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RESUMO 
 

 

Esta monografia teve como objetivo principal trazer à comunidade acadêmica a 

discussão existente acerca, quiçá, da única medida sanatória, ou diga-se melhor, terapêutica de 

aproveitamento do negócio jurídico inválido, que por meio do instrumento da conversão do 

negócio jurídico é convertido em negócio jurídico válido, apto a produzir seus efeitos, ainda que 

não idênticos ao do negócio a ser convertido. Prima-se, assim, cada vez mais pela manutenção 

dos vínculos já firmados, pela utilização da conversão, confirmação e conservação dos negócios. 

O instituto já muito conhecido de legislações alienígenas só com a nova codificação civil teve no 

ordenamento jurídico brasileiro expressa regulamentação, estando previsto no artigo 170 do 

Código Civil Brasileiro. Os objetivos específicos foram: analisar o alcance da norma introduzida 

na legislação pátria que normatiza o instituto da conversão do negócio jurídico; identificar as 

situações em que a sua aplicação é possível diante das novas relações negociais, bem como seus 

requisitos essenciais, apontando as discussões sobre sua natureza e fundamentos, bem como se há 

necessidade de identidade de substância e de forma entre o negócio nulo e o sucedâneo. Além de 

pesquisa bibliográfica e da legislação pátria, pesquisou-se a legislação estrangeira que trata da 

matéria como norma legal, comparando-se as posições e influências sofridas pela doutrina 

nacional em face das legislações alienígenas.  

     

 

Palavras-chave: Conversão, negócio jurídico, nulidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This monograph had as main objective to bring to the academic community the discussion 

about the only solution, perhaps, capable of  healing the invalid juridical business, which 

through the instrument of convertion is converted into a valid juridical business, able to 

produce its effects, though not identicals to the ones of the business to be converted. The 

priority is to mantain the bonds already subscribed, by the utilisation of  the convertion, 

confirmation and conservation of the business. The institute, already known from the alien 

legislation, just with the new civilian codification was expressly regulated, being prescribed in 

the article 170 of the Brazilian Civilian Code. The specific objectives were: to analyse the 

reach of this rule introduced in the brazilian legislation, which legalizes the institute of the 

convertion of the juridical business; to identify the situations in which is possible to apply this 

norm in front of the new business relations, as well as its essential requirements, nature and 

basis, as well as if there is the necessity of identity of substance and form between the null 

business and the sucedaneous. Besides the bibliographical and brazilian legislation research, it 

was analysed the alien legislation that deals with the subject as legal norm, comparing the 

positions and influencies the nacional doctrine suffered because of the alien legislations. 

 

 

 Key-words: convertion, juridical business, nullity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade cumprir o requisito para a conclusão do 

curso de Bacharelado em Direito da Universidade Federal do Ceará. 

O tema explorado é “Da Conversão dos Negócios Jurídicos Civis”, que foi 

escolhido em virtude de a despeito de ser conhecido de muitas legislações alienígenas somente 

com a nova codificação civil passou a constituir norma legal no ordenamento jurídico 

brasileiro, gerando inexoravelmente embates jurisprudenciais e divergência doutrinária quanto 

ao alcance de sua aplicação. 

A metodologia utilizada no trabalho monográfico é caracterizada como um estudo 

descritivo analítico, desenvolvido através de pesquisas bibliográfica e documental. Quanto à 

utilização de resultados, a pesquisa é pura; segundo a abordagem, é qualitativa. 

Através deste trabalho, procura-se estabelecer, no primeiro capítulo, a noção de 

negócio jurídico, enfatizando seus elementos, qualificação jurídica, eficácia e ineficácia, 

tangenciando as principais teorias que abordam as diversas concepções sobre o negócio 

jurídico, demonstrando qual foi a opção legislativa pátria em face das diversas teorias. 

O segundo capítulo trata dos antecedentes históricos do instituto, abordando a 

terminologia “conversão”, as fontes do direito romano; no direito medieval; no direito comum 

alemão e nos principais códigos europeus, será realizada uma análise dos momentos de 

construção do instituto. 

 O terceiro capítulo adentra no mérito do instituto da conversão delineando sua 

natureza jurídica, seus fundamentos, pressupostos e aplicabilidade ao negócio jurídico. Em 

seguida discorre-se sobre a base normativa do instituto dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro. Neste capítulo, se confronta a conversão com figuras afins. 

Por fim, no quarto capítulo, discorre-se acerca da conversão no Sistema Jurídico 

Brasileiro. Como os tribunais pretorianos estão aplicando esse instituto e apresentando casos 

de conversão do negócio jurídico nos diversos âmbitos do Direito. 
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1. NOÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 

 

Inicialmente, pretende-se discorrer de forma sucinta sobre a topografia do negócio 

jurídico no ordenamento jurídico, os conceitos e principais teorias explicativas do negócio 

jurídico, a concepção do negócio jurídico no direito positivo, seu plano de existência, validade 

e eficácia, bem como a invalidade do negócio jurídico. 

É indispensável para compreensão do presente trabalho, traçar como ponto de 

partida a noção do negócio jurídico, como se afigura em nosso texto legislativo, uma vez que 

o negócio jurídico é ponto basilar para o presente estudo.  

A disciplina empreendida pelo recente Código Civil substituiu a expressão ato 

jurídico pela expressão negócio jurídico, terminologia mais adequada em razão do tratamento 

legal dispensado à matéria. 

Foi a doutrina alemã que elaborou o conceito do negócio jurídico 

(Rechtsgeschäft), enriquecido pelos escritores tedescos “como dos mais importantes da 

moderna ciência do direito, e imaginou-o como um pressuposto e fato, querido ou posto em 

jogo pela vontade, e reconhecido como base de efeito jurídico perseguido
1
”. Dessa forma, 

tem-se os fundamentos e os efeitos do negócio jurídico assentados na vontade, vontade 

inequivocamente submissa aos ditames legais. 

A clássica teoria do negócio jurídico vem sofrendo profundas transformações, pois 

a vontade dentro da concepção racionalista, segundo legada pelo individualismo francês, 

passou a ser condicionada por normas de ordem pública. Isso porque o Direito contemporâneo 

reconheceu que os agentes emissores da vontade não poderiam sempre ser considerados partes 

ombreadas dentro de uma relação jurídica, sob pena de acobertar situações de escancarada 

injustiça. 

                                                 
1
 Enneccerus, Kipp e Wolff, Tratado, I, § 136, apud Caio Mario da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil, 

Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 476.  
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Dentro desse contexto, não se pode analisar o negócio jurídico sem considerar os 

princípios da dignidade da pessoa humana que consagra como verdadeira cláusula geral 

implícita, a boa fé nos negócios jurídicos bilaterais. 

Logo, quando se debate sobre as teorias que gravitam sobre a figura do negócio 

jurídico, deve-se levar em consideração a manifestação da vontade como força da autonomia 

privada, observando-se que a individualidade e a condição social de cada contratante está 

subordinada à observância dos direitos fundamentais. Sabe-se que o negócio jurídico é uma 

forma de viabilizar o atendimento de interesses, disciplinando-os, assim submetidos à devida 

configuração normativa sob cujo influxo são praticados.  

1.1. Teorias Acerca do Negócio Jurídico 

 Numa primeira concepção em nome do voluntarismo jurídico e da expressiva 

importância atribuída à vontade pelos ordenamentos jurídicos, encontra-se a chamada teoria 

da vontade (Willenstheorie). 

No pólo oposto tem-se a chamada teoria da declaração (Erklärungstheorie), onde 

o legislador acaba emprestando, no negócio jurídico, um papel mais significativo àquilo que 

tenha sido declarado. Ora, é manifesto que, conceder maior relevância à declaração 

representa, antes do mais, uma atenção e um cuidado mais detido em relação à outra parte que 

recebe os efeitos da vontade, conforme declarada. 

Assim sendo, cabe ponderar sobre as duas teorias, observado que o instituto objeto 

da investigação deste trabalho, de alguma forma, põe em xeque a teoria voluntarista, uma vez 

que, diante da premissa segundo a qual o declarante sempre manifesta a sua vontade visando a 

um determinado fim querido e previamente conhecido, mostrar-se-ia discutível conceber a 

hipótese a ser observada, qual fosse, a da possível conversão substancial de um negócio em 

que, de saída, não teria sido realmente pretendido pelos interessados, mas que, de toda sorte, 

por eles mesmos poderia chegar a ser aproveitado, desta feita, pelo princípio da conservação. 

Era quando se falaria na conversão de uma categoria negocial em outra, se é que cumpridos os 

pressupostos de validade desse último. Desta feita, seria argumento contrário o de que, a 

priori, a vontade hábil à constituição do primeiro e defeituoso negócio não fôra, em si, 

desejada ou pretendida, daí porque sequer vinculante. Restaria saber, em última instância, 



 

 

11 

como sustentar-se houvesse sido a conversão efetivamente desejada ou pretendida, 

investigação esta que, naturalmente, traria apreensão e veemente discussão.  

É que, sem sombra de dúvidas, a controvérsia entre as duas teorias tem importante 

repercussão na questão da interpretação do negócio jurídico, bem como na teoria dos defeitos 

que aporta, isto tudo ressoando diretamente nos elementos do instituto da conversão. 

Aponte-se estar flagrantemente implicado no negócio jurídico, por manifesta 

opção do legislador, a ponderação dos valores da vontade e da sua declaração, no sentido de 

ser imaginável pender-se para uma ou outra. Se é que fosse atribuído valor e significação à 

vontade, em detrimento da declaração que a albergasse, restaria privilegiadamente 

considerada a vontade íntima, quiçá, de aferição estritamente subjetiva e não objetivada. 

Diferente, noutra medida, seria a vontade declarada, que abriria importante espaço para 

questionar-se como ficaria a confiança daquele que na declaração de outrem confiou porque, 

sobretudo, apoiado na sua boa fé. Evidente que, da parte daquele que declara o que quer, deve 

assumir responsabilidade em relação àquele a quem a declaração se endereça. São estes tais 

valores que, acima de tudo, gravitam em torno do negócio jurídico, quais sejam: a vontade, a 

declaração, a confiança (que deve ser atribuída à declaração), em vistas à apuração da 

responsabilidade do que declara, em relação ao outro, declaratário. 

A questão, todavia, minimiza-se uma vez que se compreenda que a vontade não 

manifestada não tem valor para o direito objetivo, enquanto formada exclusivamente no 

íntimo. Somente com a devida exteriorização é que se torna a vontade visível e objetiva, logo, 

passível de produzir efeitos jurídicos. 

Dessa forma, analisando o negócio jurídico pelo plano da existência, não podemos 

concluir se não que a vontade não integra o plano existencial dos negócios (pois mesmo sem 

vontade, em tese, o negócio existe), o que ocorre é que a declaração deve resultar de um ato 

volitivo, sob pena de não ser válida (plano de validade) ou não produzir efeitos jurídicos 

(plano de eficácia). Na verdade, a vontade age através da interpretação dos negócios jurídicos. 

