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Negócio Jurídico (continuação) 

Requisitos de validade (artigo 104, CC/02)1: adjetivando os elementos da existência. 

· Agente capaz; 
· Objeto lícito, possível e determinado, determinável; 
· Forma prevista e não defesa em lei; 
· Inexistência de defeito (vício) no negócio jurídico. 

 

Defeitos do Negócio Jurídico 

 

1. Vícios da vontade (artigo 171)2: contaminam o consentimento do agente. A 
consequência jurídica é igual para todos os vícios, qual seja, ANULABILIDADE, no 
prazo de 4 (quatro) anos, contados da conclusão da celebração e no caso da coação, o 
mesmo prazo é contado a partir da sua cessação: 
 

· Erro; 
· Dolo; 
· Coação; 
· Lesão. 

 

2. Vício Social: prejudica a sociedade e a terceiros, em razão da negociação feita. 
· Fraude contra credores. 

Observação: em relação à simulação, este não gera mais anulabilidade e sim nulidade. 
Atualmente, a simulação está prevista nas causas de nulidade, previsto no artigo 167 do 
CC/20023. 

                                                             
1 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
 
2 Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 
I - por incapacidade relativa do agente; 
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 
 
3 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 - aparentarem 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. 
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ERRO: é a noção falsa sobre pessoa ou coisa. 

· Erro substancial: recai sobre qualidade essencial da pessoa ou coisa (artigo 139)4. 
Somente esse erro gera NULIDADE. Exemplo: compra de uma estátua de resina, 
achando ser de marfim. Artigo 1385: quem seria a pessoa de diligência normal? A 
parte que vendeu a estátua, por exemplo, teria condições de perceber que o 
comprador estava caindo em erro, em razão do dever da informação e o princípio da 
boa-fé objetiva. Dessa forma, se o vendedor tinha condições de constatar o erro, o 
negócio jurídico é anulável, caso contrário, o negócio válido. 
Vide o Enunciado n. 12 do CJF6. 
 

· Erro acidental: recai sobre uma qualidade secundária. Exemplo: compra de uma 
casa em que se presumiu que tivesse 7 janelas, mas, na verdade, tem 6 janelas. O 
problema é resolvido mediante ação indenizadora, pois o negócio existe. 

DOLO: não assume a mesma concepção do dolo no âmbito da responsabilidade civil. Aqui, a 
acepção de dolo é um artifício astucioso usado para enganar a outra parte. 

Observação: o ERRO (ocorre sozinho, de forma espontânea) é diferente de DOLO (é o erro 
induzido). 

· Dolo principal (dolo causam): é a causa determinante da celebração do negócio 
jurídico. Se soubesse, não celebraria o negócio. Acarreta a anulabilidade, com prazo 
de 4 anos, a partir da celebração. 

· Dolo acidental (dolo incidens): faz com que a outra parte realize o negócio 
jurídico desejável, em condição desfavorável. O dolo acidental não contamina a 
vontade, pois a pessoa quer celebrar o negócio, o qual se realiza em condições 
desfavoráveis. Resolve-se com perdas e danos. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 
4 Art. 139. O erro é substancial quando: 
I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; 
II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que 
tenha influído nesta de modo relevante; 
III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. 
 
5 Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial 
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio 
 
6 12 – Art. 138: na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o 
princípio da confiança. 
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CLASSIFICAÇÃO SECUNDÁRIA: 

 

· Dolo bonus: dolo bom, em que não há a intenção de prejudicar. Há um exagero de 
qualidade. Se for dolo principal, anula o negócio e se for dolo acidental, se resolve com 
perdas e danos. 

· Dolo malus: é o mais frequente. Aquele que objetiva prejudicar o outro. Se incidir no 
dolo principal, acarreta a nulidade do negócio, se for incidental, também resolve-se com 
perdas e danos. 

· Dolo positivo (comissivo): atuação comissiva da parte. O artifício astucioso, que 
consiste em uma ação. 

· Dolo negativo (dolo por omissão): consiste numa emissão de informação importante 
ao negócio jurídico. 
Observação: no erro, o fato que o enseja ocorre APÓS a realização do negócio. Já no 
dolo (causam), a informação seria essencial para realizar ou não o negócio jurídico, ou 
seja, antes da celebração. 

· Dolo proveniente de terceiro (artigo 148, CC/02)7: é praticado por terceiro, que nada 
tem a ver com o negócio jurídico. Exemplo: compra e venda de carro. Antes da compra, 
o carro é levado ao mecânico, o qual mente sobre o estado do carro. Nesse caso, se o 
vendedor não sabia da mentira, resolver-se-á com perdas e danos contra o terceiro, o 
mecânico. Se o vendedor sabia da mentira, torna-se caso de anulação do negócio. Aqui 
também incide a teoria da confiança. 

