor está insolvente (se for empresário, atendidos alguns outros pressupostos

específicos, ele está falido). Ocorrendo a insolvência do devedor, suspendem-se as execuções individuais e realiza-se

uma execução concursal do seu patrimônio. Todos os credores são chamados a habilitar os seus créditos.

Arrecadam-se, então, todos os bens do devedor para serem vendidos em juízo. Com o dinheiro apurado na venda,

paga-se o que é possível pagar aos credores.
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Como não há recursos para a satisfação integral de todos os créditos existentes perante o devedor insolvente, faz-se

uma distribuição justa dos recursos disponíveis.

É importante mencionar, também, que, na insolvência do devedor, os credores devem ser tratados de forma paritária.

Isto é, se mais de um credor titulariza direitos de mesma categoria, não sendo possível pagá-los integralmente, cada

um receberá valor proporcional à importância de seu crédito.

Entre as diversas categorias em que são distribuídos os credores do devedor insolvente, interessa por enquanto duas:

os que titularizam garantias reais e os quirografários.

O crédito de credor que titulariza garantias reais é garantido por um bem específico do patrimônio do devedor (o bem

onerado), e o dos quirografários é, em conjunto, garantido pelos bens não onerados.

A fraude contra credores é o defeito do negócio jurídico de alienação de bens do patrimônio do devedor

insolvente. A pessoa em insolvência (ou em estado de pré-insolvência) não pode dispor dos bens que titulariza

porque estes representam a garantia dos credores.
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Nas circunstâncias que se detalham a seguir, os negócios jurídicos de disposição desses bens, pelo devedor

insolvente, são inválidos. Há fraude contra os credores quando o devedor insolvente aliena, gratuita ou onerosamente,

bens de seu patrimônio, reduzindo assim a garantia dos que, perante ele, titularizam crédito.

Estabelece a lei, inicialmente, a invalidade dos negócios jurídicos gratuitos do insolvente (CC/02, art. 158). Sempre que

o devedor tiver, no patrimônio, ativo inferior ao passivo, e praticar negócio jurídico gratuito, o credor quirografário

pode pleitear a anulação da liberalidade.

Caberá também a anulação se a insolvência resultar do negócio gratuito, ainda que desconhecida do devedor. Além

do quirografário, tem legitimidade para pedir a anulação do negócio gratuito o credor cuja garantia se tornar

insuficiente (CC/02, art. 158, § 1º).

Só os credores existentes ao tempo em que a liberalidade foi cometida, porém, podem pleitear a invalidação do

negócio (CC/02, art. 158, § 2º). Os credores posteriores à alienação graciosa não podem reclamar porque, ao

concederem crédito ao devedor, ele já não dispunha daquele bem em seu patrimônio.

A lei estabelece, também, a anulabilidade dos negócios jurídicos onerosos do devedor insolvente, quando notória a

insolvência ou se não poderia ser ela ignorada pelo outro contratante (CC/02, art. 159).
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Em atenção aos direitos do adquirente dos bens, a lei faculta-lhe, caso ainda não tenha pago o insolvente, que

deposite o preço em juízo.

Se for o valor depositado aproximadamente o de mercado do bem alienado, por negócio oneroso, do patrimônio do

insolvente, não se decreta a anulação do negócio. Os credores poderão, nesse caso, satisfazer seus créditos mais

facilmente com a repartição da importância depositada. Se o preço contratado com o insolvente era inferior ao de

mercado, o adquirente pode preservar a validade do negócio complementando o depósito com a diferença (CC/02,

art. 160).

A ação judicial destinada a invalidar o negócio perpetrado com fraude contra os credores e possibilitar que o

bem alienado, onerosa ou gratuitamente, retorne ao patrimônio do devedor chama-se revocatória ou

pauliana.

A ação revocatória pode ser movida contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele contratou e os terceiros

adquirentes que tenham procedido de má-fé (CC/02, art. 161).

Anulados os negócios jurídicos objeto da ação pauliana, a vantagem resultante reverte não em favor do devedor

insolvente, mas do acervo sobre o qual se realiza o concurso dos credores (CC/02, art. 165).

Consideram-se fraudulentos também dois outros negócios jurídicos praticados pelo insolvente.
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Primeiro, se ele pagou uma dívida antes do vencimento, quem recebeu o pagamento antecipado é obrigado a repor

ao acervo sobre o qual concorrerão os credores a quantia correspondente (CC/02, art. 162).