Como é sabido, as relações jurídicas se dão em face da ocorrência dos 

acontecimentos - sejam os decorridos da vontade, sejam os naturalmente havidos - da prática 

dos atos e dos acertos negociais, além da realização mais informal de atos-fatos. Dali, em tese, 

diz-se que são conseqüências o nascimento, a modificação, a perda e a extinção de direitos. 
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Admita-se assim que, em última instância, tudo termina sendo fator da vontade que, 

informada, passa a ter valor jurídico. 

Ressalte-se que os atos jurídicos são resultados da atuação voluntária cujos efeitos 

vão ao encontro da lei que, de sua vez, lhes determina, como queira. De outra parte, 

defrontada a figura dos negócios jurídicos, tem-se sejam traduzidos em comportamento 

humano voluntário e consciente, implicando sua livre deliberação na busca da realização de 

fins que se pretende alcançar, em função, precisamente, da possibilidade de auto-

regulamentação da vontade.  

Nessa senda pode-se assim dizer que, a princípio, quando se elege um fim, na 

realização de um negócio, das duas uma: ou se está excluindo todos os demais ou se está 

preferindo este a outros. Quanto ao meio eleito para a prática negocial, ou este é adequado ou 

inadequado para atingir o fim almejado. 

Quando se decide sobre determinada prática negocial, na escolha de um meio se o 

fim escolhido for em preferência a outros numa escala hierárquica poderá acontecer que o 

meio seja adequado para atingir o fim eleito, ou então, seja inadequado para atingir o fim 

escolhido ou qualquer outro, mas seja adequado para outros fins postos como queridos, ainda 

que não preferencialmente.  

Conclui-se que o binômio processo deliberativo e conseqüência jurídica só surtirá 

efeitos se houver compatibilidade entre o fim eleito e o meio escolhido, uma vez que o 

negócio jurídico se coloca como elemento intermediário entre o fato-tipo constante na norma 

jurídica e as conseqüências por ela ligadas à ocorrência do fato nela prevista.   

1.2. Elementos do Negócio Jurídico 

Este tópico possui algumas divergências doutrinárias. A terminologia utilizada 

pelos autores não é uníssona e, ora os doutrinadores acrescentam elementos, ora suprimem ou 

os agrupam de forma a distingui-los atribuindo conotação distinta às partes constitutivas dos 

negócios jurídicos. 

Segundo a tradição francesa pandectista os elementos seriam: essentialia negotii, 

naturalia negotii e accidentalia negotii. Os primeiros seriam as partes constitutivas essenciais 

do negócio, dariam as suas características. Haveria duas classes de essentialia: uma referente 
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à espécie do negócio e outra à particular vontade dos agentes, devendo ser regulados todos os 

pontos essencias e o ajustamento satisfatório dos demais pontos, quais sejam, os elementos 

naturalia negotii e accidentalia negotii. 

 Os segundos seriam as propriedades e os efeitos de um negócio, que em regra, a 

eles concernem, embora não sejam essenciais, pois podem as partes excluí-los. Os últimos são 

cláusulas abstratamente não essenciais ao negócio, nem decorrente da natureza deste, que, 

porém se as partes desejarem, podem se lhe apor no caso especifico. 

Washington de Barros Monteiro
2
 descreve os elementos integrantes dos atos 

jurídicos, terminologia utilizada pelos doutrinadores tradicionais, da seguinte forma: 

Os essentialia negotii “são os elementos essenciais à estrutura do ato, que lhe 

formam a substância e sem os quais o ato não existe. Numa compra e venda, por exemplo, os 

elementos essenciais são a coisa, o preço e o consentimento (res, pretium et consensus). 

Faltando um deles o ato não existe”. 

Continua o autor: “Elementos essenciais são, pois aqueles sem os quais o ato não 

existe, por exemplo, na compra e venda, a desmenção ao preço. Por falta desse elemento 

essencial o ato não tem conseqüência jurídica, não existe. Os elementos essenciais 

subdividem-se em gerais e particulares. Os primeiros são comuns a todos os atos, enquanto os 

segundos peculiares a algumas espécies. Os elementos essenciais, comuns à generalidade dos 

atos jurídicos, dizem respeito às pessoas que intervém no ato, ao objeto deste e ao 

consentimento dos interessados ”  

Os naturalia negotii “são as conseqüências que decorrem do próprio ato, sem 

necessidade de expressa menção. Na mesma compra e venda, por exemplo, são elementos 

naturais, resultantes do próprio negócio, a obrigação que tem o vendedor de responder pelos 

vícios redibitórios e pelos riscos da evicção”. 

Os accidentalia negotii “são estipulações que facultativamente se adicionam ao 

ato para modificar-lhe uma ou algumas de suas conseqüências naturais, como a condição, o 

termo e o modo ou encargo, o pactum de non praestanda evictione, o prazo para entregar a 

coisa ou pagar o preço”. 

                                                 
2
 Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, vol.1, 19ª ed., São Paulo. 
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Por sua vez, tem-se que citar, em razão da importância teórico-dogmática, a 

sistematização proposta por Junqueira de Azevedo
3
 para quem é preciso “em primeiro lugar 

estabelecer, com clareza, quando um negócio existe, quando uma vez existente, vale, e 

quando, uma vez existente e válido, ele passa a produzir efeitos”. 

Em síntese, segundo ele, “elemento do negócio jurídico é tudo aquilo que compõe 

sua existência no campo do direito. Antes de classificarmos esses elementos é preciso 

considerar, em primeiro lugar, que a expressão negócio jurídico exprime uma abstração; in 

concreto, o que há são negócios jurídicos particulares. Assim a classificação que fazemos dos 

elementos do negócio jurídico é: a) elementos gerais, isto é, comuns a todos os negócios; b) 

elementos categoriais, isto é próprio de cada tipo de negócio; c) elementos particulares, isto é, 

aqueles que existem em um negócio determinado, sem serem comuns a todos os negócios ou a 

certos tipos de negócio”. 

No concernente aos elementos gerais, “são aqueles indispensáveis à existência de 

todo e qualquer negócio. A rigor, seria: a forma, que a declaração toma, isto é, o tipo de 

manifestação que veste a declaração (escrita, oral, mímica, através do silêncio etc.), o objeto, 

isto é, seu conteúdo (as diversas cláusulas de um contrato, as disposições testamentárias, o fim 

que se manifesta na própria declaração etc.) e, finalmente, as circunstâncias negociais, ou seja, 

o que fica da declaração de vontade, despida da forma e do objeto, isto é, aquele quid, 

irredutível à expressão e ao conteúdo, que faz com que uma manifestação de vontade seja 

vista socialmente como destinada à produção de efeitos jurídicos. Todavia, embora esses três 

sejam os elementos gerais intrínsecos, ou constitutivos, de todo e qualquer negócio jurídico, a 

verdade é que pelo menos mais três elementos existem que, não fazendo parte integrante do 

negócio, são, porém, indispensáveis a sua existência; trata-se dos elementos comuns a 

categoria colocadas acima do negócio jurídico e que este por nelas estar enquadrado, também 

possui. Assim, se o negócio jurídico é uma espécie de ato jurídico, torna-se óbvio que não há 

negócio sem um agente; e se o ato jurídico, por sua vez, é espécie de fato jurídico, 

considerando que não há fato que ocorra em determinado ponto do espaço e em determinado 

momento, todo negócio jurídico tem, também indispensavelmente, lugar e tempo. Os 

elementos gerais extrínsecos, portanto, são três: tempo, lugar e agente.  Sem os citados 

                                                 
3
 Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 2ªed., São Paulo, 1986 
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elementos gerais, qualquer negócio jurídico torna-se impensável, e finalmente sem 

circunstâncias negociais, forma ou objeto, poderá haver fato ou ato jurídico, mas não negócio 

jurídico ”. 

Examinando os elementos categoriais explica o autor: “Se, porém, descermos na 

escala de abstração, como é indispensável, já que um negócio jurídico determinado nunca 

existe in abstracto, e passarmos às diversas categorias de negócio, esses elementos gerais, 

sempre necessários, já não serão suficientes. [...] Os elementos categoriais não resultam da 

vontade das partes, e sim, da ordem jurídica, isto é, da lei e do que em torno dela a doutrina e 

a jurisprudência constroem. [...] A análise revela duas espécies de elementos categoriais: os 

que servem para definir cada categoria de negócio e que, portanto, caracterizam sua essência, 

são os elementos categoriais essenciais ou inderrogáveis; e os que embora defluindo da 

natureza do negócio, podem ser afastados pela vontade da parte, ou das partes, sem que por 

isso, o negócio mude de tipo, são os elementos categoriais naturais ou derrogáveis.” 

Por último, afirma quanto aos elementos particulares “são eles aqueles que, 

apostos pelas partes, existem em um negócio concreto sem serem próprios de todos os 

negócios ou de certos tipos de negócio. Esses elementos são sempre voluntários e, por isso, se 

distinguem claramente dos elementos categoriais. Os elementos particulares, por serem 

colocados no negócio pelas partes, são em número indeterminado, tornando impossível seu 

estudo completo.  [...]  Os elementos particulares coincidem com os chamados accidentalia 

negotii da classificação tradicional.”. 

Antônio Junqueira de Azevedo na obra citada arremata: “A exata identificação do 

negócio dentro de uma categoria por outro lado, através da exata consciência dos elementos 

categoriais, é fundamental para se saber o regime jurídico a ele aplicável. Além disso, se, num 

negócio de certo tipo faltar um elemento categorial inderrogável (ou, se mesmo sem faltar, se 

puder dar esse elemento como inexistente, para evitar que o negócio seja declarado nulo) 

aquele ato não existirá como negócio daquele tipo, mas há a possibilidade de convertê-lo em 

negócio de outro tipo (conversão substancial)”. 

Como se pode notar é sensível a importância desta classificação para o tema deste 

estudo, portanto, sucintamente, traz-se a classificação da doutrina mais atual, a qual tratou de 

discipliná-la de forma bem mais simples. 
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Estuda-se o negócio jurídico sob a ótica de três planos: o plano da existência, cujo 

estudo analisa os requisitos essenciais do negócio jurídico, aqui não se fala em nulidade, mas 

em inexistência, pois a análise deste plano precede a análise de validade, se enumera como 

requisitos: manifestação de vontade, agente, objeto, forma (meio pelo qual se exterioriza a 

vontade); no plano de validade, cujos pressupostos são os mesmos do plano de existência, mas 

qualificados, seriam: manifestação de vontade totalmente livre agregada à boa fé (ou seja, sem 

vícios), agente capaz e legitimado, objeto lícito, possível e determinado ou determinável e 

forma adequada (esta será livre ou a prescrita em lei); e, por fim, no plano de eficácia, se 

estuda os elementos chamados acidentais, quais sejam: o termo, a condição e o modo ou 

encargo. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 

 

Quando se analisa a terminologia conversão a idéia que brota na mente depende 

do contexto fático no qual o vocábulo está sendo utilizado, pois sendo rico em significados o 

seu adequado emprego depende da correta apreensão da realidade. 

