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Teoria do Direito Civil – Professor Acácio 

 

 
O tema a ser abordado pelo professor consistirá no Fato Jurídico. (Art 104 

a 232) 

 

Recordar é viver: 

 

Fatos jurídicos são acontecimentos da vida que repercutem no mundo 

do Direito, trazendo sua aquisição, conservação, modificação ou extinção. 

Fato jurídico lato sensu é o elemento que dá origem aos direitos 

subjetivos, impulsionando a criação da relação jurídica, concretizando as normas 

jurídicas. Do direito objetivo não surgem diretamente os direitos subjetivos. É necessária 

uma força de propulsão ou causa que é o fato jurídico. 

São os acontecimentos naturais ou humanos, em razão das quais 

resultam efeitos constitutivos, conservativos, modificativos e extintivos de direitos e 

observativos. 

Caio Mário da Silva pontua que dois fatores constituem o fato jurídico: 

um fato, qualquer eventualidade que atue sobre o direito subjetivo, e uma 

declaração da norma jurídica, que confere efeitos jurídicos àquele fato. A 

eventualidade aliada ao direito objetivo resulta no fato jurídico. 

São acontecimentos em virtude dos quais as relações de direito nascem, 

se extinguem, se modificam e subsistem. 

 

Classificação dos fatos jurídicos 

 Fato natural: advém de fenômeno natural, sem intervenção da 

vontade humana, que provoca efeito jurídico. Esse evento natural consiste no fato 

jurídico stricto sensu, que pode ser: 

-Ordinário: morte, nascimento, maioridade, decurso do 

tempo, aluvião. 

-Extraordinário: caso fortuito e força maior, p. ex. o 

desabamento de um prédio por fortes chuvas. 

Esses acontecimentos provocam efeitos jurídicos, pois o nascimento de 

alguém acarreta a personalidade jurídica, tornando este ser portador de direitos e 

deveres 

 

 Fato humano: depende da vontade humana, abrangendo os atos 

lícitos e ilícitos. Podem ser: 

- Voluntários: produzem efeitos desejados pelo agente. Dentro dos fatos 

jurídicos humanos voluntários temos o ato jurídico em sentido amplo, e dentro do ato 

jurídico em sentido amplo temos o:  

-Ato jurídico em sentido estrito (stricto sensu), se objetiva a mera realização da 

vontade do agente (perdão, confissão, ocupação). Gera efeitos jurídicos previstos na 

lei e não pelas pessoas interessadas. 
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-Negócio Jurídico (ato jurídico lato sensu), procura-se criar normas para regular 

interesses das partes, harmonizando vontades que parecem antagônicas (testamento, 

contrato). Visa disciplinar a autonomia privada. 

- Involuntários: fatos jurídicos que acarretam consequências jurídicas 

alheias a vontade do agente. Dentro dos fatos jurídicos humanos involuntários nasce o: 

Ato ilícito ou ato ilícito por culpa, que produz efeitos como sanções, pois violam um 

mandamento da norma (indenização por perdas e danos). 

 

 

Aquisição de Direitos 
a) Originária: ocorre sem interferência do Titular. O direito nasce no 

momento em que o titular de apropria do bem de maneira indireta, sem interposição 

ou transferência de outra pessoa, como por exemplo a ocupação de coisa 

abandonada ou até mesmo a usucapião (art 1260). 

b) Derivada: O proprietário intenciona junto a outrem transferir um 

direito, como por exempo o contrato de compra e venda. Há a transmissão do direito 

de propriedade de uma pessoa a outra, existindo uma relação jurídica entre o anterior 

e o atual titular. No caso de aquisição derivada, o adquirente terá seu direito limitado 

pela extensão do de seu antecessor. Para entendermos melhor: se alguém adquiriu 

um imóvel de quem não era proprietário, esse vício do antecessor continua a ferir do 

inquirente. Já no caso da aquisição originária, adquiri-se um direito em sua plenitude. 

 

Dentro do tópico da Aquisição Derivada temos ainda: 

 

b1) Aquisição de direitos gratuita: somente uma das partes recebe 

direitos, benefícios ou proveitos. Não há contraprestação. Ex.: Doação pura, presente 

no art 538, que não necessita de manifestação expressa, ou seja, cabe a 

manifestação tácita ou a sucessão hereditária.  

b2) Aquisição de direitos onerosa: Aquisição em que há contrapartida 

de direitos; quando o patrimônio do adquirente enriquece em razão da 

contraprestação. Exemplo: Art. 481 – Contrato de Compra e Venda. A locação, p. ex., 

dá ao proprietário o direito de receber o aluguel, entretanto o mesmo deve permitir 

que o locatário usufrua de seus bens. 

 

b3) Aquisição de bens a título singular:  ocorre quando se adquire uma 

ou várias coisas determinadas, apenas no que concerne aos direitos.  

 

b4) Aquisição de bens a título universal: aquisição coletiva, ou seja, de 

uma totalidade de bens, tanto nos direitos quanto nas obrigações, como é o caso da 

herança. 

 

Observação Geral 

Direitos adquiridos x Expectativa de direitos 

 

Os Direitos Adquiridos são incorporados ao patrimônio subjetivo de seu 

titular (art 5º da CF, XXXVI e art 6º § 2º, enquanto a expectativa de direitos apenas está 

para ser incorporada e está sujeita a mudanças; há uma mera possibilidade de 

adquirí-los. 

 

Observação Geral 2 
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Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser modificadas, é o 

núcleo constitucional intangível. O artigo 60, § 4º da CF não pode ser modificado, pois 

trata da forma federativa, o voto direto, secreto e universal, separação dos poderes e 

direitos e garantias universais. 

 

 

Conservação de Direitos 
Para resguardar seus direitos, o titular deve praticar atos conservatórios 

como: protesto, retenção, arresto, sequestro, caução fidejussória ou real, interpelações 

judiciais para constituir devedor em mora. Em caso de ameaça ou violação, o direito 

subjetivo é protegido por ação judicial, (art 5º XXXV da CF, e art 189 do CC). Para 

propô-la ou contestá-la é preciso ter legítimo interesse econômico ou moral. Todos têm 

direito de movimentar a máquina judiciária para pedir proteção, fazendo cessar a 

violação de um direito subjetivo. 

a) Preventiva: pode apresentar-se sobre a forma judicial ou extrajudicial: 

 

Medidas preventivas Judiciais: habeas corpus preventivo, que sendo 

deferido pelo juiz concede um salvo conduto no caso de direito ameaçado; ou 

mandado de segurança, que previne dolo ao direito. As ações cautelares (art 796 e 

seguintes do CPC), as antecipações de tutela (art 273 do CPC). 

 

Medidas preventivas Extrajudiciais: são contratos de garantia. Por 

exemplo a hipoteca, a fiança, etc. Embora o fiador no contrato seja exteriorizado pela 

cláusula contratual, é uma garantia dentro do contrato de locação. É uma medida 

preventiva extrajudicial para conservar o direito de receber o dinheiro do aluguel. 

A hipoteca é o acessório de garantia do contrato de empréstimo. 

 

b) Repressiva: via de regra devem ser requeridas junto ao Poder 

Judiciário; excepicionalmente admite-se que a conservação repressiva dos direitos 

seja feita extrajudicialmente, através da mediação e arbitragem, que são árbitros 

particulares, desde que haja previsão contratual e o direito seja disponível. 

A medida repressiva cabe quando o direito já fora violado. Quando 

cabe ao Poder Judiciário cabe por exemplo o interdito proibitório, a ação do dano 

infecto. 

Encontramos ainda judicialmente resquícios de justiça com as próprias 

mãos, em que a pessoa lesada, empregando força física se defende usando meios 

moderados, mediante agressão atual e iminente, sem recorrer ao PJ. A autodefesa 

está prevista no art. 1210 e em seu texto encontramos basicamente que o possuidor 

do direito poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça 

logo, além do que, os atos não podem ir além do indispensável  

á manutenção ou restituição da posse. 

 

 

Modificação dos direitos 
Ocorre sem que haja alteração em sua substância. Os direitos podem 

sofrer modificação em seu conteúdo ou objeto e em seus titulares. 

a) Objetiva: altera-se o objeto ou conteúdo sobre o qual recai o direito 

(em quantidade ou qualidade). Ex: Dação em pagamento (art 356 do CC) modifica o 

objeto. O credor deve aceitar receber prestação  diversa da devida. 
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Dentro da modificação objetiva temos a modificação objetiva 

qualitativa, na qual o conteúdo do direito se converte em outra espécie, como no 

caso do 356 do CC. Temos ainda a modificação quantitativa quando o objeto 

aumenta ou diminui no volume, sem alterar a qualidade do direito, em virtude de fato 

jurídico strictu senso. 

b) Subjetiva: ocorre a alteração dos titulares do direito, ocorrendo a 

substituição do sujeito de direito, seja inter vivos ou causa  mortis. (art 286 do CC). 

