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 ELEMENTOS INTEGRANTES DO NEGÓCIO JURÍDICO: 

 

 

 Os elementos integrantes do Negócio jurídico: essentialia negotii, naturalia 

negotii e accidentalia negotii correspondem, respectivamente, aos elementos 

essenciais do n. jurídico, às conseqüências que decorrem do próprio negócio e às 

estipulações que se adicionam ao ato negocial. Veremos em primeiro momento 

os elementos essenciais. 

 O art. 104,CC se refere tanto ao plano de existência quanto ao de validade  

 

ELEMENTOS ESSENCIAIS: 

 

 Elementos essenciais (essentialia negotii ) dizem respeito à estrutura do negócio, 

que lhes forma a substância e sem os quais o ato negocial não existe. Os 

elementos essenciais se dividem em comuns e peculiares. Os comuns dizem 

respeito à generalidade dos atos jurídicos, previstos no art. 104, CC. 

 

 A-) Plano de EXISTÊNCIA: 

 

 Existe distinção entre Negócio Jurídico Inexistente e Negócio Jurídico Inválido? 

 

O negócio jurídico nulo, previsto no art. 166, CC*, é eivado de vícios, deficiente, 

defeituoso, imperfeito… mas é existente. O negócio inexistente foi praticado ao 

arrepio da lei. O juiz pode reconhecer a inexistência de ofício. 

 

 O negócio jurídico será inexistente se faltar qualquer dos requisitos seguintes: 

 

 

 

1.Agente (emissor da vontade) 

 

Teorias da vontade 

 

A manifestação de vontade: A manifestação da vontade (interna e externa),exerce 

papel preponderante no negócio jurídico, sendo um dos seus elementos básicos, 

faltando a manifestação de vontade o negócio é inexistente. 

 lícita  

 expressa  

 tácita  

 

 Teoria da vontade interna ou voluntarista: afirma que a base do negócio jurídico 

é a intenção, a vontade interna. 



 Teoria da vontade externa ou da declaração: afirma que o negócio jurídico se 

traduz na vontade externa ou declarada. 

 

 

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 

 

 2.Objeto: requisito de existência sem os qual o negócio jurídico não é nada, sem 

o objeto o negócio não existe. 

 

 3. Forma: sem uma forma (o meio pelo qual a vontade se exterioriza) o negócio 

também não existe. 

 

 

 No que tange a manifestação de vontade, o silêncio pode como tal ser 

compreendido? Quem cala consente, o silêncio é manifestação de vontade?  

 

Em linha de princípio, lembra-nos Caio Mario, o silêncio é a ausência de 

manifestação de vontade, no entanto, excepcionalmente, nos termos do art. 111, o 

silêncio pode traduzir vontade  
 

  Interpretação do art. 111, CC: Até mesmo o silêncio pode gerar negócio 

jurídico, quando as circunstâncias ou os usos indicar um comportamento hábil 

para produzir efeitos jurídicos e não for necessária a declaração expressa da 

vontade.  

 

 Interpretação das Leis  

 

 

art.113: Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos 

e costumes do lugar de sua celebração. 

 

O art. fala do princípio da boa-fé que deve reger as relações entre os particulares 

 

 

      art.114: Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. 

 

      O art. se refere, sobretudo à interpretação dos atos unilaterais de liberalidade 

estabelecendo a diferença entre o "querer" e a "vontade declarada" 

 

 

 


