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FATO JURÍDICO 

 DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Os defeitos se caracterizam como vícios que comprometem a 

manifestação de vontade. 

 Vícios de consentimento 

 Macula a vontade, dando causa ao desequilíbrio da declaração de 

vontade 

 São vícios de consentimento: erro; dolo; coação; estado de 

perigo e lesão. 

 Vícios sociais 

 São a simulação e a fraude contra credores. 
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 ERRO 

 O erro consiste em uma falsa representação da realidade. 

 Nessa modalidade de vicio do consentimento, o agente engana-se sozinho. 

 Atenção: Quando é induzido em erro pelo outro contratante ou por terceiro, caracteriza-se 

o dolo! 

  É a noção inexata sobre alguma coisa, quanto ao objeto ou pessoa. Contudo, 

para ser passível de anulabilidade do negócio, deve ser substancial ou 

essencial.  

 O erro substancial é aquele em que o agente, se tivesse conhecimento do 

engano, não realizaria o negócio, e pode ser dividido em:  

 Erro sobre a natureza do negócio: nesta modalidade o agente se 

engana em relação ao negócio a ser realizado.  

 É o caso de contratar uma locação pensando se tratar de uma 

compra e venda;  
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 ERRO 

 O erro substancial é aquele em que o agente, se tivesse conhecimento do 

engano, não realizaria o negócio, e pode ser dividido em:  

 Erro sobre o objeto: Aqui o agente se engana em relação às qualidades 

do objeto; não significa dizer que o objeto apresenta algum defeito em si, 

mas o que configura o erro é a falsa percepção que o agente tem sobre 

alguma característica da coisa.  

 Exemplo: Refrigerante tradicional/diet 

 Erro sobre a identidade ou as qualidades da pessoa a 

quem se refere o negócio: Neste caso, o agente tem uma 

falsa percepção sobre as características de determinada 

pessoa contratada para realização de algum serviço. 

  Exemplo: Contrata um encanador pensando se tratar de 

um eletricista 
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 ERRO 

 O erro material não atinge a vontade, uma vez que pode ser 

retificável. Assim, o negócio jurídico não será anulado por 

erro material. 

 