Mudam as partes como no caso da cessão de crédito. O credor pode ceder seu 

crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o 

devedor. A dívida não pode ser alterada senão sob a aceitação do credor. O poder 

jurídico exercido por ele sobre um imóvel passa a ser feito por outra pessoa, em razão 

de alienação ou desapropriação. O direito de propriedade não perde sua substância, 

apenas ocorre um deslocamento de titularidade. 

Temos ainda modificação subjetiva quando houver multiplicação dos 

sujeitos, por exemplo quando ao titular de direito outros se associam, exercendo 

conjuntamente os poderes inerentes à propriedade. 

Hipóteses em que há modificação subjetiva:  

1) concentração, quando um direito possui vários titulares, que vão se reduzindo como 

no usufruto simultâneo, instituído em benefício de muitas pessoas, que vão diminuindo 

de número por morte ou por atingirem o limite de idade.  

2) Desdobramento da relação jurídica, se por exemplo o sujeito de direito outorga 

uma parte de seus direitos em favor de outrem. 

 

 

Extinção dos direitos 
Exemplo: o perecimento do objeto sobre o qual recai o direito, a 

renúncia ao direito, o abandono do direito, a prescrição do direito, a decadência, a 

confusão, etc. 

Perecimento do objeto sobre o qual recaem os direitos: extingue-se o 

direito se ele perder suas qualidades essenciais ou valor econômico, se se confundir  

com o outro de modo que não se possa distinguir. Nos artigos 927, 929, 931 e 934 

traçam-se normas concernentes à responsabilidade civil, pois se a coisa perecer por 

fato alheio à vontade do dono, este terá ação pelos prejuízos. 

Alienação: ato de transferir o objeto de um patrimônio a outro, 

originando perda do direito. 

Renúncia: ato jurídico pelo qual o titular de um direito dele se despoja, 

sem transferí-lo a quem quer que seja, sendo renunciáveis os direitos atinentes ao 

interesse privado de seu titular. São irrenunciáveis os direitos de família e da 

personalidade. 

Abandono: é a intensão do titular de se desfazer da coisa porque não 

quer mais ser seu dono. 

Falecimento do titular: sendo o direito personalíssimo e por isso 

intransmissível. 

Prescrição: extingue a pretensão de exigir judicialmente algum dever 

legal ou contratual por causa da ausência da tutela jurídica. Liga-se à usucapião. 

Usucapião: uma forma originária de aquisição da propriedade. 

Prescrição aquisitiva. No caso do proprietário que não está presente, que não cumpre 

com suas obrigações, e terceiro que ocupa a propriedade e cumpre com o papel de 

proprietário, pagando taxas e cuidando do bem. O proprietário tem seu direito de 

propriedade extinto pela inércia. Somente ocorre com bens particulares. 
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Decadência, que atinge o próprio direito potestativo. 

Confissão: se por exemplo em uma pessoa juntam-se as qualidades de 

credor e de devedor. 

Prescrição extintiva: forma de perder um direito. Deixa-se de exercitar um 

direito de entrar com uma ação judicial num determinado tempo que a lei marca. É a 

soma entre inércia e tempo; ex.: acidente de trânsito, que pode indenizar em até três 

anos. Caso o acidentado não cobre nesse tempo o caso prescreve. 

Confusão como forma de extinção de direito: em caso de pai e filho, na 

qual o pai empresta dinheiro ao filho e vem a falecer depois. Em caso de falecimento 

o filho irá receber a herança, agregando em si as pessoas de credor e devedor. 

  

 
 

 

Ato jurídico em sentido estrito 
Todo acontecimento relevante para o mundo do Direito é fato jurídico. 

São relações reguladas por lei. 

Leis complementares: 

-Locação – Lei 8245 de 1991 

-Código do Consumidor – Lei 8078 de 1990 

-Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069 de 1990 

-Bem de Família – Lei 8009 de 1990 

 

Fato jurídico relevante para o mundo do direito, cujo autor é humano é  

ATO JURÍDICO. 

 

O ato jurídico gera consequências jurídicas previstas em lei e não pelas 

partes interessadas, não havendo regulamentação da autonomia privada. Surge 

como mero pressuposto de efeito jurídico, preordenado pela lei, sem função e 

natureza de autorregulamento. 

Os Atos Materiais ou Reais consistem numa atuação da vontade que 

lhes dá existência imediata, porque não possuem destinatário. São atos que possuem 

efeitos invariáveis, independentes da consciência que o agente possuía. P. ex,: a 

Naturais 

EXTRAORDINÁRIOS 

Humanos 

Ilícitos 

contratuais 

Extracontratuais 

Lícitos 
Negócios 

Jurídicos 

Geram 

Responsabilidade 

Civil 

Caso fortuito e força maior. O caso fortuito é o 

evento imprevisível e inevitável cujo homem é 

seu protagonista. A força maior é o evento 

causado por fenômenos da natureza, de grandes 

proporções e de caráter inevitável pelo homem. 

Obs: a consequência de ambos é a exclusão da 

responsabilidade civil. Contratualmente pode-se 

excluir ou incluir resp. civil.  

Fatos 

Jurídicos 

ORDINÁRIOS Morte, nascimento, maioridade civil 
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ocupação, a derrelição, a fixação e transferência de domicílio, a confusão, a 

adjunção, etc. Todos os efeitos desses atos estão previstos em lei. 

As Participações, que consistem em declarações para ciência ou 

declaração de intenções tem por objetivo produzir uma mensagem a um destinatário, 

pois o sujeito pratica o ato para dar conhecimento a outrem de que tem certo 

propósito. P. ex.: intimação, interpelação, notificação, oposição (ato pelo qual 

alguém impugna a realização de ato futuro), aviso, confissão, denúncia, convite. 

 

OBS: a responsabilidade civil contratual deriva do ato ilícito contratual, 

ou seja, da inadimplência, do descumprimento contratual. A indenização nestes casos 

pode ser pré-fixada por cláusula contratual na qual consta a previsão de multa. Esta 

cláusula é conhecida por “Cláusula Penal”, e esta prevista no CC no art 389. 

 

Todo comportamento humano de ação ou omissão, doloso ou culposo 

que violar o direito de uma pessoa e lhe causar prejuízo (moral ou material) é 

considerado ato jurídico ilícito extracontratual. Ex.: bater no carro de alguém não é 

algo previsto em contrato. É um fato jurídico, ou seja, importante para o mundo do 

Direito, e é executado por um ser humano. 

O ato jurídico ilícito gera responsabilidade civil para quem o pratica, 

implicando na perda de dinheiro, patrimônio, bens, mas NUNCA a liberdade. Art 186 

do CC. 

 

Quem causar dano a outrem, por ato ilícito é obrigado a repará-lo. > Art 

927 do CC. 

 

Ato jurídico e Negócio Jurídico 

É todo fato humano lícito que tem por fim criar, modificar ou extinguir 

direitos e deveres, que correspondam exatamente com a vontade de seus agentes. 

Dentro então dos atos jurídicos ilícitos se encaixa o Negócio Jurídico, que 

é ato de autonomia privada, com o qual o particular regula por si os próprios 

interesses. 

O negócio jurídico típico é o contrato. Num contrato as partes 

contratantes acordam que devem conduzir-se de determinado modo. O negócio 

jurídico é fato produtor de direito, é uma norma negocialmente criada que não estatui 

sanções. As sanções estão escritas no código. O negócio jurídico é feito com base na 

norma jurídica geral. A sanção individual fixada àquele que infringe o contrato baseia-

se no código, mas leva em consideração o fato que fora ferido. 

O negócio jurídico repousa na idéia de um pressuposto de um fato 

querido ou posto em jogo pela vontade e reconhecido como base do efeito jurídico 

perseguido. Seu fundamento é a vontade humana, seu habitat é a ordem jurídica. Seu 

efeito é a criação de direitos e obrigações. 

