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ESTADO DE PERIGO: 

Trata-se de uma aplicação do estado de necessidade para o direito civil. Configura-se quando o 
agente diante de situação de perigo de dano conhecido pela outra parte assume prestação 
excessivamente onerosa. 

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a 
pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente 
onerosa. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá 
segundo as circunstâncias.  
O estado de perigo causa a ANULAÇÃO do negócio jurídico (vg. Aplicação do estado de perigo 
na situação do cheque-caução para tratamento hospitalar – RESP 796739 e RESP 918392). 

O reconhecimento do estado de perigo e da lesão no novo código civil brasileiro significa o 
respeito à função social como forma de coibir de abuso de direito econômico.  

A Agência Nacional de Saúde por meio da Resolução 44/03 da ANS nos seus termos: proíbe a 
exigência desse tipo de caução estabelecendo que as denúncias deverão ser remetidas ao MPF 
(Ministério Público Federal). 

 

 

LESÃO:  

A lesão, causa de invalidade do negócio jurídico, consiste na desproporção existente entre as 
prestações do negócio jurídico, em face do abuso da necessidade ou inexperiência de uma das 
partes. A tônica da lesão é o abuso.  

A primeira lei no Brasil que se preocupou com a lesão foi uma lei criminal: Lei 1521/51, art. 4º 
tipificava o crime de usura.  

Antes do código de defesa do consumidor e do novo código civil, era ausente uma norma de 
direito privado que cuidasse da lesão, havia entendimento no STJ (RESP 434687 – RJ) no 
sentido de que negócio com lesão seria nulo por ilicitude do objeto.  

No novo código civil, para negócios civis em geral, a LESÃO é causa de anulação do negócio 
jurídico – nulidade relativa (art. 171,II do CC). 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se 



obriga a prestação manifestamente desproporcional  ao valor da prestação oposta. 

§ 1
o
 Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi 

celebrado o negócio jurídico. 

§ 2
o
 Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 

favorecida concordar com a redução do proveito. 
 Código do consumidor: Revisão  
 Código civil: Teoria da Imprevisão: Resolução 
 Código civil: anulação, ou seja, nulidade relativa. 

 
 Requisitos teóricos da lesão - a doutrina consuma apontar 2 requisitos fundamentais: 
1. Elemento objetivo: é a desproporção entre as prestações pactuadas, ou seja, o 

desequilíbrio prestacional. 
  

2. Elemento subjetivo: é o  
a) Abuso da necessidade ou da inexperiência de uma das partes. 

a.1) dolo de aproveitamento é a intenção de explorar, de prejudicar, de aproveitar, 
de abusar. 

 O código civil não exigiu a prova do dolo de aproveitamento (art. 157). 
 O juiz tem discricionariedade de apreciar a lesão no caso concreto. Não há critério 

matemático (parágrafo 1º). 
 A luz do princípio da conservação, o parágrafo 2º do art. 157 do CC admite que as 

partes possam reequilibrar o negócio evitando a sua anulação.  
 

 Qual é a diferença entre lesão e teoria da imprevisão? 
 O que há de comum é o desequilíbrio. 
 A lesão é marcada pelo desequilíbrio que nasce com o contrato, 

tornando-o passível de invalidação; diferentemente, a teoria da 
imprevisão pressupõe contrato válido que se desequilibra depois. Vale 
dizer, na imprevisão o desequilíbrio é superveniente. A aplicação da 
teoria da imprevisão não desemboca na invalidade do contrato. Ou se 
resolve ou se revisa o contrato.  

 

 