De fato, se a dívida não estava vencida no dia em que se realizou o pagamento, não era ainda exigível. A

antecipação do cumprimento da obrigação pelo insolvente, ademais, importa desrespeito ao tratamento paritário a

que têm direito seus credores.

Segundo, o insolvente não pode conferir a qualquer dos credores quirografários uma garantia real (CC/02, art. 163).

Se o fizer, o antigo credor quirografário, ao ser beneficiado com a garantia, passará a fazer parte de categoria com

maior chance de realizar integralmente o seu crédito na execução concursal.

Mais uma vez está se desrespeitando o tratamento paritário dos credores. A invalidade, nesse caso, importará

somente na anulação da garantia, continuando o credor a exercer os mesmos direitos de quirografário que

anteriormente titularizava (CC/02, art. 165, parágrafo único).
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5- INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

O negócio jurídico que não atende aos requisitos de validade ou apresenta defeito é inválido.

Pode, eventualmente, produzir efeitos, se as partes, movidas por razões éticas ou econômicas, espontaneamente

cumprirem as obrigações dele emergentes. Nesse caso, a despeito da invalidade, os efeitos pretendidos pelos

sujeitos de direito declarantes são alcançados.

Porém, em caso de invalidade do negócio jurídico, se não houver cumprimento espontâneo das obrigações,

nenhuma das partes terá o direito de acionar o aparato judiciário do Estado com vistas a obter forçosamente os

efeitos pretendidos.

Há dois graus de invalidade do negócio jurídico. No grau mais elevado, o negócio é nulo (invalidade absoluta), no

menos, anulável (invalidade relativa).

Distingue a lei, na verdade, uma hipótese da outra em atenção aos valores socialmente difundidos.

Se alguém se aproveita da falta de discernimento de uma criança de 10 anos de idade isto gera maior repulsa social

do que a exploração da inexperiência de vida de um jovem de 17 anos ou da situação precária em que se encontra

um adulto viciado.
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Desse modo, há situações em que a lei, para coibir ações repulsivas mais graves, imputa ao negócio jurídico

um grau máximo de invalidação, dando-o por nulo; e há aquelas em que coíbe ações ainda socialmente

repulsivas, mas de menor gravidade, reservando ao negócio jurídico grau mínimo de invalidação, tomando-o,

então, por anulável.

6- DIFERENÇAS ENTRE NEGÓCIOS NULOS E ANULÁVEIS

A invalidade do negócio jurídico é sempre um pronunciamento judicial. Nenhum negócio é inválido, por mais

desobedecidas que tenham sido as normas jurídicas sobre a matéria, antes que o juiz decida que ele o é.

Nesse aspecto, não existem diferenças entre os graus de invalidade do negócio jurídico. Tanto na hipótese de

nulidade, como na de anulabilidade, a invalidação depende necessariamente de processo judicial.

Outro aspecto comum aos dois graus de invalidade diz respeito à contemporaneidade das causas. Em ambas, a

causa da invalidação existe ao tempo da constituição do negócio jurídico. Nenhum fato posterior à constituição

induz à invalidade do negócio.

Pode, se tanto, implicar sua desconstituição ou a suspensão dos efeitos.

Diferenciam-se os negócios nulos e anuláveis por quatro aspectos: a) quanto aos efeitos; b) quanto às pessoas

legitimadas para arguir a invalidade; c) quanto à possibilidade de ratificação; d) quanto à prescrição.
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a) Efeitos

O negócio nulo não produz nenhum efeito jurídico. Melhor, os efeitos jurídicos que produziu devem ser

desconstituídos.

Se o menor absolutamente incapaz alienou diretamente um bem de seu patrimônio para outrem, o negócio é nulo.

O bem deve retornar ao patrimônio do menor e o dinheiro por ele eventualmente recebido como preço deve

retornar ao de quem o havia pretendido comprar. Todos os demais efeitos devem ser desconstituídos para que se

retorne à situação de fato e de direito imediatamente anterior ao negócio jurídico. Os frutos gerados pelo bem

antes da declaração de nulidade do negócio pertencem ao menor, e não à pessoa que o havia pretendido

comprar, por exemplo.

