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RESUMO 

 

 

A tese ora exposta, intitulada Estado de perigo: uma releitura sob o prisma da 

solidariedade, propõe uma nova compreensão do instituto do estado de perigo, enquanto 

defeito do negócio jurídico, decorrente da sua análise em consonância com os mandamentos 

da solidariedade social. Nesse desiderato, o trabalho compõe-se de sete capítulos, a saber. 

 

No primeiro capítulo, A metamorfose do Estado moderno como paradigma do direito 

civil, analisa-se, de forma introdutória, o contexto que culminou com a consagração do Estado 

Social, e as inovações que esse evento ocasionou na Constituição Federal e no Código Civil, 

em especial na matéria da solidariedade social e do estado de perigo, enumerando as dúvidas 

acerca de tais figuras. 

 

Já no capítulo segundo, Negócio jurídico e o pilar da declaração de vontade, 

discorremos, resumidamente, acerca da classificação dos fatos jurídicos, conceito dos 

negócios jurídicos, seus elementos de existência, requisitos de validade e fatores de eficácia, 

com destaque para a declaração de vontade e suas peculiaridades.  

 

Fora isso, o capítulo terceiro, Estado de perigo e vícios do consentimento na era da 

socialidade e da eticidade, é dedicado ao estudo das noções gerais acerca de tal tema, bem 
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como, sucinta e especificamente, do erro, dolo, coação e lesão, fornecendo subsídios para que 

se trace um paralelo entre tais defeitos e o estado de perigo no decorrer da tese. 

 

O capítulo quarto, Enfoque atual da configuração jurídica do estado de perigo, versa 

sobre o conceito desse vício, seus elementos essenciais, institutos afins, efeitos, além de 

alusões à situação de legislações estrangeiras acerca do assunto, comparando-as entre si e com 

a posição da legislação brasileira. 

 

No tocante ao capítulo quinto, Uma releitura do estado de perigo pela ótica da 

solidariedade, atemo-nos a esclarecer o conteúdo e a natureza da solidariedade social, seus 

reflexos nas diversas áreas do direito, bem como se esta deve interferir na compreensão do 

estado de perigo, de que forma e com que consequências. 

 

No capítulo sexto, O estado de perigo nos contratos médicos e hospitalares, 

investigamos a definição e as principais características de tal espécie contratual, assim como a 

possibilidade de incidência do vício em estudo nesses casos, apresentando a doutrina e a 

jurisprudência correlatas. 

 

Em relação ao sétimo capítulo, Sugestões de lege ferenda, trata-se de uma proposta de 

alterações do Código Civil sobre o tema em análise, a partir do entendimento defendido no 

presente estudo, culminando com a apresentação, em apêndice, de um projeto de lei. 
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Por fim, o capítulo oitavo é uma síntese conclusiva atinente à presente exposição 

teórica, na qual reafirmamos nosso posicionamento diante da matéria. Seguindo esse capítulo, 

colacionamos a lista das fontes bibliográficas utilizadas para a edificação deste trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis, entitle State of danger: a re-reading under the prism of solidarity, 

proposes a new understanding of the state of danger, as a defect in the legal business, 

resulting from the analysis in line with the commandments of social solidarity. For this 

purpose, the study is composed of seven chapters, namely. 

 

In the first chapter, The metamorphosis of modern State as a paradigm of the civil law, 

there is an analysis, in a introductory, of the context that culminated in the establishment of 

the Welfare State, and the innovations that this event caused in the Federal Constitution and 

the Civil Code, emphasizing the social solidarity and the state of danger, listing the major 

doubts  regarding these figures. 

 

Already in the second chapter, Legal business and the pillar of the representation of 

the intent, we discourse, concisely, about the classification of the legal fact, the concept of 

legal business, their elements of existence, requisites of validity and factors of effectiveness, 

especially the representation of the intent and their peculiarities.  

 

Moreover, the third chapter, State of danger and vices of consent in the era of 

sociability and ethics, is dedicated to study the generalities of the alluded theme, as well as, 



XI 
 

brief and specifically, the error, malicious fraud, coercion and lesion, providing subsides for 

drawing a parallel between those defects and the state of danger during the thesis. 

 

The fourth chapter, Actual approach of the legal settings of state of danger, deals with 

the concept of this vice, their essential elements, related institutes, effects, besides bringing 

allusions about the situation of foreign legislations on that subject, comparing them and the 

position of the Brazilian legislation. 

 

With regard to the fifth chapter, A re-reading of the state of danger thought the optic 

of the solidarity, we abide by clarifying the content and the nature of the social solidarity, 

their reflections in the different areas of law, also if this one shall interfere in the 

comprehension of the state of danger, how it happens and with what consequences. 

 

In the sixth chapter, The state of danger in the medical and hospital contracts, we 

investigate the definition and the most important characteristics of that contractual specie, in 

addition to the possibility of the incidence of the mentioned vice in these cases, presenting the 

related doctrine and jurisprudence. 

 

In relation to the seventh chapter, Suggestions de lege ferenda, this is a proposal of 

amendments of the Civil Code about the theme in analysis, from the understanding defended 

in the present study, culminating in the presentation, in appendix, of a legislative bill. 
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Finally, the eighth chapter is a concluding synthesis concerning this theoretical 

exposition, in which we reaffirm our point of view on the theme. Following that chapter, 

we’ve nominated the bibliographic sources we’ve used for the edification of this study. 
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RÉSUMÉ 

 

 

La thèse exposée, intitulé  État de danger: une relecture à la lumnière de la 

solidaritédriedade, propose une nouvelle interprétation de l’État de danger comme un défaut 

de les actes juridiques, qui découle de son analyse en conformité avec les commandements de 

la solidarité sociale.Dans ce but, le travail est composé de sept chapitres, à  savoir. 

 

Dans le premier chapitre, La métamorphose de l’État moderne comme un paradigme 

Du droit civil, il est analysé, d’une manière d’introduction, le contexte qui a culmoné avec la 

consécration de l’État-providence, et les innovations que cet événement a conduit dans la 

Constitution Fédérale e le Code Civil, notamment en matière de solitarité sociale et l’état de 

danger, en énumérant des doutes au sujet de  ces figures. 

 

Le deuxième chapitre, Les actes juridiques et le pilier de la déclaration de volonté, il 

traite, brièvement, sur la classification de les faits juridiques, le concept des actes juridiques, 

des éléments de existence, conditions de validité et facteurs d’efficacité, surtout la declaration 

de volonté et de ses particularités.  
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Par ailleurs, le troisième chapitre, État de danger et les vices du consentement à l’âge 

de la socialite et l’éthique, est dédié à l’étude de notions générales sur ce sujet, ainsi que, de 

façon succincte et précise, à l’étude de l’erreur, dol, violence et lésion, en fournissant des 

subventions dans le but d’établir un parallèle entre ces défauts et de l’état de danger dans le 

cadre de la thèse. 

 

Le quatrième chapitre, Approche actuelle de statut juridique de l’état de danger, porte  

sur le concept de ces défauts, des éléments essentielles, des instituts liés, des effets, et aussi 

des allusions à la situation de la législation étrangère sur ce sujet, en les comparant avec  

l’autre et la position de la législation brésilienne. 

 

Em ce qui concerne le cinquième chapitre, Une réinterprétation de l’état de danger du 

point de vue de la solidarité, on s’en tient à préciser le contenu et la nature de la solidarité 

sociale, leur effet sur les différents domaines du droit, et si cela devrait interférer avec la 

comprehénsion de l’état de danger, comment et avec quelles conséquences. 

 

Dans le sixième chapitre, L’état de danger dans les contrats médicaux et hospitaliers, 

nous tratons sur la définition et les caractéristiques principales de ce type de contrat, ainsi 

que le possibilité de l’incidence del vice étudiant dans ces cas, en présentant la doctrine et la 

jurisprudence connexe. 
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Sur le septième chapitre, Suggestions de lege ferenda, il s’agit d’une proposition 

d’amendement du Code Civil sur le sujet de cette étude, basée sur l’interprétation préconisée 

par cela, en culminant avec la présentation d’un projet de loi, en annexe. 

 

Finalement, le huitième chapitre est une synthèse concluante de l’exposition théorique, 

dans laquelle nous réaffirmons notre position sur la question. Après ce chapitre, nous 

collationnons une liste des sources bibliographiques utilissés pour la construction de cet 

ouvrage. 
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PREFÁCIO 

 

 

A forma como o estado de perigo vem sendo compreendido e aplicado pela doutrina e 

pela jurisprudência tem provocado distorções valorativas, justificando um estudo aprofundado 

da matéria, no intuito de auxiliar o intérprete e o aplicador do direito, para que atinja uma 

aplicação do instituto mais justa e produtiva para o desenvolvimento da sociedade. 

 

A pesquisa proposta visa a uma reformulação do instituto do estado de perigo, previsto 

no art. 156, do Código Civil, permeando-o com os ditames da solidariedade social, sediada no 

art. 3º, I, da Constituição Federal, no sentido de adequar tal defeito às exigências do Estado 

moderno, ampliando seus contornos e humanizando-o ainda mais. Sem nos aprofundarmos 

nas questões filosóficas e sociológicas ligadas ao tema, permanecemos no campo do direito 

civil, nacional e comparado, pincelando uma despretensiosa análise histórica e constitucional. 

 

Para a obtenção dos resultados almejados pelo estudo, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica e documental, e o método de abordagem seguido foi o dialético jurídico, 

abrangendo o fenômeno, fato concreto, e a teoria, de forma simultânea, buscando o resultado 

com o confronto entre os dois. Tudo isso, claro, dentro da perspectiva da teoria tridimensional 

do direito, uma vez que analisamos fatos, normas e valores. 

 

São Paulo, 21 de julho de 2011. 

 Mariana Ribeiro Santiago. 
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1. A METAMORFOSE DO ESTADO MODERNO COMO 

PARADIGMA DO DIREITO CIVIL 

 

 

A França setecentista, berço da Revolução Francesa, revelou-se uma sociedade em 

fermentação, desafiadora do ancien regime e dos ditames do Estado limitador e absolutista, 

instaurando o liberalismo individualista, doutrina a qual, cerceando ao máximo a interferência 

estatal na sociedade, consolidou o Estado liberal1. 

 

Em face do desenvolvimento do sistema industrial e capitalista, todavia, o ideal de 

liberdade pregado fervorosamente na Revolução Francesa mostrou-se ineficiente para a 

proteção do ser humano. O desequilíbrio e a desigualdade econômico-social entre as pessoas 

tornaram-se evidentes, provocando injustiças e insatisfações por parte dos segmentos menos 

abastados2.  

 

O individualismo, pregando uma autonomia irrestrita e completa liberdade do homem, 

atingiu um patamar em que se desvirtuou em uma teoria da sistematização do egoísmo. Criou-

se uma visão atomista da sociedade, fundada numa antropologia na qual a única realidade 

                                                 
1 Harold J. Laski, O liberalismo europeu (The rise of european liberalism), Trad. Álvaro Cabral, São Paulo: 
Mestre Jou, 1973, p. 117. Silvio Rodrigues, Direito civil: dos contratos e das declarações unilaterais da 
vontade, 27. ed. São Paulo: Saraiva, V. 3, 2002, pp. 5-6. Norberto Bobbio (Teoria geral da política: a filosofia 
política e as lições dos clássicos, Trad. Daniela Beccaccia Versiani, 16ª reimpressão, Rio de Janeiro: Elsevier, 
2000, pp. 275-276) ressalta que a “identificação da doutrina do Estado liberal com a ideologia burguesa do 
Estado repousa sobre uma consideração histórica inadequada. A doutrina do Estado liberal apresenta-se, em seu 
nascimento (nas primeiras doutrinas contratualistas dos chamados monarcômacos), como a defesa do Estado 
limitado contra o Estado absoluto. Por Estado absoluto entende-se o Estado em que o soberano é ‘legibus 
solutus’, cujo poder é portanto sem limites, arbitrário. O Estado limitado é, em contrapartida, o Estado no qual o 
supremo poder é limitado seja pela lei divina e natural (os chamados direitos naturais inalienáveis e invioláveis), 
seja pelas leis civis, através da constituição pactuada (fundamento contratualista do poder). Todos os autores aos 
quais se costuma remeter a concepção liberal do Estado repetem monotonamente esse conceito; e toda a história 
do Estado liberal desenvolve-se através da busca de técnicas aptas a realizar o princípio da limitação do poder”. 
2 Wambert Gomes Di Lorenzo, Teoria do Estado de solidariedade: da dignidade da pessoa humana aos seus 
princípios corolários, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 8. 
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verdadeira e o único fim eram o indivíduo, sendo a sociedade um singelo meio para que se 

atinja o bem deste3. 

 

Contra a omissão total de proteção aos fracos, evidenciada no Estado liberal, 

insurgiram-se pensadores socialistas, como Comte, Saint-Simon e Karl Marx4. O socialismo 

de Marx e Engels, em sua formulação essencial, insistia na tese de que a Revolução Francesa 

apenas transferiu o poder político dos proprietários da terra para os donos da propriedade 

industrial5. 

 

Vale citar, também, a teoria do solidarismo, proposta em 1889, como uma nova escola 

econômica, pela obra de Gide, M. Marion, Leon Bourgeois e Durkeim, apresentando uma 

síntese entre individualismo e socialismo. Essa teoria propugnava a intervenção estatal 

circunscrita a justos limites e pregava que o indivíduo desenvolvido, independentemente da 

sociedade, é uma abstração, assim como imaginar a sociedade prescindida dos elementos que a 

compõem também o é. Sustentava a citada doutrina serem homem e sociedade objetivamente 

incindíveis6. 

 

Exatamente em decorrência dessa conjuntura acima analisada, observou-se o 

surgimento do Estado social, lastreado na constatação da falsidade das premissas do Estado 

liberal: liberdade e igualdade entre os homens. 

 

                                                 
3 Ruy Azevedo Sodre, Função social da propriedade privada. Tese (doutorado em direito) – Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, [s.d.], p. 43. Wambert Gomes Di Lorenzo, Teoria..., cit., p. 6. 
4 John Gilissen, Introdução histórica ao direito (Introduction historique au droit), 2. ed. Trad. A. M. Hespanha e 
L. M. Macaísta Malheiros, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995, p. 739. 
5 Harold J. Laski, O liberalismo..., cit., p. 172. 
6 Ruy Azevedo Sodre, Função..., cit., pp. 60-62. 
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O Estado social, na perspectiva jurídica, agregou à esfera política do Estado liberal, 

onde se observa a limitação e o controle dos poderes políticos e garantias aos direitos 

individuais, a dimensão econômica e social, intervindo na esfera privada para limitar o 

individualismo e garantir a tutela dos mais fracos7. 

 

Dentro da estrutura do Estado social, conferem-se os direitos do trabalho, da 

previdência, da educação etc., notando-se a sua influência sob domínios tradicionalmente 

pertencentes à iniciativa individual, com características de intervencionismo, patronagem ou 

paternalismo8. 

 

O Estado social, entretanto, não se confunde com o Estado socialista, ou com uma 

socialização necessariamente esquerdista, pois conserva sua adesão ao capitalismo, ao qual 

não renuncia, como se evidencia no mundo ocidental, não estando também restrito a um único 

regime político. Não há óbice à existência do Estado social no Estado socialista e no Estado 

totalitário, sendo que no regime democrático o Estado social oferece, ainda, a garantia tutelar 

dos direitos da personalidade9. 

 

De fato, o advento do Estado social acaba por enfraquecer a dicotomia entre 

capitalismo e socialismo, haja vista pôr em evidência a necessidade de atenção especial à 

perspectiva social para atingir o progresso efetivo. 

 

                                                 
7 Paulo Luiz Netto Lôbo, Princípios Contratuais, In: LÔBO, Paulo Luiz Netto; LYRA JÚNIOR, Eduardo 
Messias Gonçalves de (Coords.), A teoria do contrato e o novo Código Civil, Recife: Nossa Livraria, 2003. pp. 
9-23, pp. 12-13. 
8 Paulo Bonavides, Do Estado liberal ao Estado social, 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1972, p. 208. 
9 Paulo Bonavides, Do Estado..., cit., pp. 205-210 e 232-233. 
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Nesse momento histórico se notou, ainda, o crescimento da preocupação com a 

efetividade dos direitos individuais e garantias fundamentais, com foco para a preservação da 

dignidade humana. 

 

Indissociável da definição de Estado social é, assim, o conceito de socialidade, pelo 

qual o interesse social prepondera sobre o pessoal, sem perder de vista o valor fundamental da pessoa 

humana. A socialidade é uma tendência natural do homem, que vive sempre em grupo e tem o 

instinto de viver associado a outras pessoas, um verdadeiro impulso comunitário ou 

grupalista10. 

 

A ideologia do social, impregnada pelas noções de justiça social e socialidade, passou 

a dominar o cenário constitucional do século XX11. Dois grandes marcos de tal movimento 

foram a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. 

 

No Brasil, as Constituições de 1824 e 1891, devido ao momento histórico, 

manifestaram grande apego à concepção individualista dos direitos. Todavia, a Constituição 

de 1934 já segue a inspiração da socialidade, inaugurando entre nós o Estado social, no que 

foi seguida pelas posteriores, compreendendo-se essas constituições como sociais, uma vez 

que regulam a ordem econômica e social para além do que pretendia o Estado liberal 12. 

 

A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar do interesse social como condicionante 

da propriedade; a Constituição de 1946 previu a expropriação como sanção específica para o 

                                                 
10 Pinto Ferreira, Sociabilidade, In: FRANÇA, R. Limongi (Coord.), Enciclopédia Saraiva de Direito, São Paulo: 
Saraiva, v. 69, 1977, p. 424. 
11 Paulo Luiz Netto Lôbo, Direito civil: parte geral, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 45. 
12 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso de direito constitucional, 28. ed. atual., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
285. Paulo Luiz Netto Lôbo, Princípios, cit., pp. 12-13. 
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desrespeito a esse interesse social; e, a partir da Constituição de 1967, as Leis Fundamentais 

brasileiras passaram a utilizar expressamente o termo “função social”13. 

 

Dentro dessa evolução, porém, iniciou-se a especulação a respeito da crise que 

envolve o Estado social, principalmente nos países em desenvolvimento, onde as receitas 

públicas destinadas ao atendimento das demandas sociais crescentes são limitadas e 

insatisfatórias14. 

 

Evidencia-se também que o conteúdo social que adere ao Estado social não possibilita 

uma reformulação dos preceitos do modelo clássico, restando pendente de solução a situação 

da igualdade, o que ensejou a criação do conceito de Estado democrático de direito15.  

 

O Estado democrático de direito, visando transformar a realidade, não se restringe a 

uma adaptação melhorada das condições sociais, como se observa no Estado social, atuando, 

por sua vez, como fomentador da participação pública, irradiando os valores da democracia 

sobre todos os seus elementos constitutivos, inclusive sobre a ordem jurídica, e tendo, ainda, 

por objeto a solução do problema das condições materiais de existência 16. 

 

                                                 
13 Erik Frederico Gramstrup, Por uma definição dogmático-constitucional de função social da propriedade, in: 
LOTUFO, Renan (coord.), Cadernos de Direito Civil Constitucional, Curitiba, Juruá, n. 2, pp. 93-109, 2001, p. 
104. 
14 Paulo Luiz Netto Lobo, Princípios..., cit., p. 13. Wambert Gomes Di Lorenzo, Teoria..., cit., p. 11. 
15 José Luis Bolzan de Morais, Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e o direito na ordem 
contemporânea, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 74. 
16 José Luis Bolzan de Morais, Do direito..., cit., pp. 74-75. 
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Essa nova ideia, longe de negar o Estado social, transcende-o ou supera-o, sem 

eliminar as inegáveis conquistas alcançadas, da mesma forma como se observou a transição 

entre este e o Estado liberal17. 

 

A atual Constituição Federal já se inicia, no seu art. 1º, III, fixando o que se tornaria o 

princípio basilar para toda a sua interpretação e aplicação, ao dispor que “a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a 

dignidade da pessoa humana”. 

 

A expressão “Estado Democrático de Direito” consta, ainda, na Constituição 

portuguesa (art. 2º), sendo que, na espanhola, identifica-se o termo “Estado Social e 

Democrático de Direito” (art. 1º)18. 

 

Na definição de Ingo Sarlet19, a dignidade da pessoa humana é “qualidade intrínseca e 

distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 

uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. 

 

                                                 
17 Carlos Ayres Brito, Teoria da Constituição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 216. 
18 Wambert Gomes Di Lorenzo, Teoria..., cit., p.8. 
19 Ingo Sarlet, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, 2. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 62. 
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Cabe, dessa forma, ao princípio da dignidade da pessoa humana conferir unidade e 

coerência ao conjunto dos direitos fundamentais, respaldando o surgimento de direitos ainda 

não expressos na Constituição e figurando como critério interpretativo a iluminar os demais 

princípios e normas dentro do sistema constitucional20.  

 

Entretanto, até a Constituição de 1988, os direitos econômicos e sociais eram 

catalogados em capítulo sobre a “Ordem econômica e social”, sendo que o atual diploma 

inseriu no Capítulo II do Título II (Dos direitos e garantias fundamentais) o capítulo sobre os 

direitos sociais21. 

 

Nesse passo, a ideia da socialidade se mostra nitidamente presente na Constituição 

Federal vigente quando esta limita, ainda, os institutos da propriedade e da iniciativa privada, 

senão vejamos. 

 

O art. 1º, IV, da Constituição Federal, dispõe que “a República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV – os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa”. 

 

Já o art. 5º, XXIII, do referido diploma legal, prescreve: “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

                                                 
20 Edilsom Pereira de Farias, Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 
liberdade de expressão e informação, 2 ed., Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000, pp. 66-67. Luiz Antonio 
Rizzatto Nunes, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material, São Paulo: Saraiva, 2000, 
p.104. 
21 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Curso ..., cit., p.285. 
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: (...) XXIII – a propriedade atenderá a sua função social”. 

 

O art. 170, III, também da norma constitucional, vaticina que “a ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 

todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: III – função social da propriedade”. 

 

De particular interesse, nesta oportunidade, em razão do tema desenvolvido, é o art. 3º, 

I, da Constituição Federal pátria, o qual consagra a noção de solidariedade, intimamente 

relacionada com o Estado democrático de direito, ao determinar constituírem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: “I - construir uma sociedade livre, justa e 

solidária”. 

 

A solidariedade se perfaz no grande marco paradigmático a caracterizar a 

transformação do Estado liberal em Estado democrático e social, superando-se, assim, o 

individualismo jurídico. Nessa linha, já são utilizadas também as expressões “Estado de 

solidariedade” e “Estado solidário” para intitular o sucessor do Estado social22. 

 

Diante dos acontecimentos e da mudança de valores que gerou a narrada evolução 

legislativa, surgem algumas dúvidas. O que é, exatamente, essa solidariedade prevista na 

Constituição Federal? Trata-se de um princípio ou de um valor? Qual o papel do Estado 

diante dessa previsão legal? Existe uma função pertinente à própria sociedade quanto ao 

assunto? É possível a aplicação da solidariedade nas relações de direito privado? 

                                                 
22 Paulo Luiz Netto Lôbo, Direito..., cit., p. 85. Wambert Gomes Di Lorenzo, Teoria..., cit., p. 153. 
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A alteração de paradigma acima noticiada reflete-se na seara do direito civil, 

impingindo-lhe novo espírito, o que, indiscutivelmente, já se observa nos rumos seguidos pelo 

Código Civil, “constituição do homem comum”23, redigido sob o lastro dos princípios da 

socialidade, eticidade e operabilidade. 

 

O sentido social é uma das características mais marcantes do Código Civil, em 

contraste ao individualismo do diploma civil anterior, sendo que a ideia de socialidade faz 

prevalecer os interesses coletivos sobre os individuais, sem prejuízo da dignidade da pessoa 

humana, o que implicou uma revisão dos direitos e deveres dos cinco principais personagens 

do direito privado: o proprietário, o contratante, o empresário, o pai de família e o testador24. 

 

O Código Civil prevê, ainda, o recurso a critérios ético-jurídicos visando à concreção 

jurídica, dotando o magistrado de maior poder para aplicar a solução mais justa ou equitativa, 

em conformidade com valores éticos, o que se mostra em consonância com o princípio da 

eticidade, cujo fulcro primordial é o valor da pessoa humana25. 

 

No tocante à operabilidade, pode-se dizer que esta implica a realizabilidade do direito. 

Como bem explica Jhering26, “o direito existe para se realizar. A realização é a vida, e a 

verdade do direito é o próprio direito. O que realmente não sucede, o que só tem existência 

                                                 
23 De acordo com Miguel Reale, (O projeto do novo código civil: situação após a aprovação pelo Senado 
Federal, 2 ed. reform. e atual., São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 2-3) “em um país há duas leis fundamentais, a 
Constituição e o Código Civil: a primeira estabelece a estrutura e as atribuições do Estado em função do ser 
humano e da sociedade civil; a segunda se refere à pessoa humana e à sociedade civil como tais, abrangendo 
suas atividades essenciais”, razão pela qual o referido autor denomina o Código Civil de “a constituição do 
homem comum”. 
24 Miguel Reale, O projeto..., cit., p. 7. Antonio Rulli Neto, Função social do contrato, São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 197. 
25 Miguel Reale, O projeto..., cit., pp. 8-9. 
26 Rudolf von Jhering, O espírito do direito romano, Trad. Rafael Benaion, Rio de Janeiro: Alba, V. III, 1943,  p. 
16. 
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nas leis e no papel, é unicamente um espectro de direito, meras palavras e nada mais. Ao 

contrário, o que se realiza, como direito, mesmo quando não se ache escrito nas leis, nem o 

povo e a ciência tenham ainda conhecimento disso”. 

 

Em nome da operabilidade, fez-se opção, na redação do Código Civil, por normas 

abertas, objetivando que a própria atividade social, em seu constante desenvolvimento e 

complexidade, aperfeiçoe o conteúdo normativo por meio da estrutura hermenêutica27. 

 

Como inovações do Código Civil em evidente e prefeita consonância com os 

princípios da socialidade, da eticidade e da operatividade, podem-se citar as figuras da boa-fé 

objetiva, função social do contrato e da propriedade. 

 

Nesse sentido, dispõe o Código Civil, em seu art. 421: “a liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato”; e no seu art. 1.228, §1º: “o 

direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 

e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial, a flora, a fauna e as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico 

e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”. 

 

Acerca da boa-fé objetiva, esta resta consagrada em três passagens do referido Codex: 

art. 113 (“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar 

de sua celebração”), art. 187 (“comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

                                                 
27 Miguel Reale, O projeto..., cit., pp. 11-12. 
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ou pelos bons costumes”) e art. 422 (“os contratantes estão obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”). 

 

No tocante à solidariedade, no sentido proposto pelo referido art. 3º, I, da Constituição 

Federal de 1988, não se encontra menção expressa no Código Civil, o que não significa, 

contudo, que tal ideia não esteja presente, de forma subliminar, no espírito do referido Codex. 

 

Dentre as novidades do Código Civil em conformidade com o paradigma noticiado, 

podemos citar também o estado de perigo, tema central da tese ora desenvolvida, 

regulamentado na forma de defeito do negócio jurídico. 

 

Foi no Direito Romano que se fixaram as primeiras noções do instituto que 

conhecemos hoje como estado de perigo. Na época de Justiniano, partindo da ideia de que 

todo serviço prestado deveria ser recompensado, em regra, o contrato eivado de estado de 

perigo era válido, tendo sua validade afetada apenas de forma excepcional. Mas advertia 

Ulpiano (Digesto, L. IV, t. II, Lei VII, §1º) que aproveitar-se do estado de perigo era 

equivalente a ter provocado esse temor e, portanto, devia ser aplicado o edito quod metus 

causa, anulando o negócio 28. 

 

O estado de perigo, na sua roupagem civil, evoluiu a partir do direito marítimo, sua 

fonte mais remota, pela evolução de disposições derivadas da lex rhodia de jactu29, como as 

referentes às avarias grossas ou comuns30. 

                                                 
28 Renan Lotufo, Código..., cit., pp. 425-426. 
29 Lei do mar de Rodes (tradução livre). De acordo com Renan Lotufo (Código Civil comentado: parte geral, 2 
ed. atual., São Paulo: Saraiva, v. 1, 2004, p. 426), a Lex Rhodia tem origem muito discutida na doutrina, mas 
ditou “os regramentos basilares do direito marítimo, estabelecendo um complexo de normas, vigorantes na Bacia 
do Mediterrâneo, fruto de uma progressiva estratificação dos costumes marítimos. Partindo do pressuposto de 
que, entre os proprietários dos artigos carregados em um navio, havia um tipo de comunhão de perigo em relação 



 

31 

 

Analisando o histórico dos anteprojetos de código anteriores ao atual diploma civil, 

percebe-se que, no primeiro Anteprojeto do Código de Obrigações, de 1941, Orozimbo 

Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães, influenciados pelo Código Civil 

alemão (art. 138) e pelo Código Suíço das Obrigações (art. 21), previram expressamente o 

estado de perigo como causa de rescisão contratual. O Anteprojeto de Código de Obrigações 

de autoria de Caio Mario da Silva Pereira, de 1963, ao lado da lesão, disciplinava o estado de 

perigo (art. 64), dentro do capítulo dos defeitos do negócio jurídico31. 

 

No que tange ao citado vício de consentimento, o Código Civil atual conta com um 

único artigo, o de número 156, pelo qual “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”. 

 

Todavia, existe algo que nos angustia na leitura do citado art. 156, do Código Civil. 

Um sentimento de lacuna, de injustiça, e uma dúvida: a forma como o estado de perigo foi 

consagrado na legislação pátria está adequada com a ordem constitucional e até mesmo com 

as atuais vertentes do direito civil? Não existiria um contraste entre essa regulamentação atual 

                                                                                                                                                         
aos sinistros marítimos, que onerava todos nas relações com os compradores, era autorizado ao comandante 
(magister navis) jogar ao mar mercadorias para aliviar a embarcação. Os proprietários das mercadorias salvas 
eram obrigados a indenizar os proprietários das mercadorias perdidas, proporcionalmente ao valor da 
embarcação e o da mercadoria salva, de modo que os danos ocasionados eram repartidos de forma equânime 
entre aqueles que perderam e aqueles que tiveram vantagens, pela comunhão de interesses. (...) Alguns autores, 
ao estudar o estado de perigo, apontam como origem desse conceito a Lex Rhodia na cultura helênica, num 
período anterior à expansão romana, daí sua preeminência”. 
30 Teresa Ancona Lopez, O estado de perigo como defeito do negócio jurídico, Revista do Advogado, Ano XXII, 
Nº 68, pp. 49-60, dezembro de 2002, p. 53. Moacyr de Oliveira, O estado de perigo no projeto do Código Civil, 
Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano 65, v. 492, pp. 11-15, outubro de 1976, p.12. 
31 Renan Lotufo, Código..., cit., p. 427. 
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do estado de perigo e o histórico da evolução do liberalismo e do individualismo para a ideia 

de solidariedade, um dos principais pilares do Estado democrático de direito? 

 

A reflexão é inevitável. E se não se tratar de caso de autossalvamento? E se a pessoa 

que se deseja salvar não for pessoa de sua família ou com quem desenvolva qualquer laço de 

afetividade? É tão improvável o interesse de um indivíduo em resgatar seus pares? Tal 

conduta não seria uma manifestação de solidariedade a ser incentivada pela ordem jurídica? 

Esses verdadeiros atos de heroísmo não deveriam ser protegidos pelo direito?  

 

Por certo, o parágrafo único, do referido art. 156, abre uma brecha para a análise do 

julgador nos casos de pessoa não pertencente à família do declarante. Mas qual o limite da 

expressão “não pertencente à família”? Como dita disposição tem sido aplicada na prática, 

pelo Poder Judiciário? Qual o entendimento doutrinário acerca da matéria? 

 

É a busca das respostas para as perguntas ora formuladas que empreenderemos neste 

estudo, tarefa que se mostra árdua, diante da inexistência de pesquisas aprofundadas no 

enfoque pretendido e, pela mesma razão, infinitamente gratificante. 
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2. NEGÓCIO JURÍDICO E O PILAR DA DECLARAÇÃO 

DE VONTADE  

 

 

A ação, ontologicamente caracterizada, gera implicações nas situações jurídicas, 

constituindo-as, modificando-as, transmitindo-as ou extinguindo-as. Pode-se afirmar, dessa 

forma, que ela funciona como um fato jurídico. Este, contudo, não se esgota nas ações, 

incluindo outros acontecimentos, por provocarem efeitos de direito, a exemplo da morte, do 

decurso do tempo, do naufrágio, da queda acidental etc.32 

 

A existência de fatos jurídicos de naturezas tão diversas, conforme acima noticiado, 

exige, para o desenvolvimento do seu estudo e maior compreensão da sua amplitude, o 

recurso às classificações doutrinárias, senão vejamos. 

 

Primeiramente, cabe diferenciar o fato simples do fato jurídico, com repercussão no 

mundo do direito. O fato jurídico provém do mundo fático, mas nem tudo que a este pertence 

integra, genuinamente, a esfera jurídica33. 

 

Ao fato simples a ordem jurídica não liga qualquer consequência ou efeito, sendo este 

indiferente ao universo jurídico, neutro e irrelevante, como no caso da cor dos olhos duma 

pessoa, de suas preferências pessoais etc.34 

                                                 
32 José de Oliveira Ascensão, Direito civil: teoria geral, 3 ed., São Paulo: Saraiva, v. 2, 2010, pp. 9 e 11. 
33 Pontes de Miranda, Tratado de direito privado: parte geral, Rio de Janeiro: Borsoi, t. II, 1954, p. 183. Manuel 
A. Domingues de Andrade, Teoria geral da relação jurídica: fato jurídico, em especial negócio jurídico, 9ª 
reimpressão, Coimbra: Almedina, v. II, 2003, p. 1. Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro: teoria 
geral do direito civil, 28 ed., São Paulo: Saraiva, v. 1, 2011, p. 409. 
34 Pontes de Miranda, Tratado..., cit., p. 183. Manuel A. Domingues de Andrade, Teoria..., cit., p. 1. Maria 
Helena Diniz, Curso... v.1..., cit., p. 409. 



 

34 

 

Já o fato jurídico é aquele proveniente da vida real e relevante para o direito, ou seja, 

produtor de efeitos jurídicos, dando origem à relação jurídica e aos direitos subjetivos, 

concretizando, assim, as normas jurídicas35. Distinguem-se em: (a) fatos jurídicos em sentido 

estrito; (b) atos jurídicos. 

 

Os fatos jurídicos em sentido estrito seriam acontecimentos da natureza, a exemplo da 

frutificação ou a enxurrada. Estes, todavia, podem ser separados novamente, em fatos da 

natureza e fatos do homem, sendo estes provenientes do indivíduo independentemente do seu 

domínio, como o nascimento, a síncope ou os chamados atos reflexos36. 

 

Entre o que denominamos de fatos jurídicos em sentido estrito, apartam-se os 

ordinários dos extraordinários, de acordo com a maior ou menor frequência de tais 

acontecimentos, sendo os ordinários os mais comuns, a exemplo do nascimento, da morte e 

do decurso do tempo (usucapião, prescrição e decadência); e os extraordinários, aqueles 

pouco observados, como se verifica no caso fortuito e na força maior37. 

 

Aos fatos jurídicos em sentido estrito contrapõem-se os atos jurídicos, que se 

constituem a partir do comportamento humano, ao qual o ordenamento jurídico atribui certos 

efeitos, que podem ser, ou não, aqueles desejados pelo agente. 

 

                                                 
35 Pontes de Miranda, Tratado..., cit., p. 183. Manuel A. Domingues de Andrade, Teoria..., cit., p. 1. Maria 
Helena Diniz, Curso... v.1..., cit., p. 409. 
36 José de Oliveira Ascensão, Direito..., cit., p. 12. 
37 Orlando Gomes, Introdução ao direito civil, 20 ed. rev., atual. e aum., Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 188-
189. José Abreu, O negócio jurídico e sua teoria geral, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1988, p. 7. Maria Helena 
Diniz, Curso..., v. 1..., cit., pp. 410, 424-425. 



 

35 

Convém, nesta oportunidade, distinguir os atos jurídicos em (a) lícitos e (b) ilícitos. As 

condutas em conformidade com a ordem jurídica são classificadas como atos lícitos; as 

contrárias às determinações legais integram a categoria dos atos ilícitos. O direito conhece de 

ambos, regulando-lhes os efeitos, que divergem. Os primeiros produzem resultados de acordo 

com o interesse do agente; os segundos sujeitam o autor a deveres ou penalidades38. 

 

As ações humanas lícitas são os atos jurídicos lato sensu, que podem ser classificados, 

ainda, em atos jurídicos stricto sensu e negócio jurídico39. Os primeiros são aqueles que 

simplesmente obedecem à lei, gerando consequências jurídicas ex lege, independentemente da 

intenção do agente; os segundos são declarações de vontade direcionadas a uma determinada 

finalidade, produzindo os efeitos jurídicos desejados por quem o pratique40. 

 

Como exemplo de ato jurídico em sentido estrito, pode-se citar a ocupação, caso em 

que a lei exige apenas o ato do agente de colocar uma coisa nullius (de ninguém) na sua esfera 

                                                 
38 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil: introdução ao direito civil. 20 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, v. I, 2004, p. 475. 
39 José Abreu (O negócio..., cit., pp. 15-16) lembra que “a quem se detenha a analisar a doutrina fica evidenciada 
a existência de duas posições antagônicas em torno do assunto. Um primeiro grupo de doutrinadores entende que 
inexistiria qualquer diferença entre ato e negócio jurídico, que, assim, significariam uma mesma coisa, atos que 
repercutiriam juridicamente, frutos da vontade humana; um outro movimento de opinião, contudo, propugna pela 
existência de nítidos traços diferenciais entre ato e negócio jurídico, embora provenham, ambos, da atividade 
volitiva do homem, sentido, assim, figuras autônomas, com características próprias. O primeiro movimento de 
opinião foi batizado de unitarismo (porque entendia unificados os conceitos de ato e negócio jurídico); o 
segundo ficou conhecido como corrente dualista (pelo fato de entender ser ato jurídico uma coisa e negócio 
jurídico outra). (...) Esta bifurcação se reflete na doutrina, dividindo os juristas, quer os nacionais, quer os 
estrangeiros. Entre nós se posiciona no campo unitarista o saudoso Prof. Vicente Ráo, em sua obra que acabamos 
de enunciar – Ato jurídico – indiscutivelmente um clássico sobre tão polêmica matéria”. Clovis Bevilaqua 
(Theoria geral do direito civil, 6 ed. atual., São Paulo: Paulo de Azevedo, 1953, pp. 272-273) também se mostra 
partidário do unitarismo, ao afirmar: “são atos jurídicos, entre outros: os contractos, inclusive os pactos 
antenupciais, o reconhecimento de filhos, a adoção, a autorização de pai para o filho comerciar, para casar-se, 
para realizar outros atos jurídicos, a autorização marital, a uxoriana, o testamento, a aceitação ou repúdio da 
herança. O acto jurídico tem por fim, de acordo com a ordem jurídica, criar, conservar, modificar ou extinguir 
direitos”. 
40 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 475. Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de 
Barros Monteiro França Pinto, Curso de direito civil: parte geral, 42 ed., 2 tir., São Paulo: Saraiva, v. 1, 2009, p. 
219. 
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de poder, mostrando-se irrelevante ter este intencionado adquirir a propriedade, pois o efeito 

aquisitivo é determinado pelo direito 41. 

 

Faz-se mister ressaltar que, por influência do pensamento de Pontes de Miranda, existe 

uma corrente minoritária da doutrina que cita, dentro da classificação acima exposta, o ato-

fato jurídico, um fato jurídico qualificado pela ação humana. Nesses casos, a vontade do 

indivíduo é irrelevante, pois é o fato humano que goza de importância jurídica e eficácia 

social. O exemplo clássico de ato-fato jurídico é a compra e venda de doces por crianças, no 

qual a incapacidade absoluta geraria nulidade, mas se verifica a ampla aceitação social da 

operação. O Código Civil não regulamentou tal instituto42. 

 

O Livro III, do Código Civil, recebeu a denominação “Dos fatos jurídicos”. Todavia, 

pode-se perceber, conforme a classificação ora adotada, que o objeto do citado livro são, em 

verdade, os atos jurídicos, especialmente o negócio jurídico, objeto do seu Título I. 

 

O Título II, do citado Livro III, do Código Civil, contém apenas o art. 185, pelo qual: 

“aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as 

disposições do Título anterior”. 

 

Já o Título III, do referido Livro III, do Código Civil, versa sobre os atos ilícitos, 

qualificados nos arts. 186 (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

                                                 
41 José de Oliveira Ascensão, Direito... cit., p. 14. 
42 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo curso de direito civil: parte geral, 2 ed. rev., atual. e 
ampl., São Paulo: Saraiva, v. I, 2002, pp. 304-305. Ressalve-se que, nesse exemplo, Juliana Pedreira da Silva 
(Contrato sem negócio jurídico, São Paulo: Atlas, 2011, p. 80) afirma existir contrato sem negócio jurídico, 
defendendo ser a vontade contratual independente da vontade negocial, com base na imputabilidade da vontade 
negocial, que seria automática nesta e naquela dependeria da causa do contrato, ou seja, sendo a causa 
socialmente admitida, ter-se-ia contrato mesmo sem os requisitos necessários para a configuração do negócio 
jurídico. 
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imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”) e 187 (“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes”). 

 

Neste ponto se observa claramente a manifestação dos princípios da socialidade, 

eticidade e operabilidade, que inspiraram a elaboração do Código Civil, conforme narrado 

anteriormente. 

 

Ainda na seara dos atos ilícitos, o art. 188, do Código Civil, estabelece hipóteses de 

excludente de responsabilidade em dois incisos, quais sejam, I – atos “praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”; II – “a deterioração ou destruição 

da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente”, sendo que os casos de 

excesso decorrentes do inciso II não serão albergados pela lei (parágrafo único). 

 

Pari passu, faz-se mister o direcionamento do presente estudo rumo ao cerne do tema 

proposto, pelo que empreenderemos uma breve análise das noções de negócios jurídicos. 

 

Como o Código Civil não define o que vem a ser negócio jurídico, embora indique os 

seus elementos constitutivos, deve-se socorrer à doutrina, à qual compete a função de 

conceituar os institutos jurídicos, tarefa fundamental para que se possa alcançar a dimensão 

do estado de perigo ora em análise. 
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Na órbita do conceito de negócio jurídico, encontramos a questão do conflito entre a 

vontade interna e a vontade declarada do agente, tema bastante controvertido na doutrina e 

cuja posição adotada por cada autor interfere diretamente na definição por ele proposta. 

 

A análise do mecanismo da atividade psíquica, em seus três estágios, mostra-se uma 

aliada na compreensão da atuação da vontade do negócio jurídico. Primeiramente os centros 

cerebrais recebem o estímulo do meio exterior (solicitação); depois, ponderam acerca das 

conveniências e resolvem como proceder (ponderação); e, por fim, reage a vontade à 

solicitação, levando ao mundo exterior o resultado deliberado (ação)43. 

 

O negócio jurídico atravessa fases similares. Por esta razão, há autores que identificam 

o negócio jurídico com a declaração de vontade, e outros que entendem não bastar uma 

declaração volitiva para gerá-lo, cabendo a apuração desse fator volitivo 44. 

 

Em termos gerais, para os subjetivistas, encabeçados por Savigny, deve prevalecer, em 

todos os casos, a vontade interior do declarante; já os objetivistas consideram que a vontade 

declarada prepondera, mesmo fictícia, como forma de proteção à segurança nas relações 

privadas45. A título exemplificativo, faz-se mister a transcrição literal dos conceitos de 

negócio jurídico fornecidos por alguns doutrinadores, pelos quais se observa a teoria adotada 

por eles. 

 

Dentre os objetivistas, a definição comum de negócio jurídico é a de declaração de 

vontade – ou um complexo de declarações de vontade – capaz de criar, modificar ou extinguir 

                                                 
43 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., pp. 480-481. 
44 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., pp. 481-482. 
45 Antonio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, 4. ed. atual.,São Paulo: 
Saraiva, 2002, pp. 74-75. 
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relações na órbita do direito, visando a um fim protegido pelo ordenamento jurídico, pelo que 

se torna socialmente reconhecível46. Em sentido diametralmente oposto, os subjetivistas 

sustentam ser o negócio jurídico primordialmente um ato de vontade47. 

 

Entretanto, de acordo com Antonio Junqueira de Azevedo48, as teorias subjetivista e 

objetivista apresentam um erro na sua formulação inicial, por admitirem a existência de dois 

elementos no negócio jurídico: a vontade e a declaração, divergindo somente quanto à 

prevalência de um e de outro, quando na verdade não há dois elementos, mas apenas um: a 

declaração de vontade. 

 

Pelo entendimento do referido autor49, os subjetivistas se atêm à gênese do negócio, à 

vontade que lhe dá origem, e os objetivistas se prendem a sua função, ao caráter juridicamente 

vinculante de seus efeitos, em sua relação, enquanto norma, com outras normas, quando o 

correto seria se perquirir sobre a estrutura do negócio jurídico. 

 

                                                 
46 Roberto de Ruggiero, Instituições de direito civil, 6 ed., Trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, v. I, 
1999, p. 315. Emilio Betti, Teoria geral do negócio jurídico, Campinas, SP: Servanda, 2008, pp. 88-89. Alberto 
Trabucchi, Instituiciones de derecho civil, Madrid: Revista de Derecho Privado, v. I, 1967, pp. 147 e 159. 
Francesco Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 9 edizione riveduta e aggiornata, Milano: Dott. A. 
Giuffrè Editore, 1° vol., 1957, p. 460. Karl Larenz, Derecho civil: parte general, Trad. Miguel Izquierdo y 
Macías-Picavea, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1978, pp. 427-428. Luis Díez-Picazo e Antonio Gullõn, 
Instituciones de derecho civil: introducción, parte general, derecho de la persona, 2 ed., reimpressão, Madri: 
Editorial tecnos, v. I/1, 2000, p. 307. Manuel Albaladejo, El negocio jurídico, Barcelona: Bosch, 1958, pp. 184-
185. Miguel Reale, Lições preliminares de direito, 27 ed. atual., 7ª tir., São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 203-204. 
Orlando Gomes, Introdução..., cit., p. 213. Maria Helena Diniz, curso..., v. 1..., cit., p. 472. Francisco Amaral, 
Direito civil: introdução, 7 ed., rev. e aum., Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 383. 
47 Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, Curso..., cit., pp. 219-220. 
Silvio Rodrigues, Dos vícios do consentimento, 3 ed. atual., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 10. 
48 Antonio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 82. 
49 Antonio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 1-2. 
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A citada concepção estrutural do negócio jurídico se afasta das correntes voluntaristas 

porque não o investiga pela perspectiva psicológica, mas pela social, ou seja, não como ato de 

vontade, e, sim, como ato que é visto pela sociedade como apto a produzir efeitos jurídicos50. 

 

Fora isso, na concepção estrutural não ficam esquecidos os efeitos dos negócios, mas 

estes não são analisados enquanto normas jurídicas concretas, presos a outras normas 

superiores, mas como relações jurídicas em sentido lato que o ordenamento atribui ao 

negócio, conforme pretendido pelas partes51. 

 

Com base em tais premissas, Antônio Junqueira de Azevedo52 afirma que “o negócio 

jurídico, estruturalmente, pode ser definido ou como categoria, isto é, como fato jurídico 

abstrato, ou como fato, isto é, como fato jurídico concreto. (...) Como categoria, é, pois, a 

hipótese normativa consistente em declaração de vontade (entendida esta expressão em 

sentido preciso, e não comum, isto é, entendida como manifestação de vontade, que, pelas 

suas circunstâncias, é vista socialmente como destinada à produção de efeitos jurídicos). (...) 

In concreto, negócio jurídico é todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que 

o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os 

pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele 

incide”. 

