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Resumo
A estrutura do negócio jurídico tem sua premissa definida no artigo 104 do Código 
Civil, exigindo agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, além da forma 
prevista ou, ao menos, não proibida por lei. Pois muito bem, através desses elemen-
tos pode ser avaliada a intenção humana como elemento subjetivo que exterioriza 
a autonomia da vontade. Acontece que, esta estrutura pode estar contaminada por 
alguma imperfeição que torna o ato eivado de vício. Tal imperfeição pode trazer 
defeitos mais graves que podem ser insanáveis quando estão no plano da invali-
dade absoluta, ou apenas por vícios menos grave, trazendo como consequências 
uma invalidade relativa. Na primeira hipótese, ocorre nulidade do negócio jurídico, 
enquanto a segunda trata apenas da anulabilidade. Apesar do legislador trazer con-
sequências insanáveis como sanção do negócio jurídico nulo, o mesmo Código traz 
uma hipótese em que esses efeitos não atingirão o terceiro de boa-fé, conforme 
preceitua o parágrafo único do artigo 1.242 do CC, combinado como o parágrafo 5º 
do artigo 214 da Lei de Registros Públicos 
Palavras-chave:  Negócio jurídico. Nulidade. Validade.

Abstract:
The structure of the legal business has its premise defined in article 104 of the Civil 
Code, requiring a capable agent, a lawful, possible and determined object, in addi-
tion to the form provided for or, at least, not prohibited by law. Very well, through 
these elements, human intention can be evaluated as a subjective element that 
externalizes the autonomy of the will. It turns out that this structure may be con-
taminated by some imperfection that makes the act fraught with addiction. Such 
imperfection can bring more serious defects that can be incurable when they are 
on the plane of absolute invalidity, or only due to less serious defects, bringing as 
consequences a relative invalidity. In the first case, the legal transaction is null and 
void, while the second deals only with annulment. Although the legislator brings 
irremediable consequences as a sanction of the null legal transaction, the same 
Code brings a hypothesis in which these effects will not reach the third party in 
good faith, as stipulated in the sole paragraph of article 1,242 of the CC, combined 
with paragraph 5 of article 214 of the Public Records Act
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A estrutura do negócio jurídico tem sua premissa definida 
no artigo 104, do Código Civil, exigindo agente capaz, objeto lícito, 
possível e determinado, além da forma prevista ou, ao menos, não 
proibida por lei. Pois muito bem, através desses elementos pode ser 
avaliada a intenção humana como elemento subjetivo que exterioriza 
a autonomia da vontade. 

Acontece que esta estrutura pode estar contaminada por algu-
ma imperfeição que torna o ato eivado de vício. Tal imperfeição pode 
trazer defeitos mais graves que podem ser insanáveis quando estão 
no plano da invalidade absoluta, ou apenas por vícios menos graves, 
trazendo como consequências uma invalidade relativa. Na primeira 
hipótese, ocorre nulidade do negócio jurídico, enquanto na segunda 
trata-se apenas da anulabilidade. 

Nota-se que a nulidade pode ser absoluta ou relativa, confor-
me se depara com a precariedade dos elementos do negócio jurídico. 
Isso porque existe um interesse social para a proteção dos preceitos 
de ordem pública.

Já a nulidade relativa atinge apenas o interesse privado, podendo 
ser invocada por aqueles atingidos por seus efeitos, enquanto a nulida-
de absoluta afeta a toda a sociedade, e por esta razão, pode ser alegada 
por qualquer cidadão, seja com interesse jurídico direto ou não.

Apesar do legislador trazer consequências insanáveis como 
sanção do negócio jurídico nulo, o mesmo Código traz uma hipóte-
se em que esses efeitos não atingirão o terceiro de boa-fé, conforme 
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 ]  preceitua o parágrafo único do artigo 1.242 do CC, combinado como 

o parágrafo 5º do artigo 214 da Lei de Registros Públicos.