Já o negócio anulável produz seus efeitos até a decretação da invalidade. Se o menor do exemplo era

relativamente incapaz e fizera a venda sem assistência, a anulação do negócio implica o retorno do bem ao

patrimônio dele e do dinheiro do preço, se recebido pelo menor, ao da pessoa que o havia pretendido comprar.

Mas os frutos gerados pelo bem antes da decretação da anulação do negócio não retornam ao menor.

Em decorrência da diferença relativa aos efeitos, a sentença do juiz que confirma a nulidade de um negócio

jurídico é declaratória, e a que decreta anulado certo negócio jurídico é constitutiva.
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Os negócios jurídicos nulos não produzem efeitos, devendo ser desconstituídos os que tiverem

produzido antes da declaração judicial da nulidade. Os negócios anuláveis têm preservados os efeitos

produzidos antes da decretação judicial da anulação.

b) Legitimação

Qualquer interessado está legitimado a postular, em juízo, a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Se o testamento é feito por quem não tinha condições mentais de suficiente discernimento, mesmo que

anteriormente à interdição, o negócio é nulo. O herdeiro legítimo que viu reduzido o valor da herança pode

propor a ação declaratória de nulidade do testamento.

Também está legitimado para requerer a declaração judicial de nulidade de qualquer negócio jurídico o

Ministério Público, sempre que lhe couber intervir num feito na condição de fiscal da lei.

Além disso, o próprio juiz pode declarar a nulidade independentemente de pedido da parte ou do promotor de

justiça (decretação .

Em relação aos negócios anuláveis, apenas os interessados estão legitimados para postular ou requerer a

decretação da anulação. O juiz não pode decretá-la de ofício ou a pedido do Ministério Público.
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Ademais, a declaração de nulidade aproveita a todos os interessados e não somente aos que a postularam, ao passo

que a decretação de anulação aproveita apenas àqueles que ingressaram com a ação anulatória (exceto em caso de

solidariedade ou indivisibilidade).

A sentença tem, em outros termos, efeitos erga omnes no caso da nulidade; e não os tem no da anulabilidade,

possui apenas efeitos inter partes.

Só os interessados são legitimados a postular a decretação da anulação do negócio relativamente inválido

(anulável).

No caso dos absolutamente inválidos (nulos), além dos interessados, também o Ministério Público, nos feitos em

que intervier, está legitimado para requerer a declaração da nulidade.

A seu turno, o juiz só pode declarar, de ofício, a nulidade de negócio jurídico, mas não pode decretar a anulação

sem que o interessado a postule.

c) Ratificação

Apenas o negócio anulável pode ser ratificado; o negócio nulo não admite ratificação (confirmação).
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Define-se esta como o ato pelo qual o sujeito de direito, após ficar ciente de que é devedor de obrigação

originária de negócio jurídico relativamente inválido, manifesta a intenção de não postular nem alegar em juízo a

anulabilidade. Por meio dessa manifestação confirma-se o negócio.

Note-se que a ratificação é outro negócio jurídico igualmente passível de invalidação na falta de requisitos de

validade e em razão de vícios.

Se o menor relativamente incapaz pratica negócio sem assistência, só será válida a ratificação se a fizer

devidamente assistido. Caso contrário, também o negócio confirmatório será anulável.

A ratificação de negócio nulo é negócio jurídico inexistente. A lei não atribui nenhuma consequência à

declaração de intenção de confirmar o negócio absolutamente inválido. Não se trata, por si, de ato ilícito,

mas de fato não jurídico.

Só o negócio jurídico anulável comporta ratificação pelas partes. É juridicamente inexistente a ratificação do

negócio nulo.
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d) Prescrição

O direito de postular a nulidade do negócio jurídico não se perde com o decurso do tempo, mas o de buscar a

anulação, sim.

A nulidade é causa imprescritível de invalidação do negócio jurídico, mas a anulabilidade está sujeita a

prescrição.

Significa dizer que a invalidade absoluta não se convalesce pelo decurso do tempo, enquanto a relativa, uma vez

decorrido o prazo previsto em lei sem o exercício do direito correspondente (como a propositura da ação

destinada a decretá-la), reputa-se superada.

Com a superação da causa de invalidade, o negócio é, a partir da fluência do prazo, considerado válido para

todos os efeitos.