 

Acerca da posição adotada pelo direito brasileiro sobre o tema, pode-se dizer que esta 

é, em síntese, uma posição equilibrada, sendo que em cinco questões (declarações não sérias, 

simulação, interpretação, causa ilícita e erro) abre-se espaço para maior ou menor pesquisa da 

                                                 
50 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 21. 
51 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 21. 
52 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 16. 
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vontade interna, tendo a doutrina e jurisprudência se encarregado de diminuir os excessos que 

nesses pontos o Código Civil operou quanto à teoria da vontade53. 

 

De fato, existem dispositivos do Código Civil que comprovam a influência da teoria 

da vontade no campo do erro e da interpretação dos negócios jurídicos, como o art. 112 (“Nas 

declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 

literal da linguagem”) e o art. 144 (“O erro não prejudica a validade do negócio jurídico 

quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na 

conformidade da vontade real do manifestante”). 

 

Passado esse introito sobre o conceito de negócio jurídico, importante se mostra o 

estudo dos elementos que o compõem. Quanto a esse tema, o art. 104, do Código Civil, 

determina que a validade do negócio jurídico requer: agente capaz (I), objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável (II), e forma prescrita ou não defesa em lei (III). 

 

Vale frisar que, a esta enumeração, agregam o elemento “causa” os Códigos Civis da 

França (Art. 1.108. “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause 

illicite, ne peut avoir aucun effet”)54; da Itália (Art. 1.325. “Indicazione dei requisiti. I 

requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti (...); 2) la causa (...); 3) l'oggetto (...); 4) 

la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”)55; e do Uruguai 

(Art. 1.261. “Para la validez de los contratos son esenciales los cuatro requisitos siguientes: 

1º. Consentimiento de partes. 2º. Capacidad legal de la parte que se obliga. 3º. Un objeto 

lícito y suficientemente determinado que sirva de materia de la obligación. 4º. Que sea lícita 
                                                 
53 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 116. 
54 Art. 1.108. “A obrigação sem causa, ou sobre uma falsa causa, ou sobre uma causa ilícita, não pode ter 
nenhum efeito” (tradução livre). 
55 Art. 1.325. “Indicação dos requisitos. Os requisitos do contrato são: 1) o acordo das partes (...); 2) a causa (...); 
3) o objeto (...); 4) a forma, quando prescrita pela lei sob pena de nulidade” (tradução livre).   

Excluído:  
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la causa inmediata de la obligación. Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad 

requerida por la ley en ciertos contratos”). No Brasil, a legislação civil adotou a corrente 

anticausalista 56. 

 

A análise dos elementos listados pela lei pode, contudo, variar conforme a posição 

filosófica adotada por cada autor, pelo que seguiremos a classificação utilizada por Antônio 

Junqueira de Azevedo, exposta, em linhas gerais, a seguir, pois esta se encontra em perfeita 

consonância com a teoria tridimensional do direito57. 

 

Primeiramente, cabe enfatizar que a vontade não é elemento do negócio jurídico, 

sendo este somente a declaração de vontade, ou seja, cronologicamente, ele existe em face da 

declaração e todo o processo volitivo anterior não faz parte dele, embora seja resultado do 

processo volitivo interno. A vontade pode, assim, influenciar a validade ou a eficácia do 

negócio, mas, como inter do querer, ela não integra, existencialmente, o negócio jurídico, 

ficando inteiramente absorvida pela declaração, seu resultado58. 

                                                 
56 A “causa” é um interesse objetivo e socialmente verificável, ao qual o negócio deve corresponder (Emílio 
Betti, Teoria..., cit., p 252). No direito civil pátrio é possível atingir a mesma finalidade através da invalidade por 
ilicitude de objeto ou desvio de função social do contrato. Todavia, a causa objetiva dos contratos distingue-se 
dos motivos que levaram as partes a contratarem, do ponto de vista de que leva em consideração o processo 
econômico e não a vontade específica de cada contratante em particular, de caráter subjetivo (Ricardo Luis 
Lorenzetti, Tratado de los contratos, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, t. I, 1999, pp. 23-24. Antônio Junqueira 
de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 153). 
57 Maria Helena Diniz, Teoria do negócio jurídico, 27.08.2009, notas de aula ministrada na PUC/SP no curso de 
pós-graduação (doutorado), mimeografado. Segundo Miguel Reale (Lições..., cit., pp. 64-65), “uma análise em 
profundidade dos diversos sentidos da palavra Direito veio demonstrar que eles correspondem a três aspectos 
básicos, discerníveis em todo e qualquer momento da vida jurídica: um aspecto normativo (o Direito como 
ordenamento e sua respectiva ciência); um aspecto fático (o Direito como fato, ou em sua efetividade social e 
histórica) e um aspecto axiológico (o direito como valor de Justiça)”, sendo que esse aspecto de 
tridimensionalidade ensejou a criação da teoria tridimensional do direito, pela qual se sustenta que: “a) onde quer 
que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fato econômico, geográfico, 
demográfico, de ordem técnica etc.); um valor, que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou 
determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, 
uma regra ou norma, que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao 
valor; b) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem separados um dos outros, mas coexistem 
numa unidade concreta; c) mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, mas atuam 
como elos de um processo (já vimos que o Direito é uma realidade histórico-cultural) de tal modo que a vida do 
direito resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram”. 
58 Antonio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 82. 
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Antônio Junqueira de Azevedo59 analisa o negócio jurídico por meio de três planos: o 

da existência, o da validade e o da eficácia, sendo que o negócio precisa de elementos, para 

existir; de requisitos, para ser válido; de fatores de eficácia, para ser eficaz. Analisaremos 

cada um dos referidos planos a seguir. 

 

No plano da existência dos negócios jurídicos, verificamos: a) elementos gerais, 

comuns a todos os negócios (intrínsecos e extrínsecos); b) elementos categoriais, próprios de 

cada tipo de negócio, resultando diretamente de indicação da ordem jurídica (essenciais ou 

inderrogáveis e naturais ou derrogáveis); c) elementos particulares, que existem em um 

negócio determinado, por vontade das partes60. 

 

Elementos gerais intrínsecos são: a) forma (escrita, oral, mímica, silêncio etc.); b) 

objeto (o conteúdo); c) circunstâncias negociais (o que resta da declaração de vontade, 

excluindo-se a forma e o objeto, o conjunto de circunstâncias que compõem um padrão social 

pelo qual uma manifestação de vontade é reconhecida socialmente como destinada à produção 

de efeitos jurídicos)61. Os elementos gerais extrínsecos, pressupostos, ou seja, preexistentes ao 

negócio, são: a) tempo; b) lugar; c) agente; lembrando serem os dois primeiros comuns a todo 

fato jurídico, e o último, ao ato jurídico em sentido amplo62. 

 

                                                 
59 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 30. 
60 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 32, 35 e 38. 
61 Antônio Junqueira de Azevedo (Negócio jurídico: existência..., cit., p. 123) lembra que “é justamente, a pouca 
familiaridade de certas pessoas com os padrões culturais de uma sociedade, isto é, a deficiente assimilação dos 
modelos culturais de atitudes jurídicas por parte de certas pessoas, como os índios, que leva o ordenamento 
jurídico a considerar nulos os atos por eles realizados dentro dos padrões da sociedade que não é a sua, mas 
válidos os atos por eles realizados dentro de seu próprio ambiente social, através de modelos culturais dos quais 
têm pleno conhecimento”. 
62 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 32-33 e 122. Conforme Antônio 
Junqueira de Azevedo (Negócio jurídico: existência..., cit., p. 34), “se faltarem os elementos tempo ou lugar, não 
há sequer fato jurídico; sem agente, poderá haver fato, mas não ato jurídico”. 
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Já os elementos categoriais essenciais ou inderrogáveis definem cada categoria de 

negócio (compra e venda, doação, depósito, comodato, mútuo etc.), caracterizando sua 

essência63; enquanto os elementos categoriais naturais ou derrogáveis, mesmo defluindo da 

natureza do negócio, podem ser afastados pela vontade das partes, sem que se altere o tipo do 

negócio64. 

 

No tocante aos elementos particulares65, estes são em número indeterminado, em 

virtude de decorrerem da vontade das partes, num determinado caso concreto. Todavia, três 

exemplos se destacam, pela frequência com que se apresentam: a) a condição – subordina os 

efeitos do negócio jurídico a evento futuro e incerto; b) o termo – subordina os efeitos do 

negócio jurídico a evento futuro e certo; c) o encargo – restringe uma liberalidade66. 

 

Em conclusão, pode-se afirmar que, no plano da existência, a supressão de qualquer 

elemento essencial ocasiona a inexistência do negócio. Já na ausência de um elemento 

categorial inderrogável, o ato não existe como negócio daquele tipo, havendo a possibilidade 

de configurar-se negócio de outro tipo (conversão substancial67)68. Os elementos categoriais 

                                                 
63 Para Antônio Junqueira de Azevedo (Negócio jurídico: existência..., cit., p. 36), “são exemplos de elementos 
categoriais naturais: a responsabilidade pela evicção, na compra e venda e nos contratos onerosos de disposição 
de bens; a responsabilidade pelos vícios redibitórios, nos contratos comutativos; a gratuidade, no depósito, no 
mútuo e no mandato etc.”. 
64 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 35. 
65 Vale ressaltar que Antônio Junqueira de Azevedo (Negócio jurídico: existência..., cit., p. 39) inclui a cláusula 
penal como elemento particular dos negócios jurídicos, entendimento do qual Maria Helena Diniz (Teoria do 
negócio jurídico, 27.08.2009, notas de aula ministrada na PUC/SP no curso de pós-graduação (doutorado), 
mimeografado) discorda, por considerar que se trata de sanção pelo inadimplemento. 
66 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 38. 
67 De acordo com Antônio Junqueira de Azevedo (Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 66 e 69), “tanto dentro 
de cada plano quanto nas relações entre um plano e outro há um princípio fundamental que domina toda a 
matéria da inexistência, invalidade e ineficácia; queremos referir-nos ao princípio da conservação. Por ele, tanto 
o legislador quanto o intérprete, o primeiro, na criação das normas jurídicas sobre os diversos negócios, e o 
segundo, na aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em qualquer um dos três planos – existência, 
validade e eficácia –, o máximo possível do negócio jurídico realizado pelo agente. (...) O princípio da 
conservação consiste, pois, em se procurar salvar tudo que é possível num negócio jurídico concreto. (...) No 
plano da existência, é, naturalmente, indispensável que se encontrem, no negócio, os elementos gerais, para 
considerá-lo como existente; essa regra não sofre exceção. Uma vez, porém, que o negócio exista, se acaso lhe 
faltar um elemento categorial inderrogável (ou, se, para evitar que o negócio seja considerado inválido ou 
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derrogáveis e os particulares podem estar ausentes do negócio pela vontade das partes sem 

que este se descaracterize. 

 

Passemos, então, à análise do segundo plano do negócio jurídico, em que 

investigaremos os seus requisitos de validade. 

 

Os requisitos são aqueles caracteres que devem estar presentes nos elementos do 

negócio para que este seja válido. Há, nesse ponto, um paralelismo entre o plano da existência 

e o plano da validade, pois o primeiro é um plano de substâncias; o segundo, um plano de 

adjetivos, de qualidades que os elementos devem ter 69. 

 

Assim, como os requisitos são qualidades dos elementos, a declaração de vontade, 

tomada primeiramente como um todo, deve ser: a) resultante de um processo volitivo; b) 

querida com plena consciência da realidade; c) escolhida com liberdade; d) deliberada sem 

má-fé70. 

 

Entretanto, se os elementos gerais intrínsecos são objeto, forma e circunstâncias 

negociais, tem-se que o objeto deverá ser lícito, possível e determinado ou determinável; a 

forma será livre ou aquela prescrita em lei; e as circunstâncias negociais não têm requisitos 

                                                                                                                                                         
ineficaz, se puder dar como inexistente um elemento categorial inderrogável), abre o ordenamento jurídico a 
possibilidade, para o intérprete, de convertê-lo em negócio de outro tipo, mediante o aproveitamento dos 
elementos prestantes; é a conversão substancial. (...) A nulidade de forma pode acarretar a conversão formal, que 
torna válido o negócio, graças à adoção de uma forma menos rigorosa que a escolhida pelas partes. Além disso, 
pode-se observar uma tendência legislativa a admitir ‘correções’ dos negócios jurídicos, em casos de erro e de 
lesão, os quais, se não fosse a correção, levariam à anulação”. Todavia, a conversão não se confunde com a 
convalidação. Conforme Antônio Chaves (Tratado de direito civil: parte geral, 3 ed. refundida, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. I, t. II, 1982, p. 1.498), “ratificação, confirmação, validação ou convalidação é o ato 
receptício pelo qual uma pessoa tem por bons os atos praticados com irregularidades que possam dar margem a 
uma eventual anulabilidade, abrindo mão, por essa forma, de qualquer possibilidade de invocá-la”. 
68 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 34-35 e 40. 
69 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 42. 
70 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 42-43. 



 

46 

exclusivamente seus, já que são o elemento caracterizador da essência do próprio negócio, 

aquele quid que qualifica uma manifestação, transformando-a em declaração71. 

 

Quanto aos requisitos ligados aos elementos gerais extrínsecos, pode-se dizer que: a) o 

agente deverá ser capaz e, conforme o caso, legitimado para o negócio; b) o tempo, se o 

ordenamento jurídico impuser que o negócio se faça em um determinado momento, deverá ser 

o tempo útil; c) o lugar, se, excepcionalmente, tiver algum requisito, há de ser o lugar 

apropriado72. 

 

Acerca dos elementos categoriais, somente os inderrogáveis apresentam requisito, qual 

seja, as partes, ao escolherem determinado tipo de negócio, deverão seguir o regime jurídico 

estabelecido para ele, por exemplo, o preço é elemento categorial inderrogável na compra e 

venda, e tem como requisitos o ser determinável, justo e verdadeiro, não sendo possível que 

seja definido apenas por uma das partes73. 

 

Em relação aos requisitos afetos aos elementos particulares, cabe afirmar que as 

condições são atingidas por dois tipos diferentes de falta dos requisitos de validade: as 

condições que vitiantur et vitiant74, contaminando de nulidade todo o negócio, como as 

juridicamente impossíveis, as ilícitas, as meramente potestativas, as perplexas ou 

contraditórias etc.; e as que vitiantur sed non vitiant75, cujo evento consiste em fato 

fisicamente impossível e as de não fazer coisa impossível. O termo também tem requisitos, 

como, vitiantur et vitiant, o colocado em actus legitimi76. E o encargo não escapa às 

                                                 
71 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 43. 
72 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 43. 
73 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 43 e 45. 
74 É viciada e vicia (tradução livre). 
75 É viciada, mas não vicia (tradução livre). 
76 Ato legítimo. Ex.: casamento. 
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exigências de requisitos, não podendo ser ilícito ou impossível, sob pena de nulidade, 

preservando-se, contudo, o ato de liberalidade (vitiatur sed non vitiat)77. 

 

Em tempo: se verificados os elementos do negócio, mas faltar um requisito nele 

exigido, o negócio existe, mas não é válido, é nulo ou anulável78. 

 

Por derradeiro, o terceiro plano a se analisar o negócio jurídico é o da eficácia, no qual 

não se trata, naturalmente, de toda e qualquer possível eficácia prática do negócio, mas apenas 

a jurídica e, especialmente, a própria ou típica, ou seja, referente aos efeitos manifestados 

como queridos79. 

 

Podemos distinguir três fatores de eficácia: a) os de atribuição da eficácia em geral, 

sem os quais o ato praticamente nenhum efeito produz (como nos casos de condição 

suspensiva80); b) os de atribuição da eficácia diretamente visada, indispensáveis para que um 

negócio já eficaz entre as partes produza exatamente os efeitos por ele visados (o negócio 

realizado entre o mandatário sem poderes e o terceiro, por exemplo, produz efeitos entre eles, 

mas não os efeitos diretamente visados); c) os de atribuição de eficácia mais extensa, 

                                                 
77 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 46-48. 
78 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 63. 
79 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 49. 
80 De acordo com Vicente Ráo (Ato jurídico, 3ª tiragem, São Paulo: Max Limonad, 1961, pp. 290, 298-299), “a 
condição alcança e atinge os efeitos dos atos jurídicos porque assim o quer a vontade dos agentes, ou partes. Não 
é uma cláusula acessória como pensam alguns juristas, pois o ato condicional como um só todo se apresenta, ou 
seja, como unidade que se não pode partir em declaração principal e declaração acessória de vontade. (...) A 
condição não se presume – pois  a sujeição dos efeitos dos atos jurídicos a alguma condição só da vontade dos 
agentes ou partes depende, quem a invoca deve prová-la: conditio non praesumitur. Na dúvida, ou na falta de 
prova, presume-se, sim, que o ato seja puro, isto é, não condicional. (...) Entre as diferentes espécies de 
condições figuram, como de maior importância, as suspensivas e resolutivas (...). Suspensiva é a condição que 
subordina o início da eficácia do ato jurídico à verificação ou não verificação de um evento futuro e incerto (sub 
condicione stipulatio fit cum aliquem casum differtur obligatio. Inst., III, 15, 4). (...) Resolutiva é a condição 
cujo implemento faz cessar os efeitos do ato jurídico (...).  (...) Os romanos não estabeleciam essa distinção. Para 
eles toda condição era suspensiva. Dos contratos que nós consideramos sujeitos à condição resolutiva, os 
jurisconsultos romanos diziam serem, em si mesmos, contratos puros e simples, sendo apenas a sua resolução 
submetida a uma condição suspensiva: ULPIANO, aludindo à venda feita sob essa modalidade, declarava tratar-
se de pura emptio, quae sub condicione resolvitur (D.XVIII, 2 2)”. 
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indispensáveis para que um negócio plenamente eficaz dilate seu campo de atuação, tornando-

se oponível a terceiros (é o que se observa nos casos de registro) 81. 

 

Dessa forma, observando-se os elementos e os requisitos do negócio jurídico, mas 

ausente um fator de eficácia, o negócio existe e é válido, mostrando-se, contudo, ineficaz 

(ineficácia em sentido restrito)82. 

  

Ressalve-se, no entanto, que o negócio existente, válido e eficaz pode, por causa 

superveniente, tornar-se ineficaz, ocasionando a sua resolução, como, por exemplo, nos casos 

de implemento de condição resolutiva, onerosidade excessiva etc., configurando-se, nesse 

passo, fatores de ineficácia83. 

 

Em verdade, a exposição procedida retro consiste numa apertada síntese do 

entendimento de Antônio Junqueira de Azevedo sobre os elementos do negócio jurídico, 

valendo ressaltar que este enumera casos excepcionais de negócios válidos e ineficazes e 

outros nulos e eficazes84. 

 

Ao tratarmos acima dos elementos de existência, requisitos de validade e fatores de 

eficácia do negócio jurídico, citamos, en passant, que a ausência destes pode gerar casos de 

inexistência, nulidade ou anulabilidade de tal ato. 

                                                 
81 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 57. 
82 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 63. 
83 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 60-61. 
84 Feita essa advertência, ressaltamos que a situação normal é a da eficácia dos atos válidos, mas existem duas 
situações excepcionais: a eficácia do nulo e a ineficácia do válido. Exemplo clássico de ato nulo eficaz é o do 
casamento putativo, que tem “eficácia civil”, em relação ao cônjuge de boa-fé (ou aos dois se ambos estavam de 
boa-fé) e em relação aos filhos. Já como exemplos de atos válidos e ineficazes, tem-se o ato sob condição 
suspensiva e o ato praticado pelo representante sem poderes, como o negócio feito pelo mandatário, agindo fora 
dos limites do mandato. Ocorrendo a ratificação, o negócio adquire sua eficácia própria; essa ratificação é, pois, 
fator de eficácia (Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., pp. 49, 53, 55-56). 
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Acerca da nulidade, o Código Civil estabelece, em seu art. 166, que “é nulo o negócio 

jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou 

indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a 

lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção”, sendo que 

“as nulidades (...) podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, 

quando lhe couber intervir” (art. 168, caput) e “devem ser pronunciadas pelo juiz, quando 

conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo 

permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes” (art. 168, parágrafo único). 

 

O referido Codex prevê também que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de 

confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo” (art. 169), e “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” (art. 170)85. 

 

No que se refere à anulabilidade, o art. 171, do Código Civil disciplina que, “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”, ressalvando, no seu art. 172, que “o negócio anulável pode ser 

confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro” e, no seu art. 177, que “a anulabilidade não 

tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a 

                                                 
85 Vide nota nº 70, sobre convalidação e conversão nos negócios jurídicos. 
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podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade 

ou indivisibilidade”86. 

 

A distinção entre nulidade, anulabilidade (nulidade relativa) e inexistência assume 

especial relevância para o estudo dos negócios jurídicos. Os atos nulos carecem de validade 

formal, ou vigência, em face de vício insanável em desacordo com exigências consideradas 

essenciais pela lei; os anuláveis desobedecem a certos requisitos legais necessários para a 

eficácia, sem atingir, contudo, a substância do ato, podendo, assim, serem sanados ou 

ratificados; nos inexistentes, está ausente algum elemento constitutivo, obstando-se o 

processo de formação, o que resulta na sua não significação jurídica87. 

 

Os negócios nulos e anuláveis, ambos existentes no mundo jurídico, distinguem-se 

pelo viés da gravidade. Os primeiros estão maculados por uma gravidade maior, que colide 

diretamente com a preservação dos interesses da ordem pública; os segundos, por uma 

deformação menor, que não repercute no interesse geral, mas penas dos particulares88. 

 

Há posicionamento doutrinário a considerar que, além da questão da gravidade, 

nulidade e anulabilidade se distinguem, ainda, pelo tipo de efeitos produzidos, operando a 

declaração judicial de nulidade absoluta de forma ex tunc, ou seja, retroativa; enquanto a de 

nulidade relativa, ex nunc, isto é, somente a partir da decisão89. 

 

                                                 
86 Vide nota nº 70, sobre convalidação e conversão nos negócios jurídicos. 
87 Miguel Reale, Lições..., cit., pp. 207-208. 
88 José Abreu, O negócio..., cit., pp. 325-326. 
89 José Abreu, O negócio..., cit., p. 326. 
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A despeito da orientação acima exposta, ressalvamos existir forte corrente entendendo 

que tanto a decretação judicial da nulidade quanto da anulabilidade produzem efeitos ex tunc, 

alcançando o ato retroativamente, desde a sua formação90. 

 

Acerca do caráter ex tunc da anulabilidade, posicionamento com o qual concordamos, 

discorreremos mais pormenorizadamente quando da análise dos efeitos do estado de perigo, 

em capítulo subsequente. 

 

Retomando a temática dos elementos do negócio jurídico analisado retro, observa-se 

que a declaração de vontade inegavelmente se destaca, para o desenvolvimento do estudo em 

tela, como assunto de particular relevância, considerada em seus três elementos: 

circunstâncias negociais, forma e objeto91. 

 

A declaração de vontade pode ser exteriorizada de forma expressa ou tácita. É 

expressa se observada por meios sensíveis, como a palavra escrita ou oral, bem como por 

sinais; na manifestação tácita praticam-se atos ou fatos que não se destinam propriamente a 

exteriorizar uma vontade, mas esta se deduz do comportamento da pessoa, indiretamente, 

devendo tais atos ser necessariamente concludentes e unívocos92. 

 

As declarações de vontade podem, ainda, ser classificadas como receptícias ou não 

receptícias, caso, respectivamente, devam ou não ser notificadas ao declaratário para que o 

negócio surta efeitos. As primeiras ocorrem com frequência no âmbito das obrigações; as 

                                                 
90 Vide capítulo 4.4. 
91 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 117. 
92 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., p. 323. 
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segundas se observam, por exemplo, na promessa de recompensa, na aceitação de letra de 

câmbio e na revogação de testamento93.  

 

Ademais, consoante o art. 110, do Código Civil, “a manifestação de vontade subsiste 

ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela 

o destinatário tinha conhecimento”. 

 

Observa-se a reserva mental quando o declarante quer, íntima e conscientemente, 

coisa diversa da declarada, ocultando intencionalmente a vontade real, na maioria das vezes 

objetivando induzir em erro o destinatário da declaração, ainda que não para fins desonestos94.  

 

Não se consideram, para fins de configuração jurídica da reserva mental, divergências 

não aptas a trazer alguma consequência para o direito. A mentira pura e simples, sem o intuito 

de enganar o declaratário, por exemplo, não caracteriza reserva mental95.   

 

Diferentemente do que se observa no direito brasileiro, as legislações civis portuguesa 

e alemã tratam a reserva mental conhecida do declaratário como causa determinante de 

nulidade do negócio jurídico, não de inexistência, senão vejamos. 

 

O Código Civil português, no seu art. 244º, após disciplinar que “há reserva mental 

sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade real com o intuito de enganar o 

declaratário”, em sua segunda parte determina que “a reserva não prejudica a validade da 

                                                 
93 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., p. 325. Carlos Roberto Gonçalves, Direito civil brasileiro: parte 
geral, São Paulo: Saraiva, v. 1, 2003, p. 308. 
94 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., p. 327. Vicente Ráo, Ato..., cit., pp. 210-211. 
95 Nelson Nery Junior, Vícios do ato jurídico e reserva mental, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, pp. 17-
18. 
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declaração, exceto se for conhecida do declaratório; neste caso, a reserva tem os efeitos da 

simulação”. 

 

Já o Código Civil alemão (BGB), por sua vez, estabelece: § 116, § 1º “Não é nula uma 

declaração de vontade simplesmente porque a pessoa, de quem ela emana, tenha entendido, 

por meio de reserva mental, não querer aquilo que declarou. Em se tratando, porém, de 

declaração que deva ser dirigida a outrem, é nula, se este teve conhecimento da reserva mental 

do declarante”. 

 

Questão que já suscitou polêmica na doutrina nacional, mas se encontra atualmente 

pacificada pelo Código Civil, é a da qualificação do silêncio como manifestação de vontade. 

De acordo com o art. 111, do referido Codex, “o silêncio importa anuência, quando as 

circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade 

expressa”. 

 

Em determinadas circunstâncias, o silêncio pode significar uma atitude ou um 

comportamento e, consequentemente, produzir efeitos jurídicos, porque é, num caso 

específico, interpretado como anuência a uma declaração de vontade. 

 

Numa perspectiva geral, acerca da declaração de vontade, pode-se dizer que esta deve 

se formar de maneira livre, consciente, isenta de pressões ou constrangimentos, para que 

receba a chancela do direito 96. 

 

                                                 
96 Paulo Nader, Curso de direito civil: parte geral, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 467. 
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Na prática, todavia, quando da celebração de negócios jurídicos, é possível que a 

declaração de vontade de um ou mais agentes envolvidos não tenha, de fato, sido proferida de 

forma livre e inequívoca, hipóteses nas quais se verifica a invalidade por vício do 

consentimento, tema estudado a seguir. 
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3. ESTADO DE PERIGO E VÍCIOS DO 

CONSENTIMENTO NA ERA DA SOCIALIDADE E DA 

ETICIDADE 

 

 

A análise do negócio jurídico pressupõe verificar primeiramente a existência de uma 

declaração de vontade e, em seguida, se esta foi escorreita, ou seja, proferida sem equívocos 

ou constrangimentos e persegue um resultado em sintonia com as prescrições legais, sem o 

que o ordenamento jurídico lhe nega os efeitos97. 

 

A partir dessa síntese, podem-se enumerar duas categorias de defeitos de negócios 

jurídicos: (a) a dos casos em que a própria declaração de vontade é atingida e distorcida, por 

influência exógenas; (b) aqueles em que se verifica a desconformidade do resultado do 

negócio com a lei, por razão endógena ao agente. Os primeiros são denominados vícios de 

consentimento; os segundos, vícios sociais98. 

 

Entre os vícios de consentimento, o Código Civil enumera o erro, o dolo, a coação, a 

lesão e o estado de perigo, sendo que a simulação e a fraude contra credores são os exemplos 

de vícios sociais. 

 

Os casos de vícios de consentimento e de fraude contra credores são passíveis de 

anulabilidade, conforme o já citado art. 171, do Código Civil (“além dos casos expressamente 

                                                 
97 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 513. 
98 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 514. Paulo Nader, Curso..., cit., p. 469. 
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declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: (...) II - por vício resultante de erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”). 

 

O prazo decadencial para a anulação do negócio jurídico é de quatro anos, pelo que se 

depreende da análise do art. 178, do Código Civil, onde se lê: “é de quatro anos o prazo de 

decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I - no caso de coação, do 

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 (...)”. 

 

Embora trate de hipótese de rescisão, diferentemente do que se observa no direito 

brasileiro, o Código Civil chileno determina, sobre o tema, em seu art. 1.691: “el plazo para 

pedir la rescisión durará cuatro años. Este cuadrienio se contará, en el caso de violencia, 

desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la 

celebración del acto o contrato”. 

 

No direito italiano, a anulação dos vícios do consentimento pode ser arguida em prazo 

mais longo, de cinco anos, conforme se depreende do art. 1.442, do Código Civil italiano, 

pelo qual: “l'azione di annullamento si prescrive (...) in cinque anni”99. 

 

Também prescrevendo o lapso temporal de cinco anos, tem-se o Código Civil 

venezuelano, ao dispor, no art. 1.346: “la acción para pedir la nulidad de una convención 

dura cinco años, salvo disposición especial de la ley. Este tiempo no empieza a correr en 

caso de violencia, sino desde el día em que esta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde 

el día em que han sido descubiertos (...)”. 

                                                 
99 “A ação de anulação prescreve em cinco anos” (tradução livre). 
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Já o Código Civil português estabelece, em seu art. 287, que “1. só têm legitimidade 

para arguir a anulabilidade as pessoas em cujo interesse a lei a estabelece, e só dentro do ano 

subsequente à cessação do vício que lhe serve de fundamento. 2. Enquanto, porém, o negócio 

não estiver cumprido, pode a anulabilidade ser arguida, sem dependência de prazo, tanto por 

via de ação como por via de exceção”. Trata-se, assim, de prazo notadamente menor. 

 

No mesmo sentido, o BGB dispõe, no § 123: “quem for levado a enunciar uma 

declaração de vontade por engano dolosa ou, antijuridicamente, por ameaça, poderá impugnar 

a declaração (...)” e no § 124: “a impugnação de uma declaração de vontade, impugnável de 

acordo com o § 123, só pode ter lugar dentro do prazo de um ano (...)”.   

 

Para o caso de simulação, todavia, o legislador pátrio aferiu a possibilidade de 

nulidade, segundo se compreende a partir do art. 167, do referido diploma legal, que dispõe: 

“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”. 

 

Essa sistemática adotada pelo Código Civil acerca dos defeitos dos negócios jurídicos 

não escapa a críticas, tanto por atribuir efeitos impróprios à natureza dos negócios viciados, 
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quanto por reunir fenômenos heterogêneos sob a denominação única de “defeitos do negócio 

jurídico”100. 

 

A fraude contra credores, por exemplo, está catalogada como causa de anulabilidade 

do negócio jurídico (arts. 158 a 165), na contramão dos rumos traçados pelo direito 

comparado contemporâneo, que a insere no âmbito da ineficácia. O desacerto técnico repousa 

exatamente na confusão entre os institutos da anulabilidade e da ineficácia relativa101. 

 

Por outro lado, a matéria dos defeitos dos negócios jurídicos teve seu campo ampliado 

no Código Civil atual, para reprimir expressamente a lesão e o estado de perigo, o que se 

mostra em consonância absoluta com os princípios da socialidade e eticidade, representando o 

novo espírito do direito civil. 

 

Com efeito, conforme exposto anteriormente, em contraste com as noções de 

individualismo e liberalismo, predominantes no diploma de 1916, a ideia de socialidade, 

presente no atual Código Civil, faz prevalecer os interesses coletivos sobre os individuais, 

sem prejuízo da dignidade da pessoa humana102. 

 

Ademais, em nome da eticidade, sobreleva-se o critério ético-jurídico na análise e 

aplicação do direito, visando à concreção jurídica, pela qual deve prevalecer a solução mais 

justa ou equitativa, em conformidade com valores éticos, também com fulcro primordial na 

dignidade da pessoa humana103. 

                                                 
100 Humberto Theodoro Júnior, Dos defeitos do negócio jurídico no novo Código Civil: fraude, estado de perigo 
e lesão, Revista Forense, Rio de Janeiro, Ano 98, v. 364, pp. 163-179, novembro-dezembro de 2002, p. 163. 
101 Humberto Theodoro Júnior, Dos defeitos..., cit., p. 164. 
102 Miguel Reale, O projeto..., cit., pp. 7-9. 
103 Miguel Reale, O projeto..., cit., pp. 8-9. 
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Pode-se deduzir, dessa forma, que os casos de erro, dolo e coação, vícios do 

consentimento já disciplinados pelo Código de 1916, no panorama do Código Civil atual 

devem ser interpretados de forma renovada, segundo os ditames da socialidade e da eticidade, 

conforme pormenorizado a seguir. 

 

Neste estudo, ater-nos-emos especificamente à questão dos vícios dos consentimentos, 

sobre os quais ora discorreremos, brevemente, com destaque para a figura do estado de 

perigo, que será tratada mais aprofundadamente em capítulo à parte, por constituir o cerne da 

tese ora defendida. 

 

 

3.1. O ERRO NO CONTEXTO DA COGNOSCIBILIDADE 

 

 

O erro pode ser considerado o mais elementar dos vícios do consentimento e se 

observa quando o declarante, sem ter conhecimento exato das circunstâncias que envolvem o 

caso, celebra negócio jurídico que não se concluiria se este estivesse a par da verdadeira 

situação 104. 

 

O Código Civil de 2002 trata do erro juntamente com a ignorância na primeira seção 

do capítulo referente aos defeitos dos negócios jurídicos (Livro III, Título I, Capítulo IV, 

Seção I). Embora erro e ignorância recebam o mesmo tratamento jurídico, faz-se mister 

                                                 
104 Jean Carbonnier, Droit civil: les biens, les obligations, Paris: Quadrige/PUF, v. 2, 2004, p. 1.990. Caio Mário 
da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 517. C. Massimo Bianca, Diritto civile: il contrato, 9 ristampa con 
aggiornamento, Milão: Dott. A. Giuffrè, 1998, p. 606. Andrea Torrente e Piero Schlesinfer, Manuale di diritto 
privato, Quindicesima edizione, Milão: Dott. A. Giuffrè, 1997, pp. 184-185. Ambroise Colin e H. Capitant, 
Cours élémentaire de droit civil français, 8 ed., Paris: Dalloz, 1935, p. 31. 
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ressaltar que, ontologicamente, são institutos diversos. No erro se observa uma deformação do 

conhecimento relativamente às circunstâncias que revestem a manifestação de vontade, 

enquanto a ignorância pressupõe o desconhecimento daquilo que determina a declaração de 

vontade105. 

 

A doutrina diferencia, ainda, o erro vício e o erro obstativo, sendo que o primeiro 

incidiria sobre o processo de formação da vontade; o segundo, quando a vontade do sujeito, 

não estando viciada por uma falsa representação da realidade, é exteriorizada de forma 

equivocada106. 

 

Todavia, o erro enquanto vício de consentimento engloba também, conforme a opção 

do legislador nacional, o que a doutrina distingue como erro obstativo, considerado pelo 

BGB, em seu § 119107, como causa de nulidade, por impedir a formação do próprio 

negócio108. 

 

Em verdade, pode ocorrer uma diversa gama de erros que influenciaram a decisão do 

declarante de contratar. No entanto, nem todos têm relevância jurídica, justificando a anulação 

                                                 
105 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 517. 
106 Pietro Perlingieri, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, 2 ed. rev. e atual., Nápoles: Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2000 p. 406. C. Massimo Bianca, Diritto..., cit., p. 606. Andrea Torrente e Piero 
Schlesinfer, Manuale..., cit., p. 184-185. Emilio Betti, Teoria ..., cit., p. 588. Jean Carbonnier, Droit…, cit., p. 
1.990. Luigi Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Nápoles: A. Morano, s/d, pp. 473-
475. 
107 “Quem, no enunciar uma declaração de vontade, estava em erro sobre o conteúdo dela, ou não queria 
enunciar, em substância, uma declaração de tal conteúdo, poderá impugnar a declaração, se deve ser admitido 
que, com o conhecimento do estado das coisas, ou com a apreciação mais sensata do caso, não a havia de ter 
enunciado. 
Como erro sobre o conteúdo da declaração, considera-se também o erro sobre essas qualidades das pessoas ou 
das coisas que, segundo o uso, são tidas como essenciais”. 
108 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 518 
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do contrato e a dispensa do cumprimento da obrigação assumida, ainda que representem o 

único fundamento da iniciativa contratual109. 

 

É nesse sentido que o Código Civil, delimitando os requisitos para o reconhecimento 

do erro juridicamente relevante, dispõe, em seu 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”. 

 

Da simples leitura do citado art. 138, pode-se afirmar, com certeza, que o erro precisa 

ser substancial110 para gerar o efeito da anulabilidade, ou seja, é necessário contar com tal 

força, relevo e consistência, pois sem ele o ato não se realizaria111. 

 

Enumerando as hipóteses de erro substancial, o Código Civil vaticina, em seu 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”. 

 

Pela análise do artigo susomencionado, percebe-se que o erro de direito também pode 

ser relevante. Isso ocorre, contudo, se consistir no falso conhecimento ou na equívoca 

interpretação de norma jurídica, no que diz respeito às qualidades jurídicas do objeto ou do 

outro contratante, esvaziando o sentido econômico do negócio. Caso o erro se refira apenas às 
                                                 
109 Enzo Roppo, O contrato, Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra: Almedina, 1988, pp. 233-
234. 
110 Sobre o assunto, ver: TJMG, Processo 1.0024.04.388066-5/001(1), Rel. Des. Duarte de Paula, p. 24.09.2005. 
111 Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil: parte geral, 39 ed., rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 
v. 1, 2003, p. 221. Ambroise Colin e H. Capitant, Cours..., cit., p. 37. 
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consequências jurídicas na norma, não se configurará a hipótese prevista no art. 139, III, do 

Código Civil 112. 

 

Frise-se que a simples alegação de ignorância da lei não configura erro de direito, 

tendo em vista que o art. 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro113, pelo 

qual: “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” 114. 

 

Já ao estabelecer o referido art. 138 que o erro deve ser “percebido por pessoa de 

diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”, o referido Codex tem suscitado 

dúvidas se essa percepção deve ocorrer pelo emissor da vontade viciada ou pelo seu receptor, 

nos negócios bilaterais, ou seja, se o erro deve apresentar a escusabilidade ou a 

cognoscibilidade. 

 

Dita questão repercute diretamente na indicação que se encontra na doutrina e na 

jurisprudência acerca das características essenciais do erro capaz de ensejar a anulabilidade do 

negócio em que se observa. Os autores e os julgados, em uníssono, admitem que o erro deve 

ser substancial; variam de opinião, entretanto, acerca da escusabilidade ou 

cognoscibilidade115. 

 

                                                 
112 Enzo Roppo, O contrato, cit., pp. 235-236. Andrea Torrente e Piero Schlesinfer, Manuale..., cit., pp. 185-186. 
José de Abreu, O negócio..., cit., pp. 231-232. Orlando Gomes, Introdução..., cit., p. 327. Luigi Cariota Ferrara, 
Il negozio..., cit., pp. 536-538. 
113 A denominação da “Lei de Introdução ao Código Civil” foi alterada para “Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro”, pela Lei 12.376, de 30 de dezembro de 2010. 
114 Em sentido contrário, o Código Civil paraguaio dispõe, em seu art. 285: “la ignorancia de las leyes o el error 
de derecho no impedirá el efecto de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los ilícitos”.   
115 Considerando a escusabilidade, tem-se: TJMG, Processo 1.0024.03.971309-4/001(1), Rel. Des. Elias Camilo, 
p. 21.05.2007. TJMG, Processo 2.0000.00.498462-7/000(1), Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula, p. 
22.11.2005. Acerca da cognoscibilidade, vide: TJSP, Apelação 0292480-04.2009.8.26.0000, 4ª Câmara de 
Direito Privado, Rel Des. Francisco Loureiro, j. 25.02.2010. TJSP, Apelação 9069767-65.2006.8.26.0000, 22ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Bedaque, j. 18.06.2007. 



 

63 

Os autores que, sem tratar da questão da cognoscibilidade, reconhecem a 

escusabilidade como requisito do erro afirmam que esta ocorre quando o declarante atuou 

com grau de atenção e diligência mediano, tratando-se, todavia, de conceito elástico, que 

enseja a apreciação do juiz em cada caso concreto, considerando-se o nível intelectual do 

agente, as suas qualidades profissionais etc.116 

 

Por outro prisma, embora a escusabilidade do erro dificulte o surgimento de situações 

injustas, por impor àquele que errou por negligência, imprudência ou imperícia suportar o 

negócio jurídico celebrado, o problema não se resolve totalmente, pois sendo desculpável o 

erro, a invalidação será permitida, configurando-se, neste caso, uma injustiça em relação ao 

contratante que não errou117. 

 

Tem-se, assim, o ponto em questão para os defensores da tese da cognoscibilidade: a 

perceptibilidade do erro dever ser analisada em face da parte que recebe a declaração de 

vontade viciada, prestigiando-se o princípio da confiança (CC, art. 112) e a boa-fé (CC, 

art.113)118. 

 

Conclui-se, por esta interpretação, que a cognoscibilidade, enquanto requisito do erro, 

está mais adequada ao perfil exigido pelos princípios da socialidade e da eticidade, dos quais 

não se pode desligar o intérprete ou o aplicador do direito, em face dos novos paradigmas do 

direito civil. 

                                                 
116 Arnoldo Wald, Direito civil: introdução e parte geral, 9 ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 
201. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 522. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, 
Novo..., cit., p. 358. Fábio Ulhoa Coelho, Curso de direito civil, São Paulo: Saraiva, v. 1, 2003, p. 329. 
117 Ana Luiza Maia Nevares, O erro, o dolo, a lesão e o estado de perigo no Código Civil de 2002, In: Gustavo 
Tepedino (coord.), A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional, 2 ed. rev. e 
atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 255-298, p. 261. 
118 Ana Luiza Maia Nevares, O erro..., cit., pp. 261-263. Enzo Roppo, O contrato, cit., p. 234. Orlando Gomes, 
Introdução..., cit., p. 325. Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 488. Silvio Rodrigues, Direito civil: parte 
geral, 32 ed. atual., São Paulo: Saraiva, v. 1, 2002, p. 192. 
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Nesse passo, não interessa averiguar se o autor do erro teve, ou não, alguma culpa por 

ele, mas, sim, investigar se o declaratário tinha ou não condições de detectar o erro e de avisar 

o declarante de sua ideia equivocada, conduta que se coaduna com os princípios da boa-fé 

objetiva e da probidade, norteadores dos partícipes do ato negocial. Quando reconhecível o 

erro, anulável será o negócio119. 

 

A ideia de cognoscibilidade como característica essencial do erro é influência do 

direito italiano, que regula a matéria no Código Civil, no âmbito das obrigações (Livro IV), 

em seção específica sobre os vícios do consentimento (Seção II), arts. 1.428 (“L'errore è 

causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro 

contraente”)120 e 1.431 (“Quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto 

ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza (1176) avrebbe potuto 

rilevarlo”)121. 

 

Emilio Betti122, ao comentar os citados artigos do Código italiano, assevera que, “se, 

nos negócios bilaterais, o erro se mostra reconhecível pela contraparte (art. 1.431), nasce, a 

cargo desta, uma obrigação de boa-fé, cuja inobservância exclui o nascimento, a seu favor, de 

uma legítima confiança (cf., art. 1.338). Neste caso, o erro torna anulável o negócio (art. 

1.428): anulável nos termos do art. 1.433, que torna aplicáveis ao erro sobre a declaração os 

critérios de tratamento estatuídos para o erro que vicia a motivação do querer (§ 55)”.  

 

                                                 
119 Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 489. 
120 Art. 1.428. “O erro é causa de anulação do contrato quando é essencial e é conhecido pelo outro contratante” 
(tradução livre). 
121 Art. 1.431. “Quando, em relação ao conteúdo, para circunstância do contrato ou para qualidade do 
contratante, uma pessoa de diligência normal (1176) poderia detectar” (tradução livre). 
122 Emilio Betti, Teoria ..., cit., p. 594. 
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E continua, o referido autor123: “o primeiro critério diz respeito à plausibilidade da 

ignorância, o segundo à recognoscibilidade do erro por ela determinado (cf. § 871 do Código 

austríaco reformado). Plausibilidade e recognoscibilidade devem ser apreciadas em relação 

ao conteúdo, às circunstâncias do negócio bilateral e às qualidades das partes (art. 1.431), e 

portanto em função do grau de diligência que, segundo a experiência dos casos normais, seria 

necessária para descobrir a ignorância na contraparte. O ônus do conhecimento varia 

conforme a maior ou menor pertinência que a coisa ignorada tem com a matéria do negócio, e 

também de acordo com a índole do conhecimento de que se trata. É maior para as coisas do 

conhecimento comum, ou facilmente acessíveis, menor para aquelas que só são do 

conhecimento de um círculo restrito de pessoas (é o caso de uma noção técnica, acessível 

apenas a um pequeno grupo de iniciados). Quanto maior é o ônus do conhecimento, menos 

plausível é a ignorância, e menor é, portanto, na contraparte, o ônus de notar o erro por ela 

determinado e a correlativa obrigação de esclarecimento, imposta pela boa-fé”.    

 

Ressaltando a importância da valorização da cognoscibilidade para efeitos de 

preservação da boa-fé, Alberto Trabucchi124 pondera que “el error es relevante como causa 

de anulabilidad del negocio cuando es esencial y reconocible (...). A tal fin, el artículo 1.431 

indica los criterios em base a los cuales debe considerarse recognoscible el error. (...) Y es 

que el requisito de la recognoscibilidad responde al criterio general de protección a la buena 

fe; es justo proteger al contratante que erró al contratar, pero no por esto deberán 

sacrificarse aquellos terceros que intervinieron de buena fe en el contrato”125.  

 

                                                 
123 Emilio Betti, Teoria..., cit., p. 595. 
124 Alberto Trabucchi, Instituiciones..., cit., pp. 168-169. 
125 O mesmo sentido: Pietro Perlingieri, Autonomia..., cit, pp. 406-407; C. Massimo Bianca, Diritto..., cit., pp. 
610 e 611; e Andrea Torrente e Piero Schlesinfer, Manuale..., cit., pp. 188-189. 
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O Código Civil português também considera a questão da cognoscibilidade para a 

caracterização do erro, no seu art. 247º, onde se lê: “quando, em virtude de erro, a vontade 

declarada não corresponda à vontade real do autor, a declaração negocial é anulável, desde 

que o declaratário conhecesse ou não devesse ignorar a essencialidade, para o declarante, do 

elemento sobre que incidiu o erro”. 

 

Por fim, sobre a matéria em questão, importante citar o Enunciado nº 12, da Jornada 

de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal, no período de 11 a 13 de setembro de 2002, pela qual: “na sistemática do art. 138, é 

irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança”. 

 

Aderimos, assim, à corrente que entende que, para anulação do negócio em face de 

erro, é preciso que esse vício seja substancial e cognoscível pela parte contrária, nos negócios 

bilaterais, solução que privilegia o interesse social, a ética e confere maior segurança às 

relações negociais. 

 

 

3.2. DOLO E A QUESTÃO DO DOLUS BONUS 

 

 

O dolo pressupõe o emprego de expediente ardiloso no sentido de induzir alguém à 

prática de ato que beneficie o autor do artifício ou terceiro, englobando, assim, tudo que seja 

contrário aos ditames da honestidade e tenha por fim enganar alguém126. Numa análise mais 

                                                 
126 Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 497. Jean Carbonnier, Droit…, cit., p. 1.992. Emilio Betti, 
Teoria..., cit., p. 640. Ambroise Colin e H. Capitant, Cours..., cit., pp. 38-39. Caio Mário da Silva Pereira, 
Instituições..., cit., p. 526. Luigi Cariota Ferrara, Il negozio..., cit., p. 529. Roberto de Ruggiero, Instituições..., 
cit., p. 346. 
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acurada, percebe-se que, em si, o dolo não constitui vício de vontade, sendo assim 

considerado porque é causa de um vício – o erro127. É nesse sentido que o art. 145, do Código 

Civil, determina que “são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua 

causa”. 