O capítulo busca demonstrar uma hipótese provável onde uma 
nulidade absoluta poderá ser convalidada em nosso ordenamento ju-
rídico, traduzindo uma certa contradição da própria norma da parte 
geral do Código Civil, o que será demonstrado adiante.

Gonçalves explica que os vícios de consentimento, por exem-
plo, traduzem apenas em anulabilidade do negócio jurídico, poden-
do, nesse sentido, ser convalidado posteriormente. O que acontece, 
verbi gratia, quando um menor relativamente capaz completa sua ca-
pacidade civil a posteriori, ocasionando a validade do ato.

Entretanto, o que se sabe do negócio nulo é que o mesmo não 
pode gerar efeitos, exatamente por seus defeitos graves, insanáveis, 
pelo menos, em regra.

Tartuce ensina com maestria que, apesar da lei não mencionar 
algo sobre a inexistência do ato ou negócio jurídico, a doutrina e a 
jurisprudência dão a este o mesmo tratamento de que é dispensado 
para o negócio nulo.

Significa afirmar que, assim como o ato nulo, o ato inexistente 
também não gera nenhum efeito jurídico, eis que eivado de vício que 
não permite a convalidação.

Bdine Junior define que não são todos os autores que aceitam 
a teoria da existência, eis que entendem ser desnecessária a definição 
da inexistência do ato. 

O mesmo autor afirma que, inexistente é aquele ato que não 
reúne elementos de fatos supostos por sua natureza ou objeto, deven-
do ser considerados ineficazes assim como os atos nulos.

Nessa perspectiva, serão apresentados os elementos que estru-
turam o negócio jurídico, analisando sua validade e eficácia, para, 
ao final, apresentar uma possibilidade em que mesmo inexistente, 
haverá efeito do negócio jurídico. 
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ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO

Conforme afirmado no tópico anterior, o artigo 104 do Código 
Civil define o seguinte: “a validade do negócio jurídico requer: I – 
Agente capaz; II – Objeto lícito, possível, determinado ou determi-
nável; III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

Partindo desta norma, ajusta Tartuce, no sentido de que o negócio 
jurídico que não se enquadra nesses elementos de validade, é, por regra, 
nulo de pleno direito, ou seja, haverá nulidade absoluta ou relativa.

Sendo certo de que a nulidade relativa ou anulabilidade, in-
teressa apenas a alguns agentes envolvidos no negócio, enquanto a 
nulidade absoluta possui um interesse da coletividade.

Anderson Shereiber compreende os elementos do negócio ju-
rídico sobre três planos: existência, validade e eficácia. Esses elemen-
tos carecem de análise criteriosa para uma melhor interpretação dos 
negócios jurídicos.

Para tal analise, Tartuce utiliza a técnica de Pontes de Miranda, 
chamada de “Escada Ponteana”, avaliando cada plano em um degrau 
respectivo. Aduz o autor que, nas palavras de Pontes de Miranda: 
“existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis que o fato 
jurídico pode ser, valer e não ser eficaz, ou ser, não valer e ser eficaz”.

Esta técnica analisa o primeiro degrau como representando o pla-
no da existência, onde o negócio terá o mesmo efeito da nulidade abso-
luta caso lhe falte algum elemento considerado essencial. Já no segun-
do degrau, destaca o plano da validade, onde pode ocorrer a invalidade 
absoluta por causas que provocam sua nulidade, e, outrora, pode haver 
apenas uma nulidade relativa que provoca uma certa anulabilidade.

Restando o terceiro degrau para o plano da eficácia, pois aqui 
já foram analisados os primeiros planos, isto é, o negócio pode existir 
e ser validade, mas ainda assim pode haver alguma causa que impe-
dem seus efeitos.