· Dolo enantiomórfico: dolo praticado pelas duas partes. O CC/02 o chama de dolo 
bilateral. Este dolo não anula e não permite pleitear perdas e danos. 
 

COAÇÃO: é a pressão física ou moral, que impede a realização da manifestação de vontade. 

· Vis absoluta: é a pressão física, acarretando a inexistência do negócio jurídico. 
Exemplo: revólver na cabeça. 

· Vis compulsiva: é a violência moral. Exemplo: chantagem. 

Observação: dois casos passíveis de anulabilidade, com prazo de arguição de 4 anos. 

 

CARACTERÍSTICAS DA COAÇÃO:  

· A coação tem que gerar medo; 
· A coação deve levar em conta: sexo, idade, saúde e temperamento; 
· O medo, na coação, deve se referir a própria pessoa, sua família ou seus bens. 

                                                             
7 Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele 
tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro 
responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. 
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Observação: O parágrafo único do artigo 151 do CC/028: se envolver pessoa não 
pertencente à família, o juiz decidirá se houve, ou não, a coação. 
 
Atenção: não confundir a coação com o temor reverencial (respeito) ou exercício 
regular do direito. Exemplo: ajuizar ação de cobrança não é coação. 
 
A coação pode vir de terceiro. Nesse caso, o art. 154 do CC9 adota a “Teoria da 
Confiança”, pois se a pessoa favorecida pela coação tiver ou devesse ter conhecimento 
da sua existência, o ato é anulável, respondendo solidariamente por perdas e danos a 
parte favorecida e do terceiro (trata-se de um exemplo de solidariedade legal, prevista 
no art. 265 do CC10). Mas, se a parte favorecida com a coação dela não sabia, o negócio 
é válido, mas o terceiro responderá por perdas e danos. 
 

ESTADO DE PERIGO (artigo 156, CC/02)11: alguém assume a obrigação excessivamente 
onerosa para salvar a si ou alguém da família de um grave dano conhecido pela outra parte. 
Exemplo: a venda de um remédio que custa R$ 10,00, mas é cobrado R$ 2.000,00 em centro 
cirúrgico. Se o caso envolver pessoa não pertencente à família, o juiz determinará se houve ou 
não estado de perigo. 

 

LESÃO (artigo 157, CC/02)12: ocorre quando uma pessoa se obriga a uma prestação 
desproporcional (conceito de sinalagma: prestação e contraprestação vertida de 
proporcionalidade). Exige 2 requisitos: 

· Objetivo: prestação desproporcional; 
· Subjetivo: inexperiência ou necessidade. 

Vide o Enunciado n. 290 do CJF:  
                                                             
8 Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de 
dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. 
Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas 
circunstâncias, decidirá se houve coação. 
 
9 Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a 
parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. 
 
10 Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
 
11 Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de 
sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. 
Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as 
circunstâncias. 
 
12 Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a 
prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 
§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o 
negócio jurídico. 
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 
concordar com a redução do proveito. 
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“290 – Art. 157. A lesão acarretará a anulação do negócio jurídico quando verificada, na 
formação deste, a desproporção manifesta entre as prestações assumidas pelas partes, não se 
presumindo a premente necessidade ou a inexperiência do lesado.”. 

Exemplo: um dependente químico vende uma TV de LCD por R$ 100,00. Verifica-se a 
necessidade e a desproporcionalidade. O negócio é anulável pelo prazo de 4 anos. 

Artigo 157, § 2º: não será anulável o negócio se a outra parte oferece o montante suplente antes 
de anular, em razão do princípio da Conservação do Negócio Jurídico. 

Enunciado n. 149 e n. 291 do CJF: 

“149 – Art. 157: Em atenção ao princípio da conservação dos contratos, a verificação da lesão 
deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial do negócio jurídico e não à sua 
anulação, sendo dever do magistrado incitar os contratantes a seguir as regras do art. 157, § 2º, 
do Código Civil de 2002.”. 

“291 – Art. 157. Nas hipóteses de lesão previstas no art. 157 do Código Civil, pode o lesionado 
optar por não pleitear a anulação do negócio jurídico, deduzindo, desde logo, pretensão com 
vista à revisão judicial do negócio por meio da redução do proveito do lesionador ou do 
complemento do preço.”. 

Enunciado n. 148 do CJF:  

“148 – Art. 156: Ao “estado de perigo” (art. 156) aplica-se, por analogia, o disposto no § 2º do 
art. 157.”. 