 

A bem da verdade, a definição de dolo deve englobar mesmo as situações nas quais o 

agente não tenha induzido o erro do declarante, mas esteja consciente de que este se encontra 

em tal estado e silencie ou o deixe em ambiguidade, pois o que se condena é a má-fé 

subsequente128. 

 

A aludida omissão dolosa é denominada na doutrina como “reticência” e ocorre 

quando o silêncio do declaratário acerca de circunstância do negócio tenha sido justamente a 

causa que levou o declarante a contratar, ou seja, sem o que não teria sido firmada a 

avença129. 

 

Assim, o dolo pode decorrer de uma ação ou de uma omissão do agente130, sendo que 

o silêncio proposital acerca de situação que gere erro à parte contrária do negócio também se 

caracteriza como dolo, nos termos do art. 147, do Código Civil, onde se lê: “nos negócios 

jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade 

                                                 
127 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 371. Ambroise Colin e H. Capitant, Cours..., cit., pp. 39-40. 
Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., p. 346. Luigi Cariota Ferrara, Il negozio..., cit., p. 529. 
128 José de Oliveira Ascensão, Direito..., cit., p. 134. Enzo Roppo, O contrato, cit., pp. 239-240. Emilio Betti, 
Teoria..., cit., p. 641. C. Massimo Bianca, Diritto..., cit., p. 625. Andrea Torrente e Piero Schlesinfer, Manuale..., 
cit., p. 191. 
129 Orlando Gomes, Introdução..., cit., p. 329. José de Oliveira Ascensão, Direito..., cit., p. 134. Enzo Roppo, O 
contrato, cit., pp. 239-240. Emilio Betti, Teoria..., cit., p. 641. C. Massimo Bianca, Diritto..., cit., p. 625. Andrea 
Torrente e Piero Schlesinfer, Manuale..., cit., pp. 191. Luigi Cariota Ferrara, Il negozio..., cit., p. 530. 
130 Nesse sentido: TJSC, Apelação Cível 2002.023103-2, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, j. 
25.04.2003. 
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que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio 

não se teria celebrado”. 

 

Em termos similares, o Código Civil argentino determina, em seu art. 933: “la omisión 

dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se hubiera realizado 

sin la reticencia u ocultación dolosa”; o Código Civil peruano, em seu art. 1088: “la omisión 

dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa”; o Código Civil paraguaio, no art. 

290: “acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa o 

disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con 

ese fin. Las reglas se aplicarán igualmente a las omisiones dolosas”. 

 

Todavia, conforme reconhecido inclusive na jurisprudência131, independentemente de 

o dolo ser resultado de ação ou omissão do agente, o que importa analisar é se o dolo foi 

causa determinante da declaração de vontade (dolo principal ou dolus causam dans) ou, 

reversamente, não influi diretamente na realização do ato, que, independentemente dele, seria 

praticado (dolo acidental ou dolus incidens). O primeiro conduz à anulação do negócio; o 

segundo, à reparação de perdas e danos132. 

 

Sobre a questão do dolo acidental, o Código Civil é expresso, em seu art. 146, em 

determinar que “o dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental 

quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo”. 

 

                                                 
131 Sobre o tema, vide: TJMS, Apelação Cível 2005.010794-5, 2ª T., Rel. Des. Tânia garcia de Freitas Borges, j. 
20.06.2006. TJMG, Processo 1.0702.04.123484-1/001(1), Rel. Des. Wagner Wilson, p. 19.06.2007. TJSP, 
Apelação 9095082-61.2007.8.26.0000, Rel. Des. Reis Kuntz, r. 04.06.2007. 
132 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., pp. 527-528. 
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Na doutrina e na jurisprudência133, observa-se, ainda, a distinção entre dolus malus e 

dolus bonus, conforme o grau da malícia e da má-fé empregado por uma das partes no intuito 

de induzir a outra em erro, diferenciação esta proposta no contexto do Código de 1916 e de 

utilidade questionável diante do novo panorama do direito civil. 

  

Aqueles que procedem à aludida distinção, argúem que o dolo vício é aquele 

caracterizado pela perversidade do propósito, não englobando os artifícios menos leais que 

uma parte adote nos contratos para prevalecer sobre a outra desde que estes integrem a praxe 

do comércio socialmente tolerada e de conhecimento de qualquer contratante cauteloso134. 

 

A bem da verdade, a própria expressão latina dolus bonus, que, traduzida para o 

português, significa “dolo bom”, já nos parece deveras contraditória em si mesma, por 

pretender fazer derivar uma espécie positiva (dolo bom) de num gênero negativo (dolo). O 

dolo, enquanto gênero, tem uma conotação essencialmente pejorativa, característica esta que 

se transmite, por razões lógicas, a suas espécies. 

 

Acerca do tema do dolus bonus, merece destaque o posicionamento de José de 

Oliveira Ascensão135, que endossamos em absoluto, por considerar que a chancela do dolus 

bonus é uma postura demasiadamente complacente e não se coaduna com a evolução atual do 

                                                 
133 TJSC, Apelação Cível 1999.008406-0, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 10.11.2005. TJSC, Apelação cível 
40.381, Rel. Des. Cid Pedroso, j. 10.11.1992. TJSC, Apelação Cível 36.349, Rel. Des. Francisco Oliveira Filho, 
j. 13.08.1991. TJSC, Apelação Cível 36.325, Rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. 13.08.1991. TJDF, Apelação 
Cível 20000110578658APC DF, 2ª T., Rel. Des. Edson Alfredo Smaniotto, p. 06.11.2002. TJSP, Apelação 
9120892-48.2001.8.26.0000, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luís de Carvalho, j. 28.07.2010. TJSP, 
Apelação 849161009, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luís de Carvalho, j. 09.04.2008. 
134 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., pp. 346-347. Emilio Betti, Teoria..., cit., p. 640. Orlando Gomes, 
Introdução..., cit., p. 328. 
135 José de Oliveira Ascensão, Direito..., cit., pp. 134-135. 
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direito, que prestigia princípios como o da boa-fé objetiva e o da informação, típicos, 

inclusive, das relações de consumo. 

 

Ao criticar o dispositivo específico da legislação portuguesa acerca do dolus bonus, 

José de Oliveira Ascensão136 assevera que “o art. 8 da Lei n. 24/96, de 31 de Julho, sobre 

defesa do consumidor, estabelece o dever de informar o consumidor de forma clara, objetiva e 

adequada sobre características, composição e preço do bem ou serviço; e prevê o direito de 

retratação do consumidor, no prazo de sete dias, se esse dever não for cumprido. E muitas 

outras leis estabelecem nos seus setores deveres de informar, dos valores mobiliários à 

informática. (...) Em setores especializados o dever de informação é regulado com cada vez 

maior exigência. Seja o caso do direito dos Valores Mobiliários, do Direito Médico, do 

Comércio Eletrônico... (...) Isto significa que o âmbito de aplicação do art. 253/2 se encontra 

hoje drasticamente restringido. Mas além disso pode-se mesmo perguntar se o seu conteúdo 

remanescente não terá sofrido alteração”137. 

 

E continua o referido autor138: “a lei atual traduz uma sensibilidade diferente, não 

compatível com artifícios destinados a induzir em erro ou com a dissimulação do erro em que 

espontaneamente caiu a outra parte. É indispensável que esse espírito seja prosseguido, 

perante a ameaça da ‘cultura de bazar’ a que já nos referimos anteriormente e que ameaça a 

nossa civilização. (...) Não é dolo que cada lojista diga que o seu produto é o melhor do 

mundo; mas é já dolo que diga que pode ir ao lume, quando queima afinal. Contra o auto-

                                                 
136 José de Oliveira Ascensão, Direito..., cit., p. 135. 
137 O Código Civil português, no seu art. 253/2 estabelece: “não constituem dolo ilícito as sugestões ou artifícios 
usuais, considerados legítimos segundo as concepções dominantes no comércio jurídico, nem a dissimulação do 
erro, quando nenhum dever de elucidar o declarante resulte da lei, de estipulação negocial ou daquelas 
concepções”. 
138 José de Oliveira Ascensão, Direito..., cit., p. 136. 
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louvor geral temos todos de estar prevenidos: pode falar-se de adequação social. Mas o 

engano específico não tem de ser tolerado por ninguém”. 

 

De forma análoga, Andrea Torrente e Piero Schlesinfer139 entendem que “la vecchia 

dottrina distingueva dal dolus malus, concretante comportamenti fraudolenti, un supposto 

dolus bonus, irrilevante in quanto limitato a bonaria esaltazione della propria merce. Ma 

oggi si tende no solo a proscrivere una pubblicità che sia addirittura ‘ingannevole’, ma 

anche ad imporre che la pubblicità sia ‘palese, veritiera e correta’”140. 

 

É cediço que a boa-fé objetiva e o direito de informação são exigências elementares 

nas relações civis e consumeristas, mostrando-se incompatível com qualquer artifício 

empreendido no intuito de valorizar o produto ou o serviço em dissonância com a verdade, 

por mais ingênuo ou grosseiro que isso pareça. 

 

O Código Civil, no art. 422, prescreve que “os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 4º, III, determina, como política nacional de 

relação de consumo, a “harmonização dos interesses dos participantes das relações de 

consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se 

funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”. 

 

                                                 
139 Andrea Torrente e Piero Schlesinfer, Manuale..., cit., p 191. 
140 “A velha doutrina distinguia do dolus malus, comportamentos concretamente fraudulentos, um suposto dolus 
bonus, irrelevante enquanto limitado à bem-humorada exaltação da própria mercadoria. Mas hoje se tende não 
somente a proibir uma publicidade enganosa, mas ainda a impor que a publicidade seja ‘clara, verdadeira e 
correta’” (tradução livre). 
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Acerca do direito de informação, o Código de Defesa do Consumidor é expresso em 

disciplinar, em seu art. 6º, III, que “são direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem” e, em seu art. 31, que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e segurança dos 

consumidores”. 

 

Por esse prisma, conclui-se que o dolo, enquanto vício do consentimento, nunca é 

positivo ou tolerável, é sempre malus, sob pena de se contrariar os princípios da socialidade e 

da eticidade, dos quais, repita-se, não se pode desligar o intérprete ou o aplicador do direito, 

em face dos novos paradigmas do direito civil. 

 

No tocante ao dolo, o Código Civil prescreve, ainda, as consequências para a hipótese 

de malícia proveniente de terceiro, em seu art. 148, pelo qual “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”. 

 

Nessa linha, o Código Civil português disciplina, em seu art. 254/2: “quando o dolo 

provier de terceiro, a declaração só é anulável se o destinatário tinha ou devia ter 

conhecimento dele; mas, se alguém tiver adquirido directamente algum direito por virtude da 
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declaração, esta é anulável em relação ao beneficiário, se tiver sido ele o autor do dolo ou se o 

conhecia ou devia ter conhecido”. 

 

O representante não é considerado terceiro, pelo Código Civil, o qual, em seu art. 149, 

estabelece que “o dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a 

responder civilmente até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for do 

representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e 

danos”. 

 

Sobre a situação do representante no caso de dolo, cabe esclarecer que este não é 

considerado terceiro porque age como se fosse o próprio representado, observados os limites 

de seus poderes. Assim, se induz em erro a outra parte, o negócio será anulável 141. 

 

Pode se verificar também hipótese em que ambas as partes envolvidas no negócio se 

comportem com dolo uma em relação à outra, situação em que há uma compensação de dolos, 

nos termos do art. 150, do Código Civil, in verbis: “se ambas as partes procederem com dolo, 

nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. É o princípio nemo 

auditur propriam turpitudinem allegans142. 

 

Dito princípio também está previsto no Código Civil português, ao estabelecer, no art. 

254/1: “declarante cuja vontade tenha sido determinada por dolo pode anular a declaração; a 

anulabilidade não é excluída pelo facto de o dolo ser bilateral”; e, no Código Civil mexicano, 

                                                 
141 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 377. 
142 “A ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu proveito” (tradução livre). Nessa linha: TJSP, Apelação 
0003201-73.2008.8.26.0566, 21ª Câmara de Direito privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 11.08.2010. 
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art. 1.817, pelo qual “si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la 

nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones”.  

 

Em arremate, deve-se ressaltar que, para efeitos da referida compensação dos dolos 

entre as partes de um mesmo negócio jurídico, é insignificante o fato de uma delas ter agido 

com dolo principal e a outra apenas com dolo acidental, pois, mesmo nesse caso, não haveria 

boa-fé a se preservar143. 

 

 

3.3. COAÇÃO E O CENSURÁVEL LIMITE À PROTEÇÃO DE 

TERCEIRO 

 

 

Pode ocorrer que, em vez de atuar com má-fé e ardil para interferir na vontade de 

pessoa com quem realiza negócio jurídico, o agente proceda com violência no intuito de obter 

a declaração de vontade da parte contrária, hipótese em que se configura a coação. 

 

A violência que caracteriza a coação pode ser de dois tipos: física, que implica a 

ausência total de consentimento (vis absoluta) e, portanto, nulidade total do ato; ou moral (vis 

compulsiva), que atua sobre o ânimo do declarante, viciando a declaração por roubar-lhe a 

liberdade144. 

 

                                                 
143 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 379. 
144 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 530. Enzo Roppo, O contrato, cit., p. 242. C. Massimo 
Bianca, Diritto..., cit., p. 619. Jean Carbonnier, Droit…, cit., p. 1.994. Emilio Betti, Teoria ..., cit., p. 645. 
Orosimbo Nonato, Da coação como defeito do ato jurídico, Rio de Janeiro: Forense, 1957, pp. 112-113. Luigi 
Cariota Ferrara, Il negozio..., cit., pp. 522-523. 
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A vis compulsiva não exclui, como faz a vis ablativa, a vontade do ato, mas 

compromete a liberdade da declaração. Atua com a ameaça de um dano, incutindo medo e 

criando uma necessidade de escolha entre a celebração do negócio e o risco de sofrer o mal 

ameaçado, em que a vítima delibera ser preferível sujeitar-se ao negócio, considerado um mal 

menor145. 

 

A coação pode se concretizar por meio de uma ação ou uma omissão do agente. No 

primeiro caso há uma conduta ativa de pressão sobre a vítima para que esta manifeste o 

consentimento, como na ameaça de prender em lugar fechado a pessoa que sofre de 

claustrofobia. Já a coação consumada por omissão é aquela que se dá através de uma 

abstenção prejudicial ao declarante, a exemplo da negativa de entrega de um medicamento 

essencial para a parte num local que não se pode obtê-lo por outros meios146. 

 

Existem elementos que devem estar presentes no caso concreto para a configuração da 

coação, quais sejam, 1) ameaça verdadeira e grave; 2) violência injusta; 3) temor razoável; 4) 

nexo de causalidade entre a ameaça e a declaração147. Estes também são citados na 

jurisprudência para o reconhecimento do vício em tela148. 

 

Para a ameaça ser verdadeira, deve se lastrear na suposição verossímil de que o mal 

será, de fato, praticado, no presente ou no futuro. Já ameaça grave é aquela que, se cumprida, 

                                                 
145 Emilio Betti, Teoria..., cit., pp. 644-645. 
146 José Abreu, O negócio..., cit., p. 256. No mesmo sentido, Orosimbo Nonato, Da coação..., cit., pp. 113-114. 
147 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., pp. 337-338. 
148 TJRS, Recurso Cível Nº 71000964734, 1ª Turma Recursal Cível, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, J. 
19.10.2006. TJMG, Processo 2.0000.00.326233-5/000(1), Rel. Des. Paulo Cézar Dias, p. 21.04.2001. TJMG, 
Processo 1.0382.06.060182-2/001(1), Rel. Des. Célio César Paduani. TJSC, Apelação Cível 96.002513-8, Rel. 
Des. Trindade dos Santos, J. 28.06.1999. TJSC, Apelação Cível 1996.000860-8, Rel. Des. Gastaldi Buzzi, J. 
27.03.2003. TJSC, Apelação Cível 1999.008174-5, Rel. Des. Trindade dos Santos, J. 21.06.2001. TJMG, 
Processo 2.0000.00.498716-0/000(1), Rel. Des. José Flávio de Almeida, p. 20.04.2006. TJSP, Apelação 
0027360-68.1998.8.26.0554, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Santo André, j. 17.08.2010. 
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gera um dano, patrimonial ou não, mais prejudicial do que a própria declaração pretendida 

pelo agente149. Ameaças vagas, indeterminadas ou impossíveis, de efeitos incertos, não 

caracterizam coação150. 

 

Sobre o alvo da ameaça que caracteriza a coação, o Código Civil também se 

pronuncia, em seu art. 151, caput (“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”) e parágrafo único (“Se disser respeito à pessoa não pertencente à 

família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação”), a 

semelhança do que determina para o caso de estado de perigo, orientação seguida na 

jurisprudência151. 

 

Na mesma linha do direito brasileiro, o Código Civil paraguaio prescreve, em seu art. 

293: “habrá falta de libertad em el agente, cuando se empleare contra el fuerza irresistible. 

Se juzgará que hubo intimidación cuando por injustas amenazas alguien causare al agente 

temor fundado de sufrir cualquier mal inminente y grave em su persona libertad, honra o 

bienes, o en la de su conjugue, descendientes, ascendientes o parientes colaterales. Si si 

tratare de otras personas, corresponderá al juez decidir si ha existido intimidación, según las 

circunstancias”.  

 

Cabe ressaltar que no Código Civil Português, no art. 255, não existe tal restrição, a 

saber: “1. diz-se feita sob coacção moral a declaração negocial determinada pelo receio de um 

mal de que o declarante foi ilicitamente ameaçado com o fim de obter dele a declaração. 2. A 

                                                 
149 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., pp. 337-338. 
150 Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 507. 
151 Vide nota 148. 
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ameaça tanto pode respeitar à pessoa como à honra ou fazenda do declarante ou de terceiro. 3. 

Não constitui coacção a ameaça do exercício normal de um direito nem o simples temor 

reverencial”. 

 

Em sentido diametralmente oposto, inclusive em termos mais rigorosos que o Código 

Civil brasileiro, o Código Civil argentino prescreve, no art. 937: “habrá intimidación, cuando 

se inspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal 

inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o 

ascendientes, legítimos o ilegítimos”; o Código Civil uruguaio, em seu art. 1.272: “la 

violencia es también causa de nulidad y puede ser física o moral. Habrá violencia física 

cuando para producir el contrato, se empleare una fuerza física irresistible. Habrá violencia 

moral cuando se inspire a uno de los contrayentes el temor fundado de sufrir un mal 

inminente y grave en su persona o bienes o de su cónyuge, descendientes o ascendientes 

legítimos o ilegítimos”; o Código Civil mexicano, no art. 1.819: “hay violencia cuando se 

emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, 

la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su  cónyuge, de sus 

ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado”. 

 

Entendimento análogo se observa no Código Civil francês, que prevê, em seu art. 

1.112: “il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne 

raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un 

mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition 

des personnes”152; e em seu art. 1.113: “ la violence est une cause de nullité du contrat, non 

                                                 
152 Art. 1.112: “há violência, quando ela tem natureza de impressionar uma pessoa razoável, e pode lhe inspirar o 
medo de expor sua pessoa ou sua fortuna a um mal considerável e presente. Consideram-se, nessa matéria, a 
idade, o sexo e a condição das pessoas” (tradução livre). 
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seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été 

sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants”153. 

 

Neste ponto, pode ocorrer, ainda, a ameaça realizada pelo agente dirigida, fisicamente, 

a ele mesmo, no intuito de sensibilizar familiar ou pessoa de convivência próxima e, desta 

forma, obter a declaração de vontade pretendida, circunstância na qual se observa a coação154. 

 

Quanto ao tema da limitação do reconhecimento da coação nos casos de ameaça a 

terceiro, tem-se regulamentação muito similar com a conferida ao estado de perigo pelo 

Código Civil, disposição cuja crítica se constitui no cerne do presente estudo. 

 

Por essas razões, embora valha registrar que tal restrição não se coaduna com o novo 

espírito do direito civil, relegaremos a exposição detalhada da fundamentação de tal opinião 

para capítulo subsequente, especialmente dedicado ao assunto. 

 

A par disso, o referido Codex, em seu art. 152, oferece alguns parâmetros para que se 

conclua sobre a gravidade da coação, ao dispor: “no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o 

sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais 

circunstâncias que possam influir na gravidade dela”. 

 

Faz-se mister ressaltar que, na investigação acerca da gravidade da coação, é preciso 

verificar a sensibilidade da pessoa acuada, não se mostrando suficiente o critério abstrato do 

vir medius, pelo qual se compararia a reação da vítima com a do homem médio. Por este 

                                                 
153 Art. 1.113: “a violência é uma causa de nulidade do contrato, não somente quando ela foi exercida sobre a 
parte contratante, mas ainda quando ela foi sobre seu marido ou sua esposa, seus descendentes ou seus 
ascendentes” (tradução livre). 
154 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., pp. 385-386. 
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parâmetro, por exemplo, se a média dos indivíduos se sentir atemorizada na situação 

analisada, a coação seria automaticamente considerada grave155. 

 

De acordo com o art. 153, do Código Civil, é necessário levar em conta, ainda, que 

“não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor 

reverencial”. 

 

Dessa forma, para a configuração da coação, a violência empregada pelo agente deve 

se mostrar injusta, ou seja, ilegítima, pela relação existente entre as partes ou pelo fim visado. 

Dessa forma, se o ato está sob a égide do exercício regular de direito, não se cogita de coação, 

a exceção dos casos de abuso, inclusive quando se note o excesso nos meios empregados156. 

 

Acresce que o temor afeto à coação deve mostrar-se razoável, requerendo-se que a 

possibilidade de reação da vítima esteja comprometida, levando-se em conta suas condições 

pessoais e a conduta razoavelmente exigível no caso157. Exclui-se, assim, o caso de mero 

temor reverencial. 

 

Na compreensão doutrinária, configura-se temor reverencial o comportamento oriundo 

do relacionamento entre determinadas pessoas no qual se apresenta vínculo de dependência 

ou subordinação hierárquica, observando-se um sentimento de respeito, como no caso de 

filhos e pais, discípulos e mestres, empregados e patrões 158. 

 

                                                 
155 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., pp. 381-382. 
156 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., pp. 337-338. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., pp. 
531-532. Emilio Betti, Teoria ..., cit., pp. 647-648. 
157 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., pp. 337-338. C. Massimo Bianca, Diritto..., cit., pp. 622-623. 
158 José Abreu, O negócio..., cit., pp. 258- 259. Luigi Cariota Ferrara, Il negozio..., cit., p. 528. 
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Como, nesse caso, não se mostra grave o efeito da desobediência, mas perfeitamente 

resistível, haja vista causar a recusa em negociar mero desagrado à pessoa a quem se deva 

subordinação e respeito, simplesmente não se defere ao declarante a anulação159. 

 

No que concerne ao nexo de causalidade entre a ameaça e a declaração, cabe afirmar 

que a ameaça deve ter sido direta e especificamente no intuito de obter a declaração, ou seja, 

sem a ameaça não teria o agente possibilidade de obter a declaração desejada. Todavia, se esta 

teria ocorrido mesmo que não se observasse a intimidação, o ato é válido, pois não se 

caracteriza o divórcio entre a vontade declarada e a real160. 

 

A análise dos elementos configuradores da coação permitem um paralelo entre esse 

vício e o dolo, sendo aquela mais grave, na medida em que, além do emprego da grave 

ameaça, implica um desrespeito à liberdade da vítima, enquanto este atua no âmbito da 

inteligência do declarante161. 

 

Ao finalizar a disciplina do vício em tela, o Código Civil trata da coação praticada por 

terceiro, determinando que “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” (art. 154) e “subsistirá o negócio jurídico, 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). 

 

                                                 
159 Silvio Rodrigues, Direito..., v. I..., cit.,, pp. 205-206. 
160 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., pp. 337-338. Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 533. 
161 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 372. 
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3.4. LESÃO E POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NOS 

CONTRATOS ALEATÓRIOS 

 

 

Ao definir e exemplificar a lesão, Jean Carbonnier162 afirma que “c’est le préjudice 

pécuniaire résultant, por l’une dês parties, d’une inégalité de valeur entre les prestations (ex. 

L’acheteur a cheté trop cher ; le vendeur a vendu trop bon marché)”163.  

 

Enquanto defeito do negócio jurídico, a lesão é disciplina no art. 157, do Código Civil 

pátrio, pelo qual “ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 

inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação 

oposta”, diretrizes plenamente seguidas na jurisprudência164. 

 

Trata-se de instituto jurídico vinculado às ideias de equidade, justiça contratual, boa-

fé, confiança e função social165, o qual poderá ensejar a anulação do negócio jurídico, caso 

                                                 
162 Jean Carbonnier, Droit…, cit., p. 1.996. 
163 “Esta é o prejuízo pecuniário resultante, para uma das partes, de uma desigualdade de valor entre as 
prestações (ex. o comprador comprou caro demais; o vendedor vendeu barato demais)”. 
164 Acerca da lesão na jurisprudência, vide: TJMG, Processo 1.0024.05.820815-8/002(1), Re. Des. Saldanha da 
Fonseca, p. 10.02.2007. TJDF, Apelação 20051010067326APC DF, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Romeu Gonzaga 
Neiva, p. 25.01.2007. TJRS, Apelação Cível Nº 70032471849, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Vanderlei Teresinha 
Tremeia Kubiak, j. 11.03.2010. TJRS, Apelação Cível Nº 70025763780, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo 
Roberto Felix, j. 17.06.2009. TJRS, Apelação Cível Nº 70028630077, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. José Conrado 
Kurtz de Souza, j. 27.05.2009. TJRS, Apelação Cível Nº 70025929001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Celso 
Dal Pra, j. 23.10.2008. TJRJ, Apelação 0156840-65.2002.8.19.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria Augusta 
Vaz, j. 05.04.2011. TJRJ, Apelação 0029365-90.2007.8.19.0021, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Ines da Trindade, 
j. 29.04.2009. TJRJ, Apelação 0112152-81.2003.8.19.0001, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Benedicto Abicair, j. 
01.04.2009. TJRJ, Apelação 0015877-85.2008.8.19.0004, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Reinaldo P. Alberto Filho, 
j. 11.12.2008. TJRJ, Apelação 0012964-33.2005.8.19.0038, 4ª Câmara Cível, Des. Rel. Reinaldo P. Alberto 
Filho, j. 02.12.2008. TJSP, Apelação 0010437-39.2009.8.26.0082 , 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Fabio Tabosa, j. 14.06.2011. 
165 Ana Luiza Maia Nevares, O erro..., cit., p. 280. Carlos Alberto Ghersi, Derecho civil: parte general, 3 ed. 
ampl. e atual., Buenos Aires: Astrea, 2002, p. 574 
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não seja sanado o desequilíbrio entre as prestações, nos termos do art. 157, § 2, do Código 

Civil. 

 

A repressão à lesão justifica-se como forma de proteção ao contratante em estado de 

inferioridade, o que pode ocorrer mesmo em negócios classificados como paritários, ou seja, 

nos quais ambas as partes interferem na fixação das cláusulas contratuais. De fato, se o 

declarante perde a noção do justo e do real e firma declaração extremamente prejudicial a si 

mesmo sob o prisma econômico, tal manifestação merece ser revista em face de vício166. 

 

Em obra específica sobre o tema, Caio Mário da Silva Pereira167 ensina que “no 

terreno moral e na órbita da justiça comutativa nada existe de mais simples: se um contrato 

exprime o aproveitamento de uma das partes sobre a outra, ele é condenável, e não deve 

prevalecer, porque contraria a regra de que a lei deve ter em vista o bem comum, e não pode 

tolerar que um indivíduo se avantaje na percepção do ganho, em contraste com o 

empobrecimento do outro, a que se liga pelas cláusulas ajustadas”. 

 

A lesão é considerada em dois aspectos, concomitantemente: objetivo e subjetivo. Do 

ponto de vista objetivo, a lesão se configura a partir da desproporcionalidade entre as 

prestações envolvidas no negócio; da perspectiva subjetiva, faz-se necessário o estado 

deficitário de um dos contratantes, sua inexperiência, para que seja caracterizada a lesão168. 

 

Quanto ao elemento objetivo, a desproporção entre as prestações de cada contratante 

deverá ser apreciada conforme os parâmetros vigentes ao tempo da celebração do negócio, 

                                                 
166 Sílvio de Salvo Venosa, Direito civil: parte geral, 3 ed., São Paulo: Atlas, v. 1, 2003, p. 507. 
167 Caio Mário da Silva Pereira, Lesão nos contratos, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 108. 
168 Antonio Jeová Santos, Função social: lesão e onerosidade excessiva nos contratos, São Paulo: Método, 2002, 
pp. 148-149. Carlos Alberto Ghersi, Derecho..., cit., pp. 569-572. 
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nos termos previstos pelo art. 157, § 1º, do Código Civil. Se a desproporcionalidade for 

superveniente à formação do pacto, não há que se falar em anulabilidade por lesão, mas, ante 

a onerosidade excessiva, em revisão ou resolução contratual (CC, arts. 217, 478, 479 e 

480)169. 

 

É de se salientar que a equivalência citada é um conceito relativo, tendo em vista as 

qualidades abstratas ou indiretas do bem para cada contratante, o qual pode valorizá-lo ou 

depreciá-lo de acordo com seu entendimento pessoal. Por exemplo: uma joia, sendo herança 

de um ente querido, terá para o seu proprietário, além do valor de mercado, um valor 

sentimental inestimável. 

 

Acerca do elemento subjetivo, cabe apenas a verificação da premente necessidade ou 

inexperiência da parte lesada, uma vez que o Código Civil não menciona, ao disciplinar a 

lesão, o dolo de aproveitamento, que seria a intenção do declaratário de obter a vantagem 

excessivamente onerosa em desfavor do declarante170. 

 

A “premente necessidade”, para fim de caracterização da lesão, não está atrelada à 

capacidade econômica da vítima, não se tratando de situação de miséria ou de insuficiência de 

meios de subsistência, mas de impossibilidade de não contratar no caso específico, ou seja, 

necessidade contratual, o que pode se configurar, inclusive, em hipóteses de declarante dotado 

de grande fortuna171. 

 

                                                 
169 Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 510. Orlando Gomes, Introdução..., cit., p. 334. 
170 Ana Luiza Maia Nevares, O erro..., cit., p. 289. 
171 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., pp. 402-403. Caio Mario da Silva Pereira, Lesão..., cit., p. 165. 
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Já a inexperiência afeta à lesão é a falta de conhecimento, perícia ou prática de uma 

das partes sobre o objeto do contrato, deixando-a em situação de desigualdade em relação ao 

outro contratante, desequilíbrio este a ser aferido no momento da celebração do negócio. 

Note-se que a inexperiência analisada não é sinônimo de incultura, pois a parte lesada pode se 

mostrar pessoa erudita, letrada e inteligente, conquanto, acerca do assunto sobre o qual 

contrata, não tenha o domínio técnico, por escapar aquilo da sua atividade comum172. 

 

A desproporcionalidade entre as prestações do negócio como requisito objetivo para a 

caracterização da lesão leva a doutrina majoritária e a jurisprudência173, ainda, a considerarem 

que tal instituto apenas se observa nos casos dos contratos bilaterais, onerosos e comutativos, 

nos quais a proporcionalidade é a regra174. 

 

De acordo com os autores que entendem pela possibilidade da ocorrência de lesão nos 

contratos aleatórios, com os quais concordamos, sendo o contrato apenas aparentemente 

aleatório, por estar uma das partes em melhores condições de dimensionar o risco, no 

momento da celebração do contrato, existe aí um desequilíbrio que vai além da álea 

normal175. 

 

                                                 
172 Antonio Jeová Santos, Função..., cit., pp. 186-187. Caio Mario da Silva Pereira, Lesão..., cit., p. 167. Orlando 
Gomes, Introdução..., cit., p. 334. 
173 Nesse sentido, TJSP, Apelação 9062251-09.1997.8.26.000, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto 
Bedaque, r. 27.11.1998. 
174 Roberto de Ruggiero, Instituições..., cit., p. 400. Hélio Borghi, A lesão no direito civil, São Paulo: 
Universitária de Direito Ltda., 1988, p. 143. 
175 Ana Luiza Maia Nevares, O erro..., cit., pp. 290-291. Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 513. 
Marcelo Guerra Martins, Lesão contratual no direito brasileiro, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 130. 
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Nesse contexto, o contrato aleatório pode albergar a lesão, pois há uma situação de 

inferioridade de um dos contratantes que vai além da mera valoração dos riscos, os quais, na 

realidade, seriam inexpressivos para o outro176. 

 

Como exemplo, podemos citar o contrato de seguro, tipicamente aleatório, em que a 

companhia seguradora cobre um prêmio muito superior ao justo preço no caso concreto, 

obtendo lucro exagerado. Daí se conclui que a seguradora estaria lesionando contratualmente 

o segurado, pois a desproporção inicial do contrato seria absolutamente diversa do risco 

assumido177. 

 

A distinção entre contratos comutativos e aleatórios para fins de aplicação da lesão, de 

fato, não faz sentido diante das novas diretrizes do direito civil, sendo recomendável a 

ampliação do âmbito do vício em tela para englobar os casos de contratos aleatórios, em 

consonância com os princípios da socialidade e da eticidade. 

 

O entendimento acerca da possibilidade da ocorrência de lesão nos contratos aleatórios 

já se encontra presente, ainda que de forma incipiente, na jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo178. 

 

Contemplando os elementos objetivos e subjetivos da lesão, que denomina de usura, o 

Código Civil português estabelece, em seu art. 282, que “1. É anulável, por usura, o negócio 

jurídico, quando alguém, explorando a situação de necessidade, inexperiência, ligeireza, 

                                                 
176 Ana Luiza Maia Nevares, O erro..., cit., p. 291. Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 513. Marcelo 
Guerra Martins, Lesão..., cit., p. 130. 
177 Marcelo Guerra Martins, Lesão..., cit., p. 132. 
178 TJSP, Apelação 0001481-53.2007.8.26.0648 , 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Orlando Pistoresi, r. 
26.07.2011. 
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dependência, estado mental ou fraqueza de caráter de outrem, obtiver deste, para si ou para 

terceiro, a promessa ou a concessão de benefícios excessivos ou injustificados”. 

 

De forma similar, pode-se ler no Código Civil argentino, em seu art. 954, que “(…) 

también podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de 

las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio 

de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se 

presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable 

desproporción de las prestaciones”. 

 

Por sua vez, o Código Civil francês, prestigiando apenas a característica objetiva da 

lesão, restringindo a possibilidade de sua ocorrência aos casos de compra e venda e impondo 

tarifação expressa para configuração do vício em questão, estabelece: art. 1.118. “La lésion ne 

vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi 

qu'il sera expliqué en la même section”179; art. 1.674. “Si le vendeur a été lésé de plus de sept 

douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, 

quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette 

rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value”180. 

 

Diferentemente do que se observa no direito francês, no ordenamento jurídico pátrio 

não há menção a qualquer tarifação para a configuração da lesão, nem mesmo restrições 

quanto ao tipo de negócio em que poderá ser observada, o que inegavelmente confere maior 

                                                 
179 “A lesão não vicia as convenções a menos em certos contratos ou em relação a certas pessoas, como 
explicado na mesma seção” (tradução livre). 
180 “Se o vendedor foi lesado em mais de sete duodécimos no preço de um imóvel, ele tem o direito de demandar 
a rescisão da venda, mesmo quando ele tiver expressamente renunciado no contrato à faculdade de demandar 
este rescisão, e que ele tenha declarado doar o valor excedente” (tradução livre). 
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liberdade ao juiz para analisar a desproporção entre as prestações em cada caso concreto, com 

suas especificidades, para decidir sobre a existência da lesão. 

 

 

3.5. LINHAS PRELIMINARES DO ESTADO DE PERIGO 

 

 

Imagine-se que uma pessoa, ao ter um parente sequestrado, no intuito de angariar o 

montante necessário para o pagamento do resgate, venda, às pressas, seu veículo, pela metade 

do preço de mercado, a outrem, sendo este conhecedor da situação de perigo atravessada pelo 

vendedor181. 

 

Podemos citar, ainda, as situações em que o náufrago faz promessas absurdas ao seu 

salvador; a vítima de assalto, em lugar ermo, dispõe-se a pagar alta cifra para quem a livre da 

violência; o doente concorda com os valores exorbitantes cobrados pelo cirurgião; a mãe 

promete toda a sua fortuna para quem resgate seu filho ameaçado pelo fogo; a parte em 

processo judicial constitui advogado para intervenção emergencial nos autos às custas de 

altíssimos honorários; o passageiro, sem alternativas, paga passagem em montante extorsivo 

pela urgência no transporte etc.182 

 

Todas essas hipóteses concretas possuem algo em comum: exemplificam o estado de 

perigo. Dentro da dinâmica da socialidade e da eticidade observada no Código Civil, mostra-

se realmente salutar a inovação do referido Codex para, à semelhança do que se observa no 

                                                 
181 Mário Luiz Delgado, Ética..., cit., p. 48. 
182 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 51. Arnaldo Rizzardo, Parte geral do Código Civil, Rio de Janeiro: 
Forense, 2003, p. 474. 
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direito italiano183, regulamentar essa matéria, tema central do presente estudo, por meio do 

capítulo referente aos defeitos do negócio jurídico, em artigo único, o de número 156. 

 

De acordo com o art. 156, do Código Civil, “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”. 

 

Já o parágrafo único, do referido artigo do Código Civil, faz a ressalva de que 

“tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as 

circunstâncias”. 

 

O primeiro desafio a ser vencido no estudo do estado de perigo é afeto à questão 

terminológica, tendo em vista as constantes confusões entre as expressões estado de perigo e 

estado de necessidade que se observam na doutrina184. No intuito de guiar a distinção dos 

termos em questão pretendida in casu, vejamos o que ensinam, ipsis literis, os dicionários. 

 

De acordo com Aurélio Buarque de Holanda Ferreira185, o termo necessidade pode ter 

as seguintes significações: “(Do lat. Necessitate). S.f. 1. Qualidade ou caráter necessário. 2. 

Aquilo que é absolutamente necessário; exigência: são mínimas as necessidades do rapaz. 3. 

Aquilo que é inevitável, fatal. 4. Aquilo que constrange, compele ou obriga de modo absoluto: 

Viu-se ante a necessidade de ceder. 5. Privação dos bens necessários, indigência, míngua, 

pobreza, precisão. 6. Hist. Filos. Na Grécia antiga, o poder ordenador, que, de modo absoluto, 

se impõe aos homens, à natureza e mesmo aos deuses e que, historicamente desenvolvido, 

                                                 
183 Vide capítulo 4.6, acerca do direito comparado. 
184 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 49. Fernando Rodrigues Martins, Estado de perigo no Código Civil: 
uma perspectiva civil constitucional, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 31. 
185 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo..., cit., p. 1.391. 
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será reconhecido na organização prática dos homens sob a forma de leis. Necessidade moral. 

Et. Obrigação, de que são dotados os seres inteligentes, de escolher um entre diversos 

possíveis, por concebê-lo como superior aos outros. Necessidades especiais. Educ. esp. V. 

portador de necessidades especiais. Fazer necessidade. Pop. Urinar ou defecar. (Sin., no 

N.E.: fazer precisão. Cf. defecar (5)”. 

 

Ao definir necessidade em seu dicionário jurídico, De Plácido e Silva186 afirma que 

“revela o vocábulo o sentido de condição indispensável, inevitabilidade, força maior, dever, 

irrecusabilidade, poder indeclinável. Nesta acepção, portanto, a necessidade, que se gera de 

imposições ou predeterminações, a que não se pode fugir, é superior à vontade humana. (...) 

Necessidade. Como justificação à prática de certos atos ou à determinação de certas medidas, 

sem se mostrar, portanto, a obrigação para que se faça como se estatui no texto legal, a 

necessidade exprime a imperiosidade ou a indispensabilidade daquilo que se quer fazer, pelo 

que vem justificar os meios, que se põem em execução para que se faça o que é forçoso. (...) 

Nesta acepção, necessidade possui significação mais extensiva que a utilidade, embora a 

encerre. A utilidade não é imperiosa, não é forçosa, não é imprescindível. E estas são 

qualidades intrínsecas da necessidade. (...) Em Direito Civil, a necessidade, também, é 

poderoso elemento de justificação à feitura de coisas ou à prática de atos, quando se mostram 

imperiosos ou necessários, em face de circunstâncias, que obrigam ou determinam que se faça 

o que não se pode deixar de fazer, mesmo que possa ferir interesses alheios”. 

 

No seu dicionário jurídico, Maria Helena Diniz187 conceitua estado de necessidade 

como: “caso excepcional, constituindo excludente de ilicitude e de criminalidade, que consiste 

na ofensa do direito alheio para remover perigo real e iminente, quando as circunstâncias o 

                                                 
186 De Plácido e Silva, Vocabulário jurídico: J-P, 12 ed., Rio de Janeiro: Forense, v. III, 1996, p. 234. 
187 Maria Helena Diniz, Dicionário jurídico, 2 ed. rev., atual. e aum., São Paulo: Saraiva, v. 2, 2005, p. 477. 
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tornarem absolutamente necessário e quando não exceder os limites do indispensável para a 

remoção do perigo, resultante de acontecimento fortuito, natural ou acidental. Não se exige 

que o direito sacrificado seja inferior ao direito salvaguardado nem mesmo se requer a 

absoluta ausência de outro meio menos prejudicial”. 

 

Já perigo, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira188, pode ser conceituado 

como “(Do lat. Periculu). S.m. 1. Circunstância que prenuncia um mal para alguém ou para 

alguma coisa: evitar o perigo; temer o perigo; expor seu patrimônio ao perigo. 2. Aquilo que 

provoca tal circunstância; risco: Os entorpecentes são um perigo para a sociedade. 3. Estado 

ou situação que inspira cuidado; gravidade: É um mal sem perigo. 4. Brás. Gír. Mulher 

tentadora, provocante. 5. Jur. Situação de fato da qual decorre o temor de uma lesão física ou 

moral a uma pessoa ou de uma ofensa aos direitos dela. A perigo. Brás. Gír. 1. Sem dinheiro; 

pindaíba. 2. P. ext. Em qualquer situação difícil. (Sin. Ger.: na pior)”. 

 

Por perigo, conforme De Plácido e Silva189, entende-se, em sentido jurídico, “toda 

eventualidade, que se receia ou que se teme, da qual possa resultar um mal ou dano, à coisa ou 

à pessoa, ameaçando-a em sua existência. Assim, pode ser entendido como o próprio estado 

de receio ou de temor da coisa má, que venha provocar uma perda ou deterioração à coisa ou 

uma ofensa física, que ameace a existência da pessoa. Ou pode ser compreendido como o 

próprio mal ou dano temido. (...) Onde quer que se evidencie um mal receado e ameaçador 

está o perigo, embora nem sempre, como no caso dos riscos, seja ele visível, pois que ocorre 

fortuitamente e pode não vir”. 

 

                                                 
188 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo..., cit., p. 1.539. 
189 De Plácido e Silva, Vocabulário..., v. III..., cit., p. 353. 
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O que o estudo semântico revela é que a necessidade, em sentido jurídico amplo, 

figura tanto no direito civil quanto no penal e pode ser entendida como uma contingência a 

impulsionar um comportamento de alguém que, em circunstâncias normais, agiria de forma 

diversa. Na seara do direito civil, especificamente, a necessidade se apresenta como fator de 

justificação de determinados atos, como nos casos de intervenção de terceiros em negócios e 

propriedade alheia, de casamento nuncupativo, de testamento marítimo, do depósito 

necessário, dos alimentos etc.190 

 

O estado de necessidade e o estado de perigo não se confundem, embora ambos 

estejam juridicamente fulcrados na situação de necessidade, pois aquele muito é mais amplo 

que este. O estado de necessidade, em sentido estrito, significa excludente de responsabilidade 

civil e penal. Já no seu sentido amplo, este engloba o estado de perigo, defeito do negócio 

jurídico que afeta a declaração de vontade191. 

 

Alguns autores de direito civil usam como sinônimas as expressões estado de 

necessidade e estado de perigo no sentido de defeito do negócio jurídico, o que consiste numa 

imprecisão técnica. De fato, nos dois casos existe a necessidade, mas o primeiro é mais 

amplo, envolvendo questões relacionadas ao direito público e ao privado192. 

 

Feitas essas considerações, conclui-se que não é pertinente o uso indistinto das 

expressões estado de necessidade e estado de perigo, e, embora o referido art. 156, do Código 

                                                 
190 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 50. J. M. Othon Sidou, Lesão contratual, estado de perigo, premente 
necessidade, Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio de Janeiro, Ano XXII, Nº 29, pp. 53-62, 2º 
semestre de 2006, pp. 53-54. 
191 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., pp. 50-51. Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 391. 
192 Renan Lotufo, Código..., cit., p. 428. Norberto de Almeida Carride (Vícios do negócio jurídico, São Paulo: 
Saraiva, 1997, p. 139), por exemplo, define estado de necessidade como “a situação de receio, ou temor, gerada 
por um grave perigo que determina o necessitado a celebrar um negócio, para superar o perigo em que se 
encontra”, ou seja, um conceito de direito civil que nos indica que, de fato, o citado autor se refere ao que neste 
trabalho consideramos como estado de perigo. 
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Civil, utilize o termo “necessidade” em seu caput, para definir o estado de perigo, prevalece 

esta denominação, oficialmente consagrada pelo legislador civil. 

 

Contudo, como a ideia de necessidade, que se observa no art. 156, do Código Civil, 

referente ao estado de perigo, também resta expressa no art. 157, do mesmo Codex, acerca da 

lesão, muito têm se confundido as duas espécies. Tantas são as semelhanças entre os dois 

institutos que algumas legislações estrangeiras os disciplinam conjuntamente, como veremos 

a seguir. 

 

Esses pontos comuns se justificam pelo fato de que os dois institutos citados ligam-se 

à categoria da usura real, caracterizada por qualquer prática não equitativa pela qual um 

contrato bilateral se transforma em fonte de notáveis prejuízos a uma das partes, 

paralelamente à verificação de lucros exorbitantes para a outra. Em todos esses casos, mais do 

que a proteção do indivíduo, visa-se salvaguardar o interesse social, pois o contrato usurário 

desafia os bons costumes193. 

 

Acerca das peculiaridades do estado de perigo, a delimitação conceitual, a natureza 

jurídica, os elementos essenciais, suas semelhanças e distinções em relação aos institutos 

afins, seus efeitos jurídicos e a situação da legislação estrangeira sobre o tema, trataremos a 

seguir, de forma pormenorizada. 

 

 

 

 

                                                 
193 Humberto Theodoro Júnior, Dos defeitos..., cit., p. 176. Teresa Ancona Lopez, O estado ..., cit., p. 58. 
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4. ENFOQUE ATUAL DA CONFIGURAÇÃO JURÍDICA 

DO ESTADO DE PERIGO 

 

 

4. 1. DELIMITAÇÃO CONCEITUAL 

 

 

A análise do conceito do estado de perigo perpassa o conteúdo do art. 156, do Código 

Civil, única disposição legal acerca do estado de perigo, onde se lê: “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”. 

 

Os elementos insculpidos em tal norma norteiam a definição de estado de perigo 

formulada pela atual doutrina sobre o tema, a saber. Nesse ponto, procederemos à exposição 

literal da opinio de cada autor, no intuito de comprovar que todos seguem a mesma linha, 

objeto de crítica no presente trabalho. 

 

Silvio Rodrigues194 defende que “a hipótese é clássica. A maioria dos juristas entende 

que se trata de figura enquadrável dentro da coação, e a versaram todos os escritores que 

cuidaram da matéria, se bem que oferecendo soluções diversas. Configura-se quando alguém, 

ameaçado por perigo iminente, anui em pagar preço desproporcionado para obter socorro”. 

 

                                                 
194 Silvio Rodrigues, Direito..., v. I..., cit., p. 218. 
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No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves195 entende que “constitui o estado de 

perigo, portanto, a situação de extrema necessidade que conduz uma pessoa a celebrar 

negócio jurídico em que assume obrigação desproporcional e excessiva. Ou, segundo Moacyr 

de Oliveira, constitui ‘o fato necessário que compele à conclusão de negócio jurídico, 

mediante prestação exorbitante’”. 