De forma bastante genérica pode-se dizer que as muitas acepções da palavra 

conversão deságuam na idéia genérica de transformação, mudança. 

De acordo com Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
4
 “Conversão. [Do lat. 

conversione.] S. f. 1. Ato ou efeito de converter(-se). [Sin., p. us.: convertimento. ] ”. 

Como colocado pelo reconhecido professor, conversão deriva do latim 

conversione, de convertere o que traduz de imediato um juízo de mudança, alteração, atribuir 

outra forma.  

No instituto ora estudado o vocábulo converter é utilizado no sentido de 

aproveitar, recategorizar. Trata-se, pois de uma medida sanatória ou terapêutica de 

aproveitamento do negócio jurídico inválido que, por meio deste instrumento, é convertido em 

negócio válido. 

Buscando as origens da utilização do termo com a significação jurídica 

assemelhada a que temos hoje, observa-se que o direito romano apresenta diversos casos que 

podemos considerar como aplicações do princípio da conservação do negócio jurídico, não 

obstante a forma e a terminologia ser diversa da que se concebe atualmente. 

Os autores medievais criaram diversas regras importantes para o tema da 

conversão das quais se destaca a seguinte: presume-se ser o contrato aquele indicado por seu 

primeiro aspecto e pelo nome que as partes lhe atribuíram, porém si substantia repugnat 

verbis et nomini apposito, tunc contractus iudicatur secundum nomen et verba, ou seja, na 

dúvida quanto às duas figuras contratuais inspicitur semper id quod pluris est, et in quo magis 

praevalet. 

                                                 
4
 Novo Aurélio Século XXI, 4ªedição, 1ª impressão, Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, verbete 

“conversão”. 
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É interessante destacar que em razão da forte influência do direito romano o 

juramento apresenta, no período intermédio, grande valor e larga aplicação na execução dos 

contratos, possuindo o juramento também a função de salvar e aproveitar o ato jurídico nulo, 

pois se considerava que o juramento prestado demonstrava a vontade das partes em dar 

cumprimento ao próprio ato. 

No direito medieval atribuía-se a expressão conversio actus iuridici utilizada pelos 

autores medievais cujo fundamento estaria no longo trecho de Dig. 29, 1,19 pr. e § 1, atribuído 

a Ulpiano para justificar a aplicação da conversão neste período. 

 

Dig. 29, 1, 19: Perguntava-se qual seria a solução, caso um militar, 

que tivera feito testamento, fizesse outro e nele pedisse ao herdeiro 

por fideicomisso que valesse o primeiro testamento. Respondi que o 

militar pode fazer diversos testamentos [e] valem [todos], tantos se o 

fez ao mesmo tempo como se os fez separadamente, sempre que tenha 

manifestado tal desejo, e se não anula o primeiro pelo segundo, pois 

também pode instituir herdeiro em parte, quer dizer, pode morrer em 

parte com testamento e em parte intestado. Mais ainda: se tiver feito 

um primeiro codicilo, poderá mediante um segundo testamento, 

assegurar a instituição de herdeiro, tornando direta a instituição que 

consistia em pedido de fideicomisso. Segundo isso no caso proposto 

dizia que, se o soldado queria que valesse o primeiro testamento, deve 

valer o que assim assegurou, e por isso resulta haver dois 

testamentos.  Mas, nesse caso, como ao herdeiro se pede por 

fideicomisso, que valesse de pleno direito, senão antes converteu o 

primeiro testamento num fideicomisso codicilar. 

Põe-se, porem, a questão: se todo o testamento resulta convertido em 

fideicomisso, quer dizer, se a instituição de herdeiro, também, ou 

somente os legados, os fideicomissos e as manumissões. Parece-me 

que a instituição de herdeiro, também, e não apenas o resto das 
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disposições se converteu em fideicomisso, a não ser que se prove ter 

o testador escrito outra coisa. (Ulpiano, lib. 4 Disputationum) 

 

Os autores franceses do século XVIII não tratam da conversão. Omisso também 

quanto ao tema é o Código de Napoleão. 

Destarte é possível, mas não de todo certo afirmar, que o processo de consolidação 

histórica do emprego do termo “conversão”, ligado à ineficácia de negócios jurídicos, se tenha 

iniciado com algum autor medieval e terminado com autores alemães dos séculos XVIII e 

XIX, que com base em casos particulares do direito romano construíram o próprio instituto da 

conversão do negócio jurídico.
5
 

Em 1º de janeiro de 1900, entra em vigor o Código Civil alemão que consagra em 

seu § 140, legislativamente o instituto jurídico que há muito era conhecido da jurisprudência, 

pois já havia mesmo antes da codificação uma construção teórica, com diversos precedentes 

jurisprudenciais. Do texto original: 

 “[Umdeutung] Entspricht ein nichtiges rechtsgeschäft den 

Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt das letztere, 

wenn anzunehmen ist, daß dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit 

gewollt sein  würde”, (Presentes num negócio jurídico nulo os 

requisitos de um outro negócio jurídico, vale o último, se for de 

presumir-se que a validade dele, à vista do conhecimento da nulidade, 

teria sido querida). 

Mais recentemente podemos apontar como legislações que trazem em seu bojo o 

instituto da conversão do negócio jurídico as seguintes codificações: 

O Código Civil da Itália, no artigo 1.424, estabelece sobre a conversão do contrato 

o seguinte: "o contrato nulo pode produzir os efeitos de um contrato diverso, do qual contenha 

os requisitos de substância e de forma, desde que, tendo em vista a finalidade perseguida pelas 

partes, deva ser admitido que elas o teriam querido, se houvessem conhecido a nulidade". 

                                                 
5
 Giuseppe Satta, La conversione dei negozi giuridici, Milano, 1903, § 3, p. 5, apud Del Nero, Conversão 

substancial do negócio jurídico, Ed. Renovar, 2001, p. 104. 
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O Código Civil de Portugal, de 1966, dispõe, no artigo 293, sobre a conversão, 

que "o negócio nulo ou anulado pode converter-se num negócio de tipo ou conteúdo diferente, 

do qual contenha os requisitos essenciais de substância e de forma, quando o fim prosseguido 

pelas partes permita supor que elas o teriam querido, se tivessem previsto a nulidade".  

O novo Código Civil da Holanda, em seu Livro III, a partir de 1992, apresenta, em 

seu artigo 42, dispositivo sobre a conversão, segundo o qual "o ato jurídico nulo recebe o 

efeito de outro ato considerado como válido, desde que o alcance do ato nulo corresponda ao 

de outro, fazendo presumir que este teria sido realizado se houvesse sido rejeitado o ato nulo 

por causa de sua invalidade, salvo se tal solução se revelar injusta em face de algum terceiro 

interessado que não participou do ato jurídico”. 

No Brasil, o Código Civil de 1916, não a contemplava com qualquer dispositivo. 

O novo Código, porém, com o disposto no artigo 170 “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”, regula-a, do mesmo modo que 

o Código Civil da Alemanha, em seu § 140, e o Código Civil da Itália, em seu artigo 1.424, 

semelhantemente aos códigos que se fizeram em Portugal e Holanda, no último quartel do 

século passado. Vê-se, desde logo, pelo texto, que se inspirou, igualmente nos códigos da 

Alemanha e da Itália e, desse modo, o artigo 170 do nosso Código a ele se assemelha, com a 

diferença de que, pelo menos de forma legal expressa, tem como pressuposto apenas o 

negócio nulo, enquanto o artigo 293 do Código Português abrange, também, o negócio 

anulado. 

2.1. Antecedentes no Direito Romano e Direito Comparado 

Apesar de não ter sido os romanos quem trabalharam e desenvolveram o conceito 

do tema estudado é imprescindível como referencia história a remissão a forma como foi a 

matéria desenvolvida e abordada pelos juristas romanos, pois com o desenvolvimento do tema 

se verá que ainda hoje muita coisa subsistiu. 

  A construção da figura da conversão remonta ao Direito Romano, não porque 

teorizaram o instituto, mas porque, mutatis mutandis, se valiam dos princípios aplicados hoje 

ao instituto denominado conversão do negócio jurídico. 
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Não obstante a teoria geral do negócio jurídico ser produto da doutrina moderna, 

os jurista romanos se ocuparam de maneira concreta em cada negócio particular. Nas suas 

casuísticas dispuseram sobre princípios e regras válidas para todo negócio jurídico. 

É certo que a matéria toca diretamente a questão da invalidade e ineficácia do 

negócio jurídico de forma que o direito romano encontrou muitas dificuldades na disciplina do 

instituto, pois a existência de normas de ius civile e de ius honorarium, levava a que 

frequentemente, um negócio que seria válido para o primeiro não fosse para o segundo. 

Para a exata compreensão dos precedentes históricos colhidos do direito romano é 

mister realizar uma breve digressão sobre alguns institutos. Havia no direito romano, distinção 

entre o ius civile, de um lado e ius honorarium, de outro. A distinção baseava-se na 

diversidade de origem das respectivas regras. O ius honorarium, era o direito elaborado e 

introduzido pelo pretor que, com base no seu imperium (poder de mando), introduzia 

novidades, criava novas regras e modificava substancialmente as antigas do ius civile. Essas 

regras, contidas no edito, eram as do ius honorarium, do direito pretoriano. 

 Não se pode olvidar que apesar das controvérsias existentes acerca dos textos 

favoráveis à conversão, os juristas romanos estiveram sensíveis aos problemas relacionados ao 

instituto, pois se aperceberam de que a destruição sistemática de atos inválidos conduzia a 

resultados que não iam ao encontro da noção de direito e que podiam não satisfazer às 

necessidades do caso concreto. Admitiam, deste modo, que em certos casos, o ato valesse 

como ato diferente, salvando-se a atuação e a vontade de seus autores. Quando agiam assim 

estavam lançando a semente do que os estudiosos modernos vieram a chamar de conversão do 

negócio jurídico. 

É recorrente na doutrina especializada a referência aos seguintes textos como 

favoráveis à conversão no direito romano: a conversão do testamento civil nulo em testamento 

militar; Acceptilatio em pactum de non petendo; Stipulatio (novativa) em pacto purgativo da 

mora; casamento em esponsais. 

No direito romano os militares gozavam da prerrogativa de elaborar testamento 

com a preterição de algumas formalidades exigidas para o testamento civil, diante de tal 

condição surgiu a necessidade de se resolver o caso de um soldado que disposto a testar 

segundo o direito comum faleceu antes desse testamento se tornar perfeito. Buscou-se, então, 
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para fundamentar a resolução da problemática o entendimento de que a despeito do militar ter 

escolhido testar através das regras de direito comum não lhe aprouve renunciar o seu beneficio 

militar, daí presumir-se que ele quisesse testar por uma das formas admitidas. Destarte, 

priorizou-se o fim eleito como querido, em detrimento da forma, ou se diga, do meio. 

