
1 

 

 

 

Professor: Rafael Mota 

 

Elementos do contrato  
 

Resumo 

 

Nesta aula vamos continuar o assunto teoria geral dos contratos. Já falamos dos pontos 01 que se 

refere aos conceitos de contrato e o ponto 02 que tratou da natureza jurídica. 

 

O terceiro ponto é a análise do conceito de contrato  

O contrato é um negócio jurídico. Logo, todos os elementos do contrato são os mesmos elementos 

do negócio jurídico. São eles: 

• Partes 

• Objetos 

• Consentimento 

• Forma 

• Alteridade (a presença do outro). É elemento do direito brasileiro. A alteridade nos leva à outra 

questão. Será que o autocontrato é permitido no direito brasileiro? Sim. O direito brasileiro 

aceita o autocontrato em determinadas situações.  

 

 

Vamos explicar com um exemplo: 

 

Imagine que um promitente vendedor e promitente comprador celebram uma promessa de compra 

e venda de imóvel. Comprador vai pagar 50 parcelas de 10.000 reais. 

Mas o vendedor quer cair fora. Vai morar longe e nunca mais voltar ao Brasil. O que fazer?  

Ele pode deixar no bojo do contrato que ele será representado pelo promitente comprador, ou seja, 

outorga poderes para o promitente comprador, ao término do pagamento das parcelas da 

promessa de compra e venda, possa passar o imóvel para seu nome.  

E no final do pagamento? O comprador vai assinar nos campos de vendedor e comprador? Isso é 

permitido? Veja o artigo 117 do código Civil. 

 

Art. 117 – Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o 

representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. 

 

Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio 

realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. 

 

Ou seja, Se houver a autorização do representado é possível sim. Com uma condição. É preciso 

que o representante subestabeleça os poderes para um terceiro. Logo, quem vai de fato assinar 
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será uma terceira pessoa. 

Resumindo: O comprador vai assinar como comprador e vai passar os poderes que recebeu do 

vendedor para outra pessoa e esta terceira pessoa vai assinar no lugar da pessoa que vendeu. 

Essa exigência do parágrafo único foi feita para garantir a indispensável presença do elemento 

alteridade em todos os contratos, até neste caso quando o vendedor é representado. 

 

O art. 117 fala “se o permitir a lei”. Esta hipótese está no art. 685.  

Art. 685 - Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá 

eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de 

prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, 

obedecidas as formalidades legais. 

 

Fique Atento! Se houver a morte de uma das partes e o contrato tiver uma cláusula “em causa 

própria” os termos serão mantidos. O mandatário fica até dispensado de prestar contas! Pode 

transferir todos os bens do contrato para si através de contrato de doação.  

No entanto diz: com as formalidades legais. E quais são essas formalidade? São as contidas no 

parágrafo único do art. 177. Ou seja, o comprador precisa subestabelecer os direitos para uma 

terceira pessoa como já comentamos aqui. Tudo isso pela alteridade. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dos elementos, é importante lembrar os seguintes tópicos: 

• O direito brasileiro admite o autocontrato apenas quando há a figura de um terceiro para 

não ferir a alteridade; 

• Os termos do mandato em causa própria prevalecem após a morte do mandante. 

Mesmo que haja herdeiros e dentro do limite do espólio devidamente indicado no 

contrato; 

• O mandatário, no caso anterior, fica livre de prestar contas e pode, até mesmo, transferir 

para si os bens do contrato. 

 

Resumindo: 

Os elementos de um contrato são os mesmos de um negócio jurídico. 

 
Forma Objeto Alteridade Consentimento Partes 