 

Negócios Jurídicos 
 

Conceito 

Conforme visto acima o negócio jurídico funda-se na autonomia 

privada, no poder de autorregulação dos interesses, é uma norma concreta 

estabelecida pelas partes. Assim, não basta a mera manifestação de vontade para a 

aquisição de um direito, por exemplo. É necessário que tal feito esteja dentro dos 

limites impostos pela norma jurídica. Isto é assim porque a própria ordem jurídico 
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positiva permite a cada pessoa a prática de negócio jurídico > âmbito da autonomia 

privada. 

 

Classificação 

Classificam-se os negócios jurídico em: 

 

Quanto às vantagens que produzem: 

a)ONEROSOS: são os negócios jurídicos nos quais há contrapartida de 

direitos e deveres (art 481 – compra e venda). Se as prestações são equivalentes e 

certas, o NJ oneroso é comutativo. Se não forem equivalentes temos o NJ aleatório. 

Serão bifrontes se, conforme a vontade das partes, puderem ser gratuitos ou onerosos. 

b) GRATUITOS: são os negócios jurídicos nos quais uma das partes só tem 

direitos e a outra somente possui deveres (art 588 – doação. Obs.: se a doação possuir 

encargo, passa a ser um negócio jurídico oneroso. 

 

Quanto à manifestação da vontade, os NJ podem ser: 

a) UNILATERAIS: são NJ nos quais há apenas a manifestação de vontade 

de uma parte, como no testamento (art 1881) ou de mais de uma pessoa, desde que 

estejam colimando o mesmo objetivo. Os NJ unilaterais dividem-se em receptícios se 

os seus efeitos só se produzirem após a declaração para o destinatário, e não 

receptícios se seu objetivo depende do endereço certo de um destinatário. 

b) BILATERAIS: são NJ nos quais há ao menos duas manifestações de 

vontades distintas (art 481). Pode ser simples, quando dá vantagem a uma parte e 

encargo a outra, ou pode ser sinalagmático, na qual há vantagens e encargos para 

ambas as partes do contrato. 

 

Quanto ao tempo em que produzem efeitos, temos: 

a) INTER VIVOS: nos quais há a produção de efeitos jurídicos em vida dos 

interessados (doação, troca, mandado). 

b) CAUSA MORTIS:  se regulam as relações de direito após a morte do 

sujeito (testamento, legado. Artigos 1857 e 1881 do CC). 

 

Quanto às formalidades: 

a) SOLENE: é o NJ que exige uma formalidade especial para a 

manifestação da vontade (transferência da propriedade imóvel, p. ex., exige escritura 

pública, conforme art 108). É uma forma que necessariamente deve constar no 

negócio jurídico para que não seja este um vício. 

Algumas solenidades internas do ato, como a compra e venda, p. ex., 

podem ser feitas oralmente, desde que haja a presença de testemunhas. A 

solenidade não tem uma forma como via de regra, podendo ser expressa ou tácita; só 

não podem restar dúvidas sobre a manifestação da vontade do agente. 

b) NÃO SOLENES: a compra e venda de bens móveis, por exemplo, não 

exige formalidade para sua efetivação. 

 

  

Interpretação do NJ 

O negócio jurídico nasce de um ato voluntário, que une a realização de 

um certo objetivo, a criação de de um direito subjetivo e a obrigação jurídica. 

A declaração da vontade requer uma interpretação, que pode ser: 

-Declaratória: se tiver por fim expressar a intenção dos interessados;  
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-Integrativa: se pretender preencher lacunas contidas no NJ por meio de 

normas supletivas; 

-Construtiva: se objetivar reconstruir o ato negocial com intenção de 

salvá-lo. 

Nas declarações de vontade, deve ater mais à sua intenção do que ao 

sentido literal da linguagem (art 112). O que importa é a vontade real, e não a 

declarada. 

As transações devem ser interpretadas restritivamente (art 843). 

A fiança será dada por escrito e não admite interpretação extensiva (art 

819). 

Os contratos benéficos (doação pura) e a renúncia (abandono) serão 

interpretados em sentido estrito, ou seja, o juiz irá se limitar aos contornos traçados 

pelos contraentes, sendo vedada a interpretação com dados alheios. 

Os NJ devem ser interpretados conforme a boa-fé objetivam que deve 

estar presente em todas as fases do negócio jurídico. (arts 422 e 113). Este princípio 

não está somente ligado a interpretação o NJ, pois segundo ele, o sentido literal não é 

o que deve prevalecer sobre a declaração da vontade, mas sim o interesse social da 

segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes devem agir com lealdade, 

retidão e probidade. 

 

 

Elementos Constitutivos do NJ 

Três espécies de elementos: 

 

ELEMENTOS ESSENCIAIS: TRICOTOMIA DO NJ 

Capacidade do agente; objeto lícito, possível e determinado e 

expressão tácita da vontade. Estes são os elementos gerais, pois são comuns e 

necessários a todos os negócios jurídicos firmados. 

Podemos ter elementos essenciais particulares, quando são peculiares a 

determinadas espécies e concernentes à sua forma. 

 

ELEMENTOS NATURAIS 

Efeitos decorrrentes do negócio jurídico, sem que seja necessária 

menção expressa, pois a própria norma já dita tais consequências, como, p. ex. na 

compra e venda, na qual são elementos naturais a obrigação do comprador de dar 

garantia (art 477) e a obrigação do vendedor de responder pelos vícios redibitórios e 

pelos riscos da evicção ( 441 e 447). 

 

ELEMENTOS ACIDENTAIS 

Estipulações ou cláusulas acessórias que podem ser adicionados nos NJ’s 

para modificar algumas consequências naturais, como condição, modo ou encargo e 

o termo (arts 121, 131 e 136). 

 

Dos elementos essenciais temos: 

 

Manifestação Expressa da Vontade 

Anuência válidade do sujeito a respeito do entabulamento de uma 

relação jurídica sobre determinado objeto. 

É livre e consciente. Não necessariamente é escrita, desde que não exija 

forma expressa (art 432). A manifestação tácita da vontade somente é cabível em 



http://www.jusarena.wordpress.com 

 

casos de negócio jurídico gratuito (exemplo da invalidade do negócio jurídico nos 

casos da assinatura fácil da Editora Abril) – art 111. 

A manifestação expressa da vontade é inequívoca, podendo ser escrita, 

falada ou gestual (Y). Não pode ter erro. 

A reserva mental é uma nova fugura jurídica trazida pelo CC de 2002, 

que disciplina uma hipótese de inexistência do NJ. Segundo o artigo 110 do CCB é 

válido o negócio jurídico quando o autor da reserva mental manifesta sua vontade e 

o destinatário não a conhece; de outro lado, é considerado inexistente o nj quando o 

destinatário souber da reserva mental. Por reserva mental entende-se a vontade 

íntima da parte. 

 

Objeto lícito, possível e determinável 

O Nj deve versar sobre objeto lícito, ou seja, conforme a lei, não sendo 

contrário aos bons costumes, à ordem pública e à moral. 

Se ilícito o seu objeto, nulo será o negócio jurídico (art 166), não 

produzindo qualquer efeito jurídico. Ex.: venda de objetos roubados, contrato de 

prestação de serviços sexuais. 

Além de lícito deve ser possível, física ou juridicamente, o objeto do ato 

negocial. Se o NJ implicar prestações impossíveis, como a volta ao mundo em duas 

horas ou venda de herança de pessoa viva (art 426); ele é nulo (arts 104 e 166). 

Para ele ser realmente considerado impossível, a prestação deve ser 

irrealizável por quem quer que seja, ou insuscetível de determinação. A impossibilidade 

inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de 

realizada a condição a que ele estiver subordinado. 

Se o objeto for determinado, as partes deverão descrevê-lo; se for 

determinável bastará indicação de gênero e quantidade (art 243). 

 

Capacidade do agente 

Todo negócio jurídico pressupõe uma declaração da vontade, a 

capacidade do agente é indispensável à particação válida. Os efeitos do negócio 

jurídico advêm da declaração volitiva, que é a sua causa efficiens, eis o motivo do CC 

apresentar nos artigos 3º e 4º o rol dos absolutamente e relativamente incapazes; 

assim, os relativamente e absolutamente incapazes serão representados por seus pais, 

tutores e curadores, sendo que os relativamente podem praticar o negócio jurídico, 

mas são assistidos pelas pessoas a quem a lei determinar. 

O ato praticado pelo absolutamente incapaz sem a devida 

representação é nulo (art 166, I) e o realizado pelo relativamente incapaz sem 

assistência é anulável. 