Eis um dos textos das fontes em que se indicaria a conversão de testamento 

comum em testamentum militis: 

Dig. 29,1,3:Se o militar que pretendia testar com base no direito 

comum morreu antes de fazê-lo, que ocorrerá?.Pompônio tem suas 

dúvidas. Mas por que não admitir a singularidade do militar ? Porque 

quem quis testar pelo direito comum, nem por isso renunciou ao 

beneficio militar, nem há de crer-se que alguém elege um determinado 

modo de testar para que suas disposições sejam impugnáveis, mas, 

sim, que quis escolher os dois modos de testar para estar a salvo de 

casos fortuitos, do mesmo modo que muitos civis, quando redigem um 

testamento, acrescem que querem que valha como tal ou como 

codicilo. E, não se deve dizer, quando o testamento resulta imperfeito, 

que não é codicilo, pois o imperador Marco, de consagrada memória 

respondeu por escrito de acordo com esse nosso parecer (Ulpianus, 

Lib. 2. ad Sabinum). 

 A aplicação da conversão a acceptilatio e ao pactum de non petendo se configura 

da seguinte forma: a acceptilatio era um ato através do qual o credor, com a concordância do 

devedor, renuncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação; já o pactum de non 

petendo é o acordo de vontade entre o credor e o devedor pelo qual aquele se compromete a 

não exigir deste o cumprimento de uma obrigação, seria uma espécie de renúncia à pretensão 

de direito, operando-se comumente a conversão da acceptilatio em pactum de non petendo. 

A stipulatio (novativa) como pacto purgativo da mora é outra aplicação da 

conversão encontrada no direito romano. A novação era o modo de extinção ipso iure de uma 

obrigação em decorrência da constituição de outra obrigação através da stipulatio. A stipulatio 

novatória celebrada no período da mora implica purgação desta. Alguns dos textos que 

balisam tal aplicação são, por exemplo: 
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Dig. 46, 2, 8, pr.: Se eu tivesse estipulado que se desse o escravo Stico 

e voltasse a estipulá-lo, estando o promitente em mora, deixaria de ser 

desse o risco da perda, como se houvesse purgado a mora com a nova 

estipulação (Ulpianus, Lib-46 ad Sabinum). 

Dig. 46, 2, 14, pr: Quando, por causa da novação, promete-se sob 

condição o que se devia incondicionalmente, não se concretiza 

imediatamente a novação, mas apenas quando se cumprir a condição. 

Assim, pois, se a obrigação tivesse por objeto Stico e esse morresse 

pendente a condição, não haveria novação, pois não subsiste a coisa 

no momento de cumprir-se a condição. Por isso, pensa Marcelo, que, 

se faz uma estipulação condicionada de Stico, quando já havia 

incorrido em mora o devedor da obrigação anterior, fica purgada a 

mora e a responsabilidade po0r essa não entra na nova obrigação 

(Ulpianus, Lib-7 Disputationum). 

Mais uma vez é importante reforçar a idéia já mencionada de que não houve no 

direito romano referência expressa ao instituto estudado nem tampouco se conhecia a 

conversão como meio jurídico de transformação de um negócio inválido em outro, com vistas 

a alcançar o resultado prático objetivado pelas partes, somente com a construção teórica 

moderna pode-se obter noções preciosas sobre as origens da aplicação prática do instituto. 
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3. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 

 

O Código Civil de 2002, no capítulo sobre a invalidade do negócio jurídico, 

estabelece como inovação no ordenamento jurídico brasileiro, norma específica a respeito da 

conversão do negócio jurídico. Ao fazê-lo, determinou, expressamente, no artigo 170, que se o 

negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, poderá subsistir este, no lugar daquele, 

quando o fim a que as partes tinham em vista permitir supor que elas teriam preferido o novo 

negócio em lugar do primitivo, se houvessem previsto a do negócio originário. 

Antes de se adentrar na natureza jurídica do instituto, seus fundamentos e 

aplicabilidade, é importante anotar que a conversão dá um contributo positivo e relevante para 

a segurança jurídica quando permite a realização do fim pretendido pelas partes com a 

celebração do negócio inválido, uma vez que a conversão impede que a parte não mais 

interessada no cumprimento do negócio prevaleça-se do vício que o inquina para o destruir, 

vulnerando a outra parte no seu intento negocial. Ademais, não se pode olvidar o interesse de 

terceiros de boa-fé que de alguma forma são atingidos com a realização do negócio, aqui se 

fala da eficácia transubjetiva dos negócios ou, como mais recorrente na doutrina, princípio da 

relativização dos efeitos do negócio. 

3.1. Conceito 

Não há, de maneira geral, acentuada divergência acerca dos conceitos 

apresentados pelos autores que tratam da matéria, somente se atribuindo alguma relevância ou 

conotação distinta a um ou outro elemento trazido dentro do próprio texto legal, o diálogo se 

inflama, todavia, sobretudo quando se analisa a natureza jurídica do instituto e seus 

fundamentos. 

É imperioso destacar que, antes da nova codificação civil brasileira, os estudiosos 

civilistas inspirados na doutrina alienígena, e, cientes da necessária exportação do instituto da 

conversão do negócio jurídico e cogente aplicação nos casos práticos, já se inclinavam pela 

adoção da medida sanatória do negócio nulo em nosso ordenamento, trazendo uma série de 
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conceitos ainda inspirados pela doutrina estrangeira, principalmente dos principais códigos 

europeus. 

Inclusive a jurisprudência pátria apesar de opaca, pontualmente já fazia referência, 

casuisticamente, ainda que de forma oblíqua, aos fundamentos da conversão do negócio 

jurídico.
6
 

Eduardo Espínola
7
, invocando Romer, assinala: "pode acontecer que um negócio 

jurídico, considerado pelas partes, não reúna todas as formalidades legais requeridas para a 

sua validade, tendo, entretanto, os requisitos de um outro negócio, e então valha não como o 

negócio que as partes tiveram em vista, mas como este outro. Coviello, depois de considerar 

que a doutrina admite a possibilidade da denominada conversão dos negócios jurídicos 

inválidos, isto é, a transformação de um negócio nulo em outro de natureza diversa, faz ver 

que é isso possível apenas quando no negócio nulo se encontram todos os elementos 

necessários à existência do negócio diverso (lado objetivo) e, além disso, seja este também 

querido pelas partes (lado subjetivo), o que se apura interpretando a vontade". 

Pontes de Miranda
8
 dedicou um capítulo especial ao exame da conversão 

considerando que "a conversão é o aproveitamento do suporte fático, que não bastou a um 

negócio jurídico, razão da sua nulidade ou anulabilidade, para outro negócio jurídico, ao qual 

é suficiente. Para isso, é preciso que concorram o pressuposto objetivo dessa suficiência e o 

pressuposto subjetivo de corresponder à vontade dos figurantes a conversão, se houvessem 

conhecido a nulidade ou a anulabilidade". 

Orlando Gomes tratou do assunto, em seu livro Contratos, salientando que para 

haver conversão é preciso: a) que o contrato nulo contenha os requisitos essenciais e formais 

de outro; b) que as partes quereriam o outro contrato, se tivessem tido conhecimento da 

nulidade. 

                                                 
6 DIREITO CIVIL. TESTAMENTO PÚBLICO. FALECIMENTO DA HERDEIRA TESTAMENTÁRIA 

ANTES DA TESTADORA. NOMEAÇÃO POSTERIOR DAS FILHAS DA HERDEIRA POR PROCURAÇÃO 

PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. RIGOR FORMAL. SOLENIDADE ESSENCIAL. ARTS. 1.592, II, 

1.717 E 1.746, CC. CONVERSÃO DE INVENTÁRIO EM HERANÇA JACENTE. POSSIBILIDADE. 

ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 1.142, CPC. RECURSO DESACOLHIDO, STJ, 4ª Turma, Resp 147959-

SP. 
7
 Manual do Código Civil, vol. III, parte 1ª, de 1923, § 119, pp. 493 e seg. 

8
 Tratado de Direito Privado, vol. 4, nos §§ 374 a 379, p. 63. 
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Antonio Junqueira de Azevedo
9
 concebia a conversão do negócio jurídico 

(conversão substancial) como "o ato pelo qual a lei ou o juiz consideram um negócio, que é 

nulo, anulável ou ineficaz, como sendo de tipo diferente do efetivamente realizado, a fim de 

que, através desse artifício, ele seja considerado válido e possa produzir, pelo menos, alguns 

dos efeitos manifestados pelas partes como queridos".  

Raquel Campani Schmiedel
10

, em sua obra sobre as nulidades e medidas 

sanatórias do negócio jurídico examinou, também a conversão, salientando serem dois os seus 

pressupostos, um objetivo e outro subjetivo, o primeiro consistente em que o negócio nulo 

deve conter os requisitos do negócio que irá substituí-lo, e o segundo é relativo à vontade dos 

figurantes à conversão, se houvessem conhecido a nulidade. 

João Alberto Schützer Del Nero
11

 concebe a conversão substancial do negócio 

jurídico como o "procedimento de escolha entre duas qualificações jurídicas diferentes do 

mesmo negócio jurídico, cujo resultado consiste na atribuição ou no reconhecimento de 

eficácia jurídica ao negócio jurídico". 

Antônio Junqueira de Azevedo, mais recentemente, afirmou quando prefaciando a 

obra citada de Del Nero que “a conversão é o instituto posto a meio termo entre as exigências 

formais do direito e as exigências substanciais da Justiça, é figura que atenua os rigores do 

direito estrito, permitindo conforme o princípio da conservação dos negócios jurídicos, - 

tomado em sua acepção mais ampla, - o aproveitamento de atos realizados”. 

Ainda, segundo Teresa Luso Soares
12

 , a conversão vai se constituir, de um meio 

jurídico, através do qual, após verificados certos requisitos, um negócio jurídico inválido se 

transforma em outro, objetivando salvaguardar, na medida do possível, o resultado prático que 

as partes visavam alcançar com aquele. 

Dos conceitos acima escandidos sem esforço percebe-se que todos trazem à tona a 

idéia de que a conversão funciona quando um negócio que não se mostra apto a produzir seus 

                                                 
9
 A conversão dos negócios jurídicos, in ver. Trib., 1974, p.17. 

10
 Negócio jurídico, nulidades e medidas sanatórias, SP, 1981, pp. 74 e seg. 

11
 Conversão substancial do negócio jurídico, Ed. Renovar, 2001, pp. 47 e 477. 

12
 SOARES apud TRIGINELLI, Wania do Carmo de Carvalho. A conversão dos negócios jurídicos, Coimbra: 

Livraria Almedina, 1986, p. 61. 
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efeitos, tem seus elementos “aproveitados”, permitindo a constituição de um negócio 

substitutivo. 