 

Paulo Nader196 assevera que se dá “o estado de perigo quando alguém, premido pela 

forte necessidade de livrar-se de grave dano à pessoa, realiza negócio jurídico com outrem, 

sabedor da situação, em condições excessivamente onerosas. O agente pratica o ato 

fortemente influenciado pelas circunstâncias que lhe são adversas”. 

 

Francisco Amaral197 pondera que “a ameaça ou violência, que na coação provém de 

uma pessoa interessada na prática do ato, pode decorrer de simples circunstâncias de fato que 

exerçam notável influência sobre a vontade do agente. Caracteriza-se assim o chamado estado 

de perigo ou de necessidade, situação de receio ou temor que leva o necessitado a praticar um 

ato que em outras condições não faria. O agente que pratica o ato ‘forma a sua vontade em 

consequência desse temor ou receio’”. 

 

Já de acordo com Maria Helena Diniz198, estado de perigo é “vício de consentimento 

que, ante o fato de temor de grave dano moral (direto ou indireto) ou material (patrimonial 

indireto) à pessoa ou a algum parente seu, compele o declarante a concluir contrato mediante 

prestação exorbitante. Há um risco pessoal que diminui a capacidade de dispor livre e 

conscientemente. Por exemplo, o pai que, tendo seu filho sequestrado, paga vultosa soma de 

                                                 
195 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 388. 
196 Paulo Nader, Curso..., cit., p. 499. 
197 Francisco Amaral, Direito..., cit., p. 518. 
198 Maria Helena Diniz, Dicionário..., v. 2..., cit., p. 477. 
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resgate; o doente, em perigo de vida, que paga honorários excessivos para cirurgião atendê-lo; 

a vítima de acidente automobilístico que assume negócio exagerado para ser logo salva etc. 

Em todos esses casos, os negócios efetivados poderão ser anulados, desde que a outra parte, 

aproveitando-se da situação, tenha conhecimento do dano, bastando que o declarante pense 

que está em perigo, ou que pessoa de sua família o esteja, celebrando contrato desvantajoso. 

(...) No estado de perigo, o contratante, entre as consequências do grave dano que o ameaça e 

o pagamento de uma quantia exorbitante, será levado a optar pelo último”. 

 

Para Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de Barros Monteiro França 

Pinto199, “configura-se o 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. O estado de perigo determina desequilíbrio entre as partes, 

de tal sorte que uma delas se encontra em manifesta desvantagem perante a outra”. 

 

Em artigo específico sobre o tema ora tratado, Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior200 

considera que “o estado de perigo ocorre no momento em que o agente emite uma declaração 

de vontade e, com essa, assume obrigação ou responsabilidade excessivamente onerosa, 

premida pela necessidade de salvar a si próprio, seu cônjuge, ascendente ou descendente de 

perigo atual ou iminente de dano (CC, art. 156)”. 

 

Segundo Inacio de Carvalho Neto e Érika Harumi Fugie201, “configura-se estado de 

perigo quando o agente emite declaração de vontade premido pela necessidade de salvar a si 

                                                 
199 Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, Curso..., cit., p. 259. 
200 Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior, Salve-a, que lhe prometo meu patrimônio!: a figura do estado de perigo 
dentro da perspectiva do novo Código Civil, In: NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade 
(coords.), Revista de Direito Privado, São Paulo, Ano 3, N. 12, pp. 74-80, outubro-dezembro de 2002, p. 75. 
201 Inacio de Carvalho Neto e Érika Harumi Fugie, Novo Código Civil comparado e comentado: parte geral, 2 
ed., Curitiba: Juruá, v. I, 2003, p. 191. 
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próprio, ascendente, descendente, cônjuge ou outra pessoa de sua família, v.g., colaterais e 

outros afins, a exemplo dos sogros, de grave dano, conhecido da outra parte, assumindo 

obrigação excessivamente onerosa. O negócio jurídico é defeituoso e, como tal, suscetível de 

desfazimento”. 

 

No magistério de Marcos Bernardes de Mello202, mais abrangente,“o Código Civil de 

2002, inspirado no Código italiano (art. 1.447), adotou, como causa de anulabilidade, o estado 

de perigo que se caracteriza 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. Também o estado de perigo pode referir-se a pessoa que não 

pertença à família do figurante, cabendo, nesse caso, ao juiz decidir, conforme as 

circunstâncias (art. 156 e parágrafo único), se havia razão suficiente a justificar a assunção da 

obrigação onerosa”. 

 

Nesse passo, Caio Mario da Silva Pereira203 ensina que ocorre o estado de perigo 

quando uma pessoa emite a declaração “premida pela necessidade de salvar-se, ou a seu 

cônjuge, descendente, ascendente, ou mesmo alguém a ela ligada por laços de extrema 

afetividade, assumindo obrigação excessivamente onerosa. É elementar, nesta espécie, o fato 

de ter a outra parte conhecimento do estado de perigo”. 

 

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho204 lecionam que o estado de perigo 

se configura “quando o agente, diante de situação de perigo conhecido pela outra parte, emite 

                                                 
202 Marcos Bernardes de Mello, Teoria do fato jurídico: plano da validade, 10 ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
228. 
203 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 549. 
204 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo..., cit., p. 378. 
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declaração de vontade para salvaguardar direito seu, ou de pessoa próxima, assumindo 

obrigação excessivamente onerosa”. 

 

Também em trabalho alusivo à matéria estudada, Mário Luiz Delgado205 aduz que se 

configura estado de perigo “quando alguém, para salvar a si, a pessoa de sua família ou a 

alguém por quem nutra grande afeição, de grave dano conhecido pela outra parte, assume 

obrigação excessivamente onerosa. Trata-se de situação objetiva, que independe de qualquer 

subjetivismo. Aqui a vítima nem errou, nem foi induzida a erro ou coagida, mas viu-se 

compelida a celebrar um negócio que lhe era extremamente desfavorável em razão de 

circunstâncias concretas que viciaram a manifestação da vontade. A pessoa que está em 

perigo adota conduta, que conscientemente não adotaria”. 

 

Nota-se, da análise das definições apresentadas retro, que os autores convergem para a 

noção, da qual compartilhamos, de que, diante do estado de perigo, o declarante se encontra 

numa posição insustentável, de conhecimento da parte contrária, na qual não lhe resta outra 

alternativa para evitar o dano além de assumir a obrigação excessivamente onerosa, postura 

certamente diversa da observada em situação de normalidade. 

 

Existe, todavia, um ponto comum nesses conceitos com o qual ousamos discordar, que 

é a questão da figura da vítima do dano a ser evitado, razão pela qual não emitiremos o nosso 

conceito de estado de perigo nesse tópico, mas em capítulo seguinte, após a oportuna crítica 

acerca de tal suposto elemento do estado de perigo. 

 

 
                                                 
205 Mário Luiz Delgado, Ética e boa-fé: novos requisitos de validade dos contratos – estado de perigo, lesão e 
onerosidade excessiva - diferenças tópicas entre os três institutos, Revista Jurídica Consulex, Brasília, Ano VII, 
N. 149, pp. 48-49, 31 de março de 2003, p. 48. 
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4.2. PONTUAÇÕES ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA 

 

 

Perquirir sobre a natureza jurídica de um instituto significa, em termos gerais, buscar a 

sua essência, sua substância, que a ele segue indissoluvelmente atrelada, pelo que se detecta 

uma afinidade com uma grande categoria jurídica, na qual pode ser incluído, à guisa de 

classificação206.  

 

Entendemos, que, devido à forte pressão, constrangimento e temor que se observam 

sobre o declarante no caso de estado de perigo, há, nessas hipóteses, interferência no processo 

de formação da declaração de vontade deste, cerceando-lhe a liberdade de opção, podendo-se 

afirmar que a natureza jurídica de tal instituto, ou seja, a categoria jurídica em que se 

enquadra, é a de vício de consentimento. 

 

A teoria dos vícios do consentimento, conforme analisado anteriormente, dedica-se a 

analisar os casos de anormalidade no processo de formação da declaração de vontade do 

agente derivada de fatores externos, ou seja, não intencionais, classificando-os e 

caracterizando-os conforme as suas peculiaridades. 

 

Como salienta Enzo Roppo207, “uma regra elementar do jogo contratual é esta: aquele 

que assume compromissos, no âmbito de uma operação econômica que pretende levar a cabo, 

deve estar em condições de avaliar as suas conveniências, de modo razoavelmente correto, 

sem que intervenham elementos tais, que perturbem ou alterem gravemente o processo 

                                                 
206 De Plácido e Silva, Vocabulário..., v. III..., cit., p. 230. Maria Helena Diniz, Dicionário jurídico, 2 ed. rev., 
atual. e aum., São Paulo: Saraiva, v. 3, 2005, p. 381. 
207 Enzo Roppo, O contrato, Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra: Almedina, 1988, pp. 226-
227. 
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conducente à decisão de concluir o contrato e de concluir com determinado conteúdo. Se não 

existem, pelo menos, estes pressupostos de sensatez e de racionalidade das decisões 

contratuais, não parece oportuno, nem justo, manter o contraente vinculado às mesmas. O 

mercado, por sua vez, não poderia funcionar eficazmente, se não existisse um mínimo de 

garantia de que as tomadas de posição dos operadores econômicos não são tomadas de modo 

arbitrário ou irracional”. 

 

Ressalte-se que a caracterização do estado de perigo enquanto vício do consentimento 

se faz dentro da perspectiva já afirmada anteriormente, pela qual a inibição de todos os 

defeitos do negócio jurídico se coaduna com os princípios da socialidade e eticidade, pilares 

do Código Civil. 

 

Cabe ressaltar, neste tópico, o entendimento de Georges Ripert208 acerca do 

fundamento da teoria dos vícios do consentimento, que estaria na ordem moral e não na 

simples análise psicológica da vontade. 

 

Segundo o referido autor209, “a própria origem da teoria, saída dos delitos pretorianos, 

a influência que, seguramente, o direito canônico deve ter tido nesta análise sobre o valor da 

palavra dada, o caráter legal da nulidade resultante dos vícios estabelecida como nulidade 

relativa em proveito unicamente da pessoa lesada, a aplicação feita pela jurisprudência desta 

nulidade em todas as hipóteses em que a supressão do contrato lhe parece ser a melhor 

reparação, tudo isso leva a pensar que a teoria dos vícios de consentimento não se pode 

explicar inteiramente pela análise psicológica da vontade criadora do direito. Foi admitida 

para permitir a proteção dum contratante que luta no contrato com armas inferiores e para 

                                                 
208 Georges Ripert, A regra moral nas obrigações civis, Campinas: Bookseller, 2002, p. 91. 
209 Georges Ripert, A regra..., cit., pp. 91-92 e 103. 
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impedir que a outra parte tire vantagem desta inferioridade reconhecida por ela e, muitas 

vezes, criada por ela. (...) Os tribunais não pesam a força de vontade declarada. Esta ideia é da 

doutrina. (...) Os tribunais têm simplesmente dois homens a julgar. (...) O juiz não mede 

cientificamente a força da vontade. Não se trata aqui dum problema de física, mas do respeito 

pela moral”. 

 

Também demonstrando resistência ao posicionamento de que a teoria dos vícios do 

consentimento se presta a analisar psicologicamente a vontade do declarante, contrapondo-a à 

declaração, Emilio Betti210 afirma que, conforme os pandetistas, “os casos de ‘discordância 

voluntária entre a declaração e a vontade’ configurariam a falta de seriedade, a reserva mental 

e a simulação; os casos de ‘discordância não querida’, pelo contrário, o erro obstáculo e a 

falta de consentimento. ‘Vícios da vontade’ seriam, ao contrário, o erro, o dolo e a violência. 

Acontece, porém, que esta sistematização é baseada na concepção subjetivista e puramente 

formal, que não vê no negócio jurídico mais que uma fraca e descolorida ‘manifestação de 

vontade’: ela mantém-se e cai com tal concepção. Uma vez assinalada a insuficiência desta 

(...), é, por isso mesmo, posta em discussão a suficiência daquela”.  

 

E continua o referido autor211: “já vimos que a declaração não tem uma simples função 

instrumental, mas é constitutiva: ela não é mera revelação exterior de uma vontade interior, 

com uma existência própria e distinta, mas a única entidade socialmente reconhecível e 

apreciável na vida de relações (...). A vontade das partes só adquire relevância jurídica através 

da declaração (ou através do comportamento); não pode, portanto, ser colocada no mesmo 

plano desta, nem assumir um valor próprio, em antítese com esta. Daqui deriva não ter sentido 

a alternativa sob a qual os pandetistas costumavam apresentar o problema da discrepância 

                                                 
210 Emilio Betti, Teoria..., cit., pp. 589-590. 
211 Emilio Betti, Teoria..., cit., pp. 589-590. 
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determinada por erro; isto é, se a ‘vontade interior’ devia prevalecer sobre a declaração, ou a 

declaração sobre a ‘vontade interior’. O termo de comparação é sempre apenas a declaração e 

a discrepância só pode existir entre os vários significados a ela atribuíveis, sob o ponto de 

vista do destinatário ou do ambiente social, ou sob o da consciência individual”. 

 

Renato Scognamiglio212, por sua vez, defende que, para conservar a fórmula 

tradicional de vício do consentimento, é preciso que se faça uma advertência: não se deve 

analisar a vontade pura e simplesmente, pois o direito não é psicologia, mas apenas regula a 

autonomia negocial relativamente aos distúrbios que afetam em concreto a vontade livre e 

consciente do particular. 

 

Não se pode deixar de reconhecer, no tocante a esse tema, contudo, que, conforme 

narrado anteriormente, o legislador pátrio, embora optando pela teoria da declaração, fez 

concessões à teoria da vontade em cinco questões (declarações não sérias, simulação, 

interpretação, causa ilícita e erro), nas quais se abre espaço para maior ou menor pesquisa da 

vontade interna, tendo cabido à doutrina e à jurisprudência diminuir tais excessos213. 

 

No mais, sobre a natureza jurídica do estado de perigo, o legislador pátrio parece 

também tê-la considerado como a de vício do consentimento, ao disciplinar tal instituto no art. 

156, do Código Civil, o qual se encontra inserido no capítulo intitulado “Defeitos do negócio 

jurídico”. 

 

                                                 
212 Renato Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Nápolis: Casa Editrice Dott. Eugenio 
Jovene, 1950, p. 214. 
213 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico: existência..., cit., p. 116. 
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A opinião de que o estado de perigo tem natureza jurídica de vício do consentimento, 

todavia, não é unânime na doutrina, havendo quem considere questionável a aludida 

caracterização, senão vejamos. 

 

Renan Lotufo214 argui que “para muitos, o estado de perigo não poderia ser 

considerado um vício da vontade, porque há a intervenção de uma causa exterior, que afeta a 

declaração de vontade. Mas mesmo que essa vontade seja afetada de forma diferente da dos 

outros defeitos (uma vez que no primeiro momento o declarante quer aquele negócio, pouco 

se importando com as consequências futuras), ofende a base do negócio. Assim, afronta a 

norma ético-jurídica da equidade e da cooperação, tornando anuláveis os negócios formulados 

nessa situação”. 

 

Nesse sentido, Antônio Junqueira de Azevedo215 pondera que “o estado de perigo é 

mais um caso de defeito na formação da declaração negocial que se aplica melhor pela 

desigualdade real das partes que pelo tradicional vício do consentimento. Até mesmo uma 

pessoa, na plena posse de seu raciocínio, pode ser levada a contratar, sem sequer passar por 

arrependimento posterior, e o defeito existirá da mesma forma”. 

 

Na mesma linha, Humberto Theodoro Júnior216 defende que “não se detecta na lesão 

ou no estado de perigo um vício de constituição do negócio jurídico como ato de vontade, mas 

na sua organização econômica. Atende-se mais à proteção dos critérios de justiça e equidade, 

na prática negocial, que à liberdade de vontade. Embora esta, indiretamente, também se 

resguarde”. 

                                                 
214 Renan Lotufo, Código..., cit., p. 429. 
215 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico e declaração negocial: noções gerais e formação da 
declaração negocial, S. l.: s..n., 1986, p. 201. 
216 Humberto Theodoro Júnior, Dos defeitos..., cit., p. 174. 
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A concepção ora exposta, que não reconhece vício do consentimento nos casos de 

estado de perigo, é esposada pelo Código Civil italiano, o qual, conforme detalharemos em 

capítulo posterior, inclui tal instituto, à semelhança do que ocorre com a lesão, nas 

disposições que tratam da rescisão contratual. 

 

 

4.3. ESPECIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS 

 

 

Ab ovo, no intuito de manter o encadeamento lógico do ponto a ser desenvolvido, faz-

se necessária a repetição do texto do art. 156, do Código Civil, o qual dispõe: “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”. Já o parágrafo único, do referido artigo, determina que “tratando-se de pessoa não 

pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias”. 

 

Da análise do caput do citado dispositivo, pode-se destacar que a lei determina como 

necessários à configuração do estado de perigo: a) elementos objetivos: dano iminente e 

grave; nexo de causalidade entre a declaração e o perigo; incidência da ameaça do dano para o 

próprio declarante ou sua família; assunção de obrigação excessivamente onerosa; b) 

elemento subjetivo: conhecimento do perigo pela outra parte217. 

 

                                                 
217 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 392-394. Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de 
Barros Monteiro França Pinto, Curso..., cit., p. 259. Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior, Salve-a..., cit., p. 76. 
Maurício de Carvalho Salviano, Estado de perigo: inovações do Código Civil no direito do trabalho, Síntese 
trabalhista, Porto Alegre, Ano XIV, Nº 166, pp. 19-22, Abril de 2003, pp. 19-20. 
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O parágrafo único, do artigo ventilado, contém uma exceção, em que o estado de 

perigo poderá ser estendido para englobar hipóteses nas quais o declarante vise, assumindo 

obrigação excessivamente onerosa, salvaguardar pessoa estranha a sua família, de acordo com 

o entendimento do juiz sobre as circunstâncias do caso concreto. 

 

Nesse passo, mostra-se salutar a investigação acerca dos mencionados elementos 

caracterizadores do estado de perigo, senão vejamos. 

 

O dano, in casu, deve ser iminente, ou seja, criar para o declarante uma necessidade de 

realizar o negócio, sem que haja tempo hábil para remediar a situação de forma diversa, sendo 

capaz de transmitir o receio de que, caso não celebrado o pacto, as consequências temidas 

fatalmente se concretizarão218. 

 

Não se mostra indispensável a inevitabilidade do dano, bastando que se trate de 

situação em que o agente se encontre em limitadíssima liberdade de determinação. A ameaça 

de dano também não precisa ser injusta, pois, do contrário, configurar-se-ia a coação219. 

Assim, pode-se concluir que não há participação das partes na produção do fato gerador do 

dano. 

 

Mostra-se essencial, todavia, ter o negócio sido praticado na pendência ou iminência 

do risco, pois, se celebrado após esse momento, já não se configura o estado de perigo, 

                                                 
218 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., pp. 392-393. 
219 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 393. No mesmo sentido, Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., 
p. 54. 
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tornando-se qualquer promessa feita nessas condições isenta de tal vício, por não haver a 

premência da escolha entre dois males, o dano e a contratação220. 

 

Quanto à gravidade do dano, a doutrina, em uníssono, considera que deve estar em 

risco, no caso, a vida humana, tomando-se como parâmetro o temor pertinente ao homem 

médio. A polêmica surge, todavia, em relação aos casos de perigo para outros tipos de direitos 

da personalidade. 

 

Ao especificar o que seria dano grave, alguns autores entendem que se trataria de 

situação ligada a um dano físico, um risco à integridade física do agente221. Outros, porém, 

com quem concordamos, destacam que dano grave, para fins do art. 156, do Código Civil, não 

é apenas a possibilidade de morte, mas, com fundamento no princípio da dignidade humana, a 

ofensa a qualquer direito da personalidade, ou seja, qualquer perigo relacionado a direito não 

patrimonial, físico ou moral222. 

 

Faz-se mister frisar, ainda, que a aludida gravidade deve ser avaliada caso a caso, 

levando-se em conta as condições físicas e psíquicas de cada sujeito, ou seja, deverá haver 

uma avaliação em concreto do dano, não devendo o juiz pautar-se apenas pelo padrão 

esperado do homem médio223. 

 

O dano iminente e grave não precisa, ainda, ser real, bastando estar presente na esfera 

mental do agente, que pressupõe sua existência, desde que, ciente de tal situação, o 

                                                 
220 Paulo Nader, Curso..., cit., p. 500. Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. Teófilo Marcelo de Arêa 
Leão Júnior, Salve-a..., cit., p. 75. 
221 Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, Curso..., cit., p. 260. 
222 Fernando Rodrigues Martins, Estado de perigo no Código Civil: uma perspectiva civil constitucional, 2 ed., 
São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 173-174. Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 394. 
223 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. 
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declaratário se utilize disso para a celebração do negócio, sendo justamente a crença no falso 

perigo que enseja a contratação pelo declarante224. Trata-se de hipótese de estado de perigo 

putativo. 

 

Deve-se lembrar que a situação em que a pessoa acredita estar estado de perigo sem 

que isso corresponda à realidade é reconhecida pelo direito penal como estado de necessidade 

putativo, configurando-se em espécie de erro de fato225. 

 

Entretanto, caso o perigo efetivo e real exista de fato, mas seja ignorado pelo agente 

quando da celebração do negócio, não se configura o vício de consentimento em tela, 

fazendo-se indevida a anulação, pois a certeza acerca do perigo é essencial para a 

caracterização de tal defeito226. 

 

Ainda sobre o dano, faz-se mister ressaltar que este pode se originar de um 

acontecimento da natureza ou de uma ação humana, voluntária ou não, inclusive de autoria da 

própria pessoa vítima do risco, não provindo do agente que tira proveito da situação227. 

 

No que tange ao segundo elemento objetivo elencado, o nexo de causalidade entre a 

declaração e o perigo de grave dano, implica dizer que a causa da declaração emitida para a 

realização do negócio deve ser o temor do sujeito diante da possibilidade da ocorrência do 

dano. 

 

                                                 
224 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., p. 174. Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 393. Teresa 
Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. 
225 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. 
226 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. 
227 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. 
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Ao tratar do nexo de causalidade, Jean Carbonnier228 apresenta raciocínio que se 

aplica perfeitamente ao caso em tela, pelo qual “la causalité n’est pas une simple coincidence 

temporelle ou spatiale (...). Ce qui’il faut, c’est prouver que la faute de l’homme ou le fait de 

la chose ont eu un role causal, générateur dans la production du dommage; que, sans eux, le 

dommage ne se serait pás produit”229. 

 

Ressalte-se que a distância entre a ação e o resultado não rompe nem atenua o nexo de 

causalidade, situação observada apenas no caso de aparecimento de outra causa, a qual atue 

de forma exclusiva ou concorrente para o prejuízo230. 

 

A invalidação do contrato lastreada no estado de perigo exige a configuração do nexo 

de causalidade entre o temor do dano e a declaração emitida, pois pessoa que manipula o 

terror alheio para vinculá-la em negócio excessivamente oneroso não é considerada 

contratante de boa-fé 231. 

 

Acerca do terceiro elemento objetivo elencado pelo Código Civil, no caput do referido 

art. 156 consta que a ameaça de dano deve estar ligada à pessoa do declarante ou de sua 

família, cabendo ao juiz, excepcionalmente, no caso concreto, estender o instituto na 

circunstância do dano se referir a outras pessoas. A análise de tal elemento será aprofundada 

no capítulo seguinte, tendo em vista se tratar do cerne do presente estudo. 

 

                                                 
228 Jean Carbonnier, Droit..., cit., pp. 2.282-2.283. 
229 “A causalidade não é uma simples coincidência temporal ou espacial (...). O que é necessário é provar que a 
falta do homem ou o fato da coisa tiveram um papel causal, gerador na produção do prejuízo; que, sem eles, o 
prejuízo não seria produzido”. 
230 Agostinho Alvim, Da inexecução das obrigações e suas consequências, 5 ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 
363. 
231 Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 515. 
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No tocante ao quarto e último elemento objetivo, que é a assunção de obrigação 

excessivamente onerosa, pode-se afirmar que no estado de perigo as prestações assumidas 

pelas partes devem ser significativamente desproporcionais, provocando profundo 

desequilíbrio entre elas232. 

 

O conceito de onerosidade excessiva está diretamente relacionado aos contratos 

comutativos, cujo traço essencial é a equivalência das prestações, resguardadas as 

desvantagens naturais presentes em todos os negócios. A onerosidade excessiva representa a 

quebra de tal equilíbrio233. 

 

Mostra-se necessário avaliar objetivamente a onerosidade excessiva, devendo esta ser 

concomitante à declaração negocial, razão pela qual, ao se julgar pela anulação do negócio, 

deve-se avaliar o justo valor referente à época da celebração234. 

 

Obviamente, a absoluta igualdade nas prestações é inatingível, até porque na vida 

econômica é natural a busca pelo lucro, a pressupor uma certa vantagem para um dos 

contratantes. O direito repudia, contudo, a exorbitância do lucro e a exploração desonesta de 

uma parte sobre a outra235. 

 

A onerosidade excessiva no caso de estado de perigo não se confunde com o que se 

observa nas hipóteses de revisão dos contratos por força da imprevisão, em decorrência de 

                                                 
232 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 394. Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 55. 
233 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 55. 
234 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 55. 
235 Humberto Theodoro Júnior, Dos defeitos..., cit., pp. 176-177. 
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fato superveniente extraordinário e imprevisível. No estado de perigo, a desproporção é 

conhecida no momento da celebração do negócio236. 

 

Deve ser analisada, ainda, a repercussão do patrimônio prometido na declaração, isto 

é, as possibilidades do declarante na época do vínculo, uma vez que o valor considerado 

exorbitante por alguém pode, para outrem, representar pouco impacto no seu universo 

financeiro237. 

 

Afirmarmos, dessa forma, embora tal entendimento seja discutido na doutrina, que o 

reconhecimento da onerosidade excessiva não se cinge apenas à verificação dos valores de 

mercado para o tipo de negócio analisado, mas deve observar também a capacidade financeira 

do declarante, ou seja, a relação entre a promessa por ele realizada e o patamar do seu 

patrimônio total238, posição essa que já figura na jurisprudência239. 

 

Por derradeiro, há que se falar do elemento subjetivo essencial para a configuração do 

estado de perigo, que é o conhecimento do risco pelo declaratário. Tem-se aqui o dolo de 

aproveitamento, ou seja, a manipulação da situação do declarante visando à obtenção de 

vantagem. 

                                                 
236 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 394. 
237 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., p. 177. 
238 Em sentido contrário, Marcos Bernardes de Mello (Teoria..., cit., p. 230) entende ter o conceito de 
onerosidade excessiva por fundamento “a grande desproporção entre o valor real do serviço prestado para 
eliminar o estado de perigo e aquele pago por imposição daquele que se beneficia do negócio jurídico. Não deve 
importar a repercussão da obrigação no patrimônio do figurante do negócio jurídico, mas a excessividade da 
exigência da outra parte, aproveitando-se do estado de perigo. (...) A nosso ver, a repercussão da obrigação no 
patrimônio do figurante não deve ser levada em conta para apurar-se a excessividade da oneração capaz de tornar 
anulável o negócio jurídico”. 
239 “Cobrança – Prestação de serviços médico-hospitalar – Estado de perigo – Caracterização. O estado de 
perigo se configura de acordo com a situação concreta vivenciada pelas partes. Sendo assim, ‘obrigação 
excessivamente onerosa’ não é a que, genericamente, ultrapasse em muito as possibilidades de um homem 
médio, mas, sim, é a assunção por um homem individualizado e identificado, de dívida a qual, nas suas 
circunstâncias, estiver muito acima de sua capacidade econômica. Apelação provida” (TJSP, Apelação 0027103-
32.2006.8.26.0564, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, J. 16.03.2011). 
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Não basta que o perigo temido pelo agente seja do conhecimento da outra parte. É 

preciso que esta tenha se aproveitado da situação para impor-lhe condições excessivamente 

onerosas para a celebração do negócio, mesmo sem ter sido responsável pela criação do risco 

ou ter utilizado qualquer expediente para induzir a contratação 240. 

 

O que se constata na hipótese de estado de perigo é o intuito da vantagem, a má-fé do 

declaratário, o qual, tendo conhecimento da situação de risco em que se encontra o declarante 

e de seu estado psíquico abalado perante a situação, oferece-lhe negócio extremamente 

desvantajoso241. 

 

Trata-se, fora de dúvida, de postura de alpinismo econômico que, além de moralmente 

duvidosa, contraria frontalmente os ditames da função social do contrato e da boa-fé objetiva, 

devendo ser prontamente rechaçada pela ordem jurídica. 

 

 

4.4. PARALELO COM INSTITUTOS AFINS 

 

 

O estado de perigo, tendo características próprias, assemelha-se, em alguns pontos, a 

outros institutos jurídicos, mostrando-se salutar o esclarecimento dos limites de tais 

similitudes para as conclusões desejadas no presente estudo. 

 

                                                 
240 Paulo Nader, Curso... cit., p. 501. Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 394. Teófilo Marcelo de Arêa 
Leão Júnior, Salve-a..., cit., p. 75. Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 55. 
241 Paulo Nader, Curso... cit., p. 501. Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 394. Teófilo Marcelo de Arêa 
Leão Júnior, Salve-a..., cit., p. 75. Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 55. 
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Tantas são as identificações entre o estado de perigo e a lesão, que J. M. Othon 

Sidou242 chega a afirmar não entender “a arrumação que o Código dispensa ao estado de 

perigo antecipando-o à lesão em seus articulados; e muito menos porque os separa em seções 

distintas do capítulo sobre os ‘Defeitos do negócio jurídico’, ao lado do erro, do dolo, da 

coação e da fraude contra credores. Ambos, lesão e estado de perigo decorrem da necessidade 

premente; ambos são objeto de obrigação excessivamente gravosa, ou desproporcional ao 

valor da prestação oposta; ambos provêm da prática usurária. Juntá-los numa seção, tal como 

aparece no Anteprojeto Caio Mario – ‘Da lesão e do estado de perigo’ – seria o lógico”. 

 

Todavia, não se confundem o estado de perigo e a lesão, fazendo-se necessário 

destacar a linha divisória entre essas duas espécies de vícios. No primeiro caso, busca-se 

evitar a concretização de um perigo de dano físico ou pessoal; no segundo, o negócio é 

realizado por razões essencialmente econômicas ou por evidente inexperiência de uma das 

partes243.  

 

Em outros termos, há, na lesão, um risco material, enquanto no estado de perigo o 

risco é pessoal, sendo que naquela há desproporção nas prestações das partes envolvidas, 

enquanto neste existe aproveitamento econômico de uma das partes em virtude do 

conhecimento da emergência a que não deu causa244. 

 

                                                 
242 J. M. Othon Sidou, Lesão..., cit., pp. 60-61. 
243 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo..., cit., p. 380. Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., 
cit., pp. 513-514. 
244Mauro Henrique Veltrini Ticianelli, A agiotagem à luz dos defeitos dos negócios jurídicos da lesão e do estado 
de perigo, In: Claudete Carvalho Canezin (org.), Arte Jurídica, Curitiba, V. I, N. 1, pp. 243-256, 2005, pp. 251-
252. 
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Na lesão celebra-se o negócio sob o premente estado de necessidade, ou por 

inexperiência; no estado de perigo, o fator subjetivo que debilita a vontade assenta-se no risco 

à própria vida, ou na perda de um bem, presente quando da celebração do negócio245. 

 

Sem embargo, em relação à parte beneficiada, o elemento subjetivo no estado de 

perigo se caracteriza pelo dolo de aproveitamento, enquanto na lesão não é necessário estar 

configurado expressamente tal elemento subjetivo, bastando estar comprovada a desproporção 

das prestações contratadas em virtude do estado de necessidade ou inexperiência do lesado. A 

lesão é, assim, objetiva246. 

 

A despeito das características comuns entre estado de perigo e coação, também não se 

confundem os citados vícios. O estado de perigo se identifica com a coação, pela perspectiva 

de que em ambos os casos a vontade não se manifesta livremente, mas influenciada pelas 

circunstâncias. Entretanto, distinguem-se os institutos, pois na coação tem-se uma ameaça por 

parte do contratante ou de terceiro, o que não ocorre no estado de perigo247. 

 

Diferentemente do que ocorre na coação, o beneficiário no estado de perigo não 

emprega violência psicológica ou ameaça para que o declarante assuma obrigação 

excessivamente onerosa, ou seja, o perigo não é causando pelo favorecido, embora de seu 

conhecimento sobre tais circunstâncias determine a celebração do negócio prejudicial248. 

 

                                                 
245 Arnaldo Rizzardo, Parte..., cit., p. 475. 
246 Ana Luisa Maia Nevares, O erro, o dolo, a lesão e o estado de perigo no novo Código Civil, In: Gustavo 
Tepedino (Coord.), A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional, 2 ed. rev. e 
atual., Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 294. 
247 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições..., cit., p. 549. 
248 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo..., cit., p. 380. 
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A diferença entre estado de perigo e coação deve considerar a causa a impulsionar a 

declaração de vontade. Na coação, o negócio se firma em face do constrangimento do coagido 

pelo coator. Já no estado de perigo essa “causa” não é gerada pelo credor, mas remonta a um 

imprevisível acontecimento alheio ao declaratário, que da situação se aproveita249. 

 

Paralelamente, dá-se grande relevo ao elemento subjetivo representado pela má-fé do 

declaratário, todavia, faz-se necessária a configuração da onerosidade excessiva, enquanto 

elemento objetivo, ao passo que na coação o foco está na análise da vontade depauperada, não 

se mostrando relevante o conteúdo da obrigação, ou seja, observa-se apenas o elemento 

subjetivo250. 

 

Distingue-se também o estado de perigo da figura do erro, pois não existe naquele, 

diferentemente do que se observa no erro, a falsa percepção da realidade pelo declarante, pelo 

contrário, aquele que celebra o negócio em estado de perigo tem o conhecimento das 

condições negativas a que se sujeitará, mas, devido ao medo, ingressa na relação jurídica. 

 

Com efeito, no estado de perigo, o declarante se mostra completamente ciente acerca 

das características do negócio que está celebrando, e apenas o faz por pesar dois valores e 

considerar que o dano de menor gravidade advém da declaração. 

 

Acerca do traço distintivo entre estado de perigo e dolo, pode-se dizer que este é 

bastante perceptível. No dolo o perigo surge por iniciativa do declaratário, que visa se 

beneficiar às custas do declarante251. 

                                                 
249 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., pp. 191-192. 
250 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., p. 192. Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., pp. 58-59. Mauro 
Henrique Veltrini Ticianelli, A agiotagem..., cit., p. 252. 
251 Mauro Henrique Veltrini Ticianelli, A agiotagem..., cit., p. 252. 
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No dolo existe um comportamento, positivo ou negativo, de uma das partes do 

negócio que induz a outra a declarar a vontade e causa o prejuízo a esta, ao contrário do que 

se nota no estado de perigo, em que a fato ensejador do temor não é provocado por quem se 

aproveita da situação. 

 

No geral, pode-se concluir que a má-fé em se aproveitar da situação do declarante é 

exigida para a configuração do estado de perigo, do dolo, da coação, sendo dispensada essa 

análise nos casos de erro e lesão. A onerosidade excessiva, enquanto elemento objetivo, é 

indispensável para que se caracterizem os casos de estado de perigo e lesão, sendo irrelevante 

para a anulação dos negócios viciados por erro, dolo e coação. 

 

 

4.5. ANÁLISE DOS EFEITOS JURÍDICOS 

 

 

O negócio jurídico realizado em estado de perigo é passível de anulação, nos termos 

do art. 171, II, do Código Civil pátrio, que disciplina: “além dos casos expressamente 

declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: (...) II - por vício resultante de erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”. 

 

O Código Civil, no seu art. 172, todavia, ressalva que “o negócio anulável pode ser 

confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro” e, em seu art. 177, que “a anulabilidade não 

tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício; só os interessados a 
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podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade 

ou indivisibilidade”252. 

 

Para que se processe a anulação do negócio jurídico, o referido diploma legal 

estabelece, ainda, que o vício seja arguido pela parte prejudicada no prazo decadencial de 

quatro anos, conforme prevê o art. 178, II, onde se lê: “é de quatro anos o prazo de decadência 

para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: (...) II - no de erro, dolo, fraude 

contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico”. 

 

A anulabilidade dos negócios jurídicos maculados pelo estado de perigo se justifica 

em diversos dispositivos do Código Civil, mormente nos que consagram os princípios da boa-

fé, da probidade e condicionam a autonomia privada à função social do contrato253. 

 

Quanto ao tema, alguns autores entendem que a anulabilidade do negócio celebrado 

em estado de perigo exige a configuração de todos os requisitos mencionados no art. 156 do 

mesmo diploma, dentre os quais o conhecimento do perigo de dano pela outra parte, sendo 

que, em hipóteses de boa-fé de ambas as partes, a solução adequada seria a conservação do 

negócio, acompanhada da redução do excesso, equilibrando-se as prestações das partes254. 

 

Outro argumento utilizado pelos que militam na defesa da possibilidade de 

conservação do contrato maculado pelo estado de perigo, mediante a oferta de modificação, é 

                                                 
252 Vide nota nº 70, sobre convalidação e conversão nos negócios jurídicos. 
253 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 388. 
254 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., pp. 396-397. Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 60. 
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o de que evitar a anulação de um negócio mostra-se mais conveniente à segurança e à 

estabilidade destes em geral255. 

 

Sustenta-se, ainda, que, a despeito do estado de perigo, há um serviço que foi 

efetivamente prestado ao qual caberia o devido pagamento, evitando-se, assim, o 

enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, e a propositura, por este 

fundamento, da ação de in rem verso, por parte do prestador do serviço256. 

 

Os defensores da tese da conservação entendem que, analogicamente, pode ser 

aplicado aos casos de estado de perigo o art. 157, § 2º, do Código Civil, referente à 

possibilidade de manutenção do negócio originariamente contaminado por lesão, quando o 

favorecido concorde com a redução do proveito; ou utilizado, no mesmo fim, o referido art. 

172, do Código Civil, que também prescinde da anuência do declarante257. 

 

Numa outra linha de pensamento, há quem ressalve ser a má-fé presumida em todos os 

casos de evidente onerosidade excessiva, porque, assim sendo, dificilmente se sustenta a 

ignorância do fato a viciar o consentimento do declarante, mostrando-se justificado deferir a 

este a prerrogativa de anular o negócio258. 

 

Em que pesem as respeitáveis opiniões contrárias, consideramos não se poder perder 

de vista que o negócio celebrado em estado de perigo só se finaliza com base no temor do 

                                                 
255 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 60. Ana Luisa Maia Nevares, O erro..., cit., p. 295. 
256 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 60. José Jairo Gomes, Direito civil: introdução e parte geral, Belo 
Horizonte: Del Rey, 2006, p. 429. Gustavo Rene Nicolau, Os negócios desequilibrados e sua invalidade. A lesão 
e o estado de perigo, Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, V. 7, N. 42, pp. 7-16, jul/ago 
2006, p. 11. Mauro Henrique Veltrini Ticianelli, A agiotagem..., cit., p. 251. 
257 Ana Luisa Maia Nevares, O erro..., cit., p. 295. Gustavo Rene Nicolau, Os negócios..., cit., p. 11. Mauro 
Henrique Veltrini Ticianelli, A agiotagem..., cit., p. 251. 
258 Silvio Rodrigues, Direito..., v. I..., cit.,, pp. 222-223. 
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declarante de grave dano à pessoa, situação da qual se aproveita a parte contrária, não 

devendo o argumento de evitar o enriquecimento sem causa prestigiar uma atuação em tal 

grau de má-fé, fazendo-se recomendável a anulação259. 

 

De fato, não se deve olvidar que o próprio Código Civil veda o pagamento ao 

declaratário quando este esteja de má-fé, sendo impertinente considerar, em tais hipóteses, o 

enriquecimento indevido do declarante, pois, do contrário, a atitude reprovável daquele que 

agiu com dolo de aproveitamento é que estaria sendo prestigiada, o que não se pode 

admitir260. 

 

Note-se que, se no fim do seu procedimento vil de se aproveitar do temor e do 

desespero do próximo para angariar um contrato com lucros extraordinários, o declaratário 

obtiver o pagamento justo pelo serviço ou bem pactuado ele estará sendo, na verdade, 

premiado e não desestimulado a cometer atos similares no futuro, convertendo-se, assim, o 

pavor alheio em excelente forma de captação de negócios e fonte de prosperidade, o que 

subverte, por completo, o espírito do direito civil. 

 

E que não se diga que a anulação posta nesses termos equivaleria a uma pena, e o 

direito privado não teria caráter punitivo, pois tal mito é facilmente desmentido pela análise 

de alguns artigos do próprio Código Civil, como os arts. 940261, 1.638262, 1.814263, 1.992264 e 

1.993265, nos quais se observam verdadeiras punições de caráter civil. 

                                                 
259 Maria Helena Diniz, Curso..., v. 1..., cit., p. 518. Paulo Nader, Curso..., cit., p. 502. 
260 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., pp. 186-187. 
261 Art. 940. “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas 
ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 
cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. 
262 Art. 1.638. “Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; IV - incidir, 
reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente”. 



 

118

 

Destarte, nesses tempos em que o próprio direito penal encontra dificuldades para 

cumprir o seu papel de proteger os cidadãos da violência física e moral, nada mais razoável do 

que admitir o direito civil, com seus meios próprios para isso, como colaborador nessa 

proteção. A partir da desdogmatização de mitos como esse, a sociedade evolui para o 

encontro da justiça real. 

 

Vale lembrar que, na hipótese de estado de perigo, nada impede que o declarante 

confirme o negócio realizado, convalidando-o, nos termos da permissão contida no citado art. 

172, do Código Civil, aplicável para todos os casos de anulabilidade, ou então deixar escoar o 

prazo decadencial de quatro anos. Todavia, cabe exclusivamente ao lesado, se não preferir a 

anulação, optar pela convalidação, sendo que esta, para ser proveitosa, deverá ser expressa e 

se processar fora das condições caracterizadoras do estado de perigo266. 

 

Acerca do período de quatro anos concedido pelo Código Civil para a anulação do 

negócio celebrado sob a égide do estado de perigo, este se inicia (termo a quo) no dia da 

celebração do negócio jurídico. Trata-se de prazo decadencial, no qual a extinção do direito é 

causada pela inação do titular, transcorrendo in albis o prazo legal fixado para seu exercício. 

                                                                                                                                                         
263 Art. 1.814. “São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários: I - que houverem sido autores, coautores ou 
partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, 
companheiro, ascendente ou descendente; II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da 
herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro; III - que, por violência 
ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de 
última vontade. 
264 Art. 1.992. “O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em 
seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que 
deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia”. 
265 Art. 1.993. “Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, 
remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens, quando indicados”. 
266 Paulo Nader, Curso..., cit., p. 502. Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., pp. 188-189. 
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A nova lei civil, ao contrário da anterior, que regulava o caso como hipótese de prescrição, 

dispôs corretamente, sendo aplicável a ação constitutiva, de invalidade do negócio jurídico267. 

 

No caso de anulação, existe, ainda, uma outra polêmica, afeta às consequências que 

esta provocaria no caso de ser declarada em face de negócio eivado por vício de vontade, 

entre eles o estado de perigo. 

 

Conforme visto anteriormente, de acordo com a teoria tradicional, a nulidade gera 

efeitos ex tunc, ou seja, desde a origem; enquanto a anulabilidade apenas produziria efeitos ex 

nunc, ou seja, a partir do momento da sua declaração, por sentença, para o futuro. 

 

Todavia, essa tese é totalmente questionável, tendo em vista que, anulado o ato, visa-

se, na medida do possível, restabelecer o status quo ante, extinguindo-se todos os seus efeitos, 

desde o momento da celebração268. 

 

Além do mais, a tese clássica contém falhas, como, por exemplo, no caso do contrato 

de locação celebrado por locador absolutamente incapaz sem o seu representante, em que, 

configurada a nulidade, os aluguéis passados não serão restituídos, embora teoricamente os 

efeitos sejam ex tunc. Já na hipótese de uma pessoa relativamente capaz realizar compra e 

venda de veículo sem anuência do seu assistente, há a anulabilidade, restituindo-se, contudo, o 

carro e o preço, mesmo se tratando, a princípio, de efeitos ex nunc269. 

 

                                                 
267 Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior, Salve-a..., cit., p. 79. 
268 César Fiúza, Direito civil: curso completo, 13 ed. rev., atual. e ampl., 2ª tir., Belo Horizonte: Del Rey, 2009, 
p. 252. 
269 César Fiúza, Direito..., cit., p. 252. 
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Não se podem fechar os olhos para o fato de que, se há concordância em serem os 

efeitos da anulabilidade por vício do consentimento apenas ex nunc, mantendo-se os efeitos 

do ato anteriores à sentença, privilegiar-se-ia a torpeza daquele que foi capaz de agir, por 

exemplo, em coação. Assim, o negócio jurídico anulado deve ser equiparado ao ato nulo, 

como se jamais tivesse gerado efeitos270. 

 

O entendimento ora defendido restou consagrado no BGB alemão, em seu art. 142, 1 

(“Se for impugnado um negócio jurídico impugnável, deverá ele ser considerado nulo desde o 

começo”), no Código Civil português, art. 289, 1 (“Tanto a declaração de nulidade como a 

anulação do negócio têm efeito retroativo, devendo ser restituído tudo o que tiver sido 

prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente”), e no 

Código Civil peruano, art. 222, 1 (“El acto juridico anulable es nulo desde su celebracion, 

por efecto de la sentencia que lo declare”). 

 

O Código Civil determina, em seu art. 182: “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão 

as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão 

indenizadas com o equivalente”. Entendemos que o termo “anulado” utilizado no artigo se 

refere aos casos de nulidade e anulabilidade. 

 

                                                 
270 Gustavo Rene Nicolau, Os negócios..., cit., p. 14. Zeno Veloso, Invalidade do negócio jurídico: nulidade e 
anulabilidade, 2 ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 266. 
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A ação anulatória, cabível no caso, tem sempre caráter constitutivo negativo271 e se 

nota que a atribuição de efeito ex nunc às sentenças que reconhecem a anulabilidade do 

negócio jurídico parte de uma premissa assentada na seara do processo civil, pela qual as 

sentenças constitutivas (positivas ou negativas) não têm eficácia retro-operante, o que, 

todavia, mostra-se inadequado no campo específico ora estudado, pois a decisão que 

reconhece o vício do ato anulável, embora desconstitutiva, deve operar efeitos ex tunc, sob 

pena de perpetrarem flagrantes injustiças272. 

 

A bem da verdade, no caso de estado de perigo também se verifica a possibilidade de 

o declarante já ter procedido a pagamentos ou entrega de bens anteriormente à sentença 

declaratória de nulidade e ao próprio ajuizamento da ação judicial nesse fim, e, nesses casos, 

não se pode admitir que tal situação não seja alcançada pelo Poder Judiciário, o que nos leva a 

crer que a melhor solução seria a restituição do status quo das partes no momento da 

celebração do negócio. 