Segundo Bdine Junior, o exame desses planos é desenvolvido 
pelo método da exclusão:
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 ]  Progressivamente, verifica-se se o negócio é inexistente; em caso afirmati-

vo, examina-se sua validade; finalmente, se ele é válido, passa-se ao exame 
da eficácia. Caso não seja existente, não será válido e eficaz. Se não for 
válido, não será eficaz – conforme o tratamento tradicionalmente dado ao 
tema. Não sendo eficaz, não é objeto de exame pelo operador do direito 
(BDINE JUNIOR, 2010, p. 45 ).

Realmente, a Escada Ponteana citada por Tartuce torna a aná-
lise do negócio jurídico mais fácil e segura, uma vez que há um jul-
gamento plano a plano, de maneira que somente chega ao plano da 
eficácia após passar pela validade e existência. E ainda, não sendo 
impossível passar para o segundo degrau se não for superado o plano 
da existência.

Schereiber pondera que ao compreender os três planos – existên-
cia, validade e eficácia -, há uma análise das considerações gerais sobre a 
interpretação das normas jurídicas, entendendo ser indispensável anali-
sar a intenção dos interessados pelos cumprimento de tais normas.

DA INVALIDADE RELATIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO

Gonçalves alerta sobre as espécies de nulidade, podendo ser 
relativa ou absoluta. Enquanto esta desperta um interesse social em 
sua análise, a primeira interessa a apenas alguns sujeitos envolvidos 
no negócio.

A invalidade relativa ou anulabilidade está regrada no artigo 
171 do Código Civil brasileiro e indicando um rol que carece de uma 
breve análise:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o ne-
gócio jurídico: I – por incapacidade relativa do agente; II – por vício resul-
tante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credo-
res. (BRASIL. CCB, 2002).

Schereiber destaca os defeitos do negócio jurídico como sendo 
vícios que maculam a declaração da vontade do agente, deflagrando 
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a anulabilidade. São estes apontados pelo Código Civil: erro, dolo, 
coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores.

Identificado qualquer desses defeitos, os interessados podem ale-
gar sua invalidade conforme as regras estatuídas nos artigos 138 a 165 do 
Código Civil, a qual passa a ser observada de forma superficial.

O erro ou ignorância é explicado por Farias e Rosenvald como 
sendo o resultado de uma falsa percepção sobre a pessoa, o objeto ou 
o próprio negócio que se pratica. E ainda, que o erro deve ser subs-
tancial, ou seja, aquele que recai sobre as circunstâncias e aspectos 
relevantes do negócio, ao passo que se o agente tivesse ciência não 
celebraria a avença.

Gagliano e Pamplona Filho esclarecem o significado de dolo, 
afirmando tratar-se de todo artifício malicioso empregado por uma 
das partes ou por terceiro com o propósito de prejudicar outrem, 
quando da celebração do negócio jurídico.

Já a coação, narrada pelos mesmos autores, é uma forma de in-
terferir diretamente na vontade das partes, podendo ser física ou até 
moral. De maneira que o agente é forçado a celebrar a avença mesmo 
não sendo por um volitivo próprio.

Schereiber analisa a lesão como um mecanismo para evitar a 
onerosidade excessiva que pode viciar o contrato. O artigo 157 do 
CC descreve expressamente que a desproporção manifesta-se da 
prestação em relação ao valor da prestação oposta, trazendo um vi-
dente desequilíbrio que carece de proteção jurídica.

O autor também esclarece o sentido do estado de perigo em 
nosso ordenamento como vício semelhando à lesão, que ocorre 
quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de 
sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obri-
gação excessivamente onerosa.

Por fim, a fraude contra credores é definida por Gonçalves 
como sendo todo ato suscetível de diminuir ou onerar seu patrimô-
nio, reduzindo ou eliminando a garantia que este representa para pa-
gamento de suas dívidas, praticado por devedor insolvente, ou por 
ele reduzido à insolvência.
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atos que podem ser indicados pelo interessado a torná-lo inválido,  vis-
to que o próprio artigo 171 do CC assevera: “além dos casos expressa-
mente declarados na lei”. Deixando por certo que outros casos podem 
também ser objeto de ação de anulação por parte do interessado.