A incapacidade só pode ser formulada pelo próprio incapaz ou por seu 

representante legal. Se o objeto do direito ou  da obrigação comum for indivisível, 

ante a impossibilidade de se separar o interesse dos contratantes, a incapacidade de 

uma das partes poderá tornar anulável o NJ praticado, mesmo que invocada pelo 

capaz. Sendo assim, o capaz que veio a contratar como relativamente incapaz estará 

autorizado legalmente a invocar legalmente 

A incapacidade relativa não pode ser invocada pela outra parte em 

benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, foi 

indivisível o objeto de direito ou da obrigação comum – texto do artigo 105 do CC. 

A representação, matéria do capítulo II do Livro III, título I – Negócios 

Judirídicos, é a relação jurídica pela qual determinada pessoa se obriga diretamente, 

perante terceiro, através de ato praticado em seu nome por um representante ou 

intermediário. Art 116. 
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Os deveres do representado são assumidos e os direitos se adquirem, 

tendo em vista que a manifestação da vontade do representante produz efeitos 

jurídicos relativamente ao representado, que adquirirá por lei os direitos dele 

resultantes ou assumirá as obrigações que dele vierem. Logo, uma vez NJ pelo 

representante, os direitos serão adquiridos pelo representado, incorporando-se em seu 

patrimônio. 

Temos três espécies de representantes: 

-Legais, a quem a norma jurídica confere poderes para administrar bens 

alheios, como pais em relação aos filhos menores, tutores quanto aos pupilos e 

curadores quanto aos curatelados. 

-Judiciais, os nomeados pelo magistrado para exercer certo cargo no 

foro ou no processo, como o curador de herança jacente, o inventariante, 

administrador de massa falida. Estes são representantes impróprios, tendo em vista que 

não há manifestação de vontade de ambas as partes. 

-Convencionais, se munidos de mandato expresso ou tácito, como os 

procuradores no contrato de mandato. 

Conclui-se então que este novo capítulo introduzido no CC mudou a 

representação, e permitiu duas novas regras: 

a) A possibilidade de anulação de autocontrato (contrato consigo 

mesmo) art 117. Como um exemplo podemos citar a doação de um bem do 

representado para o representante. Tal negócio jurídico pode ser anulado. Não há 

neste NJ erro, como dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores; porém é 

anulável vista que a intenção é diminuir o conflito de interesses do representado e 

representante. 

b) a possibilidade de anulação do contrato quando houver conflito de 

interesses entre representante e representado. Art 119. Se o representante em conflito 

de interesses com o representado fechar um NJ, ele poderá seu declarado anulável 

dentro do prazo de 180 dias, contado da conclusão do ato negocial ou da cessação 

de incapacidade do representado. 

 

Dos elementos acidentais temos: 

Elementos acidentais assim são chamados, pois o ato negocial se perfaz 

sem eles, subsistindo mesmo que não haja sua estipulação. Sua presença é 

dispensável, uma vez que são declarações acessórias da vontade, incorporadas a 

outra, que é a principal. São cláusulas implícitas ou explícitas que se agragam a 

contratos ou testamentos, embora não possam ser apostas em determinados atos 

como casamento, emancipação, na aceitação ou renúncia de herança. 

Condição 

É o elemento acidental dos negócios jurídicos que ora suspende 

(condição suspensiva) ora faz terminar os seus efeitos (condição 

terminativa/resolutiva), pendente do acontecimento de um evento futuro e incerto. 

Art 121 

Para sua configuração é necessária a ocorrência de três requisitos 

essenciais: a) aceitação voluntária, por ser cláusula acessória, se adere com o objetivo 

de modificar a principal e suas consequências naturais; b) futuridade do evento, visto 

que exigirá sempre um fato futuro, do qual o efeito do nj dependerá; c) incerteza do 

acontecimento. 

As condições devem ser possíveis e lícitas, pois fazem parte, obviamente 

do nj. 

 

Quanto à possibilidade e licitude, as condições podem ser: 
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a) Fisicamente impossívei: as condições fisicamente impossíveis são 

aquelas cujo evento futuro e incerto nunca poderá acontecer, como por exemplo o 

mar chegar à Av. Liberdade. 

Dividem-se em duas vertentes: 

a1) Condições ilícitas fisicamente impossíveis e terminativas: 

desconsidera-se somente a condição, permanecendo válido o negócio jurídico. 

b2) Condições fisicamente impossíveis e suspensivas: invalidam todo o 

negócio jurídico. 

 

b) Juridicamente impossíveis são condições contrárias a lei, a moral e 

aos bons costumes, como por exemplo a proibição genérica de não se casar, 

obrigação de seguir determinada religião. Se a cláusula contrária a lei, a moral e aos 

bons costumes for relativamente ilícita, como a de não se casar com alguém de classe 

social inferior, contrair matrimônio com certo indivíduo, cumpre admitir sua licitude, 

pois há uma certa margem de liberdade para a pessoa que tem um determinado 

campo de ação. 

 

As condições perplexas ou contraditórias são aquelas que privam o 

negócio jurídico de seus principais efeitos, como por exemplo a venda de um terreno 

com a condição terminativa de não edificá-lo. São eivadas de obscuridades, 

possibilitando várias interpretações pelas dúvidas suscitadas e pela incoerência de 

seus termos. 

 

 

As condições puramente potestativas são aquelas cujo futuro incerto 

fica exclusivamente ao arbítrio das partes negociantes. Observação: as condições 

meramente potestativas são válidas, pois além da vontade das partes, sofrem 

influência de fatores externos, sendo, pois, lícitas. 

Observações sobre os elementos acidentais do negócio jurídico 

A contagem de prazo nos NJs é feita excluindo-se o dia do começo e 

incluindo-se o dia do vencimento, salvo disposição na lei ou no próprio contrato. 

Se o dia do vencimento do NJ cair no feriado ou no domingo, considera-

se prorrogado até o primeiro dia útil. 

Se um NJ contiver como termo inicial a expressão meado, entende-se 

por dia 15 do mês. 

Os prazos de meses e anos terminam no dia de igual número de início. 

Os prazos marcados em horam contam-se minuto a minuto. 

 

Diferença entre condição suspensiva e termo inicial 

A 1ª diferença é a incerteza da condição e a certeza do termo. 

A 2ª, e por causa disso faz com a que na condição suspensiva haja mera 

expectativa de direito e o NJ pendente de termo inicial já produz direitos adquiridos. 

 

 

Termo 

É o elemento acidental dos negócios jurídicos que ora suspende (termo 

suspensivo), ora faz terminar seus efeitos (termo final), pendente de acontecimento 

futuro e certo. OBS: o intervalo de tempo entre termo inicial e termo final é o prazo. 

 

Encargo 
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Elemento acidental dos NJs que consiste em uma obrigação, que se 

descumprida desfaz os efeitos do NJ. Somente pode ser colocado encargo em 

negócio jurídico gratuito, que, aliás, se transformará em oneroso. A manifestação da 

vntade poderá ser tácita ou expressa. 

 

 

 

Defeitos do NJ 

O fundamental do NJ é a manifestação da vontade, sendo que é esta 

que dá validade ao negócio jurídico. Assim sendo, os casos em que a manifestação 

da vontade não é exposta, são os casos de vício de consentimento, como erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Esses vícios aderem à 

vontade, forçam a deliberação e estabelecem divergência entre a vontade real, ou 

não permitem que esta se forme. 

No caso da simulação (167 do CC), a vontade até funciona 

normalmente, existindo correspondência entre a vontade interna e sua manifestação, 

entretanto ela se desvia da lei; caso este igual à fraude contra credores (art 171 do 

CC). 

 

 

VÍCIOS DE CONSENTIMENTO 

Erro 

O erro é o defeito nos NJ’s que dá falsa idéia da realidade. Se uma das 

partes soubesse da realidade, não teria feito o NJ. “ Erro é um estado da mente que, 

por defeito do conhecimento verdadeiro don estado das coisas, impede uma real 

manifestação da vontade.” 

O tema encontra-se regulado pelos arts 138 a 144 do CC. O erro, para 

viciar a vontade e tornar anulável o negócio jurídico deve ser substanciável, escusável 

e real, no sentido que há que ter fundamento, e que pode ser cometido por qualquer 

pessoa inteligente. Anula-se o negócio jurídico quando a vontade advier de erro que 

poderia ser percebido pela outra pessoa. O erro tem que ser presumível ou possível de 

reconhecimento pelo outro contratante. Uma das partes não pode se beneficiar com 

o erro da outra. 