 

Faz-se mister ressaltar, nesta oportunidade, que nem todos os ordenamentos 

estrangeiros preveem a anulação como consequência jurídica do reconhecimento do estado de 

                                                 
271 De acordo com Hernani Fidelis dos Santos (Manual de direito processual Civil: processo de conhecimento, 
14 ed., São Paulo: Saraiva, V. 1, 2010, pp. 128-129), “a ação é o direito do particular de requerer tutela 
jurisdicional. Sua classificação deve atender à espécie de tutela invocada, na sua generalidade. Se se pretender a 
solução de uma lide, a ação será de conhecimento; se se pretender a efetivação de direito já acertado, será de 
cumprimento da sentença, se tal for o acertamento; se o acertamento ocorrer entre os próprios particulares 
conforme admitido em lei, para a efetivação da obrigação instaura-se o processo de execução; se se pretender 
acautelar outros processos, será de cautela. Ação de conhecimento, ação de execução e ação cautelar 
correspondentes, respectivamente, ao processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Toda 
ação de conhecimento é declaratória, pois, de qualquer forma, ela sempre objetiva a declaração da existência ou 
inexistência de relações jurídicas entre as partes. Chama-se, porém, simplesmente declaratória a ação que apenas 
declara a existência ou inexistência de relação jurídica (investigação de paternidade – declaração de filiação) ou 
autenticidade ou falsidade de documento (art. 4º, I e II). Se à simples declaração se adere a imposição de 
cumprimento de determinada prestação pelo réu, tem-se a ação condenatória (o credor pede o reconhecimento do 
crédito e a condenação do réu ao pagamento). Se, pela declaração, há a criação, modificação ou extinção de  um 
estado ou relação jurídica, tem-se a ação constitutiva (rescisão de contrato, pedido de anulabilidade do negócio 
jurídico por fraude contra credores, separação judicial e o divórcio contencioso)”.  
272 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo..., cit., p. 410. César Fiúza, Direito..., cit., p. 252. 
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perigo, havendo a opção de alguns pela rescisão, conforme se verá no capítulo seguinte, 

quando da análise do direito comparado. 

 

A anulação, todavia, está afeta ao campo da invalidade; enquanto a rescisão, ao da 

ineficácia. Uma vez que se considere o estado de perigo como vício de conhecimento, 

mostrou-se coerente o legislador ao imputar-lhe a anulabilidade, tendo em vista se tratar de 

problema ligado à validade do negócio. 

 

Por fim, é possível, ainda, como efeito do estado de perigo, conforme as circunstâncias 

de cada caso, que, além da concessão do pleito de anulação do negócio viciado, haja também 

a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez configurados todos os 

elementos da responsabilidade civil. 

 

Nesse sentido, já se observa jurisprudência273, inclusive da lavra do Superior Tribunal 

de Justiça, considerando que, embora a regra geral seja a de que não cabe indenização por 

                                                 
273 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98. SUBMISSÃO DO 
SEGURADO À CIRURGIA QUE SE DESDOBROU EM EVENTOS ALEGADAMENTE NÃO COBERTOS 
PELA APÓLICE. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO A NOVA COBERTURA, COM VALORES 
MAIORES. SEGURADO E FAMILIARES QUE SÃO LEVADOS A ASSINAR ADITIVO CONTRATUAL 
DURANTE O ATO CIRÚRGICO. ESTADO DE PERIGO. CONFIGURAÇÃO. É EXCESSIVAMENTE 
ONEROSA O NEGÓCIO QUE EXIGE DO ADERENTE MAIOR VALOR POR AQUILO QUE JÁ LHE É 
DEVIDO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. – O estado de perigo é tratado pelo Código Civil 
de 2002 como defeito do negócio jurídico, um verdadeiro vício do consentimento, que tem como pressupostos: 
(i) a ‘necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família’; (ii) o dolo de aproveitamento da outra parte (‘grave 
dano conhecido pela outra parte’); e (iii) assunção de ‘obrigação excessivamente onerosa’. – Deve-se aceitar a 
aplicação do estado de perigo para contratos aleatórios, como o seguro, e até mesmo para negócios jurídicos 
unilaterais. – O segurado e seus familiares que são levados a assinar aditivo contratual durante procedimento 
cirúrgico para que possam gozar de cobertura securitária ampliada precisam demonstrar a ocorrência de 
onerosidade excessiva para que possam anular o negócio jurídico. – A onerosidade configura-se se o segurado 
foi levado a pagar valor excessivamente superior ao preço de mercado para apólice equivalente, se o prêmio é 
demasiado face às suas possibilidades econômicas, ou se sua apólice anterior já o assegurava contra o risco e a 
assinatura de novo contrato era desnecessária. – É considerada abusiva, mesmo para contratos celebrados 
anteriormente à Lei 9.656/98, a recusa em conferir cobertura securitária, para indenizar o valor de próteses 
necessárias ao restabelecimento da saúde. – Impõem-se condições negociais excessivamente onerosas quando o 
aderente é levado a pagar maior valor por cobertura securitária da qual já gozava, revelando-se desnecessária a 
assinatura de aditivo contratual. – O direito subjetivo assegurado em contrato não pode ser exercido de forma a 
subtrair do negócio sua finalidade precípua. Assim, se determinado procedimento cirúrgico está incluído na 
cobertura securitária, não é legítimo exigir que o segurado se submeta a ele, mas não instale as próteses 
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danos morais lastreada em simples inadimplemento contratual, a situação gerada pela recusa 

de internação hospitalar e de cobertura de plano de saúde pode agravar o abalo emocional 

derivado do risco à saúde. 

 

 

4.5. ESTADO DE PERIGO NA PERSPECTIVA DO DIREITO 

COMPARADO 

 

 

Na presente tese, propomo-nos a uma análise comparativa entre diversas legislações e 

doutrinas estrangeiras acerca do tema estado de perigo, na tentativa de, contextualizando o 

estudo ora pretendido em diversas culturas, iluminar a compreensão do instituto em questão. 

 

                                                                                                                                                         
necessárias para a plena recuperação de sua saúde. – É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a 
colocação de ‘stent’, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de 
saúde. Precedentes. – Conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para 
ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos 
morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição 
psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se 
encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Recurso Especial provido” (STJ, 
REsp 918.392/RN, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.03.2008). “AGRAVO LEGAL. PLANO DE SAÚDE. 
INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ESTADO DE PERIGO. DANOS MORAIS. ART. 557 DO CPC. As regras 
ordinárias de experiência demonstram que o home care é um benefício criado com o objetivo de substituir ou 
abreviar o período de internação hospitalar. Através desse serviço o paciente é atendido em casa com mais 
conforto e tranquilidade, fica próximo da família, havendo, ainda, a redução do risco de infecção hospitalar. 
Dessa forma, não discrepa da cobertura securitária, nem dos riscos assumidos contratualmente, substituir o dever 
de tratar o paciente em hospital na obrigação de tratar o paciente em sua casa. Por outro vértice, exigir assinatura 
da esposa do autor de termo de compromisso através do qual impõe coparticipação financeira progressiva para 
prosseguimento do próprio processo de autorização para internação familiar configura ofensa à boa-fé objetiva, 
sendo certo que tal manifestação de vontade é viciada nos termos do art. 156 do CC/02, impondo-se a anulação 
do ato (art. 178 do CC/02). A simples análise da data dos documentos conduzem ao raciocínio lógico de que a 
assinatura foi exigida em momento de intensa dificuldade e abalo psíquico da família, caracterizando o vício de 
consentimento de estado de perigo. Por outro vértice, os danos morais são devidos tendo em vista os abalos 
morais perpetrados ao autor. Embora concedido o serviço de internação domiciliar, a esposa do autor foi 
compelida a assinar documento onde assumia ônus financeiro indevido, em total afronta ao CC/02. Confira-se 
também o enunciado 22 do aviso 69/2009: ‘Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou serviços 
hospitalares, inclusive home care, por parte do seguro saúde somente obtidos mediante decisão judicial’. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO LEGAL” (TJRJ, Apelação 
0268996-83.2008.8.19.0001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto de Abreu e Silva, J. 31.08.2010). 
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Levando-se em conta a experiência jurídica, com destaque para o período a partir do 

século XIX, constata-se a impossibilidade de isolamento dos sistemas jurídicos vigentes, 

sendo que, mesmo nos casos de fortes divergências ideológicas entre os países, a 

universalidade da ciência e o processo socioeconômico impulsionado por estruturas 

tecnológicas comuns implicam, inevitavelmente, um intercâmbio de soluções jurídicas274. 

 

É nesse panorama que se torna importante o direito comparado, enquanto técnica de 

estudo. 

 

O direito comparado busca atingir as constantes jurídicas dos diferentes sistemas 

jurídicos, nacional e estrangeiros, contemporâneos ou não, a fim de esclarecer o direito 

vigente e orientar o direito em elaboração. Trata-se de ferramenta utilizada em todos os 

países, havendo casos, inclusive, em que se constituem comissões internacionais para a 

redação e a coordenação de preceitos jurídicos relativos à mesma matéria, como no plano do 

direito das obrigações, mas especificamente em relação às atividades negociais275. 

 

O direito comparado não se consubstancia, contudo, numa disciplina autônoma, pois 

utiliza informações oriundas da ciência do direito e da sociologia jurídica276. 

 

Não se trata, simplesmente, de confrontar a legislação de vários países, mas considerar 

as estruturas políticas e sociais de cada um. Ressaltamos que as divergências entre os 

ordenamentos jurídicos dos países mencionados nesta oportunidade se devem, entre outros 

                                                 
274 Miguel Reale, Lições..., cit., p. 308. 
275 Miguel Reale, Lições..., cit., p. 309. Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à ciência do direito, 17 
ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 225. 
276 Maria Helena Diniz, Compêndio..., cit., p. 226. 
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fatores, a questões culturais e históricas, como a origem diversa desses ordenamentos e a 

influência recebida do direito romano, canônico etc.277 

 

Especificamente sobre a codificação do direito civil, lembramos que esta conta com 

dois grandes marcos, o Código francês de 1804 e o BGB (Büergerlichs Gesetzbuch) alemão, 

de 1896, sendo que aquele influenciou todos os diplomas civis do século XIX e alguns do 

século XX, como os Códigos da Itália (o de 1865), da Espanha, da Bélgica, do Egito, da 

Argentina, do Chile, do México, do Peru e da Venezuela278. 

 

O Código Civil francês possui 2.281 artigos e a seguinte estrutura: I. Direito das 

pessoas, direito matrimonial e tutela; II. Direitos das coisas: 1. Propriedade; 2. Direitos reais 

limitados; III. Aquisição da propriedade: 1. Herança e testamento; 2. Obrigações279. Este 

último livro III representa mais de dois terços do diploma280. 

 

Os princípios fundamentais do Código são a família monocrática, a propriedade 

individual, a autonomia da vontade individual e a responsabilidade individual. Trata-se de 

uma norma individualista e liberal, segundo a qual o indivíduo é livre, em regra, para agir 

conforme a sua vontade, sem constrangimento de grupos sociais ou do Estado281. 

 

                                                 
277 Maria Helena Diniz, Compêndio..., cit., p. 225. Miguel Reale, Lições..., cit., pp. 309-310. 
278 Orlando Gomes, Introdução..., cit., p. 48. 
279 Como se percebe pela análise da estrutura do Código francês, as obrigações, e entre elas o contrato, vêm 
disciplinadas no livro das formas de aquisição da propriedade. Isso é assim porque no direito francês o contrato 
opera a transferência da propriedade, ligando as pessoas às coisas, entendimento que reflete o contratualismo 
extremo presente no regime francês. No direito pátrio o contrato não tem, nem nunca teve, o condão de transferir 
a propriedade. De acordo com o nosso ordenamento, que segue a tradição romanista, a propriedade móvel se 
transfere pela tradição, e a propriedade imóvel, pelo registro (vide Código Civil, arts. 1.226 e 1.227). Tem-se 
como exceção a essa regra a alienação fiduciária e a aquisição de títulos da dívida pública. 
280 Franz Wieacker, A história..., cit., pp. 389-390. Orlando Gomes, Introdução... cit., pp. 48-49. 
281 John Gilissen, Introdução..., cit., pp. 536-537. 
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O Código francês, atualmente, embora conserve a sua estrutura original, no seu 

conteúdo resta mutilado por numerosas alterações, mostrando-se frequentes as manifestações 

dos juristas acerca da necessidade de reformá-lo, adequando-o aos novos tempos, havendo, 

inclusive, comissões de especialistas constituídas com o objetivo de elaborar novo código, em 

substituição ao napoleônico282. 

 

Diante desse quadro, é compreensível não encontrarmos, no Código Civil francês, 

qualquer referência expressa à figura do estado de perigo, o que não significa, todavia, que os 

negócios praticados sob a égide de tal vício não sejam rechaçados por dito diploma legal, de 

forma reflexa, pela repressão dos atos contrários aos bons costumes e à ordem pública283. 

 

Segundo Jean Carbonnier284, a separação entre direito e moral, princípio indiscutível 

até a Primeira Guerra Mundial, atualmente é colocada em questão, reconhecendo-se a 

necessidade de cultivar a interpenetração entre esses dois sistemas de normas, razão que 

justifica a repressão à imoralidade nos contratos, no direito francês, o que se observa, 

inclusive, por meio da repressão ao dolo, à violência, à fraude, à proteção ao consumidor e à 

boa-fé, o direito à informação e à transparência. 

 

                                                 
282 Orlando Gomes, Introdução... cit., p. 49. Os irmãos Mazeaud (Lecciones de derecho civil, Trad. Luiz Alcalá-
Zamora y Castillo, Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, Parte 2ª, v. I, 1969, pp. 128-129) 
ressaltam que, após a promulgação do Código Civil, houve um acentuado alargamento da esfera da ordem 
pública no direito francês, e uma profunda penetração da legislação imperativa no campo contratual, “al punto 
de que parece asfixiante”, tendo a liberdade contratual sofrido diversos atentados. 
283 Conforme o art. 6º, do Código Civil francês, “on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois 
qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs” (“não se pode derrogar, pelas convenções particulares, as 
leis que interessam à ordem pública e aos bons costumes”) (tradução livre). 
284 Jean Carbonnier, Droit..., cit., pp. 1.946-1.947. 
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Ao tratar da coação, entretanto, o referido autor285 noticia que a jurisprudência 

francesa tem considerado como hipótese de tal vício o que, de acordo com o nosso 

ordenamento jurídico, qualifica-se como estado de perigo286. 

 

Nas palavras de Carbonnier287, “de ce caractère intentionnel découlerait une 

conséquence importante que ce n’est pas violence si l’on se borne à utiliser une menace déjà 

créée par des circonstances fortuites, à exploiter un péril ou le concotractant se trouve placé 

sans que l’on y soit personnellement pour rien. La jurisprudence, cependant, a paru 

reconnaître une violence dans cette exploitation de la necessite, de la détresse d’autrui: (...) 

sur l’assistance et le sauvetage maritime, (...), elle admettait que put être annulée pour 

violence, ou réduite, la promesse excessive faite aux sauveteurs, sous l’aiguillon du danger 

(...), par le capitaine d’um navire en perdition (...)”288. 

 

Inteligência análoga se observa na obra de Ambroise Colin e H. Capitant289, os quais, 

ao tratar de coação, afirmam: “supposons qu’un individu se fasse promettre une somme 

excessive pour venir au secours d’un autre qui se trouve en grand péril. Par exemple, un 

bateau se trouvant en perdition, le capitaine d’un autre bateau se fait promettre une somme 

énorme pour porter secours au premier. Il y a là une odieuse contrainte exercée contre le 

                                                 
285 Jean Carbonnier, Droit..., cit., p. 1.995. 
286 Sobre as diferenças entre estado de perigo e coação, vide capítulo 4.4. 
287 Jean Carbonnier, Droit..., cit., p. 1.995. 
288 “Dessa característica intencional decorre uma consequência importante que não se configura violência se 
simplesmente se usa uma ameaça já criada por circunstâncias fortuitas, para explorar um perigo onde o 
contratante é colocado sem que seja pessoalmente por nada. A jurisprudência, contudo, pareceu reconhecer uma 
violência nessa exploração da necessidade, do sofrimento dos outros: (...) sobre a assistência e o salvamento 
marítimo, (...), ela admitiu que pode ser anulado por violência, ou reduzida, a promessa excessiva feita aos 
salvadores, sob o estímulo de perigo (...), pelo capitão de um navio afundando (...)” (tradução livre). 
289 Ambroise Colin e H. Capitant, Cours..., cit., p. 41. 
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débiteur. Ne peut-on pas dire cependant que son auteur n’a exercé aucune violence, puisque 

ce dont il a menacé son contractant (...)?”290. 

 

O segundo grande marco da codificação civil é o Código Civil alemão de 1896, fruto 

da pandectística291 e do positivismo legalista292, correntes complementares que dominaram a 

Alemanha durante o século XIX293. Dito Codex contou com um período de vacatio legis de 

quatro anos, entrando em vigor apenas em 1º de janeiro de 1900, ou seja, antes da própria 

Constituição de Weimar. 

 

Diferentemente do Código francês, o BGB divide-se em duas partes: uma geral, 

aclamada como um de suas grandes virtudes, que trata do direito das pessoas, dos bens e dos 

negócios jurídicos; a outra especial, dividida em quatro livros acerca do direito das 

obrigações, dos direitos reais, direito de família e direito hereditário, exatamente nessa 

ordem294. A semelhança com o Código Civil nacional é indisfarçável. 

                                                 
290 “Suponhamos que um indivíduo se faça prometer uma soma excessiva por vir em ajuda de um outro que se 
acha em grande perigo. Por exemplo, um barco se encontrado em afundamento, o capitão de um outro barco se 
faz prometer uma soma enorme para colocar em segurança o primeiro. Há ali um odioso constrangimento 
exercido contra o devedor. Não se pode dizer contudo que seu autor exerceu alguma violência, desde que este 
que ameaçou seu contratante (...)?” (tradução livre). 
291 A doutrina epistemológico-jurídica denominada exegetismo marcou a ciência do direito no século XIX, 
período pós-codificação francesa, pregando que o direito positivo se identifica por completo com a lei escrita, 
sendo a função específica do jurista ater-se rigorosamente ao texto legal, para revelar o seu sentido. Não 
negavam o jusnaturalismo à medida que afirmavam que os códigos elaborados de forma racional eram expressão 
humana do direito natural e por isso o estudo do direito deveria se restringir à mera exegese dos códigos. A tal 
atitude convencionou-se denominar de positivismo legal, estatista e avalorativo. À Escola da Exegese, francesa, 
correspondeu o Pandectismo alemão. Ambas as doutrinas desembocaram num sistema rígido de construção 
sistemática, utilizando o método dedutivo e processo rigorosamente silogístico, embora o ponto de partida dos 
pandectistas fosse exclusivamente os textos do direito romano, mais especificamente as Pandectas ou Digesto de 
Justiniano (Maria Helena Diniz, Compêndio..., cit., pp. 50-54; Paulo Jorge de Lima, Dicionário de filosofia do 
direito, São Paulo: Sugestões Literárias, 1968, p. 90). 
292 O positivismo legalista, este também estava presente na França após a promulgação do Code Napoleón. 
293 John Gilissen, Introdução..., cit., pp. 517-518. 
294 O BGB sofreu algumas alterações, que incluíram uma reforma no direito das obrigações, modificando mais 
de duzentos dispositivos. Trata-se da lei para a Modernização do Direito das Obrigações (Gesetz zur 
Modernisierung des Schuldrechts), que entrou em vigor em 01.01.2002, considerada a mais importante reforma 
operada no Código alemão desde que este entrou em vigor. De acordo com Claus-Wilhelm Canaris (O novo 
direito das obrigações na Alemanha. Revista da EMERJ – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 
v. 7, n. 27, pp. 108-124, 2004, p. 108), “a origem da reforma foi a diretiva da União Europeia relativa à proteção 
do consumidor de bens de consumo, que tinha de ser incorporada à lei nacional. Entretanto, o Ministério da 
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O BGB não logrou alcançar as bases econômicas e sociais alemãs, mantendo-se 

essencialmente dentro do espírito capitalista, com exceções para a adoção de princípios 

filosóficos de um individualismo menos liberal do que o francês, sendo que sua grande 

missão histórica foi a conservação e o aperfeiçoamento da técnica do direito romano295. 

 

O citado diploma legal influenciou, em maior ou menor grau, as principais 

codificações do século XX, quais sejam, Suíça (1912), Brasil (1916), México (1928), Peru 

(1936), Venezuela (1942), Itália (1942), Turquia (1926), Grécia (1945), Tailândia (1935), 

Egito (1949) e Portugal (1967)296. 

 

Dentro da regulamentação constante no BGB, interessa-nos, particularmente, o § 138, 

pelo qual “um negócio jurídico que infrinja os bons costumes, é nulo. Nulo é, particularmente, 

um negócio jurídico pelo qual alguém, explorando o estado de necessidade, a leviandade ou a 

inexperiência de um outro, faz prometer ou conceder, para si, ou para um terceiro, contra uma 

prestação, vantagens patrimoniais das quais o valor excede de tal modo à prestação que, de 

acordo com as circunstâncias, as vantagens patrimoniais estão em manifesta desproporção 

com a prestação”. 

 

Ao comentar o referido dispositivo legal, Karl Larenz297 considera “como un caso 

particular del negocio jurídico inmoral, el negocio usurario ha sido delimitado 

                                                                                                                                                         
Justiça alemão usou a diretiva como uma espécie de força motriz para induzir o Parlamento a adotar uma ampla 
reforma do Código Civil, que viria a exceder em muito o escopo da diretiva. Assim, três áreas foram estruturadas 
de um modo totalmente novo: prescrição, inexecução e execução defeituosa, contratos de venda de bens e 
contratos de prestação de serviços, mesmo os que não dizem respeito ao direito do consumidor. Além disso, 
todos os estatutos referentes à proteção do consumidor e a dos contratos de adesão ou contratos standard, que até 
então não faziam parte do Código Civil, foram nele integrados no contexto da reforma”. 
295 Orlando Gomes, Introdução... cit., pp. 48, 50-51. 
296 Orlando Gomes, Introdução... cit., p. 51. 
297 Karl Larenz, Derecho civil…, cit., pp. 620-621. 
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específicamente por el código em el artículo 138, ap. 2, conforme al supuesto de hecho. Un 

negocio usurario y, por ello, nulo, se da solamente cuando las especiales características del 

supuesto de hecho del artículo 138, ap.2, se cumplen en el caso concreto. La característica 

primaria de un negocio usurario (...) es una ‘desproporción manifiesta’, según las 

circunstancias, entre la prestación de una parte y la contraprestación de la otra convenidas 

en un contrato bilateral (...). Como segunda característica exige la ley, por parte del sujeto 

pasivo, la existencia de una situación de necesidad o de ligereza inexperiencia; como 

situación de necesidad o de (p. 621) ligereza o inexperiencia, como ‘situación de necesidad’ 

se ha de considerar todos grave puesta em peligro de la subsistencia económica, de un bien 

de importancia vital, como la salud o el buen nombre. También es suficiente la situación de 

necesidades de una persona allegada al sometido a usura si aquélla se ha integrado em el 

negocio a fin de superar tal situación. ‘Ligereza’ es una actuación negligente ‘sin suficiente 

reflexión y sin ocuparse de las consecuencias’; es relevante una actuación irreflexiva em el 

negocio em cuestión, pero no lo es que el interesado acostumbre en general a obrar 

imprudentemente. Em cambio, la inexperiencia significa una falta de experiencia em materia 

de negocios (...). Finalmente, la ley exige que el prestador haya ‘explotado’ la situación de 

necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la otra parte (...)”. 

 

Na mesma linha, Werner Flume298 afirma que “la usura en el sentido del § 138.II, 

exige un supuesto de hecho objetivo y uno subjetivo. El supuesto de hecho de la usura tiene 

dos presupuestos objetivos: 1. prestación y contraprestación deben encontrarse em una 

notoria desproporción. Ha de juzgarse por las ‘circunstancias’ si tal ‘notoria desproporción’ 

se da. La desproporción, sin embargo, ha de juzgarse exclusivamente de modo objetivo, es 

decir, no depende del valor que la prestación tenga precisamente para la persona del solvens 

                                                 
298 Werner Flume, El negocio jurídico: parte general del derecho civil, 4 ed., Trad. José Maria Miguel Gonzáles 
e Esther Gómes Galle, Madri: Fundación Cultural Del Notariado, 1998, pp. 454-455. 
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o del accipiens. 2. (…) importa la ‘explotación de la situación de necesidad, de la 

inexperiencia, de la falta de capacidad de juicio o de la considerable debilidad de la voluntad 

de otro’. Se discute si la situación de necesidad debe ser de tipo económico. En cualquier 

caso la explotación de toda situación de necesidad cumple con el supuesto de hecho Del § 

138.I. En el supuesto de hecho del § 138.II, no se trata de la situación de necesidad del 

explotado por la usura, sino que más bien basta que el explotado haya concluido el negocio 

por la situación de necesidad de otro. (…) El supuesto de hecho subjetivo de la ‘explotación’ 

consiste en el aprovechamiento consciente de la situación de necesidad, de la ingenuidad o de 

la inexperiencia. No depende de que la iniciativa para realizar el negocio haya procedido del 

usurero. También el negocio que haya surgido ‘a ruego’ del explotado puede constituir una 

‘explotación’ por parte del usurero. No es necesaria la intención de perjudicar”. 

 

Nota-se, pela exposição doutrinária, que o Direito alemão trata o estado de perigo 

conjuntamente com a lesão, no mesmo dispositivo, denominando-os de negócios usurários, 

espécie dos negócios imorais, aos quais confere a sanção da nulidade. 

 

Acerca da questão de quem pode ser a vítima da necessidade, o Código alemão não é 

expresso, sendo que é a doutrina, conforme acima demonstrado, que afirma estar a 

necessidade ligada à pessoa do declarante ou outrem com quem este estabeleça laços afetivos. 

 

Merece destaque, no tema referente ao presente estudo, o Código Civil italiano, de 

1942, o qual, inclusive, teve grande ascendência sobre o Código Civil brasileiro atual. 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que o Código Civil italiano apresenta algumas 

originalidades, como a unificação do direito civil e comercial. Divide-se em seis livros: o 
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primeiro, relativo às pessoas e à família; o segundo, às sucessões; o terceiro, à propriedade; o 

quarto, às obrigações; o quinto, ao trabalho; o sexto, à proteção dos direitos, sendo que em 

todos eles, em especial naquele dedicado ao trabalho, mostra-se impregnado do espírito anti-

individualista contemporâneo299. 

 

É nesse contexto que se lê, no art. 1.447, do citado Codex italiano, disposição expressa 

acerca do estado de perigo: “contratto concluso in istato di pericolo. Il contratto com cui una 

parte há assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita, nota allá controparte, di 

salvare sé o altri dal pericolo attuale di um danno grave allá persona (2.045), puó essere 

rescisso sulla domanda (2.652) della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la 

rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un équo compenso all’altra parte per 

l’opera prestata”300.   

 

Sobre o referido artigo, Emilio Betti301 pondera que, “quando o estado de necessidade 

determina a celebração de um negócio jurídico em condições iníquas, então ele é relevante, no 

sentido da rescindibilidade do negócio inter vivos (art. 1.447, cfr. 1.424 do Cód. Civil), se lhe 

corresponde o conhecimento da contraparte ou do destinatário beneficiado; conhecimento que 

é normalmente concomitante, por uma espécie de conexão típica, o aproveitamento do estado 

de necessidade alheio (cfr. Art. 1.448). Já prestava homenagem a este critério comum o artigo 

127 do velho código da marinha mercante, ao reconhecer valor vinculativo a convenções ou 

promessas de gratificações pela assistência para salvamentos, feitas em pleno mar ou no 

                                                 
299 Orlando Gomes, Introdução... cit., pp. 51-52. 
300 “Contrato concluído em estado de perigo. Os contratos em que uma parte assumiu obrigações em condições 
iníquas, por necessidade, conhecidas da outra parte, de salvar-se ou a outrem de perigo atual de dano grave à 
pessoa (2.045), podem ser rescindidos pela demanda (2.652) da parte que se obrigou. O juiz, ao pronunciar a 
rescisão, pode, segundo a circunstância, atribuir uma compensação equitativa à outra parte pelo serviço 
prestado” (tradução livre).   
301 Emilio Betti, Teoria..., cit., pp. 650-651. 
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momento do sinistro. Em todo o caso, o ângulo sob o qual o estado de necessidade é 

considerado relevante como anomalia do negócio, não é o subjetivo, de vício que exclui a 

livre determinação da vontade, mas o objetivo, de situações que ocasionem uma lesão injusta, 

que, a permanecer, seria a superação de um interesse privado em benefício de um outro 

interesse privado (como sub a), e pode, portanto, servir de fundamento a um pedido de 

rescisão”. 

 

No mesmo sentido é a lição de Alberto Trabucchi302, para quem “la rescisión (instituto 

protector de los intereses lesionados em el negocio) se distingue sustancialmente de las dos 

formas de invalidez de que habíamos hablado, porque su fundamento consiste em la violación 

de un criterio de elemental justicia, y de equidad, aunque el negocio contenga todos los 

requisitos legales. Por tanto, el negocio rescindible no es afectado por una invalidez 

sustancial, porque el resultado de la rescisión es muy semejante al de la anulación. Los casos 

generales de rescisión son dos: el artículo 1.447 prevé la hipótesis que una persona haya 

asumido obligaciones con condiciones inicuas por causa de un grave estado de peligro en el 

cual se encontraba: un fulano que está para ahogarse promete lo que quiere exigirle el que lo 

puede salvar. El artículo 1.448 contempla el segundo caso, bastante importante, por el que 

una persona, que se encuentra em estado de necesidad (y la otra parte se aprovecha de ella 

para obtener así una indebida ventaja) acepta concluir un negocio, en el cual el valor de su 

prestación supera el doble del valor de la contraprestación”.  

 

Francesco Galgano303 também ensina que “uma prima causa di rescissione investe Il 

contratto concluso in stato di pericolo: chi, per contratto, assume obbligazione a condizioni 

                                                 
302 Alberto Trabucchi, Instituiciones..., cit., p. 211-212. 
303 Francesco Galgano, Diritto privato, 9 edizione, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1996, p. 339. 
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inique, ossia con forte sproporzione tra il valore di ciò che dà e di ciò che riceve, per la 

necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave 

alla persona, può chiedere al giudice la rescissione del contratto (art. 1447)”304. 

 

Conforme C. Massimo Bianca305, “il contrato concluso in stato de pericolo costituisce, 

come si è visto, una delle due ipotesi di contratto rescindible. Il rimedio della rescissione è 

accordato, precisamente, alla parte che abbia contrattato a condizioni inique per sottrarre sé 

od altri al pericolo attuale di un danno grave alla persona (...). Il codice prevede lo stato di 

pericolo o di necessità in tema di responsabilità extracontrattuale, con riguardo al 

comportamento dannoso tenuto dal soggetto per evitare un danno grave alla persona”306.  

 

Nota-se, assim, que o direito italiano trata o estado de perigo como causa de rescisão 

do negócio, e não anulação, diferentemente do que ocorre no ordenamento brasileiro. Isso é 

assim porque o direito italiano não considera o estado de perigo como vício de consentimento, 

mas como expressão de injustiça e iniquidade, às quais, historicamente, sempre foram objeto 

de repressão por meio da rescindibilidade307. O problema do estado de perigo estaria, assim, 

ligado ao campo da ineficácia, e não da validade. 

 

Ressalte-se que há, no citado diploma estrangeiro, previsão expressa para a 

possibilidade de compensação pelos serviços prestados a depender das circunstâncias, o que 

                                                 
304 “Uma primeira causa de rescisão investe o contrato concluído em estado de perigo: quem, por contrato, 
assume obrigação em condição iníqua, ou seja, com forte desproporção entre o valor do que dá e do que recebe, 
por necessidade, conhecida da outra parte, de salvar a si ou outro de perigo atual de um dano grave à pessoa, 
pode requerer ao tribunal a rescisão do contrato (art. 1447)” (tradução livre). 
305 C. Massimo Bianca, Diritto..., cit., pp. 644-645. 
306 “O contrato concluído em estado de perigo constitui, como visto, uma das hipóteses de contrato rescindível. O 
remédio da rescisão é concedido, precisamente, à parte que havia contratado em condição iníqua para subtrair a 
si ou outro a perigo atual de um dano grave à pessoa (...). O código prevê o estado de perigo ou necessidade no 
tema da responsabilidade extracontratual, com respeito ao comportamento danoso tido pelo sujeito para evitar 
um dano grave à pessoa” (tradução livre). 
307 Humberto Theodoro Júnior, Dos defeitos..., cit., p. 174. 
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foi omitido do instituto do estado de perigo pelo legislador brasileiro, mas tem sido defendido 

por parte da doutrina nacional, com fundamento na disposição legal análoga afeta à lesão. 

 

Uma terceira constatação que surge do paralelo entre as legislações italiana e brasileira 

sobre o estado de perigo é que, no mencionado artigo do Código Civil italiano, não há 

restrições para o reconhecimento do citado vício no caso de a vítima do perigo não ser o 

próprio declarante ou pessoa da sua família, diverso do que se verifica no Codex nacional. 

 

O Código Civil italiano exerceu também forte influência no Código Civil português308, 

de 1966, o qual segue as mesmas conquistas da moderna ciência jurídica309, à exceção da 

referência expressa ao termo estado de perigo. 

 

Tal constatação não significa, contudo, que o estado de perigo não seja rechaçado pelo 

referido Codex. Ao tratar dos negócios usurários, art. 282, I, deste diploma legal, dispõe: “é 

anulável, por usura, o negócio jurídico, quando alguém, explorando a situação de necessidade, 

inexperiência, ligeireza, dependência, estado mental ou fraqueza de caráter de outrem, obtiver 

deste, para si ou para terceiro, a promessa ou a concessão de benefícios excessivos ou 

injustificados”. 

 

Tendo em vista que o citado artigo não distingue se trata-se de uma necessidade de 

ordem financeira ou pessoal, podemos concluir que este abarca o estado de perigo e a lesão, 

                                                 
308 O Código português de 1966 sofreu uma reforma em 1977, com o objetivo de adaptá-lo à Constituição de 
1976. Entretanto, conforme consta do Dec.-lei 496/77, nenhuma alteração foi empreendida de imediato ao direito 
das coisas, a despeito de a Constituição apontar para a predominância de uma propriedade social. Tampouco o 
direito das obrigações sofreu grandes alterações. De acordo com o exposto no referido decreto-lei, a comissão 
revisora, àquele tempo, apesar de ter se debruçado sobre os preceitos constitucionais dos quais se infere a 
socialidade, considerou que era cedo para tentar uma definição dos novos institutos ao nível do Código Civil 
antes que resultassem clarificados pela própria experiência e legislação especial que concretizasse o seu 
conteúdo. 
309 Orlando Gomes, Introdução... cit., p. 52. 
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embora sob a insígnia de negócios usurários e não enquanto vício de consentimento, na forma 

estabelecida pelo BGB alemão. 

 

As normas portuguesa e alemã sobre a matéria se distinguem, contudo, ao 

estabelecerem a consequência jurídica dos chamados negócios usurários, optando o legislador 

português pela anulabilidade, à semelhança do que se observa no direito brasileiro quanto ao 

estado de perigo.  

 

Em comentários ao citado artigo 282, I, do Código português, José de Oliveira 

Ascensão310 considera que este “interessaria para aqueles casos em que, premido pela 

necessidade, alguém negocia em termos anômalos. Gaspar, que precisa de ministrar um 

remédio imediatamente a um parente, compra-o a Heitor, a que só o vende pelo décuplo do 

seu preço: Inês, para fugir à radiação nuclear, oferece a sua casa em troca de transporte. (...) A 

característica destes casos está pois na negociação em termos ruinosos, em consequência da 

necessidade do sujeito. Poderia a lei ter previsto esta situação entre os vícios na formação da 

vontade, visto haver um vício no consentimento. Mas não o fez, pois preferiu tratar a matéria 

sob a perspectiva dos negócios usurários”. 

 

Segundo António Menezes Cordeiro311, “o artigo 282º apresenta alguma 

complexidade, sendo desejável analisá-lo em vários elementos. Temos, assim, elementos 

relativos aos sujeitos e, dentro destes, relativos ao usurário e à vítima da lesão e elementos 

atinentes ao negócio. (...) Em relação ao usurário, a lei atual exige que ele ‘explore’ 

determinada situação de vulnerabilidade, da vítima. (...) Quanto à vítima, a lei atual exige ‘... 

                                                 
310 José de Oliveira Ascensão, Direito..., cit., pp. 139-140. 
311 António Menezes Cordeiro, Tratado de direito civil português: parte geral, 2 ed., Coimbra: Almedina, V. I, 
T. 1, 2000, pp. 458-459. 
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uma situação de necessidade, inexperiência, ligeireza, dependência, estado mental ou fraqueza 

de caráter...’. Temos situações exteriores que podem atingir qualquer um (necessidade ou 

dependência), situações de formação incompleta (a inexperiência) ou deficiente (a ligeireza) e 

situações de fundo, sejam elas transitórias (estado mental) ou permanentes (fraqueza de 

caráter). O elenco é suficientemente literário para inculcar uma natureza não taxativa: 

qualquer outro fator, com relevo para a ignorância ou para a concreta falta de informação, 

pode consubstanciar este elemento. (...) Os elementos relativos ao negócio cifram-se na ‘... 

promessa ou a concessão de benefícios excessivos ou injustificados’. Temos, aqui, um 

resquício da laesio enormis”. 

 

Consoante Manuel A. Domingues de Andrade312, “estado de necessidade é uma 

situação de forte temor ou receio ocasionada por um perigo grave de origem natural ou 

proveniente de um facto humano, designadamente quando o perigo respeite à própria vida do 

declarante. Negócios realizados em estado de necessidade (negócios necessitados) são aqueles 

em que o respectivo contratante formou a sua vontade em consequência deste temor ou receio. 

Estão fora daqui, portanto, os que tenham sido concluídos uma vez passado o perigo: assim a 

dádiva ou promessa feita pelo necessitado a quem lhe acudiu em tal situação. (...) Destacamos 

só duas, que aliás são as principais e quase de todo as únicas que podem interessar-nos, dadas 

as restrições anteriores. a) Estado de necessidade provocado por facto natural. – É o caso dum 

incêndio ou de um naufrágio. Uma pessoa que está ameaçada de perder a vida no acidente dá 

ou promete a outrem certa quantia ou certa coisa para se livrar do perigo. b) Estado de 

necessidade provocado por facto humano. – O exemplo clássico é o caso de um indivíduo 

estar a ser atacado por outrem, ou ter a sua casa assaltada por ladrões ou por inimigos, e fazer 

qualquer promessa a um terceiro cujo auxílio reclama para pôr cobro à agressão”. 

                                                 
312 Manuel A. Domingues de Andrade, Teoria..., cit., pp. 278-279. 
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Embora o dispositivo analisado do Código português não se refira à hipótese de a 

necessidade estar ligada a pessoa diversa do próprio contratante, na mesma linha do que se 

observa no direito alemão, a doutrina acima exemplificada o faz, conquanto dentro dos limites 

dos laços afetivos entre o declarante e aquele que este visa proteger. 

 

O tratamento conjunto de lesão e estado de perigo se observa também no Código Civil 

da Argentina e no Código das obrigações da Suíça, senão vejamos. 

 

O Código Civil da Argentina, por sua vez, estabelece, em seu art. 954, que “podrán 

anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. También 

pondrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las 

partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de 

ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se 

presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable 

desproporción de las prestaciones”.  

 

Nesse caso, não há menção expressa no dispositivo legal dos termos “estado de 

perigo”, entretanto, encontram-se ali presentes elementos essenciais de tal instituto, quais 

sejam, a necessidade, a assunção de obrigação excessivamente onerosa e o conhecimento da 

necessidade pela outra parte, que se aproveita de tal situação, assim como se observa no 

direito português. 
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Ao definir necessidade para o citado artigo, Eduardo A. Zannoni313 pondera traduzir-

se esta numa “situación de angustia o de agobio, derivada de la carencia de los medios 

elementares para subsistir, de lo imprescindible o necesario, teniendo em consideración las 

circunstancias propias de cada persona. El derecho, en este punto, contempla ‘los casos em 

que una de las partes se ha visto obligada a contratar por causa de un peligro para su vida, 

su salud, su honra, su libertad, siempre que, simultáneamente, la otra parte haya 

aprovechado o explotado ese estado de necesidad, obteniendo la ventaja patrimonial 

desproporcionada, excesiva”. 

 

De acordo com Rúben H. Compagnucci de Caso314, “para que haya estado de 

necesidad se requiere: a) que exista un peligro actual y cierto; b) que el agente no pueda 

evitar por otro medio el perjuicio; c) que se produzca un mal menor, y d) que la causa grave 

de ese mal no pueda ser imputada al sujeto actuante”. 

 

Observa-se, assim, que, de forma análoga ao direito alemão, o Código Civil argentino 

disciplina conjuntamente os institutos do estado de perigo e da lesão, sem conferir-lhes, 

expressamente, tais denominações e sancionando-os com a nulidade. Note-se que não há 

nesse ponto qualquer referência legal acerca da possibilidade de a necessidade estar ligada à 

pessoa que não o contratante. 

 

Já o Código das obrigações suíço315 estatui, no art. 21: “(1) se for estabelecida uma 

evidente desproporção entre a prestação e a contraprestação, em um contrato cuja conclusão 

                                                 
313 Eduardo A. Zannoni, Ineficácia y nulidad de los actos jurídicos, Buenos Aires: Ástrea, 1986, p. 327. 
314 Rúben H. Compagnucci de Caso, El negocio jurídico, Buenos Aires: Astrea, 1992, p. 309. 
315 Conforme Orlando Gomes, “o Código Civil suíço, considerado uma das grandes obras legislativas do século, 
avantaja-se, para alguns, ao próprio BGB. A Turquia o reproduziu, quase literalmente. O Direito suíço apresenta 
uma singularidade: a parte relativa às obrigações não integra o Código Civil, constituindo código à parte. No 
qual se unificou o Direito Privado, exemplo imitado pela Polônia, em 1933. Ao contrário do Código alemão, o 
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foi conseguida, por uma das partes, com exploração da necessidade, da ignorância ou da 

leviandade da outra, poderá o lesado, dentro do prazo de um ano, declarar que não mantém o 

contrato e que exige de volta o já prestado”. O ordenamento jurídico suíço também conta, 

assim, com uma proteção conjunta contra lesão e estado de perigo. 

 

À conformidade do que se observa no Código Civil francês, o Código Civil espanhol, 

de 1889, também não traz qualquer referência ao estado de perigo ou termo equivalente, o que 

não significa que tais situações não sejam reprimidas no ordenamento espanhol, conforme se 

depreende da leitura do art. 1.255, deste Codex, pelo qual “os contratantes pueden establecer 

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público” e do art. 1.258, que determina que “los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 

su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. 

 

Ao comentar o referido art. 1.255, Xavier O’Callaghan Muñoz316 ensina que “el 

principio da autonomía de la voluntad es proclamado en este art. 1.255, aunque parece 

referirse más a la libertad contractual que a la libertad de contratar. Sin embargo, no es 

absoluto, y el art. 1.255 enuncia limites, con un sentido muy general. Em primer lugar, tiene 

límites extrínsecos que son a los que hace referencia la citada norma; las leyes, la moral y el 

orden público. En segundo lugar, tiene límites conceptuales, en el sentido de que las partes 

no pueden variar la naturaleza de las cosas ni subvertir los conceptos jurídicos; las partes no 

pueden, en ningún caso, desnaturalizar su concepto; no cabe que pacten una compraventa sin 

                                                                                                                                                         
suíço, redigido em linguagem clara, revela nítida propensão para o concreto, evitando o tecnicismo extremado. 
Huber, seu redator, empregou formas simples e puras, facilmente compreensíveis por todos” (Orlando Gomes, 
Introdução... cit., p. 51). 
316 Xavier O’Callaghan Muñoz, Código Civil comentado y con jurisprudencia, 4 ed., Madrid: La Ley, 2004, p. 
1.206. 
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precio, o una donación a cambio de precio, o un comodato que transmita la propiedad, por 

ejemplo. En tercer lugar, tiene límites intrínsecos que es el caso del abuso del derecho y los 

derivados de los contratos de adhesión y de las condiciones generales de la contratación. En 

estos últimos supuestos, una parte – las más prepotente – limita la autonomía de la más débil 

– el consumidor – pero, a su vez, la ley limita la autonomía de aquélla imponiéndole 

restricciones”. 

 

Por sua vez, o Código Civil peruano segue a mesma linha adotada na jurisprudência 

francesa, equiparando coação e estado de perigo, a despeito de não usar expressamente esta 

denominação. Ao tratar da anulação dos negócios jurídicos por violência ou intimidação, o 

referido Codex dispõe, em seu art. 214, que “la violencia o la intimidación son causas de 

anulación del acto jurídico, aunque hayan sido empleadas por un tercero que no intervenga 

en el”. Já no art. 215, o referido diploma legal estabelece que “hay intimidación cuando se 

inspira al agente el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su 

cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o 

en los bienes de unos u otros. Tratándose de otras personas o bienes, corresponderá al juez 

decidir sobre la anulación, según las circunstancias”. 
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5. UMA RELEITURA DO ESTADO DE PERIGO PELA 

ÓTICA DA SOLIDARIEDADE 

 

 

5.1. A SOLIDARIEDADE NA ROUPAGEM CONFERIDA PELO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

 

A ideia de que o homem é, por natureza, um ser social, que necessita pertencer a um 

grupo para sua sobrevivência, destinado, assim, a viver em sociedade, não é recente, foi 

exposta pelo filósofo grego Aristóteles317, no clássico “Política”. 

 

A mesma concepção é repetida na obra de Rudolf von Jhering318, para quem uma 

nação é a soma de todos os seus indivíduos componentes, sentindo, pensando e operando, 

                                                 
317 Conforme Aristóteles (Política, 5 ed., São Paulo: Martin Claret, 2009, pp. 54-56.), “em primeiro lugar, deve-
se unir em pares aqueles que, como o homem e a mulher, não podem ficar um sem o outro, para a geração; (...) 
os homens têm um desejo natural de deixar em um outro ser a imagem de si mesmos. (...) A sociedade que se 
forma em seguida, formada por várias famílias, constituídas não só para apenas atender às necessidades 
cotidianas, mas tendo em vista uma utilidade comum, é a aldeia (komé). E quando várias aldeias se unem em 
uma única e completa comunidade, a qual possui todos os meios para bastar-se a si mesma, surge a Cidade 
(pólis). (...) Fica evidente, pois, que a Cidade é uma criação da natureza, e que o homem, por natureza, é um 
animal político (isto é, destinado a viver em sociedade), e que o homem que, por sua natureza e não por mero 
acidente, não tivesse sua existência na Cidade, seria um ser vil, superior ou inferior ao homem. Tal indivíduo, 
segundo Homero, é um ‘ser sem lar, sem família, sem leis’, pois tem sede de guerra e, como não é freado por 
nada, assemelha-se a uma ave de rapina”. 
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como estes, e uma sociedade, no sentido jurídico, reúne pessoas unidas entre si, as quais 

trabalham simultaneamente para benefício próprio e cooperam visando à consecução de um 

fim comum.  

 

Dentro da sociedade, faz-se necessário que os indivíduos atuem de forma organizada e 

colaborem entre si, viabilizando a sobrevivência e a evolução do grupo, de onde se depreende 

a noção de solidariedade. No intuito de precisar o significado de tal preceito, recorremos às 

definições apresentadas pelos dicionários, senão vejamos. 

 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira319 enumera, para o termo solidariedade, os 

seguintes significados: “(De solidário) + -edade). S. f. 1. Qualidade de solidário. 2. Laço ou 

vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes. 3. Adesão ou apoio à causa, empresa, 

princípio etc., de outrem. 4. Sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e às 

responsabilidades dum grupo social, duma nação, ou da própria humanidade. 5. Relação de 

responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada elemento 

do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s) outro(s): solidariedade de classe. 6. 

Sentimento de quem é solidário (6): a catástrofe despertou a solidariedade de todos. 7. 

Dependência recíproca: É visível na obra desse artista a solidariedade entre a razão e a 

intuição. 8. Jur. Vínculo jurídico entre os credores (ou entre os devedores) duma mesma 

obrigação, cada um deles com direito (ou compromisso) ao total da dívida, de sorte que cada 

credor pode exigir (ou cada devedor é obrigado a pagar) integralmente a prestação objeto 

daquela obrigação”. 

 

                                                                                                                                                         
318 Rudolf Von Ihering, A luta pelo direito, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 61. Rudolf von Jhering,  A 
evolução do direito, 2 ed., Salvador: Livraria Progresso, 1956, p. 90. 
319 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo dicionário da língua portuguesa, 3 ed., Curitiba: Positivo, 2004, 
p. 1.870. 



 

144

Em complementação, vale, ainda, citar a definição do referido autor320 para o vocábulo 

solidarismo, que é a “doutrina que dá prioridade à solidariedade como princípio moral, 

situando-a acima da justiça, ou da caridade etc.” 