DA INVALIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO

A invalidade absoluta ou propriamente nulidade aduz uma 
proteção jurídica mais severa conforme a gravidade do defeito do 
negócio, onde há um interessa que transcende as partes, sendo, pois, 
de ordem pública.

Schereiber afirma que a nulidade deve ser pronunciada ex offi-
cio pelo juiz, a qualquer tempo em que tiver oportunidade de tomar 
conhecimento de sua ocorrência, podendo ser invocada pelas partes 
e até mesmo pelo Ministério Público.

Tartuce ensina com a maestria que lhe é peculiar, a lógica da 
citada Escada Ponteana ao analisar os planos da existência e da va-
lidade. Sendo que, no plano da existência, estão os pressupostos ou 
elementos mínimos, essenciais para o negócio jurídico.

Por tal lógica pode se entender que, para a validade de um ne-
gócio jurídico, deve-se ao menos observar a existência dos sujeitos 
manifestando a vontade, assim como o objeto e forma devem estar 
presentes para se validade a negociação.

Nesse compasso, não havendo algum desses elementos, o negó-
cio deverá ser considerado inexistente, isto é, um nada para o direito.

O mesmo autor revela que o Código Civil atual, assim como o 
de 1916, não adotou o plano da existência, entretanto, assevera Tar-
tuce que  a maioria da doutrina civilista reconhece tal teoria em suas 
obras e manuais, como: Caio Mário da Silva Pereira, Antônio Jun-
queira de Azevedo, Silvio de Sávio Venosa, Pablo Stolze Gagliano e 
Rodolfo Pamplona Filho, Francisco Amaral, José Fernando Simão, 
dentre outros.
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Já o Plano da Validade do negócio jurídico avalia a capacida-
de dos agentes envolvidos, a vontade livre, o objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável, a por último, se a forma está sendo 
respeita quando prevista ou ao menos não é proibida pela lei.

Gagliano e Pamplona Filho concluem com sapiência:

Desses conceitos tradicionais, podemos extrair a conclusão de que a nuli-
dade se caracteriza como uma sanção pela ofensa a determinados requisi-
tos legais, não devendo produzir efeito jurídico, em função do defeito que 
carrega em seu âmago (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020, p. 198).

Assim deve ser tratado aquele negócio com grave defeito, de 
maneira que o ordenamento jurídico afasta ou deveria afastar todos 
os seus efeitos como forma de proteção à coletividade.

Na concepção de Bdine Junior, a nulidade como sanção do 
ordenamento jurídico aos negócios celebrados com contrariedade a 
valores e interesses públicos pode não se justificar. 

Entretanto, o mesmo autor defende a ideia de que mesmo se o 
negócio estiver eivado de nulidade, haverá situações, à luz da literali-
dade dos dispositivos legais, não merecem a sanção da invalidade em 
virtude da necessidade de preservação de outros valores considera-
dos mais importantes.

O artigo 166 do Código Civil elenca os casos de nulidade com 
aqueles celebrados por pessoas absolutamente incapazes, ou aque-
les que tenham o objeto ilícito, impossível ou indeterminado; não se 
revistam da forma prescrita em lei; e ainda aqueles que tiverem por 
objetivo fraudar lei imperativa, além de outros que podem ser decla-
rados pela mesma codificação ou por leis especiais.

CASO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NULO

Apesar do rigor do art. 166 do Código Civil, na análise da nu-
lidade absoluta, e ainda, conforme a interpretação doutrinária vista 
alhures neste capítulo, quanto ao negócio inexistente, que também 
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onde esta espécie surtirá efeitos jurídicos.

Trata-se da hipótese da usucapião tabular ou de livro, também 
designada por convalescença registral, onde um registro imobiliário 
de um contrato oneroso, cancelado posteriormente, independente da 
causa da invalidade (nulidade ou anulabilidade), eis o parágrafo úni-
co do art. 1.242 do CC:

Parágrafo Único do Art. 1.242. Será de cinco anos o prazo previsto neste ar-
tigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro 
constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os 
possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investi-
mentos de interesse social e econômico (BRASIL. CCB, 2002).