/universidades



Tema: TEORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS VI

1- Normas gerais sobre negócios jurídicos inválidos

2- Negócios jurídicos nulos

3- Negócios jurídicos anuláveis

4- Negócios simulados

5- Simulação e negócio dissimulado

6- Simulação e reserva mental

7- Simulação e negócio jurídico indireto

1- NORMAS GERAIS SOBRE NEGÓCIOS JURÍDICOS INVÁLIDOS

Certas normas aplicam-se a qualquer grau de invalidade do negócio jurídico. Destinam-se a assegurar o retorno ao

estado anterior ao negócio, proteger integralmente os interesses dos incapazes, imunizar os negócios jurídicos da

possível invalidade instrumental e preservar a parte válida dos negócios.

O Código Civil estabelece algumas normas que se aplicam a qualquer hipótese de invalidade do negócio jurídico,

seja a absoluta (nulidade), seja a relativa (anulabilidade). São quatro:
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a) Retorno à situação anterior.

Declarada a nulidade ou decretada a anulação do negócio jurídico, devem as partes retornar à situação anterior

(CC/02, art. 182). Quer dizer, nos negócios patrimoniais, os bens transmitidos da propriedade de uma parte para a

de outra devem retornar à titularidade originária.

O negócio jurídico de constituição de hipoteca sobre uma casa gera duas mutações nos patrimônios das partes: no

do credor, acresce-se o direito real de garantia, e no do devedor, as limitações ao seu direito de propriedade sobre

o imóvel. Transitam, por assim dizer, direitos do patrimônio do devedor para o do credor. Se esse negócio for

inválido, após a sentença judicial reconhecendo a invalidade, os direitos transitados devem percorrer o caminho de

volta, de modo que se restabeleça a situação patrimonial imediatamente anterior ao negócio.

Se não for possível o retorno à situação patrimonial anterior ao negócio inválido, a parte será indenizada com o

equivalente. Se o bem adquirido do menor não representado ou assistido na forma da lei era consumível e já tinha

sido utilizado, é claro que não pode, materialmente falando, retornar ao patrimônio originário. Nesse caso, porém,

o menor terá direito de ser indenizado pelo valor equivalente do bem objeto do negócio inválido.

No negócio jurídico extrapatrimonial, por sua vez, recupera-se o estado anterior à sua constituição. Se a mulher

viúva e o homem solteiro se casam, adquirem o estado civil de casados. Se o casamento é invalidado, voltam ao

estado anterior: ela de viúva, ele de solteiro.
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b) Proteção integral dos incapazes.

Em razão da norma que determina o retorno à situação anterior ao negócio jurídico inválido, aquele que entabula

relação negocial com um incapaz teria direito de receber de volta ao seu patrimônio os bens que nele existiam

anteriormente ao negócio. Se comprou uma casa de um interdito, sem a observância da regra de capacidade

(representação ou assistência), teria direito de ser ressarcido pelo preço pago.

Mas, recorde-se, o instituto da incapacidade é destinado a tutelar os interesses do incapaz. Se da invalidação do

negócio jurídico resultasse sempre que o incapaz deveria restituir à outra parte, restaria desprotegida a pessoa que se

pretendia amparar.

Imagine que o relativamente incapaz vende bem sem a devida assistência, mas, exatamente em razão de seu reduzido

discernimento, outorga quitação de valor que efetivamente não recebeu.

Para ampliar a proteção liberada às pessoas desprovidas de capacidade, impõe a lei a quem alega ter feito pagamento

em favor de incapaz, o ônus de provar que a quantia eventualmente paga havia, de verdade, revertido em proveito

dele, incapaz (CC/02, art. 181). Se não fizer essa prova, não pode exigir do incapaz o ressarcimento do preço pago em

correspondência à devolução do bem objeto do negócio inválido.
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c) Invalidade do instrumento não invalida o negócio jurídico que se provar por outro meio.

O negócio jurídico pode ser válido, mas o instrumento em que foi documentado, não. Se o mandante alfabetizado

decide outorgar procuração por escritura pública, pode fazê-lo, embora a lei não exija essa forma como condição de

validade para o negócio jurídico. É comum adotar-se o instrumento público de procuração com vistas a transmitir

maior segurança e confiabilidade aos terceiros perante os quais será exibido o documento.

De qualquer modo, se a escritura pública do mandato for lavrada por quem não estava regularmente investido na

função de tabelião, ou de substituto legal, se tratará de instrumento inválido. O negócio jurídico a que se refere,

porém, não se contamina pela invalidade instrumental se puder provar-se por outro meio (CC/02, art. 183).