 

Ao conceituar o solidarismo jurídico, Maria Helena Diniz321 ensina: “filosofia do 

direito. Sociologismo jurídico de Léon Duguit que distingue três espécies de normas sociais, 

decorrentes de necessidades da vida humana em sociedade: as normas econômicas, as morais 

e as jurídicas. A passagem das normas econômicas e morais às normas jurídicas decorre da 

convicção social de que o seu não cumprimento afeta os sentimentos de solidariedade social e 

justiça. O conteúdo e fundamento da norma jurídica não se baseiam na vontade de um 

indivíduo impondo-se à de outro, mas na interdependência social que caracteriza toda a 

sociedade e se manifesta como solidariedade social”. 

 

Em seu dicionário jurídico, De Plácido e Silva322 conceitua solidariedade, no campo 

do direito, como: “de solidário, radicado no solidus latino, gramaticalmente solidariedade 

traduz o sentido do que é total ou por inteiro ou pela totalidade. Assim, em realidade, revela-

se a solidariedade numa comunidade de interesses, ou numa corresponsabilidade. (...) No 

sentido jurídico, a solidariedade, igualmente, configura a consolidação em unidade de um 

vínculo jurídico diante da pluralidade de sujeitos ativos ou passivos de uma obrigação, a fim 

de que somente se possa cumprir por inteiro, ou in solidum. (...) A solidariedade, também 

conhecida como correalidade, tanto pode referir-se à pluralidade de credores, como à 

pluralidade de devedores. E daí a evidência da solidariedade ativa e da solidariedade passiva, 

                                                 
320 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo..., cit., p. 1.870. 
321 Maria Helena Diniz, Dicionário jurídico, 2 ed. rev., atual. e aum, São Paulo: Saraiva, v. 4, 2005, p. 510. 
322 De Plácido e Silva, Vocabulário jurídico: Q-Z, 12 ed., Rio de Janeiro: Forense, v. IV, 1996, pp. 265-266. 
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conforme se fundam em uma pluralidade de relações subjetivas, ou na unidade objetiva da 

prestação”. 

 

Embora esteja juridicamente correta a definição dada pelo referido autor para 

solidariedade, esta não é a única significação possível para o vocábulo dentro da seara 

jurídica, não sendo nesse sentido que se pretende investigar o termo nesta oportunidade323. 

 

No fim do século XIX, o discurso da solidariedade, já presente no estoicismo e no 

cristianismo primitivo, assume uma roupagem coerente e dissociada das ideias de caridade e 

filantropia, por meio da qual se pode obter uma nova forma de compreensão da sociedade, 

com políticas concretas, sendo sistematizado de forma pioneira por Léon Bourgeois e 

Durkheim324. 

 

Difunde-se, nesse período, o entendimento de que as sociedades superiores só se 

mantêm em equilíbrio se o trabalho for dividido e, analisando essa divisão laboral, 

considerada sob um novo aspecto, conclui-se que, de fato, os serviços econômicos que ela 

pode prestar nem se comparam com o efeito moral que ela produz, muito maior, tendo como 

verdadeira função criar entre duas ou várias pessoas um sentimento de solidariedade325. 

 

                                                 
323 De acordo com José Fernando de Castro Farias (A origem do direito de solidariedade, Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 188), “os juristas romanos também utilizavam a palavra solidariedade para designar o laço que 
une os devedores de uma soma, de uma dívida, cada um sendo responsável pelo todo: era a responsabilidade in 
solidum, a responsabilidade solidária”. No Código Civil, a solidariedade, nesse sentido, consta nos arts. 264 a 
285. O próprio art. 264, do referido Diploma legal já apresenta um conceito desse tipo de solidariedade, ao 
dispor: “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 
cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. 
324 José Fernando de Castro Farias, A origem..., cit., pp. 188 e 190. 
325 Émile Durkheim, Da divisão do trabalho social, Trad. Eduardo Brandão, 3 ed., São Paulo: Martins Fontes, 
2008, pp. 21 e 419. 
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Ainda no fim do século XIX e no início do século XX, a doutrina da solidariedade, 

reconhecida como um fato objetivo, científico e moral, passa a exercer grande influência 

sobre alguns juristas, como Léon Duguit, Maurice Hauriou e Georges Gurvitch, no âmbito 

estrangeiro, e Rui Barbosa, Tobias Barreto e Joaquim Nabuco, na esfera nacional, sendo, 

assim, traduzida também no plano jurídico, ocasionando uma releitura do papel do direito e 

do Estado326. 

 

Duguit trata a solidariedade como uma norma de direito objetivo; Maurice Hauriou a 

enxerga sob a ótica de instituição, enquanto organismo-representativo; Georges Gurvitch a 

retoma como fato normativo, sistematizando a ideia do direito social327. 

 

Passou-se, assim, a se observar que os indivíduos de uma sociedade estão unidos uns 

com os outros; primeiro, porque têm necessidades comuns, cuja satisfação não podem 

alcançar a não ser pela vida em comum (solidariedade ou interdependência por semelhança); 

entretanto, estes indivíduos estão unidos uns aos outros porque têm necessidades diferentes e 

aptidões diferentes, podendo, portanto, ajudar-se em serviços mútuos e assegurar a satisfação 

de suas necessidades diversas (solidariedade ou interdependência social pela divisão do 

trabalho)328. 

 

A bem da verdade, os grupos sociais sempre existiram, e os homens que os integram 

não perdem a consciência da própria individualidade, nem dos laços de interdependência com 

os demais, constituindo esse liame o que chamamos de solidariedade social329. 

 

                                                 
326 José Fernando de Castro Farias, A origem..., cit., pp. 191, 221-222. 
327 José Fernando de Castro Farias, A origem..., cit., pp. 221-222. 
328 Léon Duguit, Las transformaciones del derecho, Buenos Aires: Heliasta, 1975, p. 182. 
329 Léon Duguit, Fundamentos do direito, Trad. Márcio Publiesi, São Paulo: Ícone, 1996, pp. 21-22. 
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Conforme afirma Duguit330, “estabelecidas a existência, a natureza e extensão do que 

se define como solidariedade social, torna-se fácil depreender em sua natureza o fundamento 

do direto. O homem vive em sociedade e só pode assim viver; a sociedade mantém-se apenas 

pela solidariedade que une seus indivíduos. Assim uma regra de conduta impõe-se ao homem 

social pelas próprias contingências contextuais, e esta regra pode formular-se do seguinte 

modo: não praticar nada que possa atentar contra a solidariedade social sob qualquer das suas 

formas e, a par com isso, realizar toda atividade propícia a desenvolvê-la organicamente. O 

direito objetivo resume-se nesta fórmula, e a lei positiva, para ser legítima, deve ser a 

expressão e o desenvolvimento deste princípio”. 

 

Ocorre que, ainda que se imagine terem os indivíduos uma intuição acerca da 

solidariedade existente entre o interesse geral e o particular, e serem as exigências do primeiro 

destes tão incontestáveis a ponto de chancelar em absoluto a sua legitimidade, ainda assim a 

lei seria indispensável para a sua preservação331. 

 

Nesse passo, cabe ressaltar que a solidariedade está presente no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo sido expressa no art. 3º, I, da Constituição Federal, que vaticina: “constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 

justa e solidária”, à semelhança do que se observa na Constituição portuguesa, a qual dispõe, 

em seu art. 1º, que “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa 

humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária”332. 

                                                 
330 Léon Duguit, Fundamentos..., cit., p. 25. 
331 Rudolf von Jhering, A evolução..., cit., p. 423. 
332 Em comentário ao espírito da Constituição portuguesa, Ana Prata afirma que esse diploma legal é 
deliberadamente um projeto, e não apenas um estatuto, pois não se limita a definir regras de organização política, 
econômica e social, mas impõe um verdadeiro programa de transformação da sociedade daquele país (A tutela 
constitucional da autonomia privada, Coimbra: Almedina, 1982, p. 59). 
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Em termos similares, a Constituição italiana prevê, em seu art. 2º, que “a República 

reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, quer como ser individual quer nas 

formações sociais onde se desenvolve a sua personalidade, e requer o cumprimento dos 

deveres inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social”. 

 

Na Espanha, a Constituição Federal, mencionando a solidariedade, dispõe, em seu art. 

1º, 1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político”, e no art. 2º: “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de 

la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza 

el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas”.  

 

Já a Constituição francesa, de 1958, expressa, no art. 2º: “la France est une 

République indivisible, laïque, démocratique et sociale”333, não havendo, entretanto, qualquer 

outra abertura à socialidade ou à solidariedade. 

 

Resta claro, pela análise do referido art. 3º, I, da Constituição brasileira, que o que se 

pretende com esse objetivo fundamental é guiar a construção de uma ordem de homens livres, 

em que a justiça distributiva e retributiva conduza à dignificação da pessoa, disseminando um 

sentimento de responsabilidade e apoio recíprocos típico da comunidade fundada no bem 

comum. Por tal via, atinge-se, consequentemente, o Estado democrático de direito334. 

                                                 
333 “A França é uma República indivisível, laica, democrática e social” (tradução livre). 
334 José Afonso da Silva, Comentário contextual à Constituição, 6 ed. atual., São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 46-
47. 
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A solidariedade, enquanto sentimento a impor a cada pessoa deveres de cooperação, 

assistência e amparo em relação às outras, surge, assim, como categoria ética e moral 

recepcionada pelo mundo jurídico, galgando grande importância por permitir a 

conscientização acerca da interdependência social335. 

 

Não se pode negar que a solidariedade surge nas relações sociais como um sentimento, 

o que gera uma certa reticência numa ordem jurídica republicana e laica, a lidar diretamente 

com condutas verificáveis como objeto de normatização. Todavia, há posicionamento 

doutrinário sustentando ser justamente o retorno ao sentimento uma das características da pós-

modernidade. Nada impede, assim, que o princípio jurídico da solidariedade receba esses 

sentimentos como valores e os converta em direitos e deveres336. 

 

De fato, o limite entre os deveres de justiça e os de caridade não é tão evidente. Esta, 

fora de dúvida, marca a superioridade moral duma sociedade, mas basta sancioná-la, de 

acordo com a linguagem do direito, para que se torne um dever de justiça, confundindo-se os 

campos de atuação de cada uma337. 

 

Não se trata, neste ponto, de propugnar um resgate secular da caridade ou do 

altruísmo, não exigíveis pelo direito, mas construir uma base jurídica da solidariedade, de 

onde se desprendem direitos e deveres juridicamente exigíveis, o que implica atuações 

positivas dos poderes públicos, das quais o Estado não se pode omitir338. 

                                                 
335 Paulo Luiz Netto Lôbo, Direito..., cit., p. 81. 
336 Paulo Luiz Netto Lôbo, Direito..., cit., p. 81. 
337 Georges Ripert, A Regra..., cit., p. 268. 
338 Pietro de Jesús Lora Alarcón, Direitos humanos e direito dos refugiados: os princípios da dignidade humana, 
a universalidade dos direitos humanos e a solidariedade como fundamentos para superar a discricionariedade 
estatal na concessão do refúgio, Anais do XVIII Encontro Nacional do CONPEDI, Conselho Nacional de 
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A solidariedade ingressa no sistema jurídico como uma forma de atribuir significado 

ao próximo, despertando no indivíduo o reconhecimento da existência do outro, porque 

estimula em cada um a consciência perceptiva do ambiente social. Torna-se, assim, um novo 

paradigma para o direito, que, visando melhorar o Estado, a sociedade e a qualidade de vida 

dos cidadãos, implica um sistema jurídico que valoriza a dignidade plena do ser humano e a 

responsabilidade social de todos, no qual não se encaixam a indiferença social e o egoísmo 

individual exacerbado339. 

 

Por outra perspectiva, a solidariedade, ao buscar a igualdade entre os indivíduos como 

fim, pressupõe situações de desigualdade, pois age exatamente no espaço da diferença entre 

os mesmos. Esta desigualdade é o objeto da solidariedade340. 

 

Na compreensão das dimensões da solidariedade, sobreleva verificar que esta 

ultrapassa as raias da justiça comutativa, da igualdade formal, pois projeta os princípios da 

justiça distributiva e da justiça social, não implicando apenas dever positivo do Estado acerca 

das políticas públicas, mas, ainda, em deveres recíprocos entre os indivíduos, em prol do 

objetivo comum, os quais propiciam a própria dignidade individual341. 

 

Não se pretende, deste modo, apenas promover mais uma limitação à liberdade 

individual, mas, tendo por norte a dignidade da pessoa humana, princípio cardeal do 

ordenamento, propor uma ponderação entre a liberdade e a solidariedade, cujo resultado 

                                                                                                                                                         
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito e Centro Universitário de Maringá (org.), Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2009, pp. 6.267-6.294, p. 6.286. 
339 Alenilton da Silva Cardoso, Princípio da solidariedade: o paradigma ético do direito contemporâneo, São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2010, pp. 109, 116 e 122. 
340 Wambert Gomes Di Lorenzo, Teoria..., cit., p. 132. 
341 Paulo Luiz Netto Lôbo, Direito..., cit., p. 84. 
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dependerá dos interesses envolvidos, determinando a disponibilidade ou indisponibilidade da 

situação jurídica protegida342. 

 

Quanto ao papel do Estado no contexto da solidariedade, visualiza-se uma verdadeira 

aliança entre este e o indivíduo, que se evidencia por meio da viabilização dos direitos básicos 

destes, promoção de políticas de erradicação da pobreza e de redução das desigualdades343. 

 

A solidariedade social realiza-se, então, como um ato complexo, no qual concorrem o 

Poder Público e a própria sociedade, apontando a Constituição Federal as diretrizes 

ideológicas, políticas e jurídicas para sua otimização e implementação, ao acolher os 

princípios da dignidade humana e do pluralismo social e político344. 

 

Inegável, como consequência, a existência de uma forte relação entre a solidariedade e 

a própria democracia, enquanto aspectos de um mesmo fenômeno, a partir do momento em 

que a intensificação da experiência da solidariedade conduz à democracia, porque onde não 

há um, o outro não existe 345. 

 

Pela análise ora exposta, pode-se concluir que o discurso da solidariedade, dentro de 

um quadro democrático, implica admitir direitos e deveres nas relações interindividuais, como 

                                                 
342 Maria Celina Bodin de Moraes, O princípio da solidariedade, In: PEREIRA, Antônio Celso Alves e MELLO, 
Celso Renato Duvivier de Albuquerque (Orgs.), Estudos em homenagem a Carlos Alberto Menezes Direito, Rio 
de Janeiro, Renovar, 2003, pp. 527-556. p. 556. 
343 Alenilton da Silva Cardoso, Princípio..., cit., p. 151. Conforme Alenilton da Silva Cardoso (Princípio..., cit., 
pp. 153 e 154), “restando absolutamente claro que o Poder Público não consegue suprir a contento as 
necessidades públicas, (...) o terceiro setor assume em nosso país um papel de fundamental importância para a 
concretização dos direitos fundamentais, coexistindo com o Estado (primeiro setor) e com o mercado (segundo 
setor). (...) Com efeito, o terceiro setor envolve as iniciativas privadas que, não objetivando lucros, tendem a 
cooperar em assuntos de interesse comum, marcadamente aqueles que estão voltados para o desenvolvimento 
pleno do ser humano, havendo nisso um traço marcante da solidariedade, (...) aproximando-se, logo, do ideal de 
bem-estar e justiça sociais”. 
344 Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz, Estado social e o princípio da solidariedade, Nomos: Revista do Curso 
de Mestrado em direito da UFC, Fortaleza, v. 26, pp. 171-185, janeiro-junho de 2007, p. 173. 
345 José Fernando de Castro Farias, A origem..., cit., p. 276. 
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cooperação e respeito, exigindo uma postura não só do Estado, mas também de cada cidadão 

em relação a todos os demais, independentemente de qualquer vínculo jurídico, como o 

contratual ou o familiar, por exemplo. 

 

Podemos deduzir, pela forma como a solidariedade surge no ordenamento nacional, ter 

esta natureza jurídica de princípio. 

 

Ao definir os princípios jurídicos, Karl Larenz346 ensina serem estes “los pensamientos 

directores de una regulación jurídica existente o posible. En sí mismos no son todavía reglas 

susceptibles de aplicación, pero pueden transformarse en reglas”. 

 

Pode-se distinguir uma função ativa e uma função negativa dos princípios. A função 

positiva consiste na influência exercida nas decisões e no conteúdo de regulamentação que 

tais decisões criam; a função negativa, na exclusão dos valores a ele contrapostos e das normas 

que descansam sobre esses valores347. 

 

Há princípios que se estendem por todos os campos do direito, sendo, nesse sentido, 

fundamentais, e outros têm importância apenas para um determinado campo do direito348. 

Contudo, o grau de generalidade não é decisivo para que se tenha um princípio, mas, sim, sua 

atitude como causa de justificação e sua emissão em uma regulamentação ou em várias349. 

 

                                                 
346 Karl Larenz, Derecho justo, Trad. Luis Díez-Picazo, Madri: Civitas, 1985, pp. 32-33. 
347 Karl Larenz, Derecho justo..., cit., p. 33. 
348 Karl Larenz, Derecho justo..., cit., p. 53. 
349 Karl Larenz, Derecho justo..., cit., p. 36. 
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Faz-se, nesta oportunidade, necessária uma elucidação da distinção entre os conceitos 

de norma, regra, princípio e valor, tema no qual não podemos deixar de mencionar o 

entendimento de Robert Alexy, ainda que de forma bastante simplificada. 

 

O citado autor350 defende que “regras e princípios serão reunidos sob o conceito de 

norma. Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. 

Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da 

permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras, razões para juízos concretos 

de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, 

portanto, uma distinção entre duas espécies de normas”351. 

 

Pelo pensamento desse mesmo autor352: “o ponto decisivo na distinção entre regras e 

princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 

conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos 

em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente 

das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das 

possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. (...) Já as regras 

são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se 

fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, 

determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a 

                                                 
350 Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, Trad. Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 87. 
351 A distinção entre regras e princípios, enquanto espécies de norma, já estava presente na obra de Ronald 
Dworkin (Ronald Dworkin, Levando os direitos a sério, Trad. Nelson Boeira, 2 ed., São Paulo: Martins Fontes, 
2007, pp. 39-46). 
352 Robert Alexy, Teoria..., cit., pp. 90-91. 
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distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. 

Toda norma é ou uma regra ou um princípio”. 

 

Já a distinção entre princípios e valores, Robert Alexy353 a lastreia na divisão dos 

conceitos práticos em: deontológicos, que implicam dever, proibição, permissão e direito a 

algo; axiológicos, os quais se caracterizam não por um dever ou dever-ser, mas pela ideia de 

bom, em diversos aspectos, como, por exemplo, bonito, corajoso, seguro, econômico, 

democrático, social, liberal ou compatível com o Estado de direito; e antropológicos, ligados a 

vontade, interesse, necessidade, decisão e ação. Os princípios pertenceriam ao âmbito 

deontológico; os valores, ao axiológico. 

 

Nas palavras do referido doutrinador354, “aquilo que, no modelo de valores, é prima 

facie o melhor é, no modelo de princípios, prima facie devido; e aquilo que é, no modelo de 

valores, definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, definitivamente devido. 

Princípios e valores diferenciam-se, portanto, somente em virtude de seu caráter deontológico, 

no primeiro caso, e axiológico, no segundo”. 

 

Passado esse esclarecimento acerca da natureza jurídica da solidariedade, cabe 

asseverar que dito princípio jurídico, materializado na Constituição Federal, expande-se por 

todas as áreas do direito, oxigenando-as, orientando os rumos a serem seguidos e impedindo a 

manutenção de atos a ele contrários. 

 

Na seara dos direitos humanos, a doutrina, classificando-os por dimensões, enquadra, 

na primeira dimensão, os direitos e as garantias individuais, ou as liberdades públicas, 

                                                 
353 Robert Alexy, Teoria..., cit., pp. 145-146. 
354 Robert Alexy, Teoria..., cit., p. 153. 
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oponíveis ao poder público; na segunda, decorrente do período das revoluções socialistas e 

nacionalistas observadas em grande parte do século XIX e no início do século XX, os direitos 

sociais, como as garantias dos trabalhadores, e aqueles previstos no art. 6º, da Constituição 

Federal, os quais implicam maior intervenção do Estado; na terceira, que emerge a partir do 

término da Segunda Guerra Mundial e da criação da ONU, os chamados de direitos de 

solidariedade, como o do meio ambiente, sendo admitida aqui uma perspectiva não apenas de 

proteção de todos os indivíduos, mas também das gerações futuras355. 

 

No campo dos direitos dos idosos, resta estabelecido no art. 230, da Constituição 

Federal, que, com base no princípio da solidariedade, a família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar estes cidadãos, assegurando sua participação na comunidade, defendendo 

sua dignidade, seu bem-estar e o direito à vida356. 

 

Em matéria de direito previdenciário, considera-se a solidariedade como um postulado 

fundamental, observada na Seguridade Social quando várias pessoas economizam em 

conjunto para assegurar benefícios a outras, necessitadas dentro de um grupo. Por essa 

fórmula, distribuem-se as contingências igualmente a todas as pessoas do grupo, ou seja, 

sendo uma pessoa atingida pela contingência, as demais continuam contribuindo para a 

cobertura do benefício do necessitado357. 

 

                                                 
355 Paulo Luiz Netto Lôbo, Direito..., cit., pp. 81-82. Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano, 
Direitos humanos: conceitos, significados e funções, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 143. Ressalte-se que, segundo 
Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano (Direitos..., cit., p. 184), embora se tenha optado pela 
divisão clássica dos direitos fundamentais nas três dimensões, (liberdade, igualdade e solidariedade), já se 
observa novo processo dinamogênico em curso, apontando para a quarta dimensão, alimentada pelo valor 
responsabilidade (ou ética), a qual, todavia, ainda demandará inúmeras batalhas até se impor ante o poder. 
356 Pedro Lenza, Direito constitucional esquematizado, 13 ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
873. 
357 Sergio Pinto Martins, Direito da seguridade social, 17 ed. atual.. São Paulo: Atlas, 2002, pp. 75-76. 
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Na vertente da assistência social, cabe ressaltar, ainda, que tais benefícios, além de 

serem destinados aos segurados, podem se dirigir de forma indistinta a todos os que dele 

necessitarem, independentemente de contribuição (CFB, arts. 194, 195 e 203)358. 

 

Essa partilha de males abrange um conjunto de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social, financiadas por toda a sociedade, mediante recursos orçamentários e 

contribuições sociais359. 

 

A presença do princípio da solidariedade é notada também no direito tributário. A 

tributação moderna não se limita a ser um meio de obtenção de recursos para o Estado, 

constituindo verdadeiramente um instrumento de repartição de riqueza e de desenvolvimento 

econômico. O princípio da solidariedade social tributária vincula-se, assim, à ideia de justiça 

social, visando equilibrar os desiguais na medida das suas desigualdades, por meio, inclusive, 

de interpretações menos individualistas dos tributos360.  

 

O direito do trabalho é outro ramo do direito a agregar a noção de solidariedade, pela 

ideia de que a profissão une no mesmo interesse o patrão e os operários. No caso, por 

exemplo, de um acidente de trabalho, o patrão deve reparar as suas consequências não porque 

seja responsável, mas porque assiste o seu operário. O fato de ser o operário protegido contra 

as suas próprias faltas seria inexplicável do ponto de vista da responsabilidade, mas 

perfeitamente claro utilizando-se o conceito de solidariedade361. 

                                                 
358 Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito 
constitucional, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.299. 
359 Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso..., cit., p. 1.299. 
360 Alenilton da Silva Cardoso, A função..., cit., pp. 38-39. 
361 Georges Ripert, A regra..., cit., pp. 271-272. 
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Em sede de direito privado, observa-se referência expressa no Código Civil a 

conceitos como boa-fé objetiva e função social da propriedade e dos contratos, sem se notar, 

todavia, menção explícita ao termo solidariedade no sentido ora investigado. 

 

Não obstante, com ênfase nos temas de direito de família, a solidariedade já é bastante 

reconhecida na doutrina civil, que reconhece também o afeto como um valor fundamental a 

ser prestigiado, ambos como corolário da dignidade da pessoa humana362. 

 

Não se deve confundir, contudo, as noções de afeto e solidariedade. O afeto pressupõe 

uma ligação emocional derivada da convivência entre as pessoas, a partir da qual estes se 

comprometem em auxiliar e cuidar do outro. A solidariedade, mais ampla, engloba os casos 

em que essa ajuda não é precedida de qualquer vínculo afetivo entre as partes, devendo se 

observar mesmo entre estranhos. 

 

A hipótese dos alimentos gravídicos, instituídos pela Lei 11.804/2008, é um claro 

exemplo de hipótese de solidariedade sem necessariamente estar presente a afetividade, na 

qual é determinado que suposto genitor preste alimentos a uma criança que ainda nem mesmo 

veio ao mundo e sem que tenha a certeza sobre a própria paternidade. 

 

A solidariedade é reconhecida no direito de família como fundamento da obrigação de 

prestar alimentos, do dever de assistência aos filhos, da disposição de que o casamento 

estabelece plena comunhão de vida, da filiação socioafetiva etc.363 

                                                 
362 Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro: direito de família, 24 ed., São Paulo: Saraiva, v. 5, 
2009, p. 19. 
363 Maria Helena Diniz, Curso..., v. 5..., cit., pp. 575-576. Maria Berenice Dias, Manual de direito das famílias, 5 
ed. rev., atual. e ampl., 2ª tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 66. 
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Todavia, fora da seara do direito de família, ainda se mostra tímida, no direito privado, 

a referência doutrinária ao princípio da solidariedade, sendo que os autores abaixo se 

destacam exatamente por se referirem ao assunto, senão vejamos. 

 

De acordo com Alenilton da Silva Cardoso364, “naquilo que pertine à classe 

empresarial, solidariedade social impõe a conciliação entre desenvolvimento econômico e 

meio ambiente, viabilizando-se a sustentabilidade do próprio desenvolvimento, isto porque o 

direito das futuras gerações precisa ser resguardado, pois é delas o espaço que ocupamos 

atualmente”. 

 

Em trabalho específico sobre mercado e solidariedade social, Judith Martins-Costa365 

considera que há uma íntima relação entre estes, sendo esta “norma conformadora daquele, 

tanto quanto a valorização da iniciativa privada e do trabalho, dissolvendo-se, nessa 

perspectiva, a antinomia entre a valorização do trabalho e a livre iniciativa, pois ambas se 

devem conjugar em atenção ao fim comum que as polariza, qual seja a construção de uma 

sociedade solidária”. 

 

Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery366 lembra que “no direito das 

sucessões a marca da solidariedade para com os seus se contrapõe à de solidariedade para com 

todos os outros. É a questão que está por detrás, por exemplo, da imensa e intensa discussão 

político-jurídica, sobre se os Estados devem permitir, como direito fundamental das pessoas, 

                                                 
364 Alenilton da Silva Cardoso, Princípio..., cit., p. 142. 
365 Judith Martins-Costa, Mercado e solidariedade social. Entre cosmos e taxis: a boa-fé nas relações de 
consumo, In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.), A reconstrução do direito privado, São Paulo: RT, 2002. pp. 
611-662, p. 620. 
366 Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery, Apontamentos sobre o princípio da solidariedade no sistema 
do direito privado, In: NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade (coords.), Revista de Direito 
Privado, São Paulo, Ano 5, N. 17, pp. 65-70, janeiro-março de 2004, p. 67. 
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o direito de sucessão hereditária e testamentária e sobre se se impõe, nos dias de hoje, 

tributação pesada sobre a transmissão causa mortis de grandes fortunas”. 

 

Maria Celina Bodin de Moraes367 aponta como exemplo da aplicação da solidariedade 

no direito civil a propagação da responsabilidade objetiva oriunda da teoria do risco, pelo que 

a atividade desenvolvida e os benefícios dela obtidos seriam suficientes a fundamentar o 

ressarcimento do dano, em detrimento da análise da manifestação culposa ou dolosa do 

agente. 

 

Em estudo acerca da responsabilidade civil no transporte público de pessoas, André 

Rodrigues Corrêa368 registra uma alteração de raciocínio “quando o transportador passa a ser 

condenado a pagar a reparação não com base em uma presunção de responsabilidade, mas 

com a justificativa de que deve satisfazer à exigência de garantia na direção da coisa utilizada 

em sua atividade, garantia estabelecida conforme as expectativas de segurança que os demais 

sujeitos envolvidos possam, legitimamente, nutrir. A vantagem de fundar a chamada 

responsabilidade por risco na ideia de solidariedade social é que surge não como decorrente 

da violação de uma obrigação contratual de segurança, mas como decorrente da tutela de um 

direito geral à segurança. Aqui, o direito atribuído à vítima não surge como algo a ela 

concedido exclusivamente em razão da correspectiva obrigação contratual, mas como 

desdobramento de direito que corresponde a toda coletividade. No limite, a expansão da 

figura da obrigação de segurança para além da área contratual acabou por se transformar 

numa questão relativa ao direito à segurança, ou seja, substitui-se a perspectiva e vigilância, 

                                                 
367 Maria Celina Bodin de Moraes, O princípio..., cit., p. 545. 
368 André Rodrigues Corrêa, Solidariedade e responsabilidade: o tratamento jurídico dos efeitos da 
criminalidade violenta no transporte público de pessoas no Brasil, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 564. 
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pela assunção da noção de que o direito à reparação das vítimas decorre de uma exigência de 

concretização de justiça social”. 

 

Caio Mário da Silva Pereira369, ao citar a solidariedade na esfera dos contratos, ensina 

que “a solidariedade humana, princípio informativo do direito moderno, longe de repudiar 

aquela necessidade equivalência de um e outro contratante, e de menoscabar a reciprocidade 

proporcional entre a utilidade auferida e a que o outro recebe, antes impõe o dever de não 

abusar uma parte da necessidade extrema da outra que pratique o ato jurídico manifestamente 

prejudicial a si própria”. 

 

Mário Luiz Delgado370 também considera como uma das principais inovações do 

Código Civil de 2002, na matéria contratual, exatamente na sua base ética, pelo fato de tal 

diploma valorizar a correção de comportamento, a probidade, a retidão, a honestidade, a 

lealdade, a confiança e a solidariedade social, além de erigir esses valores ao patamar de 

requisitos de validade do próprio negócio jurídico. 

 

De acordo com Antonio Rulli Neto371, “na prática, a ideia de solidarismo 

constitucional se refere a situações em que é necessária a atuação direta ou a interpretação da 

lei para tirar de situação de risco ou criar oportunidades para determinados grupos, aplicando-

se o princípio da igualdade, por exemplo, nos casos concretos. No caso dos contratos, 

estaríamos diante de uma situação de aplicação do princípio da função social, tendo como 

fundamento para a aplicação do princípio o solidarismo e a dignidade da pessoa humana”. 

 

                                                 
369 Caio Mário da Silva Pereira, Lesão..., cit., p. 119. 
370 Mário Luiz Delgado, Ética..., cit., p. 48. 
371 Antonio Rulli Neto, Função..., cit, pp. 123-124. 
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 Para Teresa Ancona Lopez372 “põem-se em relevo, e é isso que o novo Código 

procura fazer, os princípios da cooperação e da solidariedade que devem existir na dinâmica 

da vida negocial, como setor de uma sociedade maior que deve ser livre, justa e solidária 

como pede o artigo 3º, inciso I, da Constituição Federal, ou, em outras palavras, a obrigação 

não pode estar em oposição à função econômico-social a que está destinada, não podendo esse 

cumprimento pôr em grave risco a existência econômica do devedor, abalando sua integridade 

patrimonial. Em síntese, as relações jurídicas obrigacionais se resumem em uma cooperação 

entre as partes e em se tratando de cooperação não se pode pretender do devedor o sacrifício 

de sua existência patrimonial”. 

 

Nota-se menção à solidariedade, ainda, na obra de Fernando Rodrigues Martins373, o 

qual afirma que “de extrema importância (...) é perceber como a aplicação do Texto 

Constitucional nas tratativas do direito privado transforma-o numa disciplina mais justa e 

humana. Os efeitos dos negócios jurídicos, pela visão constitucional, têm por escopo buscar a 

realização do bem-estar da pessoa humana e a partir daí a concretização de uma sociedade 

livre, justa e solidária. Exsurge, por isso, o fenômeno da ‘despatrimonialização’ do direito 

civil, justificado na medida em que a pessoa humana tem valor constitucional mais profundo 

que os outros elementos da relação obrigacional. De vislumbrar, a este mister, a positivação 

do patrimônio mínimo pela Constituição Federal, ex vi de seu art. 6º, que elenca os institutos 

indispensáveis para a existência da pessoa humana, dentre eles a moradia”. 

 

Quando se observa a citação do princípio da solidariedade na doutrina dos contratos, 

todavia, não se nota um aprofundamento do que seria o conteúdo deste princípio. Em verdade, 

                                                 
372 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 56. 
373 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., p. 85. 
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nota-se, ainda, nesse ponto, uma certa confusão entre os conceitos de solidariedade, boa-fé 

objetiva e função social dos contratos, figuras que não se identificam. 

 

Pela boa-fé objetiva, manifestação do princípio da eticidade presente no art. 422, do 

Código Civil, as partes devem se auxiliar mutuamente tanto na celebração quanto na execução 

do contrato, comportando-se com lealdade, honestidade e confiança. Daí se conclui que a boa-

fé objetiva tem uma função negativa, visando impedir a ocorrência de comportamentos 

desleais (obrigação de lealdade); bem como uma função positiva, objetivando promover a 

cooperação entre as partes (obrigação de cooperação)374. Existe, assim, um tipo de 

solidariedade, mas que se observa apenas entre as partes, não se identificando com o conceito 

maior do princípio da solidariedade.  

 

Já a função social dos contratos, disciplinada no art. 421, do Código Civil, verifica-se 

numa esfera maior do que a da boa-fé objetiva, em que se consideram os efeitos externos do 

contrato, para além das partes, propondo um equilíbrio entre os direitos individuais e os 

sociais, no que se aproxima do princípio da solidariedade. 

 

O preceito da função social dos contratos objetiva integrar os contratos numa ordem 

social harmônica, impedindo que prejudiquem a coletividade ou mesmo pessoas 

determinadas. Em sua concepção, o princípio implica a proibição de ver o contrato como um 

átomo que somente interessa às partes. Qualquer contrato passa a ter, assim, importância para 

toda a sociedade375. 

                                                 
374 Luiz Roldão de Freitas Gomes, Contrato, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 50. 
375 Antonio Junqueira de Azevedo, Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado: 
direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento: função social do contrato e responsabilidade 
aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual, Revista dos Tribunais, São Paulo, A. 87, V. 
750, pp. 113-120, abr. 1998, pp. 116-117. 
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Exemplificativamente, podem-se citar como exemplos de desvio da função social do 

contrato induzir consumidores a adquirirem produto ou serviço sob influência de propaganda 

enganosa; alugar imóvel em zona residencial, para fins comerciais; ajustar contrato simulado 

para prejudicar terceiros; disposição de bens em fraude a credores; qualquer contrato que 

importe em concorrência desleal; empresa legalmente estabelecida realizar contratos 

proibidos por lei, como no caso da faturizadora que contrata depósito como se fosse 

instituição bancária; agência de viagens que contrata turismo sexual; qualquer contrato que 

importe desvio ético ou econômico de finalidade com prejuízo para terceiros376. 

 

A função social dos contratos obriga os contratantes a não se afastarem das 

“expectativas sociais” referentes a um dado negócio, não se desviando para propósitos inúteis 

ou contrários à coletividade, sob pena de se observar a interferência estatal na readequação do 

negócio. Impõe, assim, às partes, uma postura negativa de não desrespeitar a sociedade. 

 

A seu turno, o princípio da solidariedade nos contratos possui uma conotação diversa, 

agrega uma ideia de que se deve também colaborar, por meio do negócio, para o 

desenvolvimento da sociedade, numa perspectiva de auxílio às pessoas, de uma forma 

positiva, inclusive sob o ângulo das gerações futuras. A função solidária do contrato377 é 

aquela que traz uma contribuição valorosa para o desenvolvimento social378. 

                                                 
376 Humberto Theodoro Júnior, O contrato e sua função social, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 55-56. 
377 A expressão “função solidária dos contratos”, uma novidade na doutrina de direito civil, já se encontra 
presente em obra de Érica Barbosa Joslin e Vladmir Oliveira da Silveira (Os contratos na perspectiva humanista 
do direito: o nascimento de uma nova teoria geral dos contratos, Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 
1, pp. 33-50, jan./jun. 2010). 
378 A compreensão da dinâmica da solidariedade nos contratos resta sobremaneira facilitada se utilizarmos o 
recurso da exemplificação. Alguns contratos travados hodiernamente em matéria de construção civil mostram-se 
bastante elucidativos nesse ponto. Existe atualmente uma série de normas que as edificações públicas e privadas 
devem seguir, sob pena de intervenção do Poder Público, como aquelas estabelecidas nos Códigos de obras 
municipais. Respeitando essas normas, os contratantes que pactuaram a construção estão cumprindo sua função 
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Na matéria específica do estado de perigo, tema da tese ora desenvolvida, o princípio 

da solidariedade, o qual se manifesta em todas as áreas do direito, também deve encontrar 

acolhida, orientando a sua aplicação, enquanto vício do consentimento. 

 

Todavia, a análise doutrinária e jurisprudencial sobre o instituto do estado de perigo 

demonstra que o mesmo, lamentavelmente, não vem sendo entendido e aplicado em 

consonância com os mandamentos da solidariedade social, assunto este que desenvolveremos 

a seguir. 

 

 

5.2. AS DEFICIÊNCIAS APRESENTADAS PELO INSTITUTO DO 

ESTADO DE PERIGO 

 

 

Durante o decorrer desse trabalho, temos repetido de forma contumaz o texto do art. 

156, do Código Civil. O recurso da repetição se mostra indispensável in casu para que se 

possam detectar e analisar as indisfarçáveis deficiências verificadas no dispositivo em tela, 

objeto da presente tese. 

 

                                                                                                                                                         
social, deixando de gerar riscos e prejuízos para toda a sociedade. Essas obras, todavia, podem ir além de 
simplesmente cumprir as imposições legais e não aviltar a comunidade. Elas podem colaborar, voluntariamente, 
com a preservação do meio ambiente e, assim, auxiliar o desenvolvimento social, otimizando a qualidade de vida 
das pessoas, atuando, de forma solidária, além das exigências legais, como no caso das chamadas “obras verdes”. 
As construções verdes têm se mostrado uma tendência na arquitetura moderna, a despeito do acréscimo que 
representa em matéria de custos, seguindo os preceitos da sustentabilidade, através da adoção de técnicas como a 
reutilização de águas cinzas e pluviais, uso de energia solar, materiais ecoeficientes, aproveitamento de 
ventilação e iluminação naturais etc. Não existe, assim, uma norma que imponha aos contratantes, nesses casos, 
a adoção das mais avançadas técnicas de sustentabilidade. Todavia, há um reconhecimento de tais iniciativas por 
meio da certificação de sustentabilidade conferida por alguns órgãos, em virtude das características da obra. A 
certificação mais conhecida no Brasil é a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), concebida e 
concedida pela organização não governamental americana U.S. Green Building Council.  
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Conforme o caput do referido art. 156, do Código Civil, “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”. O citado 

artigo contém parágrafo único, onde se lê: “tratando-se de pessoa não pertencente à família do 

declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias”. 

 

Da simples leitura do caput da norma em tela, pode-se depreender que o legislador 

consagrou como elementos necessários à configuração do estado de perigo, em regra, o dano 

iminente e grave; o nexo de causalidade entre a declaração e o perigo; a incidência da ameaça 

do dano para o próprio declarante ou sua família; a assunção de obrigação excessivamente 

onerosa; o conhecimento do perigo pela outra parte, sendo que, como medida de exceção, 

restou determinado, no parágrafo único, que, em situações especiais, não sendo constatada tal 

relação familiar no caso concreto, ao juiz, se este entender adequado, é facultada a aplicação 

da disposição referente ao instituto em estudo. 

 

A ideia presente na disposição legal acerca do estado de perigo é que o sofrimento e a 

compaixão por aquele familiar que se encontra em perigo são presumidos, entretanto, esses 

sentimentos deverão ser devidamente comprovados se alegados em face de pessoa estranha à 

família379. 

 

Ocorre que o legislador deixou a cargo do aplicador do direito a análise das situações 

em que, não havendo vínculo familiar entre o declarante que assume a prestação 

excessivamente onerosa e a pessoa objeto do perigo, pode se configurar estado de perigo, 

havendo, neste ponto, uma nítida desigualdade entre o parente e o terceiro. 

                                                 
379 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 55. 
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Na tentativa de balizar a atuação do julgador em ditas hipóteses, alguns doutrinadores 

se dedicaram a clarificar quais seriam as aludidas situações especiais que ensejariam a 

aplicação do citado art. 156, parágrafo único, do Código Civil. Nesse ponto, procederemos 

mais uma vez ao recurso da transcrição literal, expondo os exatos limites da opinio dos 

autores, os quais convergem para um entendimento comum, objeto de crítica do presente 

estudo. 

 

Antes mesmo da promulgação do Código Civil atual, Antônio Junqueira de 

Azevedo380 lecionava acerca do estado de perigo que “sujeito ao perigo pode ser tanto o 

declarante, quanto pessoa de sua família, quanto ainda um não parente, desde que, como é de 

bom senso, possa ser equiparado, sob o ângulo afetivo, à pessoa da família do declarante”. 

 

Em obra específica sobre o negócio jurídico, Marcos Bernardes de Mello381 afirma 

que, “para que o estado de perigo possa ser causa de anulabilidade, o sistema jurídico nacional 

prevê pressupostos essenciais, a saber: (...) Ocorrência de risco de dano pessoal a que esteja 

exposto o próprio figurante do negócio ou pessoa de sua família. O risco pode dizer respeito, 

ainda, a terceiro, desde que as circunstâncias demonstrem um grau de afetividade entre ele e o 

figurante do negócio que justifique a assunção da obrigação excessivamente onerosa, o que 

deverá ser avaliado pelo juiz, segundo as circunstâncias que envolvem a situação. Em relação 

a terceiro, o critério de valoração deve ser o mesmo adotado para a coação”. 

 

                                                 
380 Antônio Junqueira de Azevedo, Negócio jurídico e declaração..., cit., p. 202. 
381 Marcos Bernardes de Mello, Teoria..., cit., p. 228. 
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Comentando o citado art. 156, parágrafo único, Carlos Roberto Gonçalves382 assevera 

que “mesmo em se tratando de pessoa não pertencente à família pode ocorrer o 

desvirtuamento da vontade do declarante, desde que o objeto do possível dano seja pessoa a 

quem este muito preza. Pode ser, assim, amigo íntimo, namorado, noivo, colega de trabalho 

etc.” 

 

No mesmo sentido é a lição de Paulo Nader383, para quem “se a pessoa-alvo da 

proteção não é o próprio agente do ato negocial, nem qualquer membro de sua família, dispõe 

o parágrafo único do art. 156 que o juiz decidirá conforme as circunstâncias. Há de haver um 

elo de forte significado entre o declarante e a pessoa-alvo, para justificar o ato. Tal liame 

quase sempre é efetivo, emocional, quando se trata, por exemplo, de mãe de criação, afilhado, 

amigo fraternal, ou de outra natureza, como o elo profissional. A pessoa-alvo pode ser um 

funcionário imprescindível, elemento-chave na empresa do declarante”. 

 

De acordo com Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de Barros Monteiro 

França Pinto384, “acrescenta o parágrafo único que, tratando-se de pessoa não pertencente à 

família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Realmente, pode ser que o 

perigo constitua ameaça não ao agente, nem a pessoa de sua família, mas a amigo muito 

querido, empregado antigo de grande dedicação à família, ou a quem a vítima esteja ligada 

por laços afetivos antigos”. 

 

                                                 
382 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 394. 
383 Paulo Nader, Curso..., cit., p. 500. 
384 Washington de Barros Monteiro e Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, Curso..., cit., p. 260. 
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Compreensão análoga demonstrada acerca dos dispositivos em estudo demonstra 

Orlando Gomes385, ao declarar que “a pessoa diversa do declarante, que esteja premida, se for 

estranha à sua família, enseja a necessidade de decisão do juiz, conforme as circunstâncias”. 

 

Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior386 assevera que “é dado ao juiz, na análise da 

demanda, estender a prerrogativa do estado de perigo à pessoa não integrante da família, 

desde que também esteja em situação de perigo. Mais uma vez, o legislador usou o critério da 

apuração do caso concreto. Cabe ao juiz, em cada caso colocado à análise por meio de uma 

ação, verificar o nexo causal existente entre o fato perigoso e a pessoa que manifestou sua 

vontade em negócio jurídico, visando a proteger terceira pessoa não pertencente a sua família; 

se aquela situação colocou a pessoa em estado de praticar negócios, desproporcionais com a 

realidade fática (CC, art. 156, par. ún.), por exemplo, o indivíduo promete doar suas duas 

casas e seu automóvel para a pessoa que salvar seu melhor amigo ou concubina, que está se 

afogando no mar”. 

 

Na opinio de Arnaldo Rizzardo387, “quanto a estranhos, impende se afira o grau de 

relacionamento com a vítima, devendo estar presentes convincentes elementos para viabilizar 

a anulação, por ordem do parágrafo único do art. 156, que submete a solução ao juiz, segundo 

as circunstâncias do caso”. 

 

Para Renan Lotufo388, “o objeto do perigo e da ameaça devem ser as pessoas elencadas 

no presente artigo, salientando que, no caso de terceiro estranho à família, caberá ao juiz a 

análise dos requisitos de existência de laço estreito entre este e o declarante, capaz de 

                                                 
385 Orlando Gomes, Introdução..., cit., p. 334. 
386 Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior, Salve-a..., cit., p. 76. 
387 Arnaldo Rizzardo, Parte..., cit., p. 475. 
388 Renan Lotufo,  Código..., cit., p. 434. 
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desvirtuar sua vontade e forçá-lo à prática de negócio em condições extremamente 

excessivas”. 

 

Teresa Ancona Lopez389 também se posiciona claramente acerca do tema, 

reconhecendo que a solução, nos aludidos casos, deve ficar ao prudente arbítrio do juiz, uma 

vez que a legislação pertinente não especificou qual o grau de relação necessária para a 

aplicação do estado de perigo, deixando, ainda, em aberto, o próprio conceito de família. 

 

Nas palavras da referida autora390, família, para fins da incidência do art. 156, do 

Código Civil, “são aquelas pessoas que têm vínculo familiar mais próximo, como filhos, pais, 

irmãos e até avós. Devemos lembrar que não há diferença entre os filhos nos termos da 

Constituição Federal. Também se incluem nesse conceito os cônjuges e conviventes, que não 

são parentes, mas que constituem família juntamente com o declarante”. 

 

E continua a mesma autora391: “o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que 

se, se tratar de pessoa não pertencente à família do declarante, deverá o juiz decidir segundo 

as circunstâncias. Como vemos, a regra é muito aberta, tratando-se de conceito vago e, 

portanto, caberá ao magistrado sua concretização caso a caso. Assim, podemos colocar nessas 

hipóteses os noivos, os namorados, os amigos, os colegas de trabalho. Há casos em que os 

amigos são mais próximos do que os próprios irmãos”. 

 

Fernando Rodrigues Martins392 destaca que, “para a hipótese acima quanto ao medo 

que leva à declaração negocial, a lei autoriza sua extensão não somente no socorro próprio ou 

                                                 
389 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. 
390 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 54. 
391 Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., pp. 54-55. 
392 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., pp. 178-179. 
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de familiares, mas também de terceiros. Tanto que no parágrafo único do art. 156 do Código 

Civil veio embutida, numa noção de cláusula geral, a possibilidade de a anulabilidade ser 

estendida a terceiros que não o declarante nem seus parentes. Bem pudera referida 

determinação, considerando que, se o objetivo modela-se à preservação da pessoa humana, 

não seria justo restringi-la somente ao declarante e seus familiares. A esse caso, Moacyr de 

Oliveira elogiou o então Projeto n. 634-B, de 1975, ‘em estender a vontade salvação de 

terceiros, fora da família do declarante, possibilitando o ingresso da concubina e outras 

ligações afetivas ou de dependência econômica’. Esse entendimento vem sendo adotado 

também pela jurisprudência”. 