Apesar de simplificada a conclusão extraída dos conceitos colocados, o problema 

não se perfaz de forma tão simplória, pois a tarefa da conversão depende de um conjunto de 

institutos. 

3.2. Natureza Jurídica da Conversão 

O tema é assaz controvertido. Pelos diversos conceitos apresentados no tópico 

anterior é sensível que os autores enfatizam distintamente aspectos do instituto, de forma que 

isso influencia diretamente no modo como abordam a natureza da conversão, determinando, 

outrossim, a formação de diversas correntes.  

 Uma primeira corrente, que apesar de não ser majoritária, será apresentada por ter 

significativa relevância para compreensão da matéria, defende que o problema de saber se 

podem ser entendidos como queridos os efeitos do negócio sucedâneo, resolve-se com o uso 

de princípios de interpretação. A conversão, nesta feição, seria um caso de interpretação. 

Uma segunda corrente aborda o instituto, ainda sob forte influência da primeira, 

agregando-a uma nova idéia, fundamenta a conversão como um meio de interpretação 

integrativa, que, segundo seus defensores, pressupõe uma lacuna negocial. De forma que ao 

buscar o sentido da declaração expressa no negócio originário, de acordo com o objetivo dos 

autores do negócio, preenchem-se as lacunas existentes, pondo em evidência um conteúdo 

implícito. É, de fato, uma nova abordagem da primeira corrente. 

Partindo-se inicialmente dessas duas concepções acerca da natureza jurídica do 

instituto da conversão, é imprescindível que se trace logo a distinção entre o instituto em 

estudo e a posição acerca da natureza jurídica defendida por essas teorias, uma vez que a 

conversão caracteriza-se como figura autônoma na dogmática do negócio jurídico. 

Alguns estudiosos, em especial os adeptos da teoria voluntarista, afirmam que com 

a interpretação se alcança a vontade real das partes; em contrapartida com a conversão se 

atinge a vontade hipotética das partes, sendo exatamente essa vontade não declarada 

formalmente que produzirá os efeitos jurídicos, mesmo que a estes não se tenha dirigido 

qualquer vontade ou declaração. 
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Destarte, ainda que se amplie o conceito de interpretação, não se alcançará o 

resultado decorrente da conversão, pois, há casos em que esgotadas as regras da interpretação, 

inevitavelmente, conclui-se pela invalidade do negócio, todavia, a conversão pode conferir um 

conteúdo diverso daquele que o negócio produziria se fosse válido, atribuindo-lhe eficácia. 

A respeito da interpretação integrativa há a possibilidade de um alargamento ou 

até mesmo aperfeiçoamento do conteúdo negocial, dando ensejo à produção de efeitos que 

não caberiam no conteúdo do negócio tal como ele foi concebido. Daí poder-se-ia argumentar 

que se alcançaria a vontade conjectural das partes, assim como ocorre na conversão. No 

entanto, não se pode olvidar que a integração pressupõe negócio jurídico válido, no qual se 

constatou uma lacuna negocial que ponha em risco a eficácia do negócio, se não sanada, o que 

não ocorre com a conversão, que se apresenta como um remédio ao negócio inquinado com 

vício de nulidade. 

Ademais, a interpretação integradora só é legítima enquanto se mantém restrita ao 

círculo da ordenação de interesses escolhida pelos autores.
13

 Uma conseqüência própria da 

natureza das lacunas negociais e das limitações da integração é a de que essas não podem 

interferir com a natureza do negócio integrado, nem com seus efeitos. Tampouco, chegar à 

definição de um outro conteúdo negocial que substitua ao do negócio concreto, ao que ela visa 

integrar.  Já os efeitos da conversão não sofrem dessas limitações e, como dito alhures, os 

efeitos, em regra, não são idênticos ao do negócio convertido. 

Diante dessa linha de raciocínio, percebe-se que a conversão não prescinde da 

interpretação, uma vez que a conversão pressupõe a definição do ato praticado pelas partes e a 

conseqüente análise da validade do negócio, cuja atividade se realiza através da interpretação, 

conclui-se, outrossim, que a conversão age através da interpretação, não se confundindo, 

porém, com ela. 

Há, ainda, aqueles que vêem na conversão um caso de qualificação jurídica. 

Objetivamente quando se qualifica juridicamente um ato, deve-se buscar considerar o maior 

número de elementos que caracterizam o negócio com vistas à adequação a um modelo 

jurídico mais ajustado, de forma a realizar uma correspondência entre os elementos do ato e o 

modelo jurídico escolhido. Aqui se coloca a situação de eleger o meio adequado para se 
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 TRIGINELLI, ob. cit., p.71. 
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atingir o fim pretendido, isso só pode ser perfeitamente efetivado com a exata identificação 

dos elementos caracterizadores do negócio. Esclarecedora acerca do assunto é a observação de 

Raúl Ventura: “A qualificação realiza-se tomando em consideração todos os elementos do ato 

que possam fazer parte de um tipo negocial”. 
14

 

Veja-se o pensamento apresentado por Del Nero
15

 a respeito do assunto: é regra 

geral de qualificação jurídica - e, portanto, de aplicação do direito – a de que todos os 

elementos do fato devem levar-se em consideração, para que o grau de correspondência 

isomórfica ou homóloga entre o fato e o modelo jurídico seja máximo e, portanto, a 

qualificação jurídica do fato seja o mais adequada possível (pelo menos do ponto de vista 

quantitativo) (sic). 

Analisando tal posicionamento e fazendo a correlação com o instituto da 

conversão, constata-se o seguinte problema: mesmo realizando de forma máxima a subsunção 

de um determinado fato a um modelo jurídico negocial, pode-se chegar à conclusão de que o 

negócio não está apto a produzir as conseqüências que dele surgiriam se não houvesse a 

mácula do vício de nulidade (eficácia negativa), pois, mesmo o negócio existente e válido para 

que possa produzir os efeitos manifestados como queridos, deverá ter reconhecido o atributo 

da eficácia jurídica. 

Nestes termos, se coloca a problemática da conversão, pois se não atendendo a 

regra geral de qualificação jurídica se poderá concluir ser o negócio juridicamente eficaz, ou 

ainda, se não for observado todos os elementos do negócio, mas apenas parte deles para 

realizar a correspondência entre o negócio e o modelo jurídico, poderá através da conversão, 

medida sanatória do negócio nulo, salvar a eficácia do negócio jurídico, mesmo que a 

correspondência realizada não seja, em princípio, a mais adequada. 

É, dessa forma, para esta corrente, esse procedimento de escolha, entre duas 

qualificações jurídicas distintas, do mesmo negócio jurídico, cujo resultado consiste no 

reconhecimento de eficácia jurídica ao negócio, que poderia se definir como conversão 

substancial do negócio jurídico.  
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 VENTURA apud Triginelli. Conversão de Negócio Jurídico, p.75. 
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 DEL NERO, ob. cit., p. 46. 
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Destaca-se na doutrina estrangeira alguns adeptos da conversão resultante da 

qualificação. 

Lina Bigliazzi Geri, destaca: “a conversão opera mediante a modificação da 

qualificação jurídica do negócio, independentemente da consideração de qualquer vontade 

subjetiva a ela considerada, seja real, seja hipoteticamente”. 
16

 

Também defendendo este posicionamento BETTI afirma que o instituto consiste 

“numa correção da qualificação jurídica do negócio, ou de algum dos seus elementos, [...], ou 

seja, normalmente, na sua valoração como negócio de tipo diverso daquele que, na realidade, 

foi celebrado ou, em todo caso, num tratamento diferente daquele que, prima facie, se 

apresentava como óbvio”. 
17

 

O fato é que esta concepção, apesar de encontrar muitos adeptos, encontra severas 

críticas na doutrina. Luiz A. Carvalho Fernandes, tratadista português, ao apreciar a tese acima 

exposta afirma que esta retira o papel exercido pela vontade na construção dos efeitos 

jurídicos, como também não reconhece relevância à vontade na fixação do próprio meio 

técnico através do qual se realizam os correspondentes fins. Segundo o mesmo autor a 

conversão seria efeito de uma re-valoração do comportamento negocial, excluindo as teses de 

que a conversão seria caso de interpretação ou de qualificação jurídica. 
18

 

Tal autor busca explicar como funciona o fenômeno da “passagem” do negócio 

nulo ao sucedâneo, já que não há nenhum outro ato material das partes. Tenta-se afastar da 

explicação baseada na existência de uma vontade dirigida ao negócio originado da conversão. 

Defende que não há dois negócios no plano fático e jurídico, mas tão somente um, de forma 

que a conversão funciona em relação ao comportamento negocial inválido, sem que se torne 

necessária outra manifestação de vontade dos autores do negócio. 

Continua o autor, afirmando que os tipos negociais, em si mesmos, não são 

fungíveis, pois cada um deles não pode ter a função do outro, contudo, apesar de nenhum tipo 

negocial ser idêntico a outro, pode ser que negócios jurídicos distintos tenham causas afins e, 

portanto, sejam aptos a atingir fins semelhantes. 

                                                 
16

 BIGLIAZZI GERI apud Triginelli. Conversão de Negócio Jurídico, p.78. 
17

 BETTI apud Triginelli. Conversão de Negócio Jurídico, p.79. 
18

 FERNANDES, Luís A. Carvalho.  A conversão dos negócios jurídicos civis. Dissertação (Doutoramento em 

Ciência Jurídica) - Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa 1993, p. 471. 
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Conforme este posicionamento o que importa para os autores quando realizam 

determinado negócio é o atigimento do fim almejado e não o meio jurídico eleito para 

alcançá-lo. Considera que por essa razão os particulares, sem desprezarem o melhor meio ao 

seu alcance para tutelar os seus interesses, estarão, via de regra, disponíveis, para aceitar 

outras soluções menos eficazes, desde que tais soluções lhes permitam alcançar o que é 

substancial no fim que os leva a agir. 

Dessa forma, desenvolvendo a teoria entende que quando se verifica tal situação 

não se pode falar que passou a existir outro negócio, mas que se realizou uma re-valoração de 

fato na sua projeção no mundo do direito, e que essa mesma realidade permite apurar que os 

seus elementos, da forma como existem, bastam para servir de causa jurídica a outros efeitos. 

Estes são imputados a esse comportamento negocial re-valorado. A imputação é resultado do 

que se chama conversão do negócio jurídico. 

Observa-se, como dito, que tal teoria busca se afastar das teorias de cunho 

subjetivo. Veja-se o pensamento do autor: “a conversão deve admitir-se desde que, em lugar 

dos efeitos do negócio jurídico celebrado, se possam produzir outros que se devem considerar 

como queridos por uma pessoa medianamente razoável, colocada na posição dos seus 

autores”. 
19

 

É ainda importante destacar as reservas que esta teoria traz em seu bojo como a de 

que os efeitos do negócio sucedâneo preservem a posição negocial das partes e, ainda, que não 

ocasione um desequilíbrio nas prestações. 