Erro escusável é aquele justificável, dependendo da pessoa que o 

oferece, p. ex., um técnico não pode se escusar de erro na área de sua 

especialidade. Esse conceito de escusabilidade é elástico, competindo ao juiz analisar 

o nível cultural do agente e suas características. 

Outros autores acreditam que pouco importa se o agente teve ou não 

culpa pelo erro. O importante será perceber se a pessoa a quem se dirigiu a 

declaração de vontade tinha condições de detectar o erro e avisar o declarante de 

sua idéia equivocada. Se era possível a percepção de erro cognoscível pelo 

destinatário da declaração, anulável será o negócio jurídico, por ferir o princípio da 

idoneidade. 

No art 138 tem-se que: são anuláveis os negócios jurídicos, quando as 

declarações da vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido 

por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Fica a 

ressalva de que o contratante que achou erro e promove invalidade do contrato 

pode ser condenado a ressarcir os danos que causar à outra parte por não ter 

procedido com a diligência necessária. 

 

O erro tem que ser substancial quanto: 
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a) á natureza, por ex., uma pessoa acredita estar vendendo uma casa 

enquanto está apenas doando. Uma pessoa acredita estar realizando um negócio 

jurídico, enquanto na verdade está realizando outro. Neste caso não há que se falar 

em acordo de vontades quando uma parte supõe realizar um contrato nominado e o 

consentimento da outra se dirige a contrato de índole diferente.  

b) ao objeto, em sua identidade, isto é, pensar estar comprando A, e 

estar na verdade comprando B. 

Dentro do objeto, podemos ter erro quanto às suas qualidades, como p. 

ex. pensa-se estar comprando um colar de coral e, na verdade, esta comprando um 

de plástico. Há um erro na formação da vontade, que não se conforma à qualidade 

da coisa. 

c) à pessoa, quando se atinge sua indentidade física ou moral. O erro 

sobre identidade ou qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração da 

vontade só anulará o nj se influiu de modo relevante na manifestação da vontade. 

Exemplos: doação remuneratória, ex.: doação para filho e posterior descoberta que 

não é filho. Art 1556: o casamento pode ser anulado por vício da vontade quando 

houve erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Os erros estão no art 1557, I e 

II. Incapacidade generandi não anula casamento (infertilidade) 

d) erro de direito, que tenha influenciado de modo decisivo na 

declaração da vontade, tendo sido o principal ou único motivo da realização do nj. 

 

Erro de Fato é aquele sobre o qual recai a circunstância de fato, isto é, 

sobre qualidades essenciais da pessoa ou objeto.  

Erro de Direito é aquele relativo à existência de uma norma jurídica, 

supondo-se, por exemplo, que ela esta em vigor, quando na verdade foi revogada. O 

agente emite uma declaração de vontade no pressuposto falso que procede 

conforme a lei. Erro de direito e ignorância da lei não se confundem, sendo que o erro 

de direito vicia o consentimento desde que afete a manifestação da vontade em sua 

essência. O erro de direito também consiste no falso conhecimento da lei, na 

compreensão equivocada. Para o erro de direito viciar o nj, não pode ser uma recusa 

à aplicação da norma, mas sim o motivo determiante do nj, em razão do 

desconhecimento de sua existência ou real sentido. Ex.: A exportará uma produto 

para B ocorre que, neste meio tempo, o produto passa a ter a importação ilegal no 

país de B. ex. 2: A adquire de B o lote Y, sendo que a prefeitura proibiu loteamento 

naquela área.  

Erro acidental é concernente ás qualidades secundárias ou acessórias 

da pessoa ou do objeto, não induzindo à anulação do NJ por não incidir sobre 

declaração da vontade, se se puder por seu contexto, identificar a pessoa ou a coisa 

– art 142. Assim, o erro cometido acerca de uma pessoa, se ela é solteira ou casada, 

não anula o NJ se puder identificar a pessoa visada pelo testador. Se há um erro de 

digitação, ou uma leve confusão, o erro é acidental, e não precisa ser anulado, sendo 

que o juiz entende tal erro. Nessa modalidade de erro acidental, entra o erro de 

pesoas e medidas, erro de cálculo, como aquele que diz respeito a errônea fixação 

do valor de um produto. 

 

Erro quanto ao fim colimado (falso motivo) não vicia o nj, a não ser 

quando nele figurar expressamente, sendo sua razão essencial. O erro quanto ao 

motivo subjetivo do nj não é causa de anulabilidade do NJ, pois não é considerado 

um elemento essencial. Deveras, o motivo do NJ é o impulso psíquico que leva alguém 

a efetivá-lo. Já a causa é é a razão objetiva do negócio. O motivo não declarado 

como razão determinante ou condição de que dependa não afetará o ato negocial 
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se houver erro. Art 140. Essa corrente é subjetivista. No caso, se as partes fizeram 

constar no nj falso motivo, tal elemento converte-se em finalidade negocial típica, de 

forma que o seu descumprimento poderá levar à anulabilidade da avença. 

Cabe distinguir novamente que causa é objetiva, é a função 

econômica atribuída ao nj. Motivo é subjetivo, por ser concernente aos fatos que 

levaram alguém a efetivar um negócio. Ex.: numa compra e venda, causa é a troca 

da coisa pelo preço e motivo é a razão pela qual se faz essa troca, como por exemplo 

para presentear alguém. 

Pelo art 141 a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é 

anulável nos mesmos casos em que é a declaração direta, de forma que se alguém 

expressa vontade por carta e esta chega corrompida, o nj pode ser anulado por erro. 

Este equívoco tem que ser considerável para anular o nj. 

No art 144 temos que o erro não prejudica a validade do NJ quando a 

pessoa, a quem a manifestação da vontade se dirige, se oferecer para executá-la em 

conformidade com a vontade real do manifestante. 

Como consequências da anulação do ato negocial por erro, a 

responsabilidade é do que pede a anulação do ato negocial, visto que foi o único 

responsável pela má destinação do mesmo. Tal responsabilidade é INTERESSE 

NEGATIVO. Deveras seria injusto que o vendedor, por exemplo, que não concorreu 

para o erro do adquirente, arcasse com a dupla sanção: anulação do nj e absorção 

do prejuízo pelas importâncias a serem pagas ou restituídas. 

 

 

Dolo 

Emprego de algum expediente ou artifício astucioso para induzir alguém 

a prática de um ato que o prejudica e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro. Tal 

manobra pode  sugerir o falso ou suprimir o verídico mediante mentiras ou omissões. 

Essas manobras maliciosas afetam a manifestação da vontade do agente. 

O erro deriva de um equívoco da própria vítima, sem que a outra parte 

tenha concorrido para isso, enquanto o dolo é intencionalmente provocado na vítima 

pelo autor do dolo ou por terceiro, sendo, portanto, passível de anulação. 

 

Espécies de dolo: 

Dolus bonus: dolo tolerável, não induz anulabilidade. É um 

comportamento lícito e tolerado, consistente em reticências, exageros nas boas 

qualidades, dissimulações de defeitos. É largamente utilizado no comércio e sua 

repressão seria mais prejudicial do que benéfica. Não tem a intenção de prejudicar, 

desde que não venha a prejudicar o consumidor mediante propaganda abusiva. 

Dolus Malus: emprego de manobras astuciosas destinadas a prejudicar 

alguém. Defeito do ato jurídico idôneo a provocar sua anulabilidade, dado que tal 

artifício consegue ludibriar pessoas sensatas e atentas. 

Dolus causam dans contracti ou principal: dá causa ao negócio jurídico, 

sem o qual ele não teria se concluído art 145, acarretando então a anulabilidade de 

negócio. Para que este se dê, é necessário: 

a) que haja intenção de induzir o declarante a praticar o nj, desde que ocorra prejuízo 

para a vítima. 

b) os artifícios fraudulentos sejam graves, aproveitando a quem os alega; 

c) sejam causa determinante da declaração da vontade; 

d) procedam do outro contratante ou sejam deste conhecido, se procedentes de 

terceiros. 
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Dolus incidens ou incidente: leva a vítima a realizar o negócio, porém em 

condições mais onerosas ou menos vantajosas art 146, não afetando sua declaração 

de vontade, embora provoque desvios, não se constituindo vício de consentimento, 

por não influir diretamente na realização do ato, que se teria praticado 

independentemente de artifícios astuciosos. Não acarreta anulação, apenas 

indenização por perdas e danos. Ex.: contratante, usando indexador inadequado 

para atualização do valor do objeto, convence o outro a compra do objeto. Apesar 

do dolo, o nj seria celebrado de qualquer maneira, mas por um preço melhor e mais 

justo. 