 

Fabrício Zamprogna Matiello393 entende que, “quando o risco de grave dano pairar 

sobre pessoa não pertencente à família do declarante, e ainda assim este assumir obrigação 

excessivamente onerosa em favor do outro para afastar o perigo, caberá ao juízo decidir sobre 

a verificação ou não das condições que permitem a incidência do conteúdo do caput do artigo 

em apreço. É que então inexistirá o laço familiar estreito capaz de carregar consigo a 

presunção de que o declarante está agindo em razão do sentimento nobre que mobilizaria 

qualquer homem de bons princípios, situação que cede lugar à necessidade de prova acerca 

dessa circunstância”. 

 

José Jairo Gomes394 pondera que, “se a pessoa a ser salva não pertencer à família do 

declarante, o juiz decidirá segundo às circunstâncias (CC, art. 156, parágrafo único). A regra é 

idêntica à adotada para a coação (CC, art. 151, parágrafo único). Conforme lá ficou assentado, 

é comum que pessoas não integrantes da família mantenham vínculos sentimentais com seus 

integrantes, como o amigo íntimo, a namorada, a noiva, os amantes, o menor sob guarda. De 

                                                 
393 Fabrício Zamprogna Matiello, Curso de direito civil: parte geral, São Paulo: LTr, v. 1, 2008, p. 247. 
394 José Jairo Gomes, Direito..., cit., p. 429. 
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outra parte, não se pode desconsiderar a solidariedade que eventualmente permeie a ação do 

declarante. Em tais casos, o juiz deverá avaliar as circunstâncias concretas e decidir se o 

temor que levou a parte a externar sua vontade era ou não justificável. Somente o exame das 

circunstâncias concretas é que poderá apontar uma solução adequada”. 

 

No posicionamento de Antônio Elias de Queiroga395, “tratando-se de pessoa não 

pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias (parágrafo único 

do art. 156 do Código Civil). Isto é, o fato pode não constituir perigo ao agente ou à pessoa de 

sua família, mas a um amigo íntimo ou a um empregado de grande dedicação à família”. 

 

Ao definirem o estado de perigo, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho396 

lecionam que, nessas hipóteses, o declarante “emite declaração de vontade para salvaguardar 

direito seu, ou de pessoa próxima, assumindo obrigação excessivamente onerosa”. 

 

Na ótica de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald397, “corretamente, 

permitiu o legislador no Parágrafo Único do art. 156 da Codificação a caracterização do 

instituto em comento quando o dano se referir a alguém não pertencente à família do 

declarante, abraçando um juízo de equidade que será exercido pelo magistrado no caso 

concreto, averiguando se há ligação por laços efetivos entre quem manifesta a vontade e quem 

sofre o perigo (é o exemplo de alguém que pode declarar vontade e celebrar negócio para 

salvar um afilhado do perigo em que se encontra). De fato, os laços afetivos não estão 

circunscritos ao âmbito familiar, sendo possível estender-se por outras relações”. 

 

                                                 
395 Antônio Elias de Queiroga, Curso de direito civil: parte geral, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 207. 
396 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo..., cit., p. 378. 
397 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito civil: teoria geral, 6. ed. atual., Rio de Janeiro: 
Lumem Juris, 2007, p. 604. 
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Consoante Inacio de Carvalho Neto e Érika Harumi Fugie398, “tratando-se de pessoa 

não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias, nos 

mesmos termos da coação (art. 151, parágrafo único). O estado de perigo pode alcançar a 

pessoa, seus bens ou sua família. Se não alcançar membros da família (cônjuge, companheiro, 

ascendentes, descendentes, colaterais e afins), mas pessoa ligada ao declarante por um vínculo 

afetivo intenso, como um amigo, as circunstâncias de cada caso deverão conduzir o 

Magistrado a avaliar se o perigo interferiu na manifestação de vontade. Por vezes, a 

intensidade do vínculo afetivo com pessoa que não pertence à família propriamente dita pode 

ensejar necessidade de salvá-lo do perigo, viciando a manifestação de vontade”. 

 

Flávio Tartuce399 entende que, “de acordo com o art. 156 do CC, haverá estado de 

perigo toda vez que o próprio negociante, pessoa de sua família ou pessoa próxima estiver em 

perigo, conhecido da outra parte, sendo este a única causa para a celebração do negócio. 

Tratando-se de pessoa não pertencente à família do contratante, o juiz decidirá segundo as 

circunstâncias fáticas e regras da razão (art. 156, parágrafo único, do CC)”. 

 

O que se constata dos posicionamentos doutrinários acima transcritos é que a 

aplicação do estado de perigo em casos especiais, quando não há relação de parentesco entre 

aquele que assume a obrigação excessivamente onerosa e a vítima do perigo, só se justifica 

quando estes se conheçam previamente e, mais, desenvolvam relação de afetividade. 

 

Alguns poucos autores não sustentam a bandeira do vínculo de afetividade entre o 

declarante e aquele que protagoniza a situação do dano para a configuração do estado de 

                                                 
398 Inacio de Carvalho Neto e Érika Harumi Fugie, Novo..., cit., p. 192. 
399 Flávio Tartuce, Manual de direito civil, São Paulo: Método, 2011, p. 210. 
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perigo, todavia, não especificam qualquer critério para que se reconheça a “pessoa não 

pertencente à família do declarante” citada no art. 156, parágrafo único, do Código Civil. 

 

Sobre o tema, Cesar Fiúza400 considera o Código Civil “extremamente infeliz em sua 

redação, ao limitar a necessidade de salvamento ao próprio agente ou pessoa de sua família. 

(...) A restrição às pessoas da família não tem o menor fundamento. Parte o legislador do 

pressuposto de que, tratando-se de estranhos, o declarante não ligaria a mínima. Na verdade, 

correto estaria o parágrafo único do art. 156 se não fosse restrito a pessoas estranhas. (...) 

Muito melhor teria sido a técnica do legislador se, em vez de fazer restrições a pessoas 

estranhas à família, tivesse deixado ao alvedrio do juiz aquilatar no caso concreto, se seria ou 

não o caso de estado de perigo, quando o declarante estivesse salvando terceiro”. 

 

Na mesma linha, Gilbert R. L. Florêncio401 argui que “tal qual seu caput, este 

parágrafo único constitui ineditismo na legislação pátria, que autoriza o magistrado, ante as 

circunstâncias que permearem cada caso concreto, a decidir acerca do cabimento ou não da 

alegação de estado de perigo em função de ente não familiar, podendo, para tanto, valer-se 

dos princípios gerais de direito, da analogia, dos costumes e, inclusive, da equidade, isto é, 

respeito à igualdade, que extrapola a lei posta, atrelando-se a um sentimento do que se 

considera justo, tendo em vista as causas e as intenções, de modo que bem resguarde os fins 

sociais e o bem comum, assim como anteriormente o fez o Código de Defesa do Consumidor, 

em seu art. 7º e também conforme dispõem os arts. 4º e 5º da Lei de Introdução ao Código 

Civil402”. 

                                                 
400 César Fiúza, Direito..., cit., p. 246. 
401 Gilbert R. L. Florêncio, Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, In: 
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.) e CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu (Coord.), Barueri, SP: 
Manole, 2008, p. 137. 
402 A denominação da “Lei de Introdução ao Código Civil” foi alterada para “Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro”, pela Lei 12.376, de 30 de dezembro de 2010. 



 

174

 

Entendimento análogo se observa na obra de Roberto Senise Lisboa403, para quem, 

“por exceção, poderá o julgador, conforme as circunstâncias do caso, reconhecer o estado de 

perigo quando a pessoa a ser salva não integra a família do declarante”. 

 

De grande contribuição nesse ponto do estudo é a investigação do entendimento 

jurisprudencial acerca da aplicação do estado de perigo, razão pela qual procedemos à análise 

de julgados sobre a matéria. 

 

Tal pesquisa documental foi delimitada por algumas premissas, pelo que averiguamos 

apenas decisões: a) proferidas na segunda instância da justiça estadual de todas as regiões do 

País, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça; b) afetas à seara cível; c) que se referem 

expressamente ao termo técnico “estado de perigo”, tendo dito instituto como ponto central da 

demanda; d) que reconheceram a necessidade de aplicação do estado de perigo no caso 

concreto; e) prolatadas a partir de 10 de janeiro de 2003 (período de vigência do atual Código 

Civil); f) disponibilizadas via internet. 

 

Seguindo os aludidos parâmetros, pudemos concluir, pela análise das amostras 

encontradas404, que a maioria dos casos em que se aplica o estado de perigo está ligada aos 

contratos médicos e hospitalares. 

                                                 
403 Roberto Senise Lisboa, Manual de direito civil: teoria geral do direito civil, 6 ed., São Paulo: Saraiva, v. 1, 
2010, p. 462. 
404 “OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TERMO DE 
RESPONSABILIDADE. ESTADO DE PERIGO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM FACE DO AUTOR. 
REFORMA PARCIAL DO JULGADO. 1- A sentença julgou procedente o pedido em face do primeiro réu, 
plano de saúde, condenando-o a cobrir as despesas necessárias à implantação de stent no segurado, não havendo 
recurso contra este capítulo da sentença. 2 - Hospital particular que efetuou cobranças ao autor em razão da 
negativa de custeio pelo plano de saúde. Termo de responsabilidade assinado pela esposa e filho do autor. 
Cirurgia realizada em caráter de urgência. Vício do consentimento. Estado de perigo. Precedentes. Declaração de 
inexistência do débito em face do autor. Cobranças que devem ser direcionadas ao plano de saúde, pelas vias 
próprias. – DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO” (TJRJ, Apelação 0114785-
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Por outro lado, os referidos acórdãos seguem um mesmo paradigma na sua 

fundamentação: consideram, para a caracterização do estado de perigo, que o dano a se evitar 

por meio da assunção da obrigação excessivamente onerosa está ligado à pessoa do próprio 

declarante, de pessoa da sua família ou vinculada a ele por algum laço de afetividade. 

 

                                                                                                                                                         
60.2006.8.19.0001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, J. 26.08.2010). “A assinatura pelo réu 
de Termo de Responsabilidade, estando este em expressa coação da aflição de um urgente atendimento 
hospitalar para sua companheira, invalida o referido Termo, isentando o réu da responsabilidade pelo pagamento 
das despesas pelos quais se obrigou naquela situação” (TJMG, Processo 1.0024.05.646017-3/001(1), Rel. Des. 
Lucas Pereira, P. 27.07.2006). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – SENTENÇA 
QUE JULGOU INEXIGÍVEL O DÉBITO POR ENTENDER QUE EXISTIU ESTADO DE PERIGO - VÍCIO 
DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – DECLARAÇÕES QUE INDICAM QUE A APELADA ESTAVA 
EM ESTADO DE PERIGO QUANDO FIRMOU O CONTRATO PARA TRATAMENTO PARTICULAR DE 
SAÚDE DA SOGRA – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FATOS NARRADOS PELA APELADA – 
ONEROSIDADE EXCESSIVA EXISTENTE – ESTADO DE PERIGO CONFIGURADO – 
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CUSTO DO HOSPITAL – DESPESAS MÉDICO- 
HOSPITALARES INEXIGÍVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO” (TJPR, Apelação 
Cível 0692355-7, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Clayton Camargo, J. 02.03.2011). “Configurando-se o estado de 
perigo na internação de amiga, beneficiária de plano de saúde e com quadro de abdome agudo, o termo de 
responsabilidade não vincula a acompanhante que o assinou. Mantém-se, por isso, o decreto de improcedência 
da demanda ajuizada pela entidade hospitalar” (TJSP, Apelação 0179252-42.2009.8.26.0100, 28ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. Celso Pimentel, J. 01.03.2011). “APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS. ACIDENTE TRAUMÁTICO EM DEDO POLEGAR. NECESSIDADE DE 
IMEDIATA CIRURGIA. REALIZAÇÃO SOB PENA DE PERDA DO MEMBRO. IMPOSIÇÃO AO 
APELADO, RESPONSÁVEL PELO PACIENTE, DA ASSINATURA DE CONTRATO EXCESSIVAMENTE 
ONEROSO. ESTADO DE PERIGO CONFIGURADO. ART. 156 DO CC. FATO DO PACIENTE SER 
AMIGO DO APELADO QUE NÃO DESCARACTERIZA O VÍCIO DO CONSENTIMENTO. HOSPITAL 
ADEMAIS, VINCULADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) QUE COBRIA AS DESPESAS NO 
CASO. INFORMAÇÃO NÃO PASSADA AO APELADO. DEVER DE INFORMAÇÃO E VERACIDADE 
VIOLADOS. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO CORRETAMENTE 
DECLARADA NA SENTENÇA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. APELO DESPROVIDO” (TJPR, 
Apelação Cível 0665364-9, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Augusto Lopes Cortes, J. 06.10.2010). Sobre o tema, 
vide também: STJ, REsp 918.392/RN, 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.03.2008; TJSC, Apelação cível 
02.000930-0, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, J. 13.02.2003; TJMG, Processo 1.0024.04.507713-
8/001(1), Rel. Des. Otávio portes, p. 01.06.2007; TJMG, Processo 1.0702.05.255999-5/001(1), Rel. Des. Duarte 
de Paula, P. 12.05.2007; TJMG, Processo 2.0000.00.490803-6/000(1), Rel. Des. Saldanha da Fonseca, P. 
11.02.2006; TJMG, Processo 2.0000.00.507333-2/000(1), Rel. Des. Irmar Ferreira Campos, P. 22.09.2005; 
TJMG, Processo 2.0000.00.436454-9/000(1), Rel. Des. José Flávio de Almeida, P. 17.11.2004; TJMG, Processo 
2.0000.00.507921-2/000(1) , Rel Des. Pereira da Silva, P. 08.10.2005; TJSP, Apelação Cível 0039760-
32.2005.8.26.0114, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel Des. José Joaquim dos Santos, J. 24.05.2011; TJSP, 
Apelação 0027103-32.2006.8.26.0564, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, J. 16.03.2011; 
TJSP, Apelação 9117970-24.2007.8.26.0000, 22ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Campos Mello, J. 
31.01.2011; TJRJ, Apelação 0268996-83.2008.8.19.0001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto de Abreu e Silva, 
J. 31.08.2010; TJRJ, Embargos infringentes 0084321-53.2006.8.19.0001, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Ines da 
Trindade, J. 01.12.2010; TJMS, Apelação Cível 2005.007824-2, 3ª T., Rel. Des. Hamilton Carli, J. 04.07.2005; 
TJMS, Apelação Cível 2007.014234-7, 3ª T., Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay, J. 10.09.2007; TJPR, Apelação 
Cível 0587212-2, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Eraclés Messias, J. 30.09.2009; TJRS, Apelação Cível 
70027945120, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, J. 07.05.2009; TJRS, Apelação Cível 
70027002310, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda, J. 26.03.2009; TJPB, Processo 
20020060296346001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Genesio Gomes Pereira Filho, j. 27.01.2009; TJPB, Processo 
07320060051429001, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Ribeiro Nobrega, j. 22.04.2008. 
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Acreditamos, todavia, que a aplicação do instituto do estado de perigo extravasa, e 

muito, os limites impostos pelo art. 156, do Código Civil, bem como a interpretação que vem 

sendo dada pela doutrina e pela jurisprudência a tal dispositivo legal. 

 

A defesa dos seus entes queridos e daqueles que lhe são caros, obviamente, é postura 

louvável que demonstra higidez moral e nobreza de caráter, razão pela qual é chancelada pelo 

direito pátrio, que expressamente salvaguarda quem age em tal desiderato. 

 

Contudo, mostra-se ainda muito mais impressionante e digno de aplausos esse mesmo 

ato quando motivado pela simples compreensão da ideia de solidariedade entre os indivíduos. 

As ações praticadas sob a égide de tal sentimento devem, incontestavelmente, encontrar 

amparo da ordem jurídica. 

 

É absolutamente plausível e socialmente recomendável que, diante do perigo 

suportado por um ser humano, aquele completo estranho que acredite estar em condições de 

oferecer-lhe ajuda se sensibilize com a situação e procure agir na proteção desse indivíduo ao 

invés de apenas se mostrar apático e omisso em relação ao problema do próximo, sendo que, 

nessas hipóteses, a legislação não pode desfavorecer e até mesmo inibir tamanho ato de 

bravura.  

 

Não seria justo que, por exemplo, prestando socorro a um desconhecido, vítima de 

grave acidente de trânsito do qual não participou, conduzindo-o ao hospital mais próximo, o 

ato de solidariedade, e até mesmo de heroísmo, fosse apenado com a responsabilidade pelo 

pagamento de pesadas somas oriundas de assinatura de contrato de prestação de serviços 
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médicos e hospitalares. Considerar a validade desses pactos, aliás, seria um desestímulo à 

prestação de auxílio nessas situações. 

 

Primeiramente, faz-se mister ressaltar que o problema investigado não se soluciona no 

campo da interpretação, a qual se limita a esclarecer o sentido verdadeiro e alcance da norma, 

reproduzindo, em termos diversos, o pensamento já contido nela. Nesse objetivo, existem 

várias técnicas interpretativas, como a gramatical, a lógica, a sistemática, a histórica, a 

sociológica ou teleológica, todas complementares, não se excluindo reciprocamente405. 

 

Por mais que nos propuséssemos a encontrar, pela atividade interpretativa, a real 

amplitude do termo “terceiro”, não há, por tal via, como suplantar a franca desigualdade 

estabelecida pelo legislador pátrio entre este e o familiar do declarante, na matéria ora 

analisada. 

 

No nosso entendimento, o citado art. 156, do Código Civil, na forma como prevista, 

por não abarcar as questões ora apresentadas, gera uma lacuna, que impõe ao caso um 

procedimento diferenciado de análise e aplicação da norma, o qual será devidamente 

elucidado no ponto seguinte. 

 

 

 

 

5.3. NOVA DIRETRIZ APONTADA PELA VIA DA 

SOLIDARIEDADE 

                                                 
405 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 276-278. 
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Conforme a análise procedida no tópico anterior acerca do art. 156, caput e parágrafo 

único, do Código Civil, restou evidente que, na situação legislativa atual sobre o tema, cabe 

ao aplicador do direito, excepcionalmente, com base no seu entendimento, estender a figura 

do estado de perigo aos casos nos quais, não sendo hipótese de lesão ao próprio declarante, 

este vise proteger pessoa estranha a sua própria família.  

 

Por seu turno, a doutrina pesquisada no mesmo item, visando subsidiar a tarefa do 

julgador, tenta definir quem seriam os terceiros mencionados no parágrafo único, do art. 156, 

do Código Civil, partindo do princípio de que apenas um laço familiar ou afetivo entre o 

declarante e aquele que se encontra em perigo perfaz-se em razão suficiente para motivar e 

justificar a assunção da obrigação excessivamente onerosa no intuito de proteger este. 

 

A jurisprudência, por sua vez, não foge desse entendimento, pressupondo não haver 

interesse na celebração de negócio excessivamente oneroso no intuito exclusivo de salvar uma 

pessoa que seja absolutamente estranha ao declarante ou que com este não possua laços 

afetivos.  

 

Particularmente, entendemos que o instituto do estado de perigo, na forma como 

prevista da legislação pátria, origina uma grave lacuna, por não englobar mesmo a ameaça 

dirigida a pessoas absolutamente desconhecidas do declarante, ou que com ela não possuam 

vínculo afetivo, diferenciando o simples terceiro do familiar, em dissonância com o princípio 

da dignidade humana e da solidariedade, ideias fundamentais para a construção de uma 

sociedade mais equilibrada e saudável. 
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Note-se que a questão da lacuna aqui vai além da zona cinzenta que cerca o termo 

terceiro previsto no citado art. 156, do Código Civil, tornando incerta tal definição. A 

incompletude está ligada também ao fato de que houve um tratamento diferenciado, por parte 

do legislador, para os casos relativos aos familiares do declarante no estado de perigo e o 

mencionado terceiro. 

 

O problema das lacunas se mostra em dois aspectos. O primeiro se caracteriza pela 

própria discussão acerca da possibilidade da existência das lacunas; o segundo implica, 

admitida a existência das lacunas, apontar a maneira como estas devem ser preenchidas, ou 

seja, no procedimento de integração406. 

 

Verificam-se duas principais concepções antitéticas sobre o tema: a que não reconhece 

a existência de lacunas, por defender que o sistema jurídico407 é um todo orgânico suficiente 

na disciplina de todos os comportamentos humanos, e a que admite a existência das lacunas, 

com base na crença de que os ordenamentos não podem prever todas as situações de fato que 

se encontram em constante evolução. O entendimento acerca da lacuna se mostra, assim, 

absolutamente relacionado com a concepção do sistema jurídico adotada408. 

 

                                                 
406 Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, 5 ed., 2. reimpr., 
São Paulo: Atlas, 2007, p. 219. 
407 Ao definir sistema jurídico, Maria Helena Diniz (As lacunas..., cit., pp. 25-26) afirma que “‘sistema’ significa 
nexo, uma reunião de coisas ou conjunto de elementos, e método, um instrumento de análise. De forma que o 
sistema não é uma realidade nem uma coisa objetiva; é o aparelho teórico mediante o qual se pode estudar a 
realidade. É, por outras palavras, o modo de ver, de ordenar, logicamente, a realidade, que, por sua vez, não é 
sistemática. (...) Do exposto pode-se concluir que o direito não é um sistema jurídico, mas uma realidade que 
pode ser estudada de modo sistemático pela Ciência do Direito. É indubitável que a tarefa mais importante do 
jurista consiste em apresentar o direito sob uma forma ordenada ou ‘sistemática’, para facilitar o seu 
conhecimento, bem como seu manejo por parte dos indivíduos que estão submetidos a ele, especialmente pelos 
que o aplicam”. 
408 Maria Helena Diniz, As lacunas do direito, 7 ed. atual., São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 23 e 27. Tércio 
Sampaio Ferraz Jr., Introdução..., cit., p. 220. 
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Para aqueles que defendem um sistema normativo como um todo fechado e completo, 

no qual o campo da experiência está delimitado por um conjunto de casos e condutas, o 

problema analisado se mostra solucionado de forma negativa, pela regra “tudo o que não está 

juridicamente proibido, está permitido”, a supostamente garantir sempre uma resposta no 

sistema409. 

 

Se, entretanto, o direito for visualizado como uma realidade complexa, cuja 

sistematização assume caráter aberto e incompleto, nas dimensões normativa, fática e 

axiológica, torna-se inevitável a conclusão sobre a existência de uma desordem, uma 

descontinuidade, apresentando um ‘vazio’, uma lacuna, por não se encontrar soluções 

expressas para todos os casos410. 

 

Conforme ensina Karl Engisch411, “uma lacuna é uma incompletude insatisfatória no 

seio de um todo. Aplicado ao Direito, o conceito de lacuna significa que se trata de uma 

incompletude insatisfatória no seio de um todo jurídico. (...) As lacunas são deficiências do 

Direito positivo (do Direito legislado ou do Direito consuetudinário), apreensíveis como faltas 

ou falhas de conteúdo de regulamentação jurídica para determinadas situações de fato em que 

é de esperar essa regulamentação e em que tais falhas postulam e admitem a sua remoção 

através duma decisão judicial jurídico-integradora. As lacunas aparecem, portanto, quando 

nem a lei nem o Direito consuetudinário nos dão uma resposta imediata a uma questão 

jurídica”. 

 

                                                 
409 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 27-28. Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução..., cit., p. 220. 
410 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 27-28. Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução..., cit., p. 220. 
411 Karl Engisch, Introdução ao pensamento jurídico, Trad. J. Baptista Machado, 8 ed., Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2001, pp. 276 e 279. 
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Na classificação de Maria Helena Diniz412, a qual adotamos, é possível se identificar 

três espécies de lacuna, quais sejam, a) a normativa, na ausência de norma para a resolução do 

caso; b) a ontológica, quando, havendo norma, esta não corresponda aos fatos sociais; c) a 

axiológica, na falta de norma justa, ou seja, se da aplicação da norma resulte uma solução 

insatisfatória ou injusta. 

 

Há referência, ainda, na obra da citada autora413, às lacunas de conflito ou antinomias 

reais, que se observam na existência de várias soluções incompatíveis para a aplicação de 

determinada norma, deixando o julgador numa situação insustentável, porque não há solução 

normativa cabível ou porque não há uma solução unívoca. Trata-se, em verdade, de caso de 

conflito de normas. 

 

No estudo ora empreendido, interessa-nos, particularmente, a espécie das lacunas 

axiológicas, a qual acreditamos estar presente no instituto do estado de perigo na roupagem 

conferida pelo legislador pátrio. 

 

Parece-nos indubitável que, se considerado na maneira disposta no art. 156, do Código 

Civil, o estado de perigo deixará de abarcar situações as quais nele deveriam estar 

enquadradas – como a do declarante desprendido e solidário, ao agir na proteção da 

integridade de alguém com quem não tem laços afetivos, mas merecedor de auxílio, na 

qualidade de ser humano –, provocando, dessa forma, um resultado injusto para a aplicação da 

norma.  

 

                                                 
412 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., p. 95. 
413 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., p. 279. 
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Uma vez identificada a lacuna axiológica referente ao instituto do estado de perigo na 

forma disciplinada pelo Código Civil, cabe-nos apontar o caminho para o preenchimento de 

tal vazio, produzindo uma aplicação jurídica adequada para a norma em tela. Trata-se de 

procedimento de integração da norma. 

 

Neste ponto, cabe frisar a diferenciação entre as figuras da interpretação, da integração 

e da aplicação da norma. A aplicação da norma se dá em decorrência da competência de um 

órgão ou autoridade, que impõe uma diretriz de direito num caso concreto. Antes de aplicar o 

direito, contudo, o órgão ou autoridade precisa interpretá-lo, ou seja, proceder à escolha, de 

natureza axiológica, de vários sentidos possíveis para a norma. Mas, se a norma apresenta 

lacuna, o processo de interpretação não é suficiente para preencher tal vazio, fazendo-se 

necessário o uso da integração414. 

 

Repise-se que o problema investigado não se soluciona no campo da interpretação da 

norma, por se tratar de caso de lacuna. Sendo a interpretação suficiente para responder a uma 

questão jurídica, não se mostra correto, tecnicamente, considerá-la hipótese de lacuna415. 

 

O procedimento de integração contém ferramentas utilizadas tanto na constatação 

quanto no próprio preenchimento da lacuna, os quais, embora correlatos, são independentes, 

podendo haver situação na qual, após a constatação, seja vedado o preenchimento, como as 

lacunas em matéria penal, cujo preenchimento cabe exclusivamente ao Poder Legislativo416. 

 

                                                 
414 Miguel Reale, Lições..., cit., pp. 295-296. 
415 Karl Engisch, Introdução..., cit., p. 280. 
416 Tércio Sampaio Ferraz Jr., Introdução..., cit., p. 314. 



 

183

Os mecanismos da integração das lacunas se encontram previstos na Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro417, a qual estabelece, em seu art. 4º, que, “quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 

direito”; e em seu art. 5º, que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum”. Trata-se, assim, da analogia, dos costumes, dos 

princípios gerais do direito, e da equidade, a serem utilizados nessa ordem no procedimento 

de integração418. 

 

Cabe ao aplicador do direito, ante uma questão dúbia, indagar acerca da existência de 

disposição geral expressa e precisa sobre o tema; caso negativo, o técnico recorrerá aos 

preceitos sobre casos similares; se ainda assim não encontrar solução, irá até os costumes; na 

ausência destes, direcionará a busca para os princípios gerais; e, finalmente, não logrando 

êxito na utilização de tais instrumentos, far-se-á necessário o recurso à equidade419. 

 

Sobre a analogia, pode-se dizer atender esta ao princípio de que o direito é um sistema 

de fins, pelo que se estende a um caso não contemplado pelo legislador a disposição aplicável 

a outro circundado por razões semelhantes, sem se criar, todavia, direito novo. Assim, 

pressupõe-se que, havendo identidade de razão jurídica, aplique-se a mesma disposição aos 

casos análogos420. 

 

                                                 
417 A denominação da “Lei de Introdução ao Código Civil” foi alterada para “Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro”, pela Lei 12.376, de 30 de dezembro de 2010. 
418 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 134- 135. Conforme lembra Tércio Sampaio Ferraz Jr. 
(Introdução..., cit., p. 314), “não podemos esquecer que os diversos ordenamentos jurídicos nacionais enfrentam 
a integração de modo diferente, havendo os que expressamente determinam quais os instrumentos, como é o 
caso do brasileiro, mas havendo também os que são omissos a esse respeito, gerando uma espécie de lacuna de 
segundo grau por falta de norma sobre o modo de preenchimento, como é o caso do ordenamento alemão”. 
419 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 134 e 212. 
420 Miguel Reale, Lições..., cit., pp. 296-297. Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 177-178 e 180. 
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Não se deve confundir analogia e interpretação extensiva. Esta, admitindo que a norma 

abrange certos fatos-tipos implicitamente dentro do espírito da lei (ratio legis), não pode ser 

considerada ferramenta de integração, pois parte do princípio de que a norma possui um cerne 

significativo e uma zona de penumbra, dentro dos quais sua aplicação consiste em mera 

interpretação; naquela, é preciso ir além do texto legislativo, pois este não existe 

especificamente para o caso analisado, ou seja, funciona além dos limites da zona de 

penumbra, razão pela qual se liga ao processo de integração421. 

 

O costume é uma norma que se torna exigível por ser derivada de longa prática 

uniforme numa sociedade, notando-se a geral e constante repetição de dado comportamento 

sob a convicção de corresponder a sua obrigatoriedade a uma necessidade jurídica422. 

 

Já os princípios gerais do direito são elementos normativos aplicáveis em casos 

concretos problemáticos, independentemente de restarem positivados, ou não, em normas, não 

sendo, portanto, meras máximas ou regras heurísticas. Possuem caráter geral, mas procedem 

de uma estimação objetiva, ética e social423. 

 

Acerca da equidade, pode-se dizer que trata de expressão que não é unívoca, e como 

não se aplica a uma só realidade, cada autor profere no caso a conceituação relacionada às 

suas concepções jurídico-filosóficas424. 

 

A equidade desempenha importante função na interpretação das normas (embora essa 

não seja sua única função), orientando o intérprete em duas direções: o predomínio da 

                                                 
421 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 177-178 e 180. 
422 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., p. 197. 
423 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., p. 233. 
424 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., p. 242. 
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finalidade da lei sobre sua letra, em conformidade com os dados faticossociais envolvidos; ou 

a preferência da interpretação mais benigna e humana entre as várias possíveis a respeito de 

uma norma425. 

 

Aplicando tais critérios ao tema em estudo, pode-se concluir não existir disposição 

legal análoga à ora ventilada que possa ser utilizada na integração da lacuna axiológica em 

comento. A norma que mais se aproxima ao caso investigado é o art. 151, do Código Civil, 

acerca da coação. 

 

Pelo referido art. 151, do citado Codex, “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”. 

 

Todavia, observa-se na norma referente à coação a mesma deficiência relatada no 

estado de perigo, ou seja, o caso de extensão a pessoas estranhas à família dependerá da 

análise do juiz na situação concreta. Descarta-se, assim, a opção pela analogia no 

procedimento de integração de lacuna axiológica em questão. 

 

Seguindo os passos indicados pela doutrina para o preenchimento das lacunas, cabe-

nos analisar a existência de costume que solucione o problema da incompletude instalada no 

instituto do estado de perigo, na forma como expomos retro. Contudo, também nesse campo 

                                                 
425 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., p. 256. 
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não encontramos subsídios para o esclarecimento do problema detectado em sede de estado de 

perigo. 

 

Na nossa opinião, já evidente nesta altura do trabalho, é nos princípios gerais do 

direito, nos quais enquadramos o da solidariedade, sobre o qual já discorremos anteriormente, 

que se encontra a saída para a questão da lacuna axiológica presente no art. 156, do Código 

Civil, acerca do estado de perigo. 

 

Nessa oportunidade, cabe registrar que, sobre o fundamento da censura do 

ordenamento jurídico ao negócio celebrado em estado de perigo, há quem afirme não se 

atender, nestes casos, à função econômico-social do contrato, à boa-fé objetiva e à dignidade 

da pessoa humana426.  

 

De fato, não se pode negar a grande influência que a dignidade da pessoa humana, a 

boa-fé objetiva e a função social do contrato exercem não apenas no campo do estado de 

perigo, mas em todo o campo da teoria dos vícios do consentimento. 

 

Destarte, esses importantíssimos princípios não se mostram suficientes para lastrear o 

alargamento no âmbito do estado de perigo defendido no presente trabalho. Isso é assim 

porque nenhum prevê uma postura positiva de ajuda de um indivíduo em ralação ao próximo, 

independentemente de qualquer relação contratual ou afetiva existente entre ambos. 

 

Não se pode deixar de constatar que o art. 156 do Código Civil, acerca do estado de 

perigo, na forma como atualmente regulamentado, está de acordo com os princípios de ordem 
                                                 
426 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil comentado e legislação extravagante, 7. ed. 
rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 359. Teresa Ancona Lopez, O estado..., 
cit., p. 56. Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., p. 108. 
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contratual, como boa-fé objetiva e função social dos contratos, uma vez que se reprime a 

conduta abusiva entre as partes do negócio (boa-fé objetiva) e se impede que o negócio se 

desvie do papel para o qual surgiu socialmente (função social dos contratos). 

 

O que está ausente na regulamentação do estado de perigo, na forma prevista pelo art. 

156 do Código Civil, é a referência à solidariedade, no seu sentido maior, que abrange não 

apenas o amparo àqueles que conhecemos e amamos, mas ao ser humano enquanto espécie, 

indistintamente. 

 

Se aplicarmos o princípio da solidariedade na integração da lacuna axiológica contida 

no citado art. 156, do Código Civil, obteremos um resultado muito mais amplo do que se 

verifica atualmente, para englobar a proteção a qualquer terceiro em perigo, o que se mostra 

em maior consonância com os ideais de uma sociedade justa, saudável e equilibrada. 

 

O negócio excessivamente oneroso celebrado no único intuito de salvar a si próprio ou 

a qualquer terceiro de perigo iminente e grave, de conhecimento da parte contrária, deve ser 

anulado com base no vício do estado de perigo, pois, dessa forma, prestigia-se aquele que se 

sensibilize com a situação do próximo e procure agir na proteção desse indivíduo ao invés de 

apenas se mostrar apático e omisso em relação ao problema. 

 

Nessa linha de pensamento, vale citar o pensamento de Jhering427, para quem, “quando 

mil homens têm de dar combate, o desaparecimento de um só pode passar despercebido; mas 

quando cem dentre eles abandonam a bandeira, a posição daqueles que ficam fiéis torna-se 

cada vez mais crítica; todo o peso da luta recai sobre eles exclusivamente. (...) Em matéria de 

                                                 
427 Rudolf Von Ihering, A luta..., cit., p. 45. 
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direito privado há igualmente uma luta contra a injustiça, uma luta comum a toda a nação na 

qual todos devem ficar firmemente unidos. Aqui igualmente aquele que foge comete uma 

traição contra a causa comum, porque aumenta a força do inimigo, fazendo-lhe aumentar a 

sua segurança e a sua audácia” 428. 

 

Sobre o processo de integração referente ao estado de perigo, cabe ressalvar, por um 

lado, que o legislador não é capaz de prever todos os fatos que surgem das relações sociais e, 

por outro lado, a jurisdição, ao preencher a lacuna no caso concreto, não tem o condão de 

instaurar uma completude no sistema como um todo, ou seja, garantir que todo 

comportamento possível tenha um status deôntico. Assim, pode-se concluir que o direito será 

sempre lacunoso, perfazendo-se a lacuna num problema inerente ao próprio sistema429. 

 

Todavia, pelo próprio dinamismo do direito ele é, concomitantemente, lacunoso e sem 

lacunas, pois supre seus espaços vazios, autointegrando-se, pelo processo constante de 

                                                 
428 Matt Ridley (As origens da virtude: um estudo biológico da solidariedade, trad. Berilo Vargas, Rio de 
Janeiro: Record, 2000, p. 281), em obra em que propõe uma análise biológica da solidariedade, entende que tal 
virtude é o traço distintivo da própria espécie humana, ao afirmar que “nossas mentes foram formadas por genes 
egoístas, mas para serem sociais, fidedignas e cooperadoras. (...) Os seres humanos têm instintos sociais. Vêm ao 
mundo equipados com predisposição para aprender a cooperar, a distinguir o fidedigno do traiçoeiro, a procurar 
ser leais, a conquistar boa reputação, a trocar produtos e informações e a dividir o trabalho. Nisso, estamos 
sozinhos. Espécie alguma avançou tanto em sua caminhada evolutiva, pois nenhuma outra construiu uma 
sociedade tão integrada, à exceção dos parentes dentro de uma grande família, como a colônia de formigas. 
Devemos nosso sucesso como espécie aos instintos sociais que possuímos; eles nos permitiriam colher 
benefícios inimagináveis da divisão de trabalho, para nossos senhores – os genes. São eles os responsáveis pela 
rápida expansão do nosso cérebro nos últimos dois milhões de anos e, consequentemente, por nossa criatividade. 
A sociedade e a mente humana evoluíram juntas, uma reforçando tendências da outra. Longe de ser uma 
característica universal da vida animal, como Kroporkin acreditava, a tendência a cooperar é a marca de 
qualidade e legitimidade do ser humano, aquilo que nos distingue de outros animais”. Em sentido contrário, 
destacando a tendência humana ao egoísmo, Ives Gandra da Silva Martins (Introdução: as contradições do 
homem, In: SOUZA, Carlos Aurélio Mota de e CAVALCANTI, Thais Novaes (coords.), Princípios humanistas 
constitucionais: reflexões sobre o humanismo do Século XXI, São Paulo: Letras Jurídicas, pp. 27-40, 2010, p. 38) 
acredita que “o grande desafio do século, pois, não está nas grandes conquistas tecnológicas, mas em como 
vencer a tendência ao egoísmo, sabendo o ser humano superá-lo para começar a servir. O altruísmo criador é o 
melhor antídoto contra o destruidor egoísmo”. Nessa linha, J. J. Calmon de Passos (Direito à solidariedade, In: 
LEÂo, Adroaldo e PAMPLONA FILHO, Rodolfo (coords.). Direitos constitucionalizados. Rio de Janeiro: 
Forense, pp. 231-238, 2005, p. 238) afirma que “a verdadeira solidariedade, a que tem matriz humanista e 
compromissos éticos, essa verdadeira solidariedade será fruto de uma vitória do homem sobre si mesmo. Exigirá 
um novo paradigma, uma nova visão de mundo e uma nova ideologia”.  
429 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 105 e 108-109. 
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aplicação e criação de normas pelo legislativo e pelo judiciário. O sistema mostra-se, nessa 

perspectiva, não completo, mas completável430. 

 

Dessa forma, pode-se entender que a colmatação da lacuna afeta o estado de perigo 

num determinado caso concreto, pelo Poder Judiciário, embora seja via necessária e salutar 

para a perpetuação do valor justiça e para o reconhecimento e estímulo da solidariedade, não 

tem o poder de suprir a lacuna em tal instituto de forma permanente, por não conferir um 

status deôntico ao comportamento. 

 

Já a atividade legislativa direcionada à alteração do art. 156, do Código Civil, referente 

ao tema seria um grande passo nesse desiderato. Todavia, assim procedendo, o legislador não 

estaria livre de criar novos conflitos e novas lacunas, tendo em vista a limitação natural 

inerente ao Poder Legislativo quanto à previsão exata e exauriente das condutas humanas. 

 

Expostas as críticas ao estado de perigo na formatação que recebeu do legislador 

pátrio, podemos, neste momento, conceituar tal instituto como o vício de consentimento que 

permeia uma declaração de vontade emitida por declarante de boa-fé, unicamente no intuito 

de salvar a si próprio ou qualquer terceiro de perigo atual ou iminente de grave dano de 

conhecimento do declaratário, assumindo, para tanto, obrigação excessivamente onerosa. 

 

Obviamente, os casos de má-fé do declarante não devem ser protegidos pela figura do 

vício em questão. Essa má-fé se configuraria quando, por exemplo, o declarante atravessou 

com a vítima grande distância para que pudesse interná-la no melhor hospital da localidade, 

dispensando, pelo caminho, outras opções de atendimento médico, para, após isso, alegar a 

                                                 
430 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 115-116. 
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anulabilidade do contrato assinado com aquele que prestou o atendimento, com lastro no 

estado de perigo. Nessa hipótese, se o declarante estivesse de fato abalado emocionalmente e 

temesse pela saúde da vítima, recorreria à opção de socorro mais próxima. 

 

Cumpre salientar que a boa-fé resta disciplinada em suas formas subjetiva e objetiva 

no ordenamento jurídico pátrio. A boa-fé subjetiva, ligada ao campo da hermenêutica, 

envolve conteúdo psicológico, confundindo-se com o instituto da lealdade e fundamentada na 

própria consciência do indivíduo. Já pelo princípio da boa-fé objetiva, as partes devem se 

auxiliar mutuamente tanto na celebração quanto na execução do contrato, comportando-se 

com lealdade, honestidade e confiança. Daí se conclui que a boa-fé objetiva tem uma função 

negativa, visando impedir a ocorrência de comportamentos desleais (obrigação de lealdade); 

bem como uma função positiva, objetivando promover a cooperação entre as partes 

(obrigação de cooperação)431. 

 

Na prática, a boa-fé objetiva se observa quando as partes se esforçam em esclarecer 

todos os fatos relevantes atinentes à contratação, procurando equilibrar realmente as 

prestações, expressando-se com clareza, preservando os segredos profissionais, mesmo após a 

extinção do contrato, e agindo de forma a evitar o enriquecimento indevido de uma das 

partes432. 

 

Essa conscientização a respeito da necessidade de se observar a boa-fé objetiva nos 

contratos é essencial para o comércio, pois, de outro modo, não seria possível a realização de 

muitos negócios modernos, revestidos de grande informalidade, a exemplo das transferências 

                                                 
431 Larissa Maria de Moraes Leal, Boa-fé contratual, In: LÔBO, Paulo Luiz Netto; LYRA JÚNIOR, Eduardo 
Messias Gonçalves de (Coords.), A teoria do contrato e o novo Código Civil, Recife: Nossa Livraria, 2003, p. 
28. Luiz Roldão de Freitas Gomes, Contrato, Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 50. 
432 Álvaro Villaça Azevedo, Teoria geral dos contratos típicos e atípicos, São Paulo: Atlas, 2002, pp. 26-27. 
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de grandes somas em dinheiro via telefone; das operações da bolsa de valores, que se fecham 

mediante simples gestos com a mão ou com a cabeça etc433. 

 

Além disso, sem essa lealdade e confiança exigidas através da boa-fé objetiva 

enquanto fundamento das relações humanas, não seria viável uma convivência pacífica e 

próspera, pois preponderaria a discórdia e viveriam os homens em permanente estado de 

guerra434. 

 

Voltando, neste ponto, aos elementos do estado de perigo, tendo em vista a opção pela 

ampliação do conceito de tal vício sob o signo do princípio da solidariedade, mostra-se 

coerente uma nova enumeração desses elementos, diversa da doutrina anteriormente 

apresentada, qual seja, a) elementos objetivos: dano iminente e grave; nexo de causalidade 

entre a declaração e o perigo; risco para o próprio declarante ou qualquer terceiro; assunção 

de obrigação excessivamente onerosa; b) elemento subjetivo: conhecimento do perigo pela 

parte contrária. 

 

No tocante à distinção entre o estado de perigo e os institutos afins, a releitura ora 

realizada de dito defeito do negócio jurídico não implica nenhuma alteração nos traços que o 

diferenciam dos demais vícios do consentimento. Todavia, cabe aqui um paralelo em relação 

à coação. 

 

Ao tratar da coação, o art. 151, do Código Civil, determina, em seu caput, que “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” e, no 

                                                 
433 Atílio Aníbal Alterini, Contratos: teoría general, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999. p. 34. 
434 Karl Larenz, Derecho civil…, cit., pp. 58-59. 
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parágrafo único, que, “se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, 

com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação”. 

 

Uma vez que se observa na coação a mesma distinção entre familiares do declarante e 

terceiros criticada na regulamentação do estado de perigo, podemos considerar que há 

possibilidade da aplicação do mesmo raciocínio empreendido neste estudo acerca da 

incidência do princípio da solidariedade no caso de coação, matéria na qual não nos 

aprofundaremos, diante da delimitação temática proposta. 

 

Em arremate, quanto à questão dos efeitos do reconhecimento da existência do estado 

de perigo no negócio jurídico, como defendemos, no presente trabalho, estarem abrangidas 

nesse caso as declarações proferidas no intuito de proteção a um completo estranho, mais 

forte razão ainda nos leva a defender a anulação como mais adequada, enquanto consequência 

jurídica, do que a revisão do negócio. 

 

E, acerca dessa anulação, aderimos, também em razão da tese ora proposta, à doutrina 

que considera que os efeitos da anulação, nesses casos de vícios do consentimento, devem se 

operar ex tunc, ou seja, para que se apague qualquer efeito decorrente do negócio, desde a sua 

celebração, isso logicamente dentro das possibilidades físicas. 

 

Sustentando, na hipótese de estado de perigo, que a declaração deve implicar a 

anulação do negócio viciado e que esta anulação deve se observar ex tunc, acreditamos que o 

declarante que patrocina o salvamento de pessoa desconhecida estará mais protegido da 

responsabilidade por qualquer pagamento, o que melhor recompensa a sua atitude de 

solidariedade e estimula a proliferação de condutas similares na sociedade. 
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E não se diga que a solução ora apresentada contraria os ditames da proibição do 

enriquecimento sem causa, pois qualquer reclamação da parte contrária quanto ao valor que 

acredite lhe ser devido pelo serviço ou bem negociado poderá ser cobrado diretamente da 

pessoa beneficiada, ou dos seus herdeiros. Na nossa opinião, todavia, nenhuma postura de má-

fé deverá ser recompensada. 

 

Poder-se-ia questionar, ainda, neste ponto, se a releitura ora realizada, ao estender a 

aplicabilidade do estado de perigo, possibilitando a anulação de uma gama maior de negócios, 

não repercutiria em matéria de segurança jurídica. Acreditamos que não. 

 

Elucidativo sobre a matéria da segurança jurídica é o pensamento de Recaséns 

Siches435, para quem a sensação de segurança equivale à sensação de pisar um solo firme, ao 

tempo em que a impressão de insegurança equivale ao medo que falte o solo em que nos 

apoiamos ou o medo da queda. 

 

De fato, a segurança constitui um desejo arraigado na vida do homem, o qual sente 

terror ante a insegurança de sua existência, diante da imprevisibilidade e a incerteza a que está 

submetido, buscando, assim, ter um paradigma que lhe permita prever as consequências dos 

seus atos e programar seu futuro, fazendo opções, para que possa meditar sobre as 

responsabilidades que advirão do seu comportamento436. 

 

                                                 
435 Recaséns Siches, Nueva filosofía de la interpretación del derecho, 2. ed. ampl., México: Porruá, 1973, p. 301. 
436 Antonio-Enrique Pérez Luño, La seguridad jurídica, Barcelona: Ariel, 1991, p. 17. Celso Antônio Bandeira 
de Mello, Curso de direito administrativo, 15. ed. refundida, atual. e ampl., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 113. 
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Entretanto, é um erro entender a certeza e a segurança em termos absolutos 

basicamente por três razões: em primeiro lugar, em se tratando de vida humana, não há nem 

pode haver nada absoluto; em segundo lugar, a estrutura da vida humana é sempre bipolar, 

desenvolvendo-se, em cada um dos seus aspectos, entre polos extremos, opostos, como, por 

exemplo, solidão e companhia, individualidade e socialidade, segurança e transformação etc.; 

em terceiro lugar, a segurança, apesar de ser um valor funcional do direito, não é de modo 

algum o valor supremo de inspiração do direito, patamar este em que se encontram valores 

maiores, como a justiça, o bem-estar social e a dignidade da pessoa humana437. 