Analisando tal posicionamento observa-se claramente que o autor buscou se 

afastar da idéia de interpretação, integração e qualificação que passam, segundo o defensor da 

tese, ser atividades prévias à conversão. 

Todavia, o que de fato se observa é que na prática é difícil distinguir a 

qualificação dessa tese apresentada como re-valoração. O que se permite imaginar que seria 

uma espécie de qualificação. 

3.3. Fundamentos da Conversão 
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Após se analisar a natureza jurídica da conversão e verificar as divergências 

doutrinárias acerca da natureza do instituto estudado, chega-se naturalmente à conclusão de 

que os fundamentos da conversão dependerão inevitavelmente do entendimento adotado pelo 

intérprete quanto à natureza do instituto. 

Mais uma vez a relevância e o enfoque que se atribui à vontade determinam a 

filiação a uma ou outra teoria. 

Pode-se sinteticamente bipolarizar as teorias em objetiva e subjetiva. 

A teoria objetiva entende dispensável a aferição da vontade dirigida à realização 

do negócio substitutivo, caso tivessem as partes tido ciência da invalidade do primeiro 

negócio. Ao negócio jurídico é atribuído caráter normativo de preceito da autonomia privada 

que tem como escopo regular os interesses patrimoniais das partes, a qual a ordem jurídica 

liga determinados efeitos, adequados a função econômico-social que caracteriza o tipo de 

negócio jurídico. Não se pode deixar de frisar que a lei civil atualmente é envolvida de 

princípios constitucionais, de forma que a liberdade negocial está submissa aos parâmetros da 

socialidade e da boa fé objetiva.  

Para a teoria objetivista dá-se a declaração caráter determinativo na produção dos 

efeitos do negócio, de forma que a relevância da vontade se exaure após a sua exteriorização 

compreensível. Entende-se que também por uma questão de segurança jurídica a confiança 

deve presidir as negociações, dado que o destinatário da declaração nela confia e, entender 

diferente é tornar inócua a função da declaração nos negócios jurídicos. 

Partindo-se dessa concepção os fundamentos da conversão deveriam ser 

exclusivamente objetivos, relevando a um plano secundário a vontade, seja ela real ou 

hipotética. 

Destarte, sob a ótica dessa teoria a conversão teria dois fundamentos. Um, a 

conversão ocorreria por meio da correção da facti species negocial, procedendo-se da seguinte 

forma: havendo um negócio apto a atender, ainda que parcialmente, o fim objetivado pelas 

partes ao celebrar um negócio jurídico diverso, todavia, ineficaz, e, possuindo os requisitos 

formais e substanciais daquele negócio inválido, este negócio sucedâneo o substituiria 

independente de vontade das partes (só há importância a vontade de fim e não a de meio), pois 
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o que importa para os defensores desta teoria é a obtenção do resultado e não o meio jurídico 

para atingi-lo.  

O outro fundamento da teoria objetivista é o de que a conversão se operaria 

através da lei, de maneira que se com o processo de interpretação fosse declarada a invalidade 

do negócio, a vontade da lei é que conduziria à conversão do negócio, salvo a hipótese de 

expressa manifestação contrária das partes. 

Em lado oposto a teoria objetivista se destaca a teoria subjetivista. Esta teoria 

afirma a necessidade de se aferir se teria havido vontade das partes dirigida ao negócio 

substitutivo, caso tivesse elas ciência da invalidade do primeiro negócio.  Neste entendimento 

é relevante a vontade seja ela real ou conjectural. 

A relevância da vontade real prosperou no início do século XX, época em que 

devido à ausência de norma específica não se cogitava atingir a vontade hipotética ou 

presumida dos autores do negócio. 

Essa teoria defende que a mera declaração não é suficiente para vincular as partes, 

sendo imprescindível para justificar o caráter normativo do negócio, detectar a vontade real 

direcionada para a realização do negócio. Justifica a conversão sustentando que a vontade 

formadora de um negócio é normalmente complexa, ou seja, há um objetivo principal querido, 

mas este não exclui outros objetivos secundários também desejados se o principal não puder 

ser alcançado, por ser, por exemplo, ineficaz.  

Fixe-se que para esta teoria a vontade real, ainda que tácita, é requisito essencial 

para a efetivação da conversão. 

Dentro dessa mesma teoria, mas sob uma outra perspectiva, fundamenta-se a 

conversão na vontade hipotética. Ou, explicando de outra forma, a vontade que as partes 

teriam querido se tivessem ciência da invalidade do negócio. Nessa concepção além da 

identificação dos requisitos substanciais e formais, considerar-se-á o propósito das partes, com 

o intuito de decifrar a sua vontade hipotética dirigida ao negócio sucedâneo, isso porque os 

autores do negócio não previam a invalidade do negócio pactuado, não podendo admitir, para 

esta teoria, uma vontade real, mas tão somente presumida levando em consideração as 

circunstâncias concretas em que o negócio foi celebrado e os fins práticos objetivados pelas 

partes com a realização do negócio.  
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3.4. Requisitos 

À luz do artigo 170
20

 do Código Civil Brasileiro, dispositivo que normatiza o 

instituto no ordenamento brasileiro, exige-se uma série de requisitos para se verificar a 

aplicação do instituto da conversão do negócio jurídico. 

Unanimemente a doutrina traça como ponto de congruência quanto aos requisitos 

exigidos para a conversão a necessidade de que o negócio celebrado pelas partes 

juridicamente ineficaz contenha todos os elementos necessários e suficientes para se subsumir 

em outro modelo jurídico-negocial, ou seja, contenha manifestação de vontade, capacidade e 

legitimação, possibilidade, determinação e licitude do objeto. 

Essencialmente para a incidência do artigo 170 do Código Civil exige-se a 

conjunção dos seguintes elementos, em síntese: que haja um negócio nulo; que o negócio nulo 

contenha os requisitos necessários de outro negócio jurídico, e que esses requisitos necessários 

sejam apropriados a produzir efeitos jurídicos para satisfazer, razoavelmente, os interesses das 

partes; e, ainda, que o fim a que partes tinham em vista leve à convicção de que elas teriam 

querido este novo negócio, em lugar daquele, que originariamente fizeram se houvessem 

previsto, a sua nulidade. 

O primeiro pressuposto é que haja um negócio nulo. O artigo 170 da Lei Civil é 

expresso quanto a isto. Desse modo, não basta nem abrange, em princípio, o negócio anulável. 

Quanto a este, o novo Código regula, exaustivamente, nos artigos 172 a 182, admitindo para 

eles a confirmação expressa ou tácita. O negócio nulo, ao contrário, não é suscetível de 

confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo (artigo 169), mas pode subsistir pela 

conversão (artigo 170). Desse modo, doravante, são despiciendas as afirmações dos juristas 

que examinaram a matéria, anteriormente, em face da regra impositiva do artigo 170 do novo 

Código, que só admite a conversão para o negócio nulo.  Por uma questão de honestidade 

intelectual é necessário colocar que há quem entenda de forma diversa, posicionando-se pela 
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 Art. 170. 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. 
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possibilidade do negócio anulável ser convertido, este não é, todavia, o posicionamento 

adotado, até porque não foi esta a escolha legislativa. 

O segundo pressuposto consiste em que o negócio nulo contenha os requisitos 

essenciais de que dependa a validade de outro negócio jurídico e que sejam apropriados a 

produzir efeitos jurídicos, a fim de atender o interesse das partes. É adequado ponderar que, 

ainda que não correspondentes os efeitos em sua totalidade, pois a cada negócio corresponde 

uma função econômico-social, deve possuir uma congruência de efeitos entre o negócio nulo e 

o sucedâneo. A doutrina afirma frequentemente, que o negócio sucedâneo é portador de uma 

eficácia menor que a do ato a que as partes dirigiram a sua vontade. No entanto, neste instante, 

inevitavelmente, se questiona se seria possível o alargamento dos efeitos, o que se conclui 

razoavelmente que não, sob pena de se tornar uma atitude arbitrária do julgador, desvirtuando 

o fim do instituto. 

O terceiro requisito diz respeito à finalidade do negócio visado pelas partes, 

atendível pela conversão, e que leva à suposição de que as partes teriam querido o negócio em 

que o primeiro se converteu, se houvessem previsto a nulidade do primeiro. Não haveria 

sentido acatar um negócio que obtenha finalidade diversa da pactuada inicialmente, pois o 

objetivo da conversão é salvaguardar, tanto quanto possível, a atuação negocial das partes. 

Dessa forma, só se admite a conversão se o resultado jurídico alcançado com a substituição 

corresponda ao fim prático perseguido pelas partes.  

Não se vai aqui adentrar no mérito das discussões das teorias voluntaristas e 

declarativistas, pois, como parece óbvio, a influência de uma ou de outra determinará a 

propensão em enfatizar o aspecto subjetivo, ou não, dos requisitos. Importante, no entanto, é 

anotar que, independentemente da ausência de requisito subjetivo, não se deve excluir a 

realização da conversão quando a justiça do caso concreto a reclame. 

Não se deve perder de vista que a idéia de substituição de um negócio jurídico, 

determinada pela invalidade do negócio visa proteger e conservar a declaração de vontade que 

deu origem ao negócio, aplicando diretamente o princípio da conservação do negócio jurídico. 

Esse princípio encontra-se diluído no sistema civil de forma que atualmente, os novos 

parâmetros que regem as relações negociais também se valem desse princípio, pois sempre 

que possível o legislador e o juiz devem evitar que deixem de se produzir os efeitos de um 



 

 

36 

negócio realizado, como preleciona o artigo 184 do Código Civil, que diante de uma nulidade 

parcial de um negócio preleciona pelo aproveitamento da parte válida.  

3.5. Figuras Afins 

Talvez pela recente regulamentação legal dada à matéria no direito brasileiro, os 

escassos doutrinadores que enfrentaram o tema diretamente, preocuparam-se em distinguir a 

conversão de outros institutos, como que buscando através da exclusão de algumas situações 

que, a princípio, poderiam confundir os estudiosos, elucidar mais facilmente o que de fato 

vem a ser conversão. 

É recorrente na doutrina a ressalva de algumas figuras. Primeiramente, é comum 

distinguir a conversão da equivocada denominação do negócio jurídico (error in nomine 

negotti), isso ocorre quando não há uma correspondência entre as estipulações negociais dos 

autores de um negócio e o nome jurídico atribuído ao ato.  Neste caso, é pacífico que os 

negócios operam seus efeitos pelo seu conteúdo e não pelo nome que as partes o identificam, 

portanto, nesta situação só ocorre retificação da denominação indevidamente atribuída, 

operando-se os efeitos naturalmente dirigidos pelas vontades das partes. Neste caso, a 

indevida designação é sanada através dos recursos às regras de interpretação, uma vez que o 

negocio é válido não ocorrendo qualquer transformação do negócio jurídico, subsistindo como 

pactuado pelas partes. 