Como para o mandato a forma é livre (CC/02, art. 656), pode o mandante provar o vínculo com o mandatário por

qualquer meio de prova (testemunhas ou outros documentos escritos).

O próprio papel em que foi lavrada a escritura pública inválida também pode servir à prova da existência do mandato,

na qualidade de documento particular.
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d) Invalidade parcial do negócio.

Se o negócio jurídico for apenas parcialmente nulo ou anulável, mas puder ser desmembrado em parte válida e parte

não válida, esta não compromete aquela, a menos que o contrário tenha sido a intenção das partes.

Imagine que a pessoa pródiga aliene quotas de uma sociedade empresária e se obrigue, no mesmo negócio jurídico,

a prestar serviços de assessoria ao adquirente. Esse negócio se desdobra em dois: cessão de participação societária e

prestação de serviços. Se o negócio foi praticado sem a assistência do curador, a alienação das quotas será anulável,

mas a prestação dos serviços, em si, é válida (CC/02, art. 1.782). Decreta-se a anulação da cessão da participação

societária, mas não a do vínculo negocial de prestação de serviços.

Mas, se a intenção das partes tinha sido a de vincular os dois negócios, de modo que a assessoria do pródigo só

interessaria ao outro contratante na hipótese de passar a titularizar as quotas daquela sociedade, então os dois

negócios são inválidos.

Nos negócios jurídicos insuscetíveis de desmembramento, a invalidade parcial os compromete por inteiro.

Além disso, determina a lei que a invalidade do negócio jurídico principal implica a do acessório, mas a deste não

compromete a do primeiro (exceto na hipótese de condição ilícita, em que a invalidade do acessório compromete a

do principal CC, art. 123, II).

A implicação, quando se verificar, será do mesmo grau. Se o negócio principal é nulo, o acessório também é nulo; se

anulável aquele, será este igualmente anulável.
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2- NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS

O negócio jurídico inválido é nulo quando corresponde a ações humanas que a sociedade repudia com maior

intensidade. O grau de invalidação do negócio é máximo porque é grande o repúdio social. Em consequência,

desconstituem-se todos os efeitos do negócio, este não se convalesce com o decurso do tempo, pode ser decretado

de ofício pelo juiz, etc.

As nulidades do negócio jurídico não podem ser supridas nem mesmo por decisão judicial (CC/02, art. 168, parágrafo

único), nem convalescem em razão do decurso do tempo (CC/02, art. 169, parte final).

Na indicação das razões pelas quais o direito agrava a invalidade dos negócios nulos, costuma afirmar a doutrina que

haveria até mesmo interesse público na declaração da invalidade. Contudo, há hipóteses de invalidade absoluta, em

que são exclusivamente privados os interesses protegidos (o do incapaz, o da parte que fez a declaração sem a

presença do tabelião, etc.). Há sempre maior repúdio social às ações que se procuram coibir com a invalidade

absoluta, mas somente em alguns casos se vislumbra o atendimento a interesse público nas regras sobre nulidade dos

negócios jurídicos.

Em outros termos, há, de um lado, causas de nulidade do negócio jurídico de interesse do direito privado e, de outro,

causas de interesse do direito público. Convém conhecê-las antes de distingui-las.
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São nulos os negócios jurídicos:

a) celebrados por pessoa absolutamente incapaz, a não ser por meio de seu representante;

b) cujo objeto é ilícito ou indeterminável;

c) que não se revestem da forma prescrita em lei ou em que tenha sido preterida alguma solenidade que a lei

considera essencial para sua validade;

d) quando for ilícito o motivo determinante (da parte, no negócio unilateral, ou de todas as partes, nos bilaterais e

plurilaterais);

e) que têm por objetivo fraudar lei imperativa;

f) taxativamente declarados nulos ou proibidos pela lei.

As três primeiras hipóteses de nulidade dizem respeito aos requisitos de validade, que já foram examinados. As

demais hipóteses são causas de invalidade do negócio jurídico de interesse do direito público. Nelas, não se

contrapõem os interesses das partes do negócio jurídico, ou dos envolvidos por ele.