 

Dolo positivo: dolo positivo ou comissivo é o artifício astucioso na qual a 

outra parte é levada a contratar, por força de artifícios positivos, afirmações falsas 

sobre a qualidade da coisa. 

 

Dolo negativo ou omissivo é a manobra astuciosa na qual uma das 

partes oculta algum aspecto que o contratante deveria saber e se sabedor não teria 

realizado o negócio jurídico. Para ocorrer este dolo, deve haver: 

a) intenção de induzir o outro contratante a praticar nj; 

b) silêncio sobre uma circunstância ignorada pela outra parte; 

c) causalidade entre omissão e declaração da vontate; 

d) ser a omissão de contratante e não de terceiro (se alguém fizer seguro de vida 

omitindo moléstia grave e vier a falecer meses depois, trata-se de manobra maliciosa 

por omissão. 

 

Dolo de terceiro: para acarretar anulabilidade do nj, exige o 

conhecimento de uma das partes contratantes. Dispõe o artigo 148 do CC que o nj 

pode ser anulado se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter 

conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o nj, o terceiro responderá por 

todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Não basta que uma das partes 

saiba do dolo de terceiro, é necessário que tenha tirado proveito, portanto, deverá 

haver participação do beneficiário na consumação da declaração viciada da 

vontade por conhecimento do vício. Não sendo o dolo conhecido pelo beneficiário, 

dará lugar, por parte da vítima, a uma indenização contra o autor do engano 

intencional. É PRECISO COMPROVAR O CONHECIMENTO, DE UMA DAS PARTES DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL, DAS MAQUINAÇÕES DE TERCEIRO, E MESMO QUE HAJA 

PRESUNÇÃO DESSE CONHECIMENTO, NÃO PODERÁ SER O NEGÓCIO ANULADO, MAS 

TERCEIRO TERÁ RESPONSABILIDADE PELAS PERDAS E DANOS. 

 

Dolo de representante legal (pai, mãe, curador ou tutor; ou mandatário 

ou procurador): não pode ser considerado terceiro, pois, nessa qualidade, age como 

se fosse o próprio representado, sujeitando-o a responsabilidade civil até a 

importância do proveito que tirou do negócio em caso de representação legal, pois, 

se convencional for, o representado responderá solidariamente com o representante 

por perdas e danos (art 149), com ação regressiva contra o representante para 

ressarcir o dano causado, salvo se com este estava mancomunado. Se pai, tutor ou 

curador, representante imposto por lei, agir de má-fé, não seria justo que o 

representado arcasse com as consequências para as quais não concorreu. Se o dolo 

de representante foi a causa determinante da celebração do ato, a vítima tem direito 

à ação de anulação, por se tratar de dolo principal, ensejando ainda, reparação pelo 

dano causado. Se o dolo for acidental, o prejudicado terá entrará com ação de 

perdas e danos, e o representado será responsável apenas pelos limites do proveito 
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que obteve, sendo o representante responsável do remanescente. Lembrando que 

representação convencional é feita por mandados ou procurações, e neste casos é 

que o representado responde solidariamente com o representante. 

 

 Dolo  de ambas as partes: torpeza bilateral, ocorrendo a neutralização 

do delito, porque há compensação entre dois ilícitos, a ninguém cabendo se 

aproveitar do próprio dolo. Ambas as partes devem ter se enganado. Válido será o 

ato negocial. 

 

 

Coação 

Qualquer pressão física ou moral exercida sobre a pessoa, os bens ou a 

honra de um contratante para obrigá-lo ou induzí-lo a efetivar um nj.  

Pode ser física e moral. A física ou vis absoluta é o constrangimento 

corporal que retira toda a capacidade de querer, implicando ausência total de 

consentimento, acarretando na nulidade do ato, não se tratando de vício de 

vontade. A moral ou vis compulsiva atua sobre a vontade da vítima, sem aniquilar-lhe 

o consentimento, pois conserva ela uma relativa liberdade, podendo optar entre a 

realização do negócio que lhe é imposto e o dano com que é ameaçada. A coação 

moral é modalidade de vício de consentimento, pois permite que o coacto emita 

uma vontade, embora maculada, acarretando a anulabilidade do nj. 

Para que a coação moral se configure é necessário que ocorra os 

seguintes elementos: 

-A coação deve ser a causa determinante do nj. Deve haver um nexo 

causal entre o meio intimidativo e o ato realizado pela vítima. 

-A coação deve incutir à vítima um temor justificado, como morte, 

cárcere, desonra, multilação, escândalo. Pelo art 152 compete ao magistrado analisar 

o grau da ameaça, que depende de cada vítima. É necessário que a ameaça se 

refira a prejuízo que infuencie a vontade do coacto a ponto de alterar as suas 

determinações. 

-O temor deve dizer respeito a um dano iminente, suscetível de atingir a 

pessoa da vítima, família ou seus bens. Não se requer que o dano seja atual, já 

presente, nem imediato. O dano deve se mostrar razoavelmente próximo, de modo a 

não ensejar ao coacto tempo de recorrer à autoridade pública. O dano deve ser 

inevitável, e não precisa realizar-se imediatamente, basta que provoque no espírito da 

vítima um temor de intensidade suficiente para conduzí-lo a praticar o nj. A ameaça 

de um mal possível e remoto não implica em anulabilidade do nj. 

-O dano deve ser considerável ou grande, podendo ser moral se a 

ameaça se refere à vida, liberdade, honra ou qualquer pessoa de sua família; ou 

patrimonial se a coação diz respeito aos seus bens. 

-O dano pode atingir pessoa não pertencente a família da vítima, 

hipótese em que o magistrado, analisando as circunstâncias e a relação de 

afetividade decidirá, com equidade, se houve ou não vis compulsiva, art 151. 

Exclui a coação: 

-A ameaça de exercício normal de um direito, isto porque a violência 

deve ser injusta. Se o exercício do direito for anormal, deixa de ser uma excludente, 

constituindo-se abuso do direito e ameaça injusta. 

-Simples temor reverencial, que é o temor de desgostar pai, mãe ou 

pessoas a quem se deve obediência e respeito; é incapaz de viciar o nj desde que 

não seja acompanhado de ameaças ou violências irresistíveis. 
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Pelo artigo 154 do CC, a acoação exercida por terceiro, ainda que dela 

não tenha ciência o contratante, vicia o negócio, causando sua anulabilidade. 

Porém, se a coação exercida por terceiro fosse ou tivesse de ser conhecida pela parte 

a quem aproveitar, esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. 

Subsistirá NJ se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela 

tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as 

perdas e danos que houver causado ao coacto, art 155. 

 

 

Lesão e Estado de Perigo 

A lesão visa proteger o contratante que se encontra em posição de 

inferioridade, ante o prejuízo por ele sofrido na conclusão do contrato comutativo, 

devido à considerável desproporção existente, no momento da efetivação do 

contrato, entre as prestações das duas partes. Defeito dos NJs caracterizado pela 

manifesta desproporção das prestações, gerada por premente necessidade ou 

inexperiência de uma das partes. Tem o lucro exagerado de uma das partes e a 

situação de premente necessidade ou inexperiência da outra parte. Exemplos de 

lesão: a pessoa que, para evitar a falência, desfaz-se de um bem por valor bem 

abaixo da tabela. Se alguma pessoa tirar proveito da necessidade da outra, estar-se-á 

bem próximo da coação e, se se prevalecer da inexperiência de outrem, ter-se-á 

situação bem semelhante ao dolo, por tais razões, poder-se-á incluir a lesão entre os 

vícios de consetimento. Decorre de ato praticado em situação de desigualdade 

volitiva para contratar, punindo cláusula leonina, mesmo sem que se comprove dolo 

de aproveitamento indevido na realização do negócio. É um ato ilícito e requer como 

sanção a nulidade ou reiscindibilidade negocial, veificando-se, para tanto, qual a 

intenção do autor da lesão. 

No novo CC, no artigo 157 caput ocorrerá lesão quando uma pessoa, 

sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obrigar a uma prestaçao 

manifestamente desproporcional ao valor da prestação proposta. 

