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Ato Jurídico X Negócio Jurídico: 

O primeiro tem seus efeitos regulados por lei, enquanto o segundo decorre da liberdade (vontade) dos 

particulares, o que leva à uma atenção especial dada pelo legislador de regular esta autonomia da vontade.

Classificação do Negócio Jurídico: os negócios jurídicos podem ser:

A) Unilaterais - é aquele que se aperfeiçoa pela manifestação de apenas uma das partes (exemplo do 

testamento e promessa de recompensa).

B) Bilaterais - se aperfeiçoa pelo encontro de pelo menos duas vontades (contrato).



Elementos do Contrato – existem dois tipos de elementos em um contrato:

A) Elementos Essenciais – são aqueles que devem estar presente em todo e qualquer negócio jurídico, quais sejam: partes, 

objeto, consentimento e forma.

B) Elementos Acidentais – são aqueles que vão estar presentes no negócio jurídico quando as partes convencionarem, 

quais sejam: condição, termo e encargo.

➢ Condição é um evento futuro e incerto;

➢ Termo é um evento futuro e certo;

➢ Encargo é uma contraprestação a um ato de liberalidade.
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Planos do Negócio Jurídico – Pontes de Miranda é o responsável pela clássica conceituação dos planos do 

negócio jurídico, também conhecida como Escada Ponteana, que resumidamente os separa de três formas: (i) existência; 

(ii) validade; (eficácia).

A) Existência – o negócio jurídico existe quando estão presentes todos os elementos essenciais, independentes de 

estarem ou não viciados (exemplo da compra e venda feita por menor de 11 anos, compra e venda de cocaína).

B) Validade – é valido quando estão presentes os elementos essenciais e nenhum deles está viciado, estando em 

conformidade com a lei (art. 104, CC/02): agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e 

forma prescrita ou não defesa em lei.

ATENÇÃO: a doutrina afirma que o elemento “consentimento” está implícito no rol de requisitos do art. 104, devendo 

ser levado em conta na análise da validade do negócio jurídico juntamente com os demais expressos.

C) Eficácia – se um negócio jurídico existe e é válido, em regra ele terá eficácia, a não ser que as partes tenham acordado 

por algum dos elementos acidentais (condição, termo, encargo); exemplo da compra de carro quando a mulher ficar 

grávida.
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Invalidade – pode ser verificada pela ausência de elementos essenciais ou pelo vício em algum destes elementos essenciais, 

podendo esses vícios serem de maior ou de menor gravidade, nos termos da chamada Teoria das Nulidades (incide no plano da 

validade dos negócios jurídicos):

A) Negócio Jurídico Nulo – decorre de vícios de ordem pública (maior gravidade), incidindo na Nulidade Absoluta; o legislador 

exemplifica as nulidades absolutas nos arts. 166 e 167 do CC/02.

B) Negócio Jurídico Anulável – ocorre quando de vícios de menor gravidade que afetam apenas interesses particulares, 

acarretando na Nulidade Relativa; o legislador exemplifica nulidades relativas no art. 171 do mesmo código.
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Nulidades Absolutas X Nulidades Relativas: 

A) Quanto aos Legitimados para Requerer a Nulidade – a primeira, por se tratar de matéria de ordem pública, permite que 

qualquer interessado possa pleitear, enquanto a segunda, por se tratar de interesses particulares, limita o requerimento de 

nulidade às partes.

B) Quanto à sanabilidade do vício – quando for um vício de ordem pública, este será insanável, dada sua gravidade, enquanto na 

nulidade relativa, os vícios serão sanáveis pois interessam apenas particulares.

C) Quanto aos prazos para requerer a Nulidade – a nulidade absoluta pode ser pleiteada a qualquer tempo dado o interesse 

público que a reveste. Por outro lado, a nulidade relativa possui prazo decadencial para ser requerida, nos termos do art. 178, 

CC/02 (4 anos ou 2 anos quando não for hipótese deste diploma).

D) Quanto ao reconhecimento pelo magistrado – o juiz pode reconhecer a nulidade absoluta de ofício por se tratar de matéria de 

ordem pública. Já nas hipóteses de nulidade relativa o juiz não as pode reconhecer de ofício por tratarem-se de interesses 

particulares, os quais podem ser sanáveis pelas partes.
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Hipóteses de Nulidade Absoluta do art. 166, CC/02:

1) Quando o Negócio for celebrado por pessoa absolutamente incapaz – remissão ao art. 3º, CC/02, que define o único 

absolutamente incapaz, o menor de 16 anos.