Quando a lei torna nulo o negócio em que todas as partes tiveram motivação determinante ilícita, o interesse

protegido nesse caso não é de nenhuma delas em particular, mas tão somente o interesse público. É o caso, por

exemplo, dos contratos administrativos resultantes de licitação fraudulenta.
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Os negócios jurídicos são nulos, em razão de causas que interessam ao direito privado, quando desobedecida a regra

da incapacidade absoluta ou se lhe faltar qualquer um dos demais requisitos legais de validade.

Se o negócio jurídico nulo contém os requisitos de outro negócio, este pode subsistir se os objetivos pretendidos pela

parte ou pelas partes sugerem que, sabedoras da nulidade do primeiro, teriam desejado este outro negócio (CC/02,

art. 170).

É hipótese incomum. Imagine-se que alguém resolva instituir uma fundação com um objetivo bem específico de ajudar

uma associação de caridade denominada Crianças Felizes.

Ao explanar sua vontade, porém, faz num documento particular e não por escritura pública ou testamento, como

determina a lei (CC/02, art. 62). E morre em seguida. O negócio jurídico de instituição da fundação é nulo, porque

carece da forma exigida por lei, mas poderá subsistir outro negócio jurídico, o de doação dos bens originariamente

destinados à fundação para a associação Crianças Felizes.

Os objetivos do sujeito de direito que emitiu a vontade são preservados, porque se supõe que o instituidor, sabendo

que o negócio anteriormente praticado era inválido, provavelmente teria insistido na realização dos mesmos efeitos por

meio de outro negócio.
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3- NEGÓCIOS JURÍDICOS ANULÁVEIS

A anulação dos negócios jurídicos atende, sempre, aos interesses da órbita privada dos sujeitos que deles participam

ou são por eles envolvidos. Objetivam as normas jurídicas concernentes à invalidade relativa reprimir condutas de

menor repulsa.

E porque se destinam à coibição de ações humanas reprováveis com menor veemência pela sociedade, as normas

referentes à anulação do negócio jurídico preservam alguns de seus efeitos, admitem a ratificação e obstam a

decretação de ofício da invalidade.

Duas são as principais causas para a anulação dos negócios jurídicos: a inobservância das regras de

incapacidade relativa e os defeitos.

Contudo, existem diversas outras, espalhadas pelo direito positivo. Cuidaremos apenas dos negócios que são

anuláveis porque foram praticados pelo menor com mais de 16 anos de idade ou por outro relativamente incapaz, sem

a devida assistência, pelo sujeito vítima de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, ou com a finalidade de

fraudar credores.
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Em relação ao menor relativamente incapaz, a lei estabelece uma ressalva com vistas a evitar o indevido

aproveitamento das regras de incapacidade. Ele não pode liberar-se do cumprimento de qualquer obrigação, em

razão da idade, se havia dolosamente afirmado ser maior ou mesmo se ocultara a idade real, quando indagado pela

outra parte (CC/02, art. 180).

Nos casos dolosos de maioridade falsa ou omissão de menoridade, o negócio jurídico praticado pelo jovem entre 16

e 18 anos será válido, ainda que não esteja essa parte acompanhada do seu assistente legal (pais ou tutor).

O negócio jurídico é anulável quando desobedecida regra sobre incapacidade relativa se defeituosa a manifestação

da vontade ou presente defeito social. Ele pode ser ratificado ou confirmado e convalesce com o decurso do

tempo.

A ratificação do negócio anulável pode ser expressa ou tácita.

No caso de ratificação expressa, ela é feita por meio de declaração direta de vontade, geralmente (mas não

necessariamente) registrada por documento escrito em que a parte ou partes manifestam a vontade inequívoca de

confirmar o negócio cuja substância nele se descreve (CC/02, art. 173).

A ratificação tácita se caracteriza pelo cumprimento do negócio pelo devedor, ainda que em parte, depois de ter

ele ciência da causa de invalidade relativa e estiver em condições, físicas ou jurídicas, para postular a decretação da

anulação.
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O que se encontra sob coação para celebrar o negócio jurídico também é normalmente coagido a dar-lhe

cumprimento. A lei, atenta a essa circunstância, estabelece que o prazo de prescrição, nesse caso, inicia-se apenas

com o fim da coação (CC, art. 178, I).

Do mesmo modo, não se tem por tacitamente ratificado o negócio jurídico enquanto não houver cumprimento

posterior à cessação da coação.