O fato é que o legislador exige que a aquisição seja onerosa com 
o respectivo registro imobiliário que sofreu seu cancelamento pos-
terior por ação judicial, além do adquirente cumprir a função social 
da posse para se beneficiar do prazo reduzido de apenas cinco anos.

Acontece que o próprio artigo 169 da mesma codificação pon-
dera que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, 
nem convalesce com o decurso do tempo.

Concatenado com o citado artigo 169, a Lei de Registro Pú-
blico – Lei 6.015/1973, seu art. 214 reforça essa rigidez ao afirmar 
que: “As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 
invalidam-no, independentemente de ação direta” (grifado por ora).

Para completar a ideia da usucapião tabular, a Lei 10.931 de 
2004, inseriu o parágrafo 5º no mesmo art. 214, onde consta: “A nu-
lidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 
preenchido as condições de usucapião do imóvel”. 

Analisando a evolução legislativa, observa-se no P. U do art. 
1.242 do Código Civil, uma verdadeira contradição com sua parte 
geral, mitigando uma regra de convalidação do negócio sem dar im-
portância da espécie de invalidade que pode ceifar o negócio jurídico.

Devisate assevera que, ao analisar o art. 169 do Código Civil, 
o legislador seguiu a doutrina tradicional que tem sustentado que, 
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além de insanável, a nulidade á imprescritível, não importando o 
tempo decorrido.

Ainda continua o autor: 

Apesar disso, o legislador pareceu cair em contradição ao introduzir no Pa-
rágrafo Único, do artigo 1.242, do CC/2002 uma figura de convalescença 
do registro imobiliário que a doutrina vem chamando de “usucapião tabu-
lar” e que, salvo melhor juízo, contraria o sistema de nulidades estabelecido 
no mesmo Código (e o próprio instituto da usucapião, já que sendo mero 
“convalescimento do registro cancelado” é espécie de aquisição derivada, ao 
passo que sabemos que a usucapião típica é modo de aquisição originária 
da propriedade) (DEVISATE, p. 2. 2014)

E por demais, para aqueles que defendem a ideia de que a usu-
capião é uma espécie de prescrição (prescrição aquisitiva), também 
vem de contramão do sistema de nulidades, exatamente no ponto de 
que tais atos são imprescritíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De certo que o legislador trouxe uma regra contraditória, pois 
não há como convalescer um ato com nulidade gravíssima, censura-
da pelo mesmo ordenamento jurídico.

Imagina-se como exemplo, a situação de uma compra feita a 
non domino, onde João adquire um imóvel de Joaquim. Após cinco 
anos de posse qualificada do adquirente, aparece Pedro como autor 
de uma ação reivindicatória, alegando ser o verdadeiro proprietário, 
eis que mesmo comprovando que a documentação do título de pro-
priedade fora falsificada pelo alienante João, a usucapião tabular po-
derá ser alegada por Pedro, por representar o terceiro de boa-fé.

Vejam que a hipótese acima apresenta uma venda de quem não 
seria o proprietário, e isso representaria um negócio inexistente em 
relação ao verdadeiro dono que não participou da avença, ainda as-
sim, tal nulidade vai ter o poder de gerar efeito com a consolidação 
da propriedade por parte do adquirente.
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há como tratar uma nulidade absoluta, mitigando seus efeitos e, ao 
mesmo tempo, privilegiando a convalidação do negócio jurídico nulo.

Há aqui uma verdadeira validade do negócio jurídico nulo, 
com a qual o autor não coaduna com a mesma ideia, cabendo obser-
var o comportamento da jurisprudência para esses casos de defeito 
mais grave que carecem de proteção jurídica, exatamente por se tra-
tar de norma cogente.
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