2) Quando seu objeto for ilícito, impossível ou indeterminável – exemplo da compra de cocaína.

3) Quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito – aqui, o objeto é lícito, porém, o motivo da 

celebração do contrato é ilícito (exemplo da compra de esmalte para fabricação de toxina).

4) Quando não revestir a forma prescrita em lei – relacionada ao instrumento, a regra geral é a da liberdade das 

formas (art. 107), porém, nos casos em que a lei imponha condições, estas devem ser respeitadas (art. 108).

5) Quando for preterida solenidade que a lei considere essencial para sua validade – solenidade se relaciona ao 

procedimento e não à forma (instrumento).

6) Quando o objetivo for fraudar lei imperativa – exemplo de se convencionar prazos prescricionais.

7) Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção: rol exemplificativo do 

art.166; proibição do negócio jurídico que versar sobre herança de pessoa viva (pacto corvina).
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Hipóteses de Nulidade Absoluta do art. 167, CC/02: instituto da simulação.

A) Negócio Jurídico Simulado: é o falso negócio, exemplo da compra e venda de imóvel que vale 1 milhão mas foi 

registrado em 600 mil, sendo nulo.

B) Negócio Jurídico Dissimulado: é o verdadeiro, aquele que se tentou esconder (o valor verdadeiro do exemplo em 

epígrafe), sendo considerado válido se a dissimulação foi efetivamente feita.

Hipóteses de Nulidade Relativa do art. 171, CC/02: também estabelece rol exemplificativo.

1) Por incapacidade relativa do agente – remissão ao art. 4º, CC/02

2) Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores – aqui estão os 

chamados vícios de consentimento e vício social.
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1) Vícios de Consentimento – aqui encontram-se o estado de perigo, lesão, erro, dolo e coação.

A) Estado de Perigo (art. 156, CC/02): necessita de 3 requisitos, configurando-se quando a pessoa assume obrigação 

excessivamente onerosa por estar, ou alguém de sua família, em real e imediato perigo de vida. Porém, este perigo de vida 

precisa ser conhecido pela outra parte e que esta tenha o dolo de se aproveitar do momento para contratar (dolo de 

aproveitamento).

B) Lesão (art. 157, CC/02): ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a 

prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Também necessita de 3 requisitos: extrema 

necessidade ou inexperiência, aproveitamento (não necessita de conhecimento da outra parte) e desproporção entre as 

prestações (exemplo da troca de pneu em bairro perigoso sendo cobrado valor desproporcional).

C) Erro (art. 138, CC/02): é um falso conhecimento da realidade, podendo ser de dois tipos nos termos do art. 140, erro essencial 

ou erro acidental.

➢ Erro Essencial – é a causa do negócio jurídico, ou seja, apenas se celebrou o contrato devido a um erro essencial, tornando o 

negócio anulável (exemplo da compra de carro usado achando que era 0 km).

➢ Erro Acidental – ocorre quando o erro não impediria a celebração do contrato.
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ATENÇÃO: no erro, o beneficiário não concorre para a formação da vontade da vítima.

TIPOS DE ERRO ESSENCIAL - o legislador, no art. 139, ponderou acerca de subespécies do erro essencial, quais sejam:

➢ Erro in negotio: acontece quando o erro versa acerca da natureza do negócio (contrato de compra e venda confundido com 

doação).

➢ Erro in corpore: dizem respeito às qualidades essenciais da coisa (apartamento na Av. Vieira Souto de Iguaba confundido com 

Vieira Souto de Ipanema).

➢ Erro in persona: o falso conhecimento da realidade diz respeito à pessoa (exemplo do apartamento doado ao filho que no futuro 

se descobre que é do melhor amigo); arts. 1556 e 1558 versam sobre erro dentro do casamento, o qual possui especificidades.

➢ Erro iuris: é o erro de direito, um falso conhecimento acerca da aplicação da norma, o qual não pode ser confundido com o art. 

3º da LINDB (alegar desconhecimento da norma para se esquivar de punição).

ATENÇÃO: o erro de cálculo (art. 143) apenas possibilita a retificação do negócio jurídico.
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D) Dolo (arts. 145 a 150, CC/02): é um ardil, artifício usado por uma das partes para ter proveito sobre outrem; aqui o beneficiário 

possui uma postura ativa para obtenção da vantagem, diferente do erro, no qual sua conduta é passiva. Existem duas subespécies de 

Dolo:

➢ Dolo Essencial – é o que torna o negócio jurídico anulável, tendo o beneficiário postura ativa em obter vantagem da vítima 

(exemplo do vendedor que afirma que carro usado é 0 km para vende-lo a quem só quer carro novo).