A ratificação, expressa ou tácita, extingue o direito de postular em juízo a anulação do negócio jurídico. Trata-se,

assim, de outro negócio jurídico, que não depende do ratificado, mas que deve atender também aos respectivos

requisitos de validade e não ser viciado. Se alguém ratifica negócio jurídico anulável por erro, pode pleitear a

anulação tanto do negócio de ratificação como do ratificado.

Os direitos de terceiros não podem ser prejudicados pela ratificação (CC/02, art. 172, parte final), porque ninguém

pode renunciar ao direito titularizado por outro sujeito de ver decretada a anulação do negócio relativamente

inválido.

A anulabilidade do negócio jurídico derivada da falta de autorização de terceiro é suprível a qualquer tempo, pela

manifestação do ato autorizatório (CC/02, art. 176).
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Se o interdito não estava assistido regularmente no momento em que praticara o negócio jurídico, mas o assistente

posteriormente manifestou sua autorização, não há causa para anulação.

O negócio jurídico anulável pode tornar-se válido pelo decurso do tempo. Se não for proposta, por nenhum

interessado, a ação judicial destinada à decretação da sua anulação dentro do prazo legalmente estabelecido (CC/02,

arts. 178 e 179), não haverá mais como invalidá-lo. Em consequência, converte-se em negócio válido para todos os

efeitos.

4- NEGÓCIOS SIMULADOS

A simulação consiste na prática de negócio jurídico aparente, isto é, que não corresponde à intenção da parte ou das

partes, com o objetivo de prejudicar terceiros.

Os negócios jurídicos simulados são nulos.

Em geral, tem lugar em negócios bilaterais ou plurilaterais, mas não é impossível uma só parte declarar certa intenção

para alcançar resultados diferentes em prejuízo alheio. Se alguém institui uma fundação com o objetivo de explorar

disfarçadamente uma atividade econômica, opera-se simulação de negócio jurídico unilateral.
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Imagine-se que Marta, casada com Fábio, cometeu adultério ao manter relações sexuais com Carlos. Por lei, ela não

pode doar para o amante. Estabelece o art. 550, primeira parte, do CC/02 que doação do cônjuge adúltero ao

seu cúmplice pode ser anulada pelo . Se Marta simular que vendeu o bem com que pretende presentear

Carlos à amiga Dalva, e esta fizer a doação para Carlos, não haverá, no plano formal, nenhum descumprimento da

proibição legal em questão.

A real intenção de Marta, ao celebrar a venda com Dalva, não era de transferir-lhe o bem, nem a de Dalva era a de

adquiri-lo. Marta não receberá de Dalva, aliás, nenhum dinheiro, a título de pagamento do preço da coisa objeto do

contrato. O objetivo do negócio foi o de prejudicar Fábio, que, para pleitear a anulação da doação em benefício de

Carlos, deverá antes obter a declaração de nulidade do contrato de compra e venda simulado.

Simulado é o negócio jurídico que aparenta ter sido praticado para produzir os efeitos declarados, mas que

oculta intenção diversa de ambas as partes e prejudica terceiros não participantes.

Há simulação nos negócios jurídicos, dispõe a lei, quando:

a) aparentam conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou

transmitem (exemplo da doação do adúltero em favor do amante);

b) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (a simulação do divórcio para fugir a

eventual responsabilidade por débitos futuros);
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c) os respectivos instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (adúltero e amante formalizam

contrato de doação com data anterior à do casamento daquele).

Na simulação, há sempre prejuízo a terceiros. Não existe simulação sem que a parte ou as partes do negócio

jurídico tenham a intenção de prejudicar direito de não participante do negócio e este reste realmente

prejudicado.

A doutrina civilista produzida sob a égide do Código de 1916 cogitava da simulação inocente, em que tal

ingrediente o prejuízo de terceiro não existia. Anotava, porém, que, em vista de dispositivo expresso do

antigo CC/16, não caracterizava essa espécie de simulação hipótese de defeito do ato jurídico.

Na verdade, se a simulação não prejudica terceiros, não existe como tal e deve ser considerado válido o negócio

praticado em descompasso com a verdadeira intenção das partes.

Assim, se certo documento particular é antedatado apenas porque as partes pretendem formalizar negócio

jurídico oral cujo cumprimento estava em curso ou já se dera, não há nenhuma simulação. Do mesmo modo, se

uma pessoa precisa viajar, mas deve assinar documento particular com data futura, por razões de conveniência das

partes, não havendo nenhum prejuízo a terceiros, também não se configura a simulação.
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