Outra figura de diferença sutil com a conversão é o caso dos negócios com 

vontade alternativa. Estes negócios acontecem quando se estipula dois negócios, mas a 

eficácia de qual subsistirá está subordinada a evento futuro, de forma que se pretende que este 

(o que subsistir) seja considerado eficaz desde o início. Neste caso as próprias partes 

estipulam a forma como se dá o aproveitamento do ato, o que não se acontece na conversão já 

que nesta não é a real vontade das partes que legitimam a sua ocorrência, mas, sim, uma 

vontade hipotética, ainda que eventualmente coincidam. 

Há também bem próximo da conversão a figura da transformação voluntária do 

negócio jurídico. Esta figura ocorre em virtude do exercício de uma faculdade atribuída a uma 

das partes no próprio negócio. É o caso, por exemplo, do leasing em que se reconheça ao 

arrendatário o direito de transformar o contrato de arrendamento em contrato de compra e 

venda ao final, valendo como parte do preço os valores já pagos. Vê-se que se trata de dois 
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negócios válidos, o que já descarta a aplicação do instituto da conversão e, ademais, a 

transformação do negócio funda-se em vontade real dos autores que assim declararam querer 

no momento da estipulação do ato. 

Tênue também é a distinção traçada em ter a conversão e os casos de redução. 

Aplica-se a redução também em razão da aplicação do principio da conservação dos negócios 

jurídicos, no entanto esta se opera quando o negócio parcialmente nulo sofre uma alteração 

quantitativa (redução), subsistindo o mesmo negócio, mas somente os elementos que não 

foram contaminados pela parcela nula. Na conversão a alteração é qualitativa, pois subsiste o 

mesmo negócio ocorrendo uma recategorização da natureza do negócio. É bastante 

considerável a semelhança já que ambas se lastreiam pela vontade conjectural das partes. 

A conversão também não se confunde com a confirmação, instituto que expurga o 

vício que inquina o negócio anulável, pois a confirmação convalida o negócio tal como foi 

celebrado, não podendo mais se invocar o vício que o afetava. A conversão, por sua vez, 

pressupõe negócio nulo não apto a produzir seus efeitos, de forma que quando esta se opera 

surge negócio de tipo diferente, sendo os efeitos deste negócio sucedâneo também distinto dos 

efeitos que se operariam se o negócio originário não fosse nulo. 

Nesse sentido, muitas são as figuras que se pode traçar um paralelo com a 

conversão, sobretudo, porque é escasso o estudo sobre a doutrina pátria sobre a matéria. 
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4. CONVERSÃO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

Os negócios jurídicos suscetíveis de conversão dependerão, em regra, das 

peculiaridades que cada ordem jurídica dispensa a matéria. Sabe-se que a conversão tem como 

escopo amainar os efeitos da invalidade, com o aproveitamento, na medida do possível, das 

negociações frutos da autonomia da vontade. Diz-se “na medida do possível”, pois não se 

pode a pretexto de preservar interesses privados e individuais ferir o que a ordem jurídica 

reprova ou proíba. 

Desta forma, estão excluídos de possível conversão os negócios jurídicos 

contrários aos bons costumes e a ordem pública, entende-se assim independente de norma 

expressa a esse respeito, pois para o Direito Civil moderno não precisa se dizer o que é ético, 

há proibições invisíveis que regem as relações privadas.   

É também majoritário na doutrina o entendimento de que os negócios jurídicos 

incompletos também não são passíveis de conversão, pois não se pode supor que existam 

elementos da facti species que faltam. 

Pode-se dizer também pacífico a exclusão da conversão dos negócios jurídicos 

com fins ilícitos. 

A doutrina, de um modo geral, ao tratar da conversão, relaciona-a ao princípio 

geral da conservação do negócio. Antonio Junqueira de Azevedo
21

 salienta sobre o tema: 

“(...) O princípio da conservação consiste, pois, em se procurar salvar 

tudo que é possível num negócio jurídico concreto, tanto no plano da 

existência, quanto da validade, quanto da eficácia. Seu fundamento se 

prende à própria razão de ser do negócio jurídico; sendo este uma 

espécie de fato jurídico, de tipo peculiar, isto é, uma declaração de 

vontade (manifestação de vontade, a que o ordenamento jurídico 

imputa os efeitos manifestados como queridos), é evidente que, para o 

sistema jurídico, a autonomia da vontade produzindo auto-regramentos 
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 AZEVEDO. Ob. cit., p.77. 
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de vontade, isto é a declaração produzindo efeitos, representa algo de 

juridicamente útil. A utilidade de cada negócio poderá ser econômica 

ou social, mas a verdade é que, a partir do momento em que o 

ordenamento jurídico admite a categoria do negócio jurídico, sua 

utilidade passa a ser jurídica, de vez que somente em cada negócio 

concreto é que adquire existência a categoria negócio jurídico. Não 

fosse assim e esta permaneceria sendo sempre algo abstrato e 

irrealizado; obviamente, não foi para isso que o ordenamento jurídico 

a criou. Princípio da conservação, portanto, é a conseqüência 

necessária do fato de o ordenamento jurídico, ao admitir a categoria 

negócio jurídico, estar, implicitamente, reconhecendo a utilidade de 

cada negócio jurídico concreto”. 

No direito brasileiro, a aplicabilidade desse princípio não se restringe aos casos de 

conversão, pois o sistema das nulidades processuais prestigia já algum tempo o 

aproveitamento dos atos processuais, desde que a finalidade tenha sido alcançada e não haja 

prejuízo para qualquer das partes. 

Cronologicamente no Brasil poder-se ia buscar nas Ordenações Filipinas, vigente 

no Brasil por força da Lei de 20 de outubro de 1823, que “Manda vigorar no Império as 

Ordenações, Leis e Decretos promulgados pelos Reis de Portugal até 25 de abril de 1821; e 

depois dessa época, as do Regente D. Pedro e as das Cortes Portuguesas, enumeradas em uma 

tabela”, a remissão ao instituto da conversão, embora não se fizesse referência expressa a 

conversão, pois, como se viu, somente com o Código Civil de 2002 é que o Direito Civil 

brasileiro constou de norma expressa a regulamentar o instituto. 

Realiza-se um breve apanhado histórico com o fito de situar temporalmente o 

leitor na conjuntura da evolução jurídico-histórica em que o Brasil estava envolvido neste 

período.   

É de fundamental importância elucidar que até 1822, a história jurídica do Brasil 

era a história jurídica de Portugal, pois ambos estavam umbilicalmente ligados, mas após a 

independência do Brasil, estes países passaram a trilhar caminhos distintos, e é exatamente a 

partir daí que passa a haver a preocupação brasileira de formular um Código Civil. 
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De início, a citada Lei de 20 de outubro de 1823, atribuía legalidade às 

Ordenações Filipinas até que fosse elaborado o Código. Vindo posteriormente a Constituição 

de 25 de Março de 1824 determinar em seu art. 179, XVIII, que fosse confeccionado um 

Código Civil, com fulcro na justiça e eqüidade. 

O primeiro a manifestar publicamente sua opinião sobre o assunto foi Eusébio de 

Queirós, este propôs que fosse adotado como Código Civil brasileiro o Digesto Português, 

contudo, este não foi aceito porque a Ordem dos Advogados Brasileiros se contrapôs.  

Em 1845, Carvalho Moreira, apresentou um estudo sobre a revisão e codificação das leis civis, 

mas o governo estabeleceu que, como trabalho preparatório, deveria ser feita uma 

consolidação das leis civis.  

Sendo o Regulamento de nº 737, de 25 de novembro de 1850, o primeiro estatuto 

legislativo a se observar é interessante observar que na parte Da nullidade dos contractos 

commerciaes, estabelece: 

Artigo. 690. A nullidade do instrumento não induz a nullidade do 

contracto, quando o mesmo instrumento não é substancial delle, e 

pode o mesmo contracto provar-se por outro modo legal. A forma que 

a lei exige para qualquer acto presume-se não observada e 

preenchida, se do mesmo acto não consta ter sido observada, ainda 

que por outro modo isto se prove. 

Artigo. 691. O instrumento publico nullo, se está assignado pela 

parte, vale como particular, nos casos em que o Código admite um ou 

outro, e pode também constituir principio de prova por escripto, 

quando o mesmo Código não exige prova determinada.  

Artigo. 692. O instrumento nullo por falta de alguma solemnidade, 

que o Código exige para constituir algum contracto especial, valerá 

como titulo de divida. 

Em 1858, Augusto Teixeira de Freitas, elaborou a Consolidação das Leis Civis, 

que foi aprovada, no entanto, com o desdém da população e da comissão que analisaria o 

futuro projeto Freitas desiste de continuar a obra. Teixeira de Freitas, no Esboço de Código 

Civil editado entre 1860 e 1865, em sete volumes, não trata particularmente da conversão. No 
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entanto em apêndice ao seu Vocabulário Jurídico
22

, elaborado entre 1882 e 1883, dá forma 

final a muitas das idéias expostas no seu Esboço de Código Civil, merecendo sublinhar 

algumas disposições: 

Art. 131. Se as partes se enganarem, dando aos atos jurídicos ou às 

disposições uma denominação imprópria, que não seja a da lê, nem 

por isso deixarão os atos, e as disposições, de valer, uma vez que a 

intenção das partes, ou disponentes, seja suscetível de realizar-se. 

Art.253. Nos casos porem em que os atos jurídicos não dependerem 

para sua validade da forma instrumental, ou de uma determinada 

espécie de instrumento, a nulidade do instrumento por qualquer vicio 

não induzirá a nulidade do ato. 

Art.273. O instrumento público nulo ou anulado por vícios internos 

ou externos, se estiver assinado pela parte, valerá como instrumento 

particular nos casos em que for admissível um ou outro 

Art.362. Os atos nulos ou anulados, ou suas disposições nulas ou 

anuladas, não produzirão efeito algum, isto é, não produzirão os 

efeitos que teriam segundo seu caráter originário e aparente, se 

fossem válidos, ou disposições válidas; a menos que por uma 

disposição excepcional a lei não determine o contrário. 

Art.363. Mas, se esses atos não produzem efeitos como ato jurídicos, 

os produzem como atos ilícitos ou como fatos em geral, cujas 

conseqüências devem ser reparadas ou evitadas. 