➢ Dolo Acidental – o negócio é válido pois seria celebrado do mesmo jeito, porém, o art. 146 pressupõe o pagamento de perdas e 

danos a vítima devido à existência da má-fé.

ATENÇÃO: o art. 148 positiva o chamado Dolo de Terceiro, o qual irá gerar a anulação do contrato se o beneficiário tinha 

conhecimento da prática deste dolo pelo terceiro. Por outro lado, se o beneficiário de nada sabia, o negócio jurídico será válido, 

respondendo o terceiro por perdas e danos.

O Dolo de Representante ocorre nos termos do art. 149, CC/02, podendo este representante ser legal ou convencional. No dolo por 

representante legal, o representado só irá responder no limite dos proveitos obtidos; no dolo por representante convencional, o 

representado responderá solidariamente ao representante em perdas e danos.

> No silêncio do legislador acerca da possibilidade de anulação do negócio jurídico nos casos de dolo pelo representante, deverá ser 

considerada a anulação do negócio, visto que o dolo foi constituído.
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ATENÇÃO: no chamado Dolo Recíproco previsto no art. 150, o negócio jurídico ter-se-á como válido, uma vez que o comando do 

dispositivo aponta no sentido de compensação dos dolos.

E) Coação: existem dois tipos de coação, coação pela via absoluta ou física e coação pela via relativa ou moral/concussiva.

➢ Coação pela via absoluta ou física – o beneficiário impõe à vitima um perigo imediato, que só celebra o negócio devido a este 

perigo. Nesses casos, devido a este perigo grave e imediato, fala-se em ausência do consentimento, requisito que não estando 

presente torna o negócio inexistente.

➢ Coação pela via relativa ou moral – nessa hipótese, o perigo não é imediato, mas sim iminente, pressupondo um mal certo, 

determinado e injusto (art. 153, CC/02), devendo haver uma proporcionalidade entre o mal praticado e o prejuízo sofrido.

ATENÇÃO: a coação não deve ser confundida com estado de perigo, tendo em vista que neste último o perigo decorre de 

circunstâncias alheias às partes.

A coação também pode ser feita por terceiro (art. 154), seguindo a mesma lógica usada no dolo: irá gerar a anulação do contrato se 

o beneficiário tinha conhecimento da prática de coação pelo terceiro + perdas e danos ou, se o beneficiário de nada sabia (art. 155), 

subsistirá o negócio jurídico, respondendo o terceiro por perdas e danos à vitima.
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VÍCIO SOCIAL:

Fraude Contra Credores - é um vício social pois atinge terceiros e decorre da transferência de bens realizada pelo devedor com o 

objetivo de dificultar o adimplemento de uma obrigação. Porém, não é qualquer transferência de bens que configura fraude, pois o

devedor pode possui vasto patrimônio que irá cobrir a dívida. A fraude pode ser cometida por duas maneiras de se transferir bens:

1) Transmissão Gratuita de Bens: o requisito para a configuração de fraude contra credores na transmissão gratuita de bens é a 

insolvência, logo, de acordo com o art. 158, CC/02, se o devedor já insolvente transfere bens de forma gratuita ou se o resultado 

de tal transferência gerou insolvência, ocorreu fraude contra credores.

2) Transmissão Onerosa de Bens: de acordo com o art. 159, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor 

insolvente quando a insolvência for notória ou for conhecida pelo outro contratante (conluio em fraude). Aqui, dois requisitos 

são necessários: a insolvência e o conhecimento desta pela outra parte.

ATENÇÃO: nos termos do art. 160, CC/02, se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for, 

aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o em juízo, com a citação de todos os interessados. Esta é uma 

maneira de se evitar a configuração da fraude, de modo que o negócio jurídico subsista.
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Credor Quirografário - é o legitimado a pugnar pela anulação do negócio jurídico por configuração de fraude contra credores; credor 

quirografário é aquele credor sem garantias reais sobre a dívida, logo, o ordenamento buscou protege-lo de alguma forma, tendo 

no instituto de fraude contra credores a preocupação do legislador de prezar pelo adimplemento de obrigações.

Ação Pauliana – é a ação pela qual o credor quirografário busca a anulação do negócio jurídico por fraude contra credores (segue o 

rito comum).

ATENÇÃO: a fraude contra credores não deve ser confundida com fraude à execução visto que esta última ocorre já no âmbito de 

uma execução: aquele que está sendo executado transfere patrimônio a terceiro a fim de dificultar o pagamento.