Enunciado n. 150 do CJF: na lesão não se exige dolo de aproveitamento (a pessoa é incitada a 
se aproveitar da necessidade do outro). O referido enunciado menciona que independe se há ou 
não lesão esse dolo, sendo passível de anulação pelo prazo de 4 anos, a contar da celebração do 
negócio jurídico. 

 

FRAUDE CONTRA CREDORES (vício social): é uma prática maliciosa para tornar o 
devedor insolvente (artigo 955 e 391, CC)13. Ordem de preferência na insolvência: 

1º: crédito real: garantido por penhor, hipoteca ou anticrese; 

2º: crédito pessoal, são 2: 

Privilegiado: especial (exemplo: art. 964)14 e o geral (exemplo: art. 965)15; 

                                                             
13 Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
Art. 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância dos bens do 
devedor. 
14 Art. 964. Têm privilégio especial: 
I - sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e 
liquidação; 
II - sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento; 
III - sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis; 
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Simples (quirografário) 

O crédito pessoal pode ser privilegiado ou simples. O crédito pessoal privilegiado tem 
preferência sobre o crédito pessoal simples (que é crédito quirografário). Os créditos 
privilegiados se dividem em especial e geral. O crédito privilegiado especial (art. 964 do CC) 
tem preferência sobre o crédito privilegiado geral (art. 965 do CC). 

 

ELEMENTOS DA FRAUDE CONTRA CREDORES: 

· Consilium Fraudis: é elemento subjetivo, caracterizado pelo propósito de fraudar. 
Incide em negócio gratuito.  
Observação: Concilium Fraudis (grafia com C) é o conluio, não sendo exigido para a 
configuração da fraude contra credores. 

· Scientia Fraudis (ciência da fraude): aplica-se somente em negócio oneroso, pois 
nos gratuitos é presumida. 

· Eventus Damni: é o elemento objetivo, caracterizado pelo prejuízo causado aos 
credores, em razão da alienação de um determinado bem. Incide em negócio jurídico 
gratuito. 
 

Artigo 160, § único16: Constata-se o Princípio da Conservação do Negócio Jurídico: Regresso 
do dinheiro para conservar o negócio jurídico, evitando a anulação do mesmo. 

                                                                                                                                                                                   
IV - sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas, ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, 
dinheiro, ou serviços para a sua edificação, reconstrução, ou melhoramento; 
V - sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura, ou à colheita; 
VI - sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às 
prestações do ano corrente e do anterior; 
VII - sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela, ou seus legítimos representantes, pelo 
crédito fundado contra aquele no contrato da edição; 
VIII - sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com o seu trabalho, e precipuamente a quaisquer 
outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola, quanto à dívida dos seus salários. 
 
15 Art. 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor: 
I - o crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar; 
II - o crédito por custas judiciais, ou por despesas com a arrecadação e liquidação da massa; 
III - o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se foram moderadas; 
IV - o crédito por despesas com a doença de que faleceu o devedor, no semestre anterior à sua morte; 
V - o crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família, no trimestre anterior ao 
falecimento; 
VI - o crédito pelos impostos devidos à Fazenda Pública, no ano corrente e no anterior; 
VII - o crédito pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor, nos seus derradeiros seis meses de 
vida; 
VIII - os demais créditos de privilégio geral. 
 
16 Art. 160. 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.Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes 
corresponda ao valor real. 
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 Muito embora essa ação tenha cunho anulatório, com prazo de 4 anos, contados a partir 
da celebração do negócio jurídico, chama-se de AÇÃO PAULIANA (Ação Revocatória – o 
mesmo nome para a ação em sede do processo de falência). 

 A legitimidade ativa da ação pauliana é do credor quirografário, por que se for credor 
com garantia real, deve executar o título e não ajuizar a ação pauliana. Exceção: quando o valor 
da garantia for menor que a obrigação, pode ajuizar a ação pauliana da diferença de valores. 

Artigo 158, § 2º17: o autor da ação pauliana deve ser credor antes do ato fraudulento. 

Artigo 158, § 1º: dispensa a renúncia da garantia real para a propositura da ação pauliana. 

 Dessa forma, mesmo o credor tendo garantia real, pode ajuizar ação pauliana, sem 
precisar renunciar a mencionada garantia. Em razão disso, foi aprovado o Enunciado n. 151 no 
CJF18. 

 Como se estabelece o status de credor do referido artigo? No momento em que o 
credor tenha um título exigível. 