Não haverá, em caso de lesão, decretação da anulação desse ato 

negocial, se se oferecer, inclusive em juízo, suplemento suficiente para equilibrar as 

prestações, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito (art 157, § 

2º) 

Trata-se de lesão especial ou qualificada a exigência de excesso nas 

vantagens e desvantagens causada pela premência de necessidade ou 

inexperiência de uma das partes, ao efetivar o contrato sem cogitar dolo de 

aproveitamento da parte beneficiada. Sua sanção será a anulabilidade (arts 171, II, 

178, II). A premente necessidade poderia ser a de obter recursos ou o fato de se 

encontrar numa situação inusitada, e a inexperiência não se confunde com erro por 

não advir de desconhecimento ou falso conhecimento da realidade. O inexperiente 

nota a desproporção, mas em razão da falta de experiência da vida, acaba 

concordando irrefletidamente com ela. 

Para ocorrer lesão usurária será necessário requisito: 

-Objetivo, que se dara pelo lucro, pela desproporção das prestações do 

contraentes. 

-Subjetivo, ou seja, de dolo de aproveitamento, ante estado de 

premência de necessidade, de dificuldade econômica, incapacidade patrimonial, 

para honrar compromisso. É importante frisar que a premência de necessidade nem 

sempre está acompanhada a problemas financeiros, pois pode estar ligada à 

impossibilidade, em docerrência do estado em que a pessoa se encontra, de evitar a 

efetivação de um contrato. 
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A lesão especial ou lesão vício dispensa a verificação e a prova do dolo 

da parte que tirou proveito com a lesão, ordenando a anulabilidade do nj lesionário 

ou a possibilidade de complementação contratual, bastando para tanto que haja 

prejuízo (desproporção das prestações – requisito objetivo) e prova da premência de 

necessidade, leviandade ou inexperiência. Esta lesão é objetiva, pois pouco importa 

se o outro contratante tinha idéia das condições da vítima. 

Em suma, a LESÃO HÁ UM GRAVE E SÉRIO PERIGO DE NATUREZA 

PATRIMONIAL. 

 

Estado de Perigo 

Temor de iminente e grave dano moral (direto ou indireto) ou material, 

ou seja, patrimonial indireto à pessoa ou a algum parente seu que compele o 

declarante a concluir contrato, mediante prestação exorbitante. O onerado é levado 

a efetivar negócio excessivamente oneroso em virtude de um risco pessoal que 

diminui sua capacidade de dispor livre e conscientemente. Surge uma dependência 

entre a situação de perigo provocada e o constrangimento capaz de induzir a vítima 

a determinar sua vontade negocial, sem ter plena liberdade e consciência. Elemento 

subjetivo no estado perigo. 

No estado de perigo deve o declarante pensar estar em perigo, 

devendo tal suposição ser de conhecimento da outra parte. Se houver algum risco 

ignorado pela vítima, o estado de perigo não se configurará. Pelo art 156, ter-se-á 

estado de perigo quando alguém, premido  pela necessidade de salvar-se, ou a 

pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 

excessivamente onerosa. Em se tratando de pessoa não pertencente a família, o juiz 

irá avaliar. 

A pessoa em estado de perigo assume comportamento que não teria 

conscientemente. P. ex.: pai que, tendo seu filho sequestrado, paga vultuosa soma de 

resgate vendendo uma casa abaixo do valor de mercado. Neste caso o nj pode ser 

anulado no prazo de 4 anos contado de sua celebração, desde que a outra parte, 

aproveitando-se da situação, tenha conhecimento do dano. 

Para se invalidar o nj decorrente de estado de perigo deve haver nexo 

causal entre o temor da vítima e declaração da outra parte contratante, pois a 

pessoa que, abusando da situação. Se vale de terror alheio para assumir negócio 

excessivamente oneroso não poderá ser  tida como contraente de boa-fé. Caso o 

beneficiado com o NJ oncorde em reduzir a sua vantagem, o NJ não será anulado, 

pela Teoria da Preservação dos Negócios. 

 

 

VÍCIOS SOCIAIS 

 

Simulação 

Declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do 

ostensivamente indicado. Procura-se iludir alguém por meio de uma falsa aparência 

que encobre a verdadeira feição do negócio jurídico. Caracteriza-se pelo intencional 

desacordo entre a vontade interna e a vontade declarada, no sentido de criar, 

aparentemente, um negócio jurídico que, de fato, não existe, ou então, oculta, sob 

determinada aparência, o negócio realmente querido. 

Na simulação a vontade se conforma com a intenção das partes que 

combinam entre si no sentido de manifestá-la de determinado modo, com o escopo 

de prejudicar terceiro que ignora o fato. Apresenta os seguintes caracteres: 

a) é uma falsa declaração bilateral da vontade; 
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b) a vontade exteriorizada diverge da vontade interna ou real, não 

correspondendo à intenção real das partes; 

c) é sempre concertada com a outra parte, sendo, portanto, intencional 

o desacordo entre vontade interna e declarada; 

d) é feita no sentido de iludir terceiro. 

Provoca falsa crença num estado não real, quer enganar sobre a 

existência de uma situação não verdadeira, tornando nulo o negócio (art 167, 1ª 

parte). Procura aparentar o que não existe. 

O NJ dissimulado  oculta ao conhecimento de alguém uma situação 

existente, pretendendo, portanto, incutir no espírito de alguém a inexistência de uma 

situação real. A simulação é aparente e falsa, a dissimulação é verdadeira e oculta. 

Art 167: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 

dissimulou, se válido for na substância e na forma. 

§ 1º: Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

I- aparentemente conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas 

daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; 

II- Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não 

verdadeira; 

III- os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. 

§ 2º Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé, em face dos 

contraentes do negócio jurídico simulado. – Princípio da conservação dos negócios 

jurídicos. 

O negócio simulado tem por objetivo encobrir outro de natureza diversa, 

uma vez que op agente, ao declarar a sua vontade, vista à produção de efeito 

jurídico, embora muito diferente do que resultaria do negócio por ele praticado. 

“Quer-se o que não aparece e não se quer o que aparece”. 

A simulação pode ser relativa subjetiva, quando a parte contratante 

não é o indivíduo que irá tirar proveito da situação. É a interposição fictícia de pessoa 

no negócio verdadeiro, de sorte que, no contrato, aparece pessoa diversa da 

contratante real. A simulação relativa objetiva diz respeito ao objeto do nj ou aos 

elementos contratuais. 

A prova da simulação é difícil, pois deve se demonstrar que há um 

negócio aparente, que esconde ou não outro ato negocial, por isso é facultado ao 

magistrado o uso de outros meios de prova, como a comprovação de amizade íntima 

entre os contraentes, falta de possibilidade financeira do adquirente, o fato do 

adquirente não tem lançado a aquisição no IR. 

 

 

Fraude Contra Credores 

É o vício social caracterizado pela dipalpidação patrimonial de um 

devedor em prejuízo do seu credor. 

Convém esclarecer que a insolvência ocorre quando o montante das 

dívidas excede o valor dos bens do devedor. 

Elementos caracterizadores: 

-Somente se caracteriza quando o devedor dilapida o seu patrimônio 

em prejuízo do credor. Se se tratasse de pessoa jurídica, diria-se falência. 

a) Elemento Objetivo: Eventus Damni – é o estado de insolvência do 

devedor com a prática do NJ. Normalmente ele pratica com outros doações, NJs 

gratuitos. 

b) Elemento subjetivo: coisilium fraudis é a má fé do devedor para 

prejudicar seu credor. 
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-Cinco hipóteses caracterizadoras da fraude contra credores 

a) atos de alienação gratuita de bens: doações, renúncia à herança, 

etc. 

b) atos de remissão de dívidas: o devedos insolvente dá quitação aos 

seus credores. 

c) Ato de pagamento antecipado de dívida não vencida. O devedor 

deve primeiramente saldar os seus débitos vencidos, e, portanto, exigíveis. 

d) Concessão de garantia real a credor quirografário: quirografário é o 

credor sem garantia de pagamento; a fraude consiste em privilegiar um ou mais 

credores em detrimento dos demais quirografários. Exemplo de credores preferenciais: 

credor hipotecário, credor pignoratício, credor fiduciário. Os credores quirografários 

poderão anular tais NJs se já o eram ao tempo destes. Os credores com garantia real 

não poderão reclamar anulação, porque encontrarão no ônus real (penhor, 

hipoteca), a segurança do seu reembolso, salvo se a garantia se tornar insuficiente 

para satisfazer seu crédito. 