PLANO DA EFICÁCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - onde ficam presentes seus elementos acidentais, que são:

A) Condição: evento futuro e incerto, divide-se em condição suspensiva e condição resolutiva.

➢ Condição Suspensiva: disciplinada no art. 125, não há direito adquirido visto que o negócio jurídico não tem efeitos a partir da 

data de sua celebração, mas sim da data do implemento da condição (exemplo da doação de carro se a mulher engravidar).

➢ Condição Resolutiva:  prevista no art. 127, produz efeitos desde a celebração do negócio até o implemento da condição, isto é, o 

implemento da condição faz cessar os efeitos do negócio jurídico (exemplo de emprestar apartamento até passar em um 

concurso).
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ATENÇÃO: o art. 130 permite ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, praticar atos destinados 

a conservá-lo. Por outro lado, o art. 123 apresenta as chamadas condições proibidas as quais invalidam o negócio jurídico se as 

condições forem física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas; forem ilícitas ou mandem fazer coisa ilícita; quando 

forem incompreensíveis ou contraditórias.

B) Termo: é um evento futuro e certo, podendo ser inicial ou final.

➢ Termo Inicial: o negócio jurídico não produz efeito a partir da data de sua publicação, mas sim a partir do implemento do termo 

(exemplo do contrato que só produz efeitos a partir do dia 30 do próximo mês). Como o termo é evento futuro e certo, pode-se 

falar que há direito adquirido, porém, não é possível exercer os direitos resultantes daquele negócio.

➢ Termo Final: aqui, o negócio jurídico produz efeitos desde a data de sua celebração até o implemento do termo (emprestar o 

carro até o dia 30 deste mês); há direito adquirido e é possível exercer os direitos resultantes do negócio.

C) Encargo: é uma contraprestação a um ato de liberalidade (doação de um carro tendo o beneficiário o encargo de  sempre oferecer 

carona ao doador). Nos termos do art. 136, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito (há direito adquirido e 

possibilidade de exercer os direitos), salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição

suspensiva.
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FORMAS DE INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO:

Teoria da Vontade: consubstanciada no art. 112, é aplicada nos negócios jurídicos onerosos (geram vantagens às partes), dando-se 

mais atenção à vontade por trás da declaração de vontade do que ao sentido literal da linguagem.

Teoria da Declaração:  positivada no art. 114, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente, de forma 

literal, quando o negócio for gratuito (gera vantagem apenas à uma das partes).

ATENÇÃO: o art. 113, CC/02, comanda pela utilização da boa-fé tanto na teoria da vontade (contratos onerosos) quanto na teoria da 

declaração (contratos gratuitos), sendo a chamada boa fé interpretativa ou hermenêutica.

Interpretação do silêncio no negócio jurídico: no Código Beviláqua o silêncio era tido como absoluta anuência, porém, no vigente 

Código, esta interpretação foi limitada, representando anuência apenas quando as circunstâncias ou os usos os autorizarem e não 

for necessária a declaração de vontade expressa.

Exemplificando: na hipótese de assunção de dívida, o silêncio do credor quando da entrada de terceiro na relação jurídica não é 

presumido como anuência mas sim como recusa (art. 299, parágrafo único). Na hipótese de compra e venda de imóvel hipotecado, 

o credor pode impugnar a transferência de dívida no prazo de 30 dias, que transcorridos sem manifestação importará em anuência 

por silêncio.
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Reserva Mental: contradição entre a vontade manifestada e a verdadeira vontade. No que diz respeito à formação dos negócios

jurídicos, a reserva mental é admitida se o destinatário conhecia a reserva mental, conforme art. 110.

FORMAS DE CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO:

Princípio da Conservação dos Negócios Jurídicos - implicitamente há manifestação da vontade do legislador de dar continuidade e 

tentar salvar as relações jurídicas através de 3 institutos:

1) Conversão Substancial: presente no art. 170, o negócio jurídico nulo que contiver os requisitos de outro negócio jurídico, 

subsistirá como este outro quando o fim a que visavam as partes permitir supor que assim o teriam querido se houvessem 

previsto a nulidade (exemplo da conversão da compra e venda de um imóvel de 1 milhão de reais feita por instrumento 

particular em uma promessa de compra e venda).

2) Ratificação ou Confirmação: previsto no art. 172 e corroborado com o art. 175, apresenta a possibilidade das partes sanarem 

vícios no contrato, de forma expressa ou tácita.

3) Redução: presente no art. 184, garante a continuidade do negócio jurídico em suas partes válidas se separáveis, visto que a 

invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.