Vide o Enunciado n. 292 do CJF (passível de cancelamento)19. O professor considera 
temeroso, tendo em vista que determina o surgimento do credor apenas com a causa que lhe dá 
origem, que normalmente ocorre antes mesmo da propositura da ação, prejudicando o terceiro 
de boa-fé, que adquiriu os bens do futuro devedor, mediante as certidões negativas apresentadas 
por este, restando o negócio jurídico regular, não se podendo falar em fraude contra credores. 

 Em relação à legitimidade passiva, são do devedor insolvente, o adquirente do bem 
(ocorrerá a perda da coisa pela evicção) e o terceiro que agiram de má-fé, ou seja, acorrerá um 
litisconsórcio passivo necessário. 

 

SIMULAÇÃO: ocorre uma declaração enganosa da vontade. Esta tem por objeto, produzir 
efeito diverso do indicado. 

Há duas espécies: 

· Absoluta: há uma declaração de vontade, sem o desejo de produzir o efeito jurídico.  
 

·  Relativa: se pratica um negócio jurídico para esconder outro, havendo o conluio. Aqui 
ocorrem dois negócios: 

                                                             
17 Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já 
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores 
quirografários, como lesivos dos seus direitos. 
§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. 
§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. 
 
18 151 – Art. 158: O ajuizamento da ação pauliana pelo credor com garantia real (art. 158, § 1º) prescinde de prévio 
reconhecimento judicial da insuficiência da garantia. 
 
19 292 — Art. 158. Para os efeitos do art. 158, § 2º, a anterioridade do crédito é determinada pela causa que lhe dá 
origem, independentemente de seu reconhecimento por decisão judicial. 
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O negócio simulado: aquele que aparece para o mundo. Exemplo 1: compra e venda 
para a amante pode! Exemplo 2: compra e venda de um imóvel pelo valor venal do 
bem. 
O negócio dissimulado: é aquele pretendido pelas partes. Exemplo 1: doação para a 
amante não pode (artigo 550 do CC/2002)20. Exemplo 2: compra e venda de um imóvel 
pelo valor real do bem. 
 
No primeiro exemplo, aparece para o mundo a compra e venda para o amante, a qual 
está escondendo a doação para o amante, tendo em vista que este não paga nenhum 
valor, assim como no segundo exemplo, o qual aparece para o mundo a compra e venda 
de um imóvel por um montante menor, com o intuito de diminuir o valor do imposto a 
ser calculado, em razão do negócio jurídico efetuado. 
 
O negócio jurídico simulado é SEMPRE nulo. Enquanto que o negócio jurídico 
dissimulado, se o ordenamento jurídico o aceitar, este será válido, ocorrendo o 
fenômeno da EXTRAVERSÃO (entrada do negócio jurídico dissimulado no 
ordenamento jurídico), caso contrário, este será NULO. 
 
Vide o Enunciado n. 152 do CJF: toda a simulação, inclusive a inconsciente, é 
passível de invalidação. 
 
Enunciado n. 294 do CJF: a simulação por ser alegada por qualquer uma das partes, 
contra a outra. A justificativa é a violação à ordem publica. 

 

ATO NULO  

· FERE PRECEITO DE ORDEM PÚBLICA; 
· DECLARADA DE OFÍCIO; 
· AÇÃO DECLARATÓRIA; 
· PESSOAS INTERESSADAS DEVEM PROVAR; 
· IMPRESCRITÍVEL; 
· EFEITO EX TUNC; 
· NÃO ADMITE CONFIRMAÇÃO (NÃO TEM CONSERTO); 
· Artigo 170 do CC/200221: Objeto de conversão, são 2 espécies: 

 
SUBSTANCIAL: altera-se a substância. Converte-se o negócio jurídico nulo 
em outro diferente, porém, próximo. Exemplo: compra e venda de bem imóvel 
com valor superior a 30 salários mínimos (obrigatoriedade do registro de 
imóveis), no entanto, não foi procedido o registro, assim, um negócio nulo. 

                                                             
20 Art. 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus 
herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. 
21 Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que 
visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. 
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Dessa forma, o negócio foi convertido em promessa de compra e venda, o qual 
não possui a necessidade de registro. 
 
FORMAL: preserva-se a substância, alterando-se a forma. Exemplo: 
testamento público nulo convertido em testamento particular. 

 

ATO ANULÁVEL: 

· FERE PRECEITO DE ORDEM PRIVADA; 
· JUIZ NÃO AGE DE OFÍCIO; 
· AÇÃO ANULATÓRIA; 
· EFEITO EX NUNC; 
· ADMITE CONFIRMAÇÃO (DÁ PRA CONSERTAR). 