Art. 372. A nulidade pode ser completa ou parcial. A nulidade parcial 

de um ato ou disposição não prejudicará sua parte válida, sempre 

que esta for separável. A nulidade da obrigação principal implicará a 

das obrigações acessórias, mas a nulidade destas não induz a da 

obrigação principal. 
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 Augusto Teixeira de Freitas, Vocabulário Jurídico, tomo II, Apêndice I a IV, São Paulo, 1983 apud Del Nero, 

ob. cit., p.269. 
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Em 1881, o jurisconsulto mineiro Joaquim Felício dos Santos concedeu ao 

governo seus “Apontamento” para o Projeto do Código Civil Brasileiro, este aceitou, porém, 

infelizmente, a comissão não o aprovou. Cabendo destaque também, quanto ao tema 

abordado, algumas disposições do Projeto do Código Civil brasileiro elaborado por Joaquim 

Felício dos Santos. 

Art.231.A nulidade de uma disposição do ato não traz a nulidade das 

outras, que não estão afetadas do mesmo vício. 

Art.272A nulidade do instrumento não induz a nullidade do acto, 

quando este pode provar-se por outro meio. 

Art.332. O instrumento público que não possa valer como tal, pela 

incompetência do official público, ou por qualquer defeito 

substancial, valerá como instrumento particular, si estiver assinado 

pelas partes. 

Já em 1890 foi nomeado o Dr. Coelho Rodrigues para preparar o almejado Projeto 

do Código Civil, este entregue ao Governo da Republica em 1893, todavia, a comissão não 

aprovou o projeto. Relevante fazer referência a alguns de seus artigos, pois, embora não 

aprovado, há reprodução integral dos artigos no Código de 1916. Destacam-se quanto à 

matéria em estudo os seguintes artigos: 

Art.353. Na interpretação dos atos jurídicos serão observadas as 

seguintes regras  [...]  

§3º Se for inexeqüível num sentido e exeqüível noutro, deve ser 

entendido neste, ainda que seja menos literal que aquele. 

§6º Se o ato carecer de alguma coisa essencial para valer como tal, 

mas contiver quanto baste para valer por outro título, deverá ser 

entendido com as restrições correspondentes a este. 

Art.354. Quando o sentido de alguma disposição não puder ser 

determinado pela sua comparação com as outras, nem pelo conjunto 

do texto, nem pelo fim e pelas conseqüências naturais do ato, nem 

pelos atos pessoais, precedentes, concomitantes ou posteriores das 
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partes, reputar-se-á inexeqüível a mesma disposição e, se ela for 

essencial e não se verificar o caso do §6ºdo artigo antecedente, 

reputar-se-á nulo todo o ato respectivo. 

Art.358. Considera-se essencial no ato jurídico tudo aquilo cuja falta 

faz que ele não tenha efeito, ou só possa tê-lo como ato de outra 

espécie. 

 Em 1941 o Anteprojeto de Código de Obrigações, elaborado por Orozimbo 

Nonato, Hahnemann Guimarães e Philadelpho Azevedo, refere-se expressamente a conversão, 

na Exposição de Motivos, colocando da seguinte forma: “Sobre a ineficácia dos atos jurídicos, 

ponto tormentoso de técnica, a comissão procurou aperfeiçoar o Sistema vigente, abrindo, nos 

casos de proibição legal, a brecha que as leis imperfeitas exijam, de modo a abranger também 

as hipóteses de nulidade de caráter relativa, cujo pronunciamento é reservado à provocação de 

certos interessados ou dentro em curto prazo conforme a lúcida crítica que acaba de fazer o 

professor Gondim Filho em artigos publicados na Revista de Jurisprudência Brasileira. A 

anulabilidade (art. 74), a conversão (art. 73) e a ratificação (art. 75), foram consideradas, 

segundo o atual regime”.
23

 

Art.73. Apesar de nula por vício de forma, a declaração pode produzir 

outros efeitos, pretendidos pela parte e dos quais existam os requisitos 

legais. 

O Anteprojeto de Código das Obrigações do Prof. Caio Mario da Silva Pereira de 

1963 (que se transformou no Projeto de Lei n. 3.264, de 1965), no artigo 68, previu a 

conversão, de forma semelhante, mas de maneira muito mais restritiva.  

Art.68. A declaração nula por defeito de forma pode produzir outros 

efeitos, pretendidos pela parte, desde que, para estes não faltem os 

requisitos legais. 

O projeto de Lei da Câmara n. 118, de 1984 (n. 634/75, na Casa de Origem), que 

“Institui o Código Civil”, estabelece em seu artigo 170, da Parte Geral, Livro III - Dos fatos 

jurídicos, Título I - Do negócio jurídico, Capítulo V - Da invalidade do negócio jurídico (No 
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 Anteprojeto de Código de Obrigações, ARQUIVO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Ano 41, n. 174 

(outubro/dezembro 1988), p. 29 apud  Del Nero. ob. cit., p. 275. 
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Anteprojeto de 1972, constava no artigo 172 e, na revisão de 1973, passou ao artigo 171, 

sempre, porém, com a mesma redação). 

Art.170. . 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. 

A Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, dispõe 

reproduzindo o dispositivo em seu artigo 170. 

Art.170. . 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. 

A redação do dispositivo do novo Código sofreu diversas críticas por ter sua 

redação imprecisa, permitindo ao intérprete questionar se o verbo subsistir indicaria que o 

outro negócio já estava ou não contido no primeiro, o que se afastaria do instituto da 

conversão. Ademais doutrinadores tais como Junqueira de Azevedo advertiram quanto a 

aderência à teoria voluntarista observando: 

“O artigo, prevendo a hipótese da conversão judicial, foi redigido sob 

um claro preconceito voluntarista, [...] apesar do que [...] o interprete 

deverá se encaminhar para uma solução objetiva da conversão, ou seja, 

deverá permitir sua realização, desde que se possa entender que o novo 

negócio esteja compreendido no que foi efetivamente declarado.”
24

 

De forma que sugere nova redação: “Se um negócio jurídico inválido ou ineficaz 

contiver todos os requisitos de outro, subsistirá este, quando o fim que dele resulta permitir 

supor não ser ele contrário à vontade das partes, tal e qual foi declarada”. 

Após a análise do caminho legislativo que o instituto da conversão do negócio 

jurídico ultrapassou até integrar o ordenamento como texto expresso a regulamentar a 

aplicação do instituto, é ainda salutar tecer alguns comentários sobre a atividade 

jurisprudencial em relação à aplicação do instituto. 
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 AZEVEDO. A conversão do negócio jurídico: seu interesse teórico e prático, p. 19-20. 
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Percorrendo os precedentes jurisprudenciais dos diversos tribunais do país 

constata-se que o instituto é estranho às cogitações jurisprudenciais, entrementes, se detendo 

nas diversas decisões percebe-se que o que, de fato acontece, é que muito embora não se faça 

aplicação genuína do instituto, procede-se a sua aplicação através de outras formas e 

denominações, de modo que se altera a qualificação jurídica, inicialmente a mais adequada, de 

certa facti species jurídico-negocial, a fim de nela reconhecer eficácia jurídica. 
25
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 STJ, 4ª Turma, Resp 147959-SP. No mesmo sentido, ver Resp 238573-SE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A conversão se coloca como instituto de grande relevância na ordem jurídica, não 

obstante a escassa aplicação de sua forma original, uma vez que esse instituto desperta ao 

intérprete repensar as tradicionais concepções acerca do negócio jurídico. 

Vê-se através desse estudo que, apesar do forte influxo que a teoria voluntarista 

exerce sobre nosso ordenamento, tal não se verifica como mais adequada, na maioria das 

vezes, para a realização da justiça no caso concreto, uma vez que a alta carga de subjetivismo 

que a envolve mitiga o papel que a confiança deve exercer nas relações negociais. 

Há também que se considerar que numa perspectiva social a lei deve valorizar a 

confiança que um contratante tem que ter no outro e paralelamente atribuir responsabilidade 

ao declarante por sua declaração, traduzindo através dela o que efetivamente se quis. 

A vontade como elemento normatizador dos interesses privados também está 

limitada pela ordem constitucional, de forma que o negócio jurídico como preceito normativo 

da autonomia da vontade, deve ter seus limites também no que é socialmente e 

constitucionalmente tutelado. 

A conversão dos negócios jurídicos apresenta-se como uma nuança do princípio 

da conservação, tema já desenvolvido pelos estudiosos do Direito Processual Civil com uma 

faceta particular tal como a fungibilidade ou conversibilidade de alguns atos processuais. No 

entanto, os estudiosos civilistas não ousaram no desenvolvimento e aplicabilidade do instituto. 

Nesse diapasão, vê-se dispensado o rigor formal em prol da finalidade, 

configurando-se critério que se impõe na interpretação dos textos legais. A mitigação do rigor 

formal em prol da finalidade é critério que tem norteado a jurisprudência pátria, sobretudo os 

tribunais superiores que reiteradas vezes julgam no sentido de observância aos métodos de 

exegese. Prima-se, assim, cada vez mais pela manutenção dos vínculos já firmados, pela 

utilização da conversão, confirmação e conservação dos negócios. 
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Nesse sentido a conversão dá um contributo positivo e relevante para a segurança 

jurídica quando permite a realização do fim pretendido pelas partes com a celebração do 

negócio inválido, uma vez que a conversão impede que a parte não mais interessada no 

cumprimento do negócio prevaleça-se do vício que o inquina para destruí-lo, vulnerando a 

outra parte no seu intento negocial. Ademais, não se pode olvidar o interesse de terceiros de 

boa-fé que de alguma forma são atingidos com a realização do negócio, aqui se fala da 

eficácia transubjetiva dos negócios ou, como mais conhecido, princípio da relativização dos 

efeitos do negócio. 

Dessa forma, se um negócio jurídico nulo, por falta dos requisitos essenciais para 

a sua validade, contiver todos os requisitos de outro negócio jurídico, subsistirá este, desde 

que o fim que dele resulta permitir supor ou levar à convicção ou presunção de não ser ele 

contrário à vontade das partes, manifestada originariamente - vontade declarada-, admitindo, 

desse modo, a conversão, nos termos do artigo 170 do Código Civil. 

É ainda imprescindível anotar que o dilema em que as partes se encontram 

(ineficácia do negócio jurídica x eficácia do negócio jurídico) se resolve em parte 

discricionariamente, impondo, contudo, a lei limites para a realização da conversão, como por 

exemplo, a impossibilidade de converter negócio inexistente ou, ainda, negócio jurídico nulo 

decorrente de ilicitude. 

Conclui-se que o conceito acerca da conversão trata-se diferentemente dos 

conceitos lógico-jurídicos, de um conceito jurídico positivo, sendo necessário ao estudioso 

recorrer ao direito positivo para apreender o seu conceito, fundamentos e natureza. Ante o 

ordenamento jurídico brasileiro, possuindo expressa disposição do artigo 170 do Código Civil, 

o procedimento da conversão decorre da aplicação direta do princípio da conservação do 

negócio jurídico, cuja moderna teoria geral do Direito Civil, erigida em sólida base 

constitucional, dirige o intérprete, desde que não haja prejuízo e respeitadas as prescrições 

legais, a empreender todos os esforços para resguardar a eficácia jurídica do ato acoimado de 

invalidade. 
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