 

Não se pode perder de vista que, como o direito tem a dupla finalidade de garantir 

justiça e segurança, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre essas aspirações, sob 

pena de se criar um mundo justo, mas inviável, ou uma sociedade eficiente, mas injusta. Esse 

equilíbrio se atinge evitando-se o excesso de conservadorismo, que impede o 

desenvolvimento da sociedade, e o radicalismo destruidor, que não assegura a continuidade 

das instituições438. 

 

A ideia de segurança jurídica não pode ser usada para depreciar o alargamento do 

estado de perigo para englobar todos os casos em que o declarante vise à proteção de qualquer 

terceiro, lastreado no princípio da solidariedade, porque esta releitura traz em seu bojo a ideia 

de justiça, ideal máximo do direito. 

 

Não há dúvidas a respeito da importância da segurança jurídica para o ordenamento 

jurídico, fomentando a paz social. Mas, quando os interesses em jogo no caso concreto estão 

                                                 
437 Recaséns Siches, Nueva..., cit., p. 293. 
438 Arnoldo Wald, Direito civil: obrigações e contratos, 14 ed. rev., ampl. e atual, São Paulo: Saraiva, V. 2, 
2002, pp. 198-199.  
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relacionados a valores supremos, como a dignidade da pessoa humana e a solidariedade, dá-se 

primazia à justiça sobre a segurança jurídica, como ocorre no caso do estado de perigo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. O ESTADO DE PERIGO NOS CONTRATOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES 
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Ex ante, cabe esclarecer que a opção pela análise específica do estado de perigo nos 

contratos médicos e hospitalares se justifica diante da pesquisa jurisprudencial realizada neste 

trabalho, a qual apontou, em percentual assustador, para a grande ocorrência desse vício em 

tal espécie contratual439. 

 

A par dos exemplos clássicos de estado de perigo, pacificamente admitidos pela 

doutrina, alguns autores alertam para a possibilidade da ocorrência do aludido vício também 

nos casos de contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares, com o que 

concordamos em absoluto. 

 

O relacionamento entre médico e paciente é, fora de dúvida, de natureza sui generis, 

diante da importância social que alcança, por ser a preservação da saúde de interesse geral. 

Envolve, em regra, uma obrigação de meio, onde o profissional se propõe a utilizar todos os 

meios hábeis no tratamento humano, e não de resultado440.  

 

O tratamento médico, em si, engloba uma série de atividades, na busca da cura de 

alguém ou sua melhora, havendo casos de enfermidades irreversíveis e terminais, nas quais o 

papel do médico consiste em aliviar o sofrimento do paciente, bem como a melhora do seu 

estado geral, físico e psíquico441. 

 

A natureza contratual de tal vínculo é indubitável. Tal pacto pode abranger: a) o 

serviço médico, no qual o profissional, isoladamente ou em equipe, da saúde dedicará seus 

conhecimentos e técnicas a um cliente; b) a assistência médico-hospitalar, abrangendo o 
                                                 
439 Vide nota 403. 
440 Antônio Chaves, Responsabilidade civil do ato médico: ato médico – contrato de meios, In: Uma vida 
dedicada ao direito: Homenagem a Carlos Henrique de Carvalho – o editor dos juristas, São Paulo: RT, 1995, 
pp. 156-167. p. 156. 
441 Pilar Gómez Pavón, Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil, Barcelona: Bosch, 1997, p. 80. 
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serviço médico, a internação em hospital, clínica ou sanatório e fornecimento de alimentos. O 

contrato médico pode ser, ainda de natureza tácita, como quando socorre espontaneamente um 

acidentado numa rodovia442. 

 

Em alguns casos, pode haver um desdobramento, celebrando o paciente dois contratos 

diferentes, um com o médico, para o tratamento oportuno, e outro com a clínica ou o hospital 

para o alojamento e cuidados hospitalares acessórios ao tratamento médico, ou seja, atos 

paramédicos443. 

 

Os contratos médicos e hospitalares podem estar cobertos, ou não, por um seguro-

saúde. Mas o que se observa, hodiernamente, é que a figura do médico solitário perante seu 

paciente é rara, ante a evolução da medicina, a impulsionar, cada vez mais, a atuação em 

equipe444. 

 

Jean Penneau445 diferencia os contratos médico-hospitalares celebrados em 

estabelecimentos públicos e privados. Segundo o autor, “l’exercice en établissement public 

emprunte des modalités diverses qui confèrent une complexité certaine aux règles de 

compétence applicables (A) ; par ailleurs, dans toute la mesure où la compétence retenue est 

celle des jurisdictions administratives, les conditions de la responsabilité (B) et sa mise en 

oeuvre (C) sont soumises au particularisme du droit administratif. (...) Les cliniques 

accomplissent, à l’egard du patient une double fonction: une fonction hôtelière et une 

                                                 
442 Maria Helena Diniz, Tratado teórico e prático dos contratos, 6 ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, v. 
2, 2006, pp. 623 e 638. Antônio Chaves, Responsabilidade..., cit., p. 156. Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha, 
A responsabilidade civil decorrente do contrato de serviços médicos, Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp. 61-62. 
443 Cleonice Rodrigues Casarin da Rocha, A responsabilidade..., cit., pp. 61-62. 
444 Maria Helena Diniz, Tratado teórico e prático dos contratos, 6 ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Saraiva, v. 
2, 2006, pp. 623 e 638. 
445 Jean Penneau, La responsabilité du médecin, Paris: Dalloz, 1992, pp. 47 e 74. 
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fonction de soins. Il existe donc entre patients et cliniques un contrat, si l’on peut dire, à 

double volet : un contrat d’hôtelier (1º) et un contrat de soins (2º)”446. 

 

O vínculo trabalhista entre médico e hospital, contudo, não exclui a responsabilidade 

daquele perante o paciente nos casos de dolo e nos de culpa, ou seja, negligência, imprudência 

ou imperícia447. Caracteriza-se, assim, hipótese de responsabilidade subjetiva448. A 

responsabilidade do hospital, por sua vez, tem caráter objetivo, isto é, prescinde da análise do 

elemento culpa do agente, haja vista a configuração de relação de consumo, nos termos dos 

arts. 3º, §2º, e 14, do Código de Defesa do Consumidor449. 

                                                 
446 “O exercício em instituição pública empresta várias modalidades que conferem uma certa complexidade às 
regras de competência aplicáveis (A); por outro lado, em toda medida onde a competência retida é aquela das 
jurisdições administrativas, as condições da responsabilidade (B) e sua implementação (C) são submetidas ao 
particularismo do direito administrativo. (...) As clínicas executam, em relação ao paciente uma dupla função: 
uma função hoteleira e uma função de cuidado. Existe, portanto, entre pacientes e clínicas um contrato, por 
assim dizer, à dupla vertente: um contrato de hotelaria (1º) e um contrato de atendimento (2º)” (tradução livre).  
447 José Manuel Fernández Hierro, Sistema de responsabilidad médica, 2 ed., Peligros (Granada): Comares, 
1998, p. 53. 
448 Com relação à classificação, o instituto da responsabilidade civil comporta algumas divisões – caso se tenha 
como foco o fato gerador, o fundamento ou o agente causador do dano –, as quais repercutem na forma de sua 
aplicação. De acordo com o seu fundamento, a responsabilidade civil pode ser classificada em responsabilidade 
civil subjetiva, fulcrada na culpa ou dolo por ação ou omissão, lesiva a determinada pessoa; ou objetiva, se 
encontra sua justificativa no risco, razão pelo que é incabível aferição acerca da culpa do agente causador do 
dano nesse caso (Maria Helena Diniz, Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil, 16 ed., São Paulo: 
Saraiva, V. 7., 2002, p. 116). Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 5 ed. ver., aum. e 
atual., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 38) lembra que “a ideia de culpa está visceralmente ligada à 
responsabilidade, por isso que, de regra, ninguém pode merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha 
faltado como o dever de cautela em seu agir. Daí ser a culpa, de acordo com a teoria clássica, o principal 
pressuposto da responsabilidade civil subjetiva”. Entretanto, como a prova da culpa em determinados casos é 
sobremaneira difícil, consubstanciando-se em verdadeira muralha para o reconhecimento do direito da vítima, a 
legislação evoluiu para a adoção da responsabilidade objetiva em hipóteses expressas e excepcionais, tendo em 
vista o tipo de relação jurídica. Sendo a regra no direito civil pátrio, a responsabilidade civil subjetiva só cede 
espaço para a configuração da responsabilidade civil objetiva quando há disposição expressa de texto legal 
autorizando a responsabilização do agente causador do dano independentemente da verificação de culpa pelo 
evento danoso, o que incontestavelmente é uma exceção no ordenamento jurídico, exatamente pelo perigo de se 
responsabilizar alguém sem investigação de sua contribuição culposa para o dano. 
449 Art. 3° “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
(...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 
Art. 14. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 
quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 
época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O 
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Trata-se, fora de dúvida, de contrato que, além da carga jurídica a ele atrelada, envolve 

grande influência da moral e é pautado por rigorosos deveres éticos da medicina, haja vista o 

que se observa inclusive no famoso Juramento de Hipócrates450, ao qual os médicos estão 

indissociavelmente vinculados. 

 

De fato, a medicina é sabidamente uma profissão que exige um grau especial de 

abnegação, desprendimento e sacrifício. Diariamente, o médico se expõe física e 

psicologicamente ao desenvolver uma atividade preocupante e desgastante. O juramento 

médico implica um pacto indissolúvel com firmes valores éticos e morais, que capta 

exatamente o espírito social de tal trabalho451. 

 

Por estas razões têm sido, historicamente, cobrados da medicina parâmetros cada vez 

mais relevantes na consideração da prática médica. Isto está de acordo com a necessidade que 

                                                                                                                                                         
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito 
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais 
liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. 
450 “Eu juro, por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas 
as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue:  
Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida comum e, se necessário for, com 
ele partilhar meus bens; ter seus filhos por meus próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem 
necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das 
lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os 
regulamentos da profissão, porém, só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e 
entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal 
nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. 
Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; 
deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, 
mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as 
mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e 
no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente 
secreto. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha 
profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça” 
(http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Historia&esc=3).  
451 Rosana Pérez de Leal, Responsabilidad civil del médico: tendencias clásicas y modernas, Buenos Aires: 
Universidad, 1995, pp. 23-24. 
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tiveram os juízes de incorporar critérios não comerciais na valoração das obrigações daí 

derivadas. Foi nesse contexto que surgiram os códigos e os conselhos de ética452. 

 

Com o intuito de preservar a moral e a ética no exercício da medicina, foi editado o 

Código de Ética Médica (Resolução CFM 1.931/2009), com destaque para o Capítulo I, 

dedicado aos princípios fundamentais, pelo que “a Medicina  é uma profissão a serviço da 

saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma 

natureza” (I), “o alvo de toda a atenção do médico  é a saúde do ser humano, em benefício da 

qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional” (II), “o 

médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais 

utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser 

humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade” (VI), “o 

médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que 

contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 

ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 

trazer danos à saúde do paciente” (VII) e “a Medicina não pode, em nenhuma circunstância 

ou forma, ser exercida como comércio” (IX). 

 

Ainda conforme os arts. 7º, 20 e 33, da citada norma, é vedado ao médico, 

respectivamente, “deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua 

obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão 

majoritária da categoria”, “permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de 

quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público 

ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, 

                                                 
452 Ricardo Luis Lorenzetti, Responsabilidad civil de los médicos, Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, t. II, 1997, 
pp. 21-22. 
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diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do 

paciente ou da sociedade” e “deixar de atender paciente que procure seus cuidados 

profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço 

médico em condições de fazê-lo”. 

 

Sobre a possibilidade de configuração de estado de perigo nos contratos médicos e 

hospitalares, não são poucos os autores a responderem de forma positiva, considerando 

necessária a proteção para a pessoa compelida, pelo hospital, a efetuar depósito ou a prestar 

garantia, no intuito de obter atendimento médico de urgência e essencial à saúde para si ou 

para outrem453. 

 

Resta ressalvado, todavia, que dito entendimento não se presta a justificar o tratamento 

clínico normal em hospital particular de pessoa desprovida de recursos, mas se direciona para 

os casos de emergência, em que a vítima se encontra em boa-fé e se observa uma obrigação 

principalmente moral para os médicos de prestar socorro, por força do juramento de 

Hipócrates, podendo, ainda, nos casos de omissão, ter-se configurada hipótese de 

responsabilização criminal dos envolvidos454.   

 

Não resta dúvida de que é possível cogitar o estado de perigo nos casos em comento, 

lembrando que tal posicionamento é o que mais se coaduna com o direito à vida, o princípio 

da dignidade da pessoa humana e da boa-fé455. 

                                                 
453 Carlos Roberto Gonçalves, Direito..., cit., p. 388. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo..., 
cit., p. 379. Moacyr de Oliveira, O estado..., cit., p. 13. Teresa Ancona Lopez, O estado..., cit., p. 51. Arnaldo 
Rizzardo, Parte..., cit., p. 474. 
454 Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo..., cit., p. 379. Paulo José Leite Farias, O estado de 
perigo no novo Código Civil e os seus reflexos no endividamento por contas hospitalares, Revista do Ministério 
Público, Rio de Janeiro, Nº 19, pp. 237-244, jan/jun 2004, p. 240 e 244. 
455 José Augusto Delgado e Luiz Manoel Gomes Júnior, Comentário ao Código Civil brasileiro: dos fatos 
jurídicos, In: Arruda Alvim e Thereza Alvim (Coord.), Rio de Janeiro: Forense, v. 2, 2008, pp. 588-590. 
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Para investigação da boa-fé das partes nos contratos de prestação de serviços médicos 

e hospitalares, existem alguns critérios nomeados na doutrina, como a existência de vagas nos 

hospitais da rede pública de saúde na mesma região e na mesma época da internação; a 

condição econômica do declarante e também do paciente, caso estes não se confundam; a 

prestação adequada de informações pelo hospital sobre a natureza e os valores do 

atendimento; a colaboração das partes na transferência do paciente para a rede pública; e a 

condição de superioridade técnica do nosocômio456. 

 

Assim como a doutrina e a jurisprudência majoritária ora analisadas, acreditamos que 

há plena possibilidade da ocorrência do estado de perigo a viciar os contratos médicos 

hospitalares, o que se mostra muito evidente quando buscamos caracterizar os elementos da 

lesão nessa espécie contratual, senão vejamos. 

 

Como em tais tipos de negócio, o objeto é a prestação de serviços referentes à saúde 

da pessoa, podendo, inclusive serem celebrados em casos emergenciais e de risco de vida, o 

dano iminente e grave está nítido no caso457. 

 

Quanto ao nexo de causalidade, é inegável que a assunção da obrigação contratual 

junto aos hospitais se dá exatamente em razão do receio de grave dano à vida e à saúde, sendo 

que provavelmente o declarante não assumiria tal encargo caso não acreditasse que se fazia 

indispensável para a declaração. 

 

                                                 
456 Fernando Rodrigues Martins, Estado..., cit., pp. 203-204. 
457 Paulo José Leite Farias, O estado... cit., p. 240. 
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Sobre a onerosidade excessiva das obrigações assumidas em tais hipóteses, requisito 

indispensável para a configuração do estado de perigo, os altos valores cobrados pelos 

serviços médicos e hospitalares são públicos e notórios, tendo a experiência demonstrado que 

usufruir bons serviços médicos em muitos casos se torna uma realidade cada vez mais distante 

para aqueles que não dispõem de plano de saúde458. 

 

O conhecimento do perigo pela outra parte in casu é outro ponto que não suscita 

dúvidas, pois o hospital dispõe de pessoal qualificado para diagnosticar tal circunstância, 

tendo a exata dimensão dos riscos, o que nos permite concluir pelo dolo de aproveitamento, 

da má-fé em condicionar o atendimento à assinatura de contrato, situação ainda mais grave 

diante do aspecto humanitário que envolve a atividade médica459. 

 

Obviamente, a declaração de vontade emitida em tais situações tende a não ser 

absolutamente livre ou expressão da autonomia inequívoca da vontade, haja vista a pressão, o 

desequilíbrio emocional e o medo em que se opera, mostrando-se viciada pelo estado de 

perigo. 

 

Não se pode perder de vista, ainda, como bem analisa Rosana Pérez de Leal460, que “el 

compromiso fundamental del profesional es para con la sociedad; es su deber aportar y 

colaborar con sus conocimientos de tal forma de ser útil a ella, solidarizarse con sus 

preocupaciones y propender al bien común desde su disciplina específica. (…) La sociedad 

siempre espera del profesional una respuesta, ansía ser orientada y recibir colaboración 

para resolver sus problemáticas. Nada resulta más lógico si reparamos en el hecho de que 

                                                 
458 Paulo José Leite Farias, O estado... cit., p. 240. 
459 Paulo José Leite Farias, O estado... cit., p. 240. 
460 Rosana Pérez de Leal, Responsabilidad…, cit., pp. 20-22. 



 

204

con la sociedad mantenemos una ‘deuda pendiente e impaga’, en mérito a que la cooperación 

de todos y cada uno de sus integrantes fue la que hizo factible nuestra formación técnica. (…) 

Son la abogacía y la medicina las disciplinas em las que el carácter social de su ejercicio se 

encuentra más acentuado y se presenta más palpable, en razón de que la labor de estos 

profesionales normalmente está encaminada a colaborar con la comunidad en sus 

necesidades más vitales”. 

 

É cediço que a atividade das instituições médicas privadas persegue o lucro. Existem 

procedimentos denominados de “eletivos”, inclusive, em que isso se mostra perfeitamente 

aceitável, visto que há plena condição por parte do paciente de verificar as condições do 

contrato e decidir livremente se considera justo o valor que desembolsará em benefício do 

hospital. 

 

Todavia, a situação se modifica quando se trata de procedimentos de emergência, 

hipótese em que, mais do que em qualquer outra, o fim lucrativo deve se conciliar com a 

função social da medicina.  

 

Assentada a questão da possibilidade da configuração do estado de perigo nos 

contratos médico-hospitalares, ressaltamos que, como se vê pela análise doutrinária e 

jurisprudencial, o aludido vício tem sido aplicado em tais espécies contratuais sob a 

perspectiva da defesa de dano próprio, de ente familiar ou de pessoa próxima, com o que não 

concordamos. 

 

Conforme o entendimento desenvolvido na presente tese, mostra-se recomendável a 

expansão da aplicação do estado de perigo em tais espécies contratuais para englobar os casos 
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de socorro prestado por pessoa estranha à vítima e que, temendo a falta de atendimento 

emergencial a esta, acaba por se comprometer por meio da assunção de obrigações 

excessivamente onerosas perante o hospital. 

 

No mais, a depender do contexto em que houver negativa de atendimento por parte do 

médico, tal conduta poderá configurar crime de omissão de socorro, tipificado no art. 135, do 

Código Penal, pelo qual “deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco 

pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou 

em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena 

– detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único – A pena é aumentada de metade, 

se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte”. 

 

Trata-se de crime eminentemente doloso. Exige-se, no caso, a intervenção do médico, 

pela natureza de sua profissão, quando da sua negativa poderia resultar risco ao periclitante, o 

que torna a situação diferente daquela observada em se tratando de pessoa leiga, embora o 

dispositivo não se dirija apenas aos médicos. Se um médico é avisado sobre um perigo de que 

seria o único capaz de avaliar a gravidade e recusa o atendimento sem tomar as precauções 

necessárias, o delito está configurado461. 

 

O intuito do dispositivo penal em análise é não apenas a repressão do crime, mas o 

estímulo à mútua colaboração entre os homens, na expectativa de assegurar, dessa forma, os 

valores individuais e coletivos. O bem jurídico protegido é a segurança física da pessoa 

                                                 
461 Genival Veloso de França, Direito médico, 9 ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2007, pp. 205-
206. 
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humana. Trata-se de uma forma de solidariedade, por imposição da lei, na qual se vislumbra, 

mais que um dever moral, um dever jurídico462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUGESTÕES DE LEGE FERENDA 

 

 

Conforme defendido na presente tese, o art. 156, do Código Civil, que trata do estado 

de perigo, gera uma lacuna axiológica, pois tal dispositivo deixa a critério do juiz, de forma 

excepcional, estender dito instituto a casos em que a vítima do perigo é pessoa estranha ao 

declarante, causando uma desigualdade entre os terceiros e os familiares deste. 

 

Observamos também que a doutrina e a jurisprudência afetas à matéria consideram, 

em uníssono, que o terceiro aludido no referido art. 156, do Código Civil, é pessoa que 

                                                 
462 Genival Veloso de França, Direito..., cit., pp. 204-205. 
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desenvolve laços de afetividade com o declarante, situação que supostamente justificaria a 

assunção de obrigação excessivamente onerosa pelo mesmo. 

 

Concluímos, todavia, que a colmatação da lacuna em questão, oriunda do citado art. 

156, do referido Codex, por meio da aplicação do princípio da solidariedade, materializado no 

art. 3º, I, da Constituição Federal, produz um resultado sobremaneira diverso, pelo qual se 

opera uma hipertrofia no instituto do estado de perigo, para salvaguardar, como regra, 

enquanto vítima do possível dano, qualquer terceiro, independentemente de prévia relação 

íntima travada com o declarante. 

 

Pari passu, quando tratamos acerca do processo de integração referente ao estado de 

perigo, enfatizamos, primeiramente, que o legislador não é capaz de prever todos os fatos que 

surgem das relações sociais e, por outro lado, a jurisdição, ao preencher a lacuna no caso 

concreto, não tem o condão de instaurar uma completude no sistema como um todo, ou seja, 

garantir que todo comportamento possível tenha um status deôntico, razão pela qual o direito 

será sempre lacunoso, perfazendo-se a lacuna num problema inerente ao próprio sistema463. 

 

A partir disso, pontuamos que a colmatação da lacuna afeta ao estado de perigo num 

determinado caso concreto, pelo Poder Judiciário, embora seja via necessária e salutar para a 

perpetuação do valor justiça e para o reconhecimento e estímulo da solidariedade, não tem o 

poder de suprir a lacuna em tal instituto de forma permanente, por não conferir um status 

deôntico ao comportamento. 

 

                                                 
463 Maria Helena Diniz, As lacunas..., cit., pp. 105 e 108-109. 
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Já a atividade legiferante direcionada à alteração do art. 156, do Código Civil, 

referente ao tema seria um grande passo nesse fim, embora o legislador não esteja livre de 

criar novos conflitos e lacunas por meio da criação ou alteração de uma norma, tendo em vista 

a impossibilidade de previsão exata das condutas humanas e suas variáveis. 

 

Com o foco na possibilidade da atividade legislativa direcionada à alteração do 

mencionado art. 156, do Código Civil, referente ao estado de perigo, apresentamos, nesta 

oportunidade, sugestões de lege ferenda, no intuito de auxiliar o legislador em tão relevante e 

valiosa tarefa. 

 

Pois bem. A constatação de que o negócio excessivamente oneroso firmado com o fim 

exclusivo de salvar a si próprio ou a qualquer terceiro, indistintamente, de perigo iminente e 

grave, de conhecimento da parte contrária, deve ser anulado, com base no vício do estado de 

perigo, permite-nos sugerir uma nova redação para o artigo 156, do Código Civil. 

 

Conforme nosso entendimento, mais apropriado, nos ditames do princípio da 

solidariedade, seria que o citado art. 156, do Código Civil, dispusesse: “Configura-se o estado 

de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a qualquer terceiro, de 

grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”. 

 

Note-se que, por esta releitura do art. 156, do citado diploma civil, excluir-se-ia o 

parágrafo único da redação atual e, consequentemente, qualquer referência à possibilidade de 

o juiz não aplicar o estado de perigo no caso concreto por se tratar de vítima do perigo não 

pertencente à família do declarante. 

 



 

209

Por essa via, alcançamos um aspecto de igualdade jurídica entre um familiar do 

declarante e qualquer ser humano que se encontre na iminência de sofrer grave dano, para fins 

de proteger, da mesma maneira, aquele que se propõe à atitude generosa, assumindo 

obrigação excessivamente onerosa por conta do parente ou do estranho, conduta que se 

coaduna perfeitamente com o princípio da solidariedade. 

 

Ocorre que, caso se adote, em face dos argumentos ventilados, a redação ora sugerida 

em matéria de estado de perigo, faz-se mister, pelas mesmas razões, uma modificação do art. 

151, do Código Civil, o qual disciplina a coação, sob pena de alavancar uma incoerência 

dentro do sistema jurídico, haja vista padecer este vício de similar imprecisão técnica. 

 

Dessa forma, consideramos que a redação do referido art. 151, do Código Civil, 

deveria, de forma correlata, dispor: “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, a 

qualquer terceiro, ou aos seus bens”. 

 

Dentro dessa proposta, também se excluiria o parágrafo único art. 151, do citado 

diploma civil, e, nesse passo, qualquer referência à possibilidade de o juiz não reconhecer a 

coação por se tratar de risco de dano à pessoa não pertencente à família do declarante. 

 

Por consequência, acreditamos que, refeita, na forma sugerida, a redação dos arts. 151 

e 156, do Código Civil, não se mostra necessária a alusão expressa ao princípio da 

solidariedade especificamente nestes dispositivos legais, embora aquele seja o espírito das 

mencionadas alterações. 
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Todavia, entendemos que a referência ao princípio da solidariedade no próprio texto 

do Código Civil não se mostra desnecessária ou irrelevante. Pelo contrário, influenciaria 

positivamente à interpretação, à integração e à aplicação dos institutos de direito privado. 

 

No art. 113, do Código Civil, por exemplo, consta que “os negócios jurídicos devem 

ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Trata-se de uma 

diretriz estabelecida pelo legislador a ser seguida na atividade interpretativa a ser realizada 

pelo aplicador do direito. 

 

O princípio da boa-fé objetiva, exposto no artigo susomencionado, está intimamente 

ligado à interpretação do negócio jurídico, impondo que a intenção inferida da declaração de 

vontade prevaleça sobre o sentido literal da linguagem, garantindo, assim, a segurança das 

relações jurídicas, de interesse social, lembrando o dever das partes de agir com lealdade, 

retidão e probidade464. 

 

Nessa linha, consideramos que seria adequada a inserção de uma menção ao princípio 

da solidariedade, enquanto ferramenta de interpretação, pelo que o referido artigo poderia 

dispor: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, a solidariedade e 

os usos do lugar de sua celebração”. 

 

Já na referência aos atos ilícitos constante no art. 187, do Código Civil, pode-se ler: 

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

 

                                                 
464 Maria Helena Diniz, Código Civil anotado, 12 ed. rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 152-153. 
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O referido artigo, utilizando a técnica da cláusula geral, impõe ao direito legítimo dos 

negociantes limitações que consistem em exercê-lo conforme os seus fins sociais e 

econômicos, e observarem a boa-fé e os bons costumes, reunindo, assim, as principais 

diretrizes dos negócios jurídicos465. 

 

Trata-se de outro dispositivo que poderia abrigar a noção de solidariedade, com a 

função de coibir condutas contrárias a este norte, para dispor: “também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 

fim econômico, social ou solidário, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

 

Por derradeiro, visualizamos, ainda, espaço para a ideia da solidariedade no art. 421, 

do Código Civil, que atualmente dispõe: “a liberdade de contratar será exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato”. 

 

É possível enumerar dois enormes problemas no referido dispositivo legal, que 

ensejam modificação urgente, para alcançar a perfeita redação a qual permita a total 

consagração do princípio da função social. Esses problemas são: a menção à liberdade de 

contratar e a afirmação de que o princípio da função social é a razão do exercício dessa 

liberdade466. 

 

De fato, de melhor técnica seria a menção à liberdade contratual, e não à liberdade de 

contratar, tendo em vista ser esta ilimitada, em decorrência da alta expressão da autonomia 

                                                 
465 Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código, cit., p. 391. 
466 Giselda Hironaka, Contrato: estrutura milenar de fundação do direito privado, Jus Navigandi, Teresina, a. 7, 
n. 66, jun. 2003, disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4194>, acesso em: 09 ago. 
2011, p. 9. 
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privada, emanada do direito de liberdade, fundada na dignidade da pessoa humana e não se 

refere, todavia, ao conteúdo do contrato, suas cláusulas, como ocorre na liberdade contratual. 

 

O princípio da função social atinge a liberdade contratual. O indivíduo não fica 

limitado no seu direito de celebrar, ou não, um contrato com pessoa de seu interesse e de sua 

escolha. Mas, uma vez decidido a celebrar esse contrato, deve fazê-lo de forma a não 

prejudicar a sociedade, respeitando um limite, a função social do negócio, que pode ser ferida 

pelo conteúdo do contrato. 

 

Entretanto, a liberdade contratual não é exercida em razão da função social do 

contrato, o seu fundamento não é a função social. A liberdade contratual é exercida ainda em 

razão do direito à liberdade, garantido constitucionalmente, que se manifesta, no caso, pela 

autonomia privada. A função social apenas limita essa liberdade, não a substitui, como será 

analisado a seguir. 

 

O Projeto 6.960/02, de autoria do então deputado Ricardo Fiúza, por sugestão de 

Antonio Junqueira de Azevedo e Álvaro Villaça Azevedo, propôs a alteração do referido art. 

421, do Código em vigor, para que este dispusesse: “a liberdade contratual será exercida nos 

limites da função social do contrato”.  

 

Entretanto, o texto do art. 421, do Código Civil de 2002, lamentavelmente permanece 

inalterado até o presente momento, tendo sido o referido Projeto de Lei 6.960/2002, em 
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31.01.2007, arquivado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 105, 

do Regimento Interno467. 

 

Mantendo-se as alterações sugeridas no projeto acima citado, se incluirmos, no texto 

do citado art. 421, a referência ao princípio da solidariedade, dessa vez na função de guiar e 

limitar a autonomia privada, poderíamos construir a seguinte redação: “a liberdade contratual 

será exercida nos limites das funções social e solidária468 do contrato”. 

 

Tal alteração prestigia a já explanada diferença entre a função social e a função 

solidária dos contratos, sendo que a primeira obriga os contratantes a uma postura negativa, 

de não se afastarem das “expectativas sociais” referentes a um dado negócio, não se 

desviando para propósitos inúteis ou contrários à coletividade; a segunda agrega a ideia de 

que se deve também colaborar, por meio do negócio, para o desenvolvimento da sociedade, 

numa perspectiva de auxílio às pessoas, de uma forma positiva, inclusive sob o ângulo das 

gerações futuras. 

 

Além disso, a inserção da solidariedade no artigo mencionado mantém a sua estrutura 

de cláusula geral, seguindo a diretriz da operabilidade e da concretude adotada pelo legislador 

civil, conforme discorremos anteriormente. 

 

                                                 
467 Art. 105. “Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido 
submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito 
suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II - já 
aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele 
originárias; IV - de iniciativa popular; V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos 
primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, retomando a 
tramitação desde o estágio em que se encontrava”. 
468 A expressão “função solidária dos contratos”, uma novidade na doutrina de direito civil, já se encontra 
presente em obra de Érica Barbosa Joslin e Vladmir Oliveira da Silveira (Os contratos..., cit., pp. 33-50). 
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As cláusulas gerais são conceitos abertos, que não contêm elementos definitórios mais 

exaurientes e demandam o preenchimento de espaços a partir da atividade jurisdicional, a 

observar a conjuntura e as circunstâncias presentes no momento de aplicação da lei, bem 

como as peculiaridades do caso concreto. Dispensam-se, assim, descrições detalhadas de 

conduta ou consequências jurídicas469. 

 

Nesse contexto de cláusulas gerais, a lei passa a ser vista não como um limite, mas 

como um ponto de partida para a criação e o desenvolvimento do direito470. As cláusulas 

gerais, dotadas de grande abertura semântica, não pretendem uma resposta prévia a todos os 

problemas da realidade, mas que essas respostas sejam progressivamente construídas pela 

jurisprudência. 

 

O caráter genérico e aberto das cláusulas gerais não deve ser confundido, todavia, com 

a possibilidade de julgamento arbitrário e infundado do aplicador do direito quando da análise 

dos casos concretos. A liberdade e o subjetivismo resultantes do referido sistema devem se 

lastrear em fundamentação adequada, constituindo, nesses termos, um equilíbrio entre a 

justiça e a segurança jurídica. 

 

Passadas essas justificativas, traçamos, no presente trabalho, de forma articulada, 

adotando a perspectiva de um projeto de lei, uma síntese das sugestões de lege ferenda ora 

propostas, no campo do estado de perigo e da coação, bem como inserindo, no diploma civil, 

dispositivos expressamente calcados na solidariedade. 

 

                                                 
469 José Manoel de Arruda Alvim Netto, A função social dos contratos no novo Código Civil, In: PASINI, 
Nelson e al. (coord.), Simpósio sobre o novo Código Civil brasileiro, São Paulo: Método/Banco Real, pp. 75-
102, 2003, p. 100. 
470Judith Martins-Costa, A boa-fé no direito privado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 292 e 299. 
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Note-se que a função do projeto de lei é, exatamente, propor, de forma escrita e 

articulada, direito novo, sobre determinado assunto, dando início ao processo legislativo que 

poderá culminar com a sua conversão em lei471. 

 

Por razões de ordem metodológica, tendo em vista que se trata de documento de nossa 

própria autoria, este será exposto em forma de apêndice, ao final deste estudo, após as 

referências bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

À guisa de conclusão desta exposição teórica, firmamos os seguintes entendimentos: 

 

1) O Estado social surgiu em decorrência de uma conjuntura em que o liberalismo 

exacerbado, em face do desenvolvimento do sistema capitalista, mostrou-se ineficiente na 

proteção dos direitos individuais e na igualdade efetiva entre os homens, o que implicou uma 

reavaliação das premissas do Estado e adoção por este de uma postura intervencionista, 
                                                 
471 Maria Helena Diniz, Dicionário..., v. 3, cit., p. 956. 
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visando à supremacia do interesse público sobre o individual, difundindo-se a premissa da 

socialidade. 

 

2) A partir da constatação de algumas deficiências na própria estrutura do Estado 

social, evoluiu-se para a noção de Estado democrático de direito, no qual, a partir da 

priorização da garantia da dignidade humana, encontra-se palpitante a ideia da solidariedade 

social. 

 

3) Esse novo quadro, tendo repercutido no texto da atual Constituição Federal, 

permeou também o Código Civil, este elaborado à luz da socialidade, eticidade e 

operabilidade, o que se nota por meio das disposições que estipulam a boa-fé objetiva, a 

função social dos contratos e da propriedade. 

 

4) Dentro desse espírito inovador que se visualiza no Código Civil, nota-se também a 

adoção da figura do estado de perigo, enquanto novo vício de consentimento, ao lado do erro, 

do dolo, da coação e da lesão, os quais atingem a validade da declaração de vontade, elemento 

essencial dos negócios jurídicos. 

 

5) O estado de perigo, previsto no art. 156, do Código Civil, embora demonstre 

algumas similitudes em face dos demais vícios do consentimento, com eles não se confunde, 

possuindo especificidades próprias, a lhe garantir o status de figura autônoma e diferenciada. 

 

6) Em matéria de terminologia, a denominação de estado de perigo tem gerado alguma 

confusão na doutrina com a figura do estado de necessidade, não sendo tecnicamente correto, 

portanto, utilizar as expressões como sinônimas. 
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7) Da análise do caput do art. 156, do Código Civil, verifica-se que a lei determina, 

para a configuração do estado de perigo: a) elementos objetivos: dano iminente e grave; nexo 

de causalidade entre a declaração e o perigo; incidência da ameaça do dano para o próprio 

declarante ou sua família; assunção de obrigação excessivamente onerosa; b) elemento 

subjetivo: conhecimento do perigo pela outra parte. 

 

8) No parágrafo único, do artigo susumencionado, há uma exceção, em que o estado 

de perigo poderá englobar hipóteses nas quais o declarante vise, assumindo obrigação 

excessivamente onerosa, salvaguardar pessoa estranha a sua família, aplicável de acordo com 

o entendimento do juiz sobre as circunstâncias do caso concreto. 

 

9) De fato, o risco de dano iminente e grave deve estar presente para a configuração do 

vício em questão, não precisando ser necessariamente físico, podendo estar ligado a qualquer 

direito da personalidade. Também não é indispensável que se trate de risco real, valendo as 

hipóteses de estado de perigo putativo. 

 

10) A onerosidade excessiva exigida nesses casos não é apenas aquela que relaciona a 

obrigação assumida no negócio e o que costumeiramente se verifica no mercado em situações 

análogas, mas deve observar o patrimônio total do declarante, sua capacidade financeira. 

 

11) É preciso, ainda, o nexo de causalidade, ou seja, que o negócio tenha sido 

realizado apenas em virtude do temor do declarante em face do perigo, não bastando ter o 

declaratário mera consciência deste temor, devendo este ter usado tais circunstâncias na 
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obtenção do negócio excessivamente oneroso, configurando-se, assim, o dolo de 

aproveitamento. 

 

12) Já acerca da exigência de que a ameaça de dano esteja ligada à pessoa do 

declarante ou de sua família, cabendo ao juiz, excepcionalmente, no caso concreto, estender o 

instituto na circunstância do dano se referir a outras pessoas, conforme o seu entendimento, 

acreditamos que esta esteja deveras equivocada. 

 

13) Ao investigar a doutrina e a jurisprudência que se dedicam a clarificar quais 

seriam as aludidas situações excepcionais que ensejariam a aplicação do citado art. 156, 

parágrafo único, do Código Civil, ou seja, quando não há relação de parentesco entre o 

declarante e a vítima do perigo, percebe-se que juristas e magistrados pressupõem que apenas 

uma relação de afetividade entre estes justifica o reconhecimento do estado de perigo. 

 

14) Defendemos que a aplicação do instituto do estado de perigo extravasa, e muito, 

os limites impostos pelo art. 156, do Código Civil, bem como a interpretação que vem sendo 

dada pela doutrina e pela jurisprudência a tal dispositivo legal. 

 

15) No nosso entendimento, o citado art. 156, do Código Civil, na forma prevista, por 

não abarcar as questões referentes à proteção prestada à pessoa completamente desconhecida, 

gera lacuna axiológica, que impõe ao caso um procedimento de integração da norma. 

 

16) Não existindo disposição legal análoga à ora ventilada nem costume que possam 

ser utilizados na integração da lacuna axiológica em comento, e respeitando-se a ordem 
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estabelecida no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a integração 

investigada fica por conta de princípio geral do direito, qual seja, o da solidariedade social. 

 

17) De fato, não se pode negar a grande influência que a dignidade da pessoa humana, 

a boa-fé objetiva e a função social do contrato exercem não apenas no campo do estado de 

perigo, mas em todo o campo da teoria dos vícios do consentimento, mas esses 

importantíssimos princípios não se mostram suficientes para lastrear o alargamento no âmbito 

do estado de perigo defendido no presente trabalho, pois não preveem uma postura positiva de 

ajuda de um indivíduo em relação ao próximo, independentemente de qualquer relação 

contratual ou afetiva existente entre ambos, como ocorre no âmbito da solidariedade. 

 

18) O discurso da solidariedade, dentro de um quadro democrático, implica admitir 

direitos e deveres nas relações interindividuais, como cooperação e respeito, exigindo uma 

postura não só do Estado, mas também de cada cidadão em relação a todos os demais, 

independentemente de qualquer vínculo jurídico, como o contratual ou o familiar, por 

exemplo. 

 

19) A solidariedade social, prevista no art. 3º, I, da Constituição Federal, tem natureza 

jurídica de princípio, aplicável a todas as áreas do direito, inclusive no direito civil, 

oxigenando-as, orientando os rumos a serem seguidos e impedindo a manutenção de atos a ela 

contrários. 

 

20) Uma vez aplicado o princípio da solidariedade na integração da lacuna axiológica 

gerada pelo citado art. 156, do Código Civil, obtemos um resultado muito mais amplo do que 

se verifica atualmente, para englobar a proteção a qualquer terceiro em perigo, 
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independentemente de ligação familiar ou afetiva com a pessoa do declarante, o que se mostra 

em maior consonância com os ideais de uma sociedade justa, saudável e equilibrada. 

 

21) Reconhecemos, todavia, que a colmatação da lacuna afeta ao estado de perigo num 

determinado caso concreto, pelo Poder Judiciário, embora seja via necessária e salutar para a 

perpetuação do valor justiça e para o reconhecimento e estímulo da solidariedade, não tem o 

poder de suprir a lacuna em tal instituto de forma permanente, por não conferir um status 

deôntico ao comportamento. 

 

22) Já a atividade legislativa direcionada à alteração do art. 156, do Código Civil, 

referente ao tema seria um grande passo nesse desiderato. Entretanto, assim procedendo, o 

legislador não estaria livre de criar novos conflitos e novas lacunas, tendo em vista a limitação 

natural inerente ao Poder Legislativo quanto à previsão exata e exauriente das condutas 

humanas. 

 

23) A partir do alargamento do instituto do estado de perigo ora defendido, 

consideramos, de lege ferenda, que a redação mais apropriada, nos ditames do princípio da 

solidariedade, para o art. 156, do Código Civil, seria: “configura-se o estado de perigo quando 

alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a qualquer terceiro, de grave dano conhecido 

pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”, excluindo-se o parágrafo único 

da redação atual e, consequentemente, qualquer referência à possibilidade de o juiz não 

aplicar o estado de perigo no caso concreto por se tratar de vítima do perigo não pertencente à 

família do declarante. 
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24) Como consequência, podemos conceituar o estado de perigo como o vício de 

consentimento que permeia uma declaração de vontade emitida por declarante de boa-fé, 

unicamente no intuito de salvar a si próprio ou terceiro de perigo atual ou iminente de grave 

dano de conhecimento do declaratário, assumindo, para tanto, obrigação excessivamente 

onerosa. 

 

25) Como se observa na coação a mesma distinção entre familiares do declarante e 

terceiros criticada na regulamentação do estado de perigo, podemos considerar que há 

possibilidade da aplicação do mesmo raciocínio empreendido neste estudo acerca da 

incidência do princípio da solidariedade também no caso de coação. 

 

26) Nesse passo, de lege ferenda, sugerimos que a redação do art. 151, do Código 

Civil, previsse: “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, a qualquer terceiro, ou 

aos seus bens”. 

 

27) Uma vez constatado o estado de perigo no negócio jurídico, este será passível de 

anulação, devendo ser alegada pelo prejudicado no prazo decadencial de quatro anos, 

contados do dia em que se realizou o negócio. A sentença judicial que reconheça a anulação, 

de natureza constitutiva negativa, terá efeitos ex tunc, à semelhança do que se observa nos 

casos de nulidade. 

 

28) Em que pesem as respeitáveis opiniões contrárias, consideramos que a redução da 

prestação excessivamente onerosa para a conservação do negócio só é devida mediante a 

concordância do declarante, fazendo-se recomendável a anulação, pois não se poder perder de 
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vista que o negócio celebrado em estado de perigo só se finaliza com base no temor deste, 

situação da qual se aproveita a parte contrária. 

 

29) É possível, ainda, como efeito do estado de perigo, conforme as circunstâncias de 

cada caso, que haja também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, 

uma vez configurados todos os elementos da responsabilidade civil, entendimento este 

presente na jurisprudência nacional. 

 

30) A par dos exemplos clássicos de estado de perigo, pacificamente admitidos pela 

doutrina, alguns autores, com quem concordamos, alertam para a possibilidade da ocorrência 

do aludido vício também nos casos de contratos de prestação de serviços médicos e 

hospitalares, posicionamento corroborado pela pesquisa jurisprudencial empreendida neste 

trabalho. 

 

31) Trata-se, fora de dúvida, de espécie contratual que, além da carga jurídica a ele 

atrelada, envolve grande influência da moral e é pautado por rigorosos deveres éticos da 

medicina, o que torna ainda mais grave a constatação de episódios de estado de perigo a ela 

atrelados. 

 

32) Todavia, o estado de perigo tem sido aplicado nos casos dos contratos médicos e 

hospitalares sob a perspectiva da defesa de dano próprio, de ente familiar ou de pessoa 

próxima, com o que não concordamos. 

 

33) Conforme o entendimento desenvolvido na presente tese, é devido o alargamento 

da aplicação do estado de perigo em tais contratos, englobando-se os casos de socorro 
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prestado por pessoa estranha à vítima e que, temendo a falta de atendimento emergencial a 

esta, assume obrigações excessivamente onerosas perante o hospital. 

 

34) Analisando o direito comparado, nota-se que o Código Civil italiano deu especial 

atenção ao estado de perigo, disciplinando-o de forma expressa e específica em seu art. 1.447, 

considerando-o, diferentemente do ordenamento brasileiro, como causa de rescisão do 

negócio, prevendo a possibilidade de compensação dos serviços prestados e sem restrições 

para o reconhecimento do citado vício no caso da vítima do perigo não ser o próprio 

declarante ou pessoa da sua família. 

 

35) Já o BGB, § 238.II, o Código Civil argentino, art. 954, o Código Civil português, 

art. 282, I, e o Código das Obrigações da Suíça, art. 21, tratam o estado de perigo 

conjuntamente com a lesão, denominando-os de negócios usurários, sendo que, no primeiro e 

segundo casos, a sanção é a nulidade; no terceiro, a anulabilidade, como no direito brasileiro; 

no quarto, a rescisão do negócio, à similitude do direito italiano.  

 

36) Acerca da questão de quem pode ser a vítima da necessidade, esses diplomas não 

são expressos, sendo que a doutrina afirma estar a necessidade ligada à pessoa do declarante 

ou outrem com quem este estabeleça laços afetivos. 

 

37) O Código Civil francês e o espanhol não apresentam qualquer referência expressa 

à figura do estado de perigo, o que não significa, no entanto, que os negócios praticados sob a 

égide de tal vício não sejam rechaçados por ditos diplomas legais, de forma reflexa, 

ressaltando-se que a jurisprudência francesa, inclusive, tem considerado como hipótese de 
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coação o que, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, qualifica-se como estado de 

perigo. 

 

38) Por sua vez, o código Civil peruano, em seu art. 214, segue a mesma linha adotada 

na jurisprudência francesa, equiparando coação e estado de perigo, a despeito de não usar 

expressamente esta denominação. 

 

39) O alargamento do estado de perigo para englobar todos os casos em que o 

declarante vise à proteção de qualquer terceiro, como ora pretendido, não pode ser 

obstaculizado com base em divagações acerca da segurança jurídica, pois tal hipertrofia se 

lastreia na solidariedade social, que traz em seu bojo a ideia de justiça, ideal máximo do 

direito, ao qual se confere primazia máxima. 

 

40) Visando orientar a aplicação não apenas do estado de perigo, mas de todos os 

institutos do direito civil, sugerimos, ainda, de lege ferenda, a alteração dos arts. 113, 187 e 

421, do Código Civil, para dispor, respectivamente, “os negócios jurídicos devem ser 

interpretados conforme a boa-fé, a solidariedade e os usos do lugar de sua celebração”, 

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico, social ou solidário, pela boa-fé ou pelos bons 

costumes” e “a liberdade contratual será exercida em razão e nos limites das funções social e 

solidária do contrato”. 
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APÊNDICE – PROJETO DE LEI 

 

 

Altera dispositivos da Lei 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, sobre estado de perigo e coação, 

inserindo o princípio da solidariedade no âmbito 

dos negócios jurídicos e atos ilícitos. 
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O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. Os arts. 113, 151, 156, 187 e 421, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

passam a vigorar com o seguinte teor: 

 

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, a 

solidariedade e os usos do lugar de sua celebração.” 

 

“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, a qualquer terceiro, ou 

aos seus bens.” 

 

“Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de 

salvar-se, ou a qualquer terceiro, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 

excessivamente onerosa.” 

 

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social ou solidário, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes.” 

 

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida em razão e nos limites das funções 

social e solidária do contrato.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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Brasília. 
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“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, a 

solidariedade e os usos do lugar de sua celebração.” 
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ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, a qualquer 

terceiro, ou aos seus bens.” 
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necessidade de salvar-se, ou a qualquer terceiro, de grave dano conhecido pela outra 
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“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social ou solidário, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 

 

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida em razão e nos limites das 

funções social e solidária do contrato.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Brasília. 
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