Nas quatro hipóteses acima a má fé é presumida, não há necessidade 

de se provar o concilium fraudis. 

e) Ato de alienação onerosa de bens: compra e venda. Neste caso a 

má fé deve ser provada. Tal ato se dará: 1º Caso: quando a insolvência do devedor 

for notória (títulos protestados, nome no SPC-Serasa, quando se tratar de uma pessoa 

pública). 2º Caso: Quando houver motivos para o comprador conhecer a insolvência 

do devedor. (NJ entre parentes consanguíneos ou afins, NJ entre amigos, NJ por preço 

irrisório etc). 

Quando o terceiro estiver completamente de boa fé, não sendo o caso 

dos exemplos acima citados, o NJ permanece sem ser anulado. 

A Fraude Contra Credores, que vicia o NJ de simples anulabilidade é 

somente revogável por ação pauliana ou revocatória. 

 

 

Fraude à Execução 

Consiste na prática de atos de dilapidação patrimonial pelo devedor 

quando, já existe contra ele, ação judicial capaz de torná-lo insolvente. 

A partir de que momento se considera que corre contra o devedor uma 

ação? R.: a jurisprudência dominante entende que ocorre a ação a partir da citação 

do réu, uma vez que a partir desse momento que a relação jurídica processual se 

completa. A minoria considera a partir da distribuição da ação. 

 

Principais diferenças entre Fraude contra Credores e Fraude à Execução 

1) a Fraude contra Credores é um instituto de direito material, ou seja, 

direito civil, uma vez que a relação jurídica fraudada é entre particulares. Jã na Fraude 

à Execução o instituto é de direito processual, e o Estado/Poder Judiciário participa da 

relação fraudada. 

 

2) Na Fraude contra Credores será necessário propor uma ação própria 

para anular o NJ fraudulento, sendo esta a ação anulatória, revocatória ou pauliana. 

Na Fraude à Execução não há necessidade de ação autônoma, pois já existe uma 

ação em andamento e a fraude é declarada nesta ação. 
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3 Na Fraude contra Credores o NJ fraudulento é anulável, enquanto que 

na Fraude à Execução o NJ fraudulento é ineficaz em relação ao autor da ação. 

 

 

Sistema de Invalidades do Direito Civil Brasileiro 

O Nj é nulo desde o dia de sua celebração. A nulidade, no CC de 16 

chamava-se nulidade absoluta, enquanto que a anulabilidade era a nulidade 

relativa. 

O ?NJ anulável e a sua invalidade serão considerados após a sentença. 

O sistema de invalidades previsto no CC não faz a previsão da 

inexistência dos NJ; porém a doutrina e a jurisprudência contemplam o NJ inexistente 

nos casos onde não houver manifestação da vontade, como por exemplo nos casos 

de coação física e nos casos de reserva mental. 

As nulidades estão previstas nos artigos 166 e 167 do CC, tratam-se de 

nulidades genéricas. Isto porque a Parte Especial do Código Civil contempla outras 

várias hipóteses de Nulidades específicas. 

As anulabilidades estão previstas no artigo 171 do CC, também de forma 

genérica. Isso porque na Parte Especial há outros vários casos de anulabilidades 

específicas. 

 

Diferenças entre nulidades e anulabilidades 

- A primeira diferença se refere quanto às pessoas que podem alegar 

invalidades: No caso das nulidades, qualquer pessoa pode alegar invalidade, o MP e 

até o juiz  ex officio (exceção de jurisdição – o juiz pode se manifestar se ficar provada 

a nulidade no processo), uma vez reconhecida em processo em andamento e 

aprovada – art 168. No caso das anulabilidades, somente o prejudicado com o ng é 

que pode alegá-las. 

 

- A segunda diferença se diz quanto aos efeitos das senteças judiciais. 

No caso das nulidades a sentença é declaratória, que possui o efeito retroativo, para 

invalidar o NJ desde a data de sua celebração – Ex tunc (tudo é cancelado, 

retroage). No caso das anulabilidades, a sentença é desconstitutiva, ou seja, o NJ é 

considerado inválido a partir da sentença, sem efeito retroativo. Ex nunc. 

-A terceira e última diferença refere-se à possibilidade de ratificação do 

NJ inválido. No caso das nulidades, o NJ nunca poderá ser sanado (confirmado), quer 

expressa, quer tacitamente. Vale lembrar que não há prazo para o exercício do direito 

de ação na nulidade. É imprescritível. 
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No caso das anulabilidades o NJ inválido pode ser ratificado, tanto 

expressa quanto tacitamente. Neste último caso pelo decurso do prazo de quatro 

anos para ação ou pela prática de atos que importem a aceitação do vício. 

As nulidades podem ser previstas indiretamente com expressões como: 

“não pode”, “não vale”, “é proibido”, “é vedado” etc. 

São anuláveis os NJs: 

-por incapacidade relativa do agente; 

-por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou 

fraude contra credores. Art 171. 

De acordo com o artigo 177 a anulabilidade não tem efeito antes de 

julgada por sentença nem se pronuncia de ofício, só os interessados a podem alegar. 

E aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou 

indivisibilidade. 

Pelo artigo 178 é de quatro anos o prazo de decadência para preitear-

se a anulação do NJ, contado: 

I – no caso da coação, no dia em que ela cessar; 

II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão 

do dia em que se realizou o negócio jurídico. 

III – no de atos de incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. 

 

 

Ato Ilícito 
Atos ilícitos no Direito Civil não são típicos. A lei não descreve condutas. 

 

Conceito de Ato ilícito 

Éo fato jurídico humano que consiste em um comportamento ativo ou 

omissivo que, violando um direito, causa dano a outrem, material ou moral. 

 

Elementos do Ato Ilícito (responsabilidade civil subjetiva) 

-Conduta: ação ou omissão 

-Resultado: dano ou prejuízo (causo-lhe um dano, você sofre um 

prejuízo). 

-Nexo de Causalidade: nexo causal ou nexo etiológico 

-Elemento Subjetivo da conduta: dolo ou culpa 

 

A conduta por omissão é o não fazer o que se deveria por força da lei. 

O resultado, dano, ou prejuízo se divide em material (danos emergentes, 

lucros cessantes) e moral.  Exemplo de dano materal com lucro cessante: batida de 

carro com taxista, na qual o carro fica parado para se concertar o dano – lucro 

cessante. 
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O Dano moral é todo dano que é patrimonial, sempre que um prejuízo 

possa ser mensurado imediatamente não se trata de sano moral. Dano moral ocorre 

quando houver o rompimento da normalidade psíquica de alguém, e isso varia de 

cada pessoa. Não é qualquer mero dissabor que gera dano moral. 

A conduta dolosa é aquela intencional, proposital, também chamada 

de conduta voluntária. 

A conduta culposa é a falta do dever de cuidado, através de três 

modalidades: imprudência, imperícia e negligência. Nesta modalidade de conduta o 

agente não quer produzir resultado, porém age com falta de cuidado. Negligência é 

fazer menos do que aquilo que deveria ser feito. Imprudência é fazer mais do que 

deveria. Imperícia é a culpa técnica, a falha do profissional. 

 

Lei 8.009 de 1990 – artigo 3º 

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, 
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: 

I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições 
previdenciárias; 

II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no 
limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; 

III -- pelo credor de pensão alimentícia; 

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel 
familiar; 

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade 
familiar; 

VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a 
ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. 

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 

Penhora é o ato processual de constrição de bens. Somente ocorre nos 

processor, sendo diferente de emprenhar. 

O conceito de família compreende união estável, laço parental e até 

uma pessoa que vive só. Tal conceito, para efeito de proteção da lei é amplo, 

abrangendo não só aquela formada pelo casamento, como também aquela 

formada pela união estável heterossexual e homossexual, aquela formada por 

ascendentes e colaterais e aquela formada até por uma pessoa que vive só. 

Dentro de um processo, um bem imóvel próprio não pode ser 

penhorado. Bens móveis não são emprenhados como garantia. Bem imóvel como 

casa é hipotecada. 

A impenhorabilidade, que é a impossibilidade que o imóvel seja 

apreendido em processo, pode ser alegada em qualquer tipo de processo, referente 

a qualquer dívida, salvo se: 

a) para cobrança de créditos trabalhistas de funcionários do próprio 

imóvel. 

b) Para cobrança do credor que financiou a compra ou construção do 

imóvel. 

c) Para pagamento do credor de pensão alimentícia. 
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d) Para pagamento de débitos tributários, de tributos referentes ao 

próprio imóvel. 

e) Para pagamento do credor hipotecário. 

f) Para pagamento dos reflexos de condenação criminal. 

g) Para pagamento de obrigação resultante de fiança em contrato de 

locação imobiliária. 


