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1. INTRODUÇÃO: O CHAMADO PLANO DA EXISTÊNCIA
-

la difundida por Pontes de Miranda, corresponde ao 
Trata-se do plano que antecede, na teoria ponteana, a análise de todos 

-
 

1

2 
-

de validade e, portanto, está apto a produzir efeitos. Evita-se, assim, o 

-
3 professor da Universidade de 

-

. -

. 

Negócio jurídico, cit., p. 33). Trata-se de divisão dos elementos bastante semelhante àquela 
Teoria geral do direito

atos inexistentes (também chamados actes non avenus

Cours de droit civil. Tome 1er., cit., p. 119)..

(Le droit civil français
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Um deles seria traduzido por Aubry e Rau4 – dois dos mais notórios 

-

particularmente impulsionada pela obra de Demolombe,5 e se con-
6

problemas práticos de um instituto no âmbito do qual o direito civil 

o casamento.7 -
-

dico não admitia causas virtuais de nulidade, mas apenas as textuais. 
Semelhante entendimento seria posteriormente superado em sede 
doutrinária,8

direito brasileiro.9 
À época, no entanto, a se quedava perplexa 

-
10 cuidava-se, nomea-

 Cours de droit civil français. Tome 1er. Bruxelles: Meline, Cans et Comp., 1850. 

-

à donner aux mots un sens de plus en plus sérieux: nous croyons cependant que si l’on veut indiquer, dans la mesure 

-

Manual do Código Civil brasileiro

8 Por todos, cf. CARBONNIER, Jean. Droit civil -

correlata privada do -

Droit civil français. Tome 1er., cit., p. 170-171. E, ainda, JAPIOT, 
René. , cit., p. 122 ; CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil. 
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damente, do casamento celebrado entre duas pessoas do mesmo 
sexo,11

12 Não por acaso, 

questões morais, fortes o suficiente para suscitar questionamentos 
sobre a teoria das nulidades. 

reputados como não ocorridos (non avenus), o que tornaria prescin-

controversos. Apenas na doutrina brasileira, são considerados inexis-

13 o reconhecimento de pa-
14 ou de paternidade 

absolutamente falsa;15 -
luta inocente;16 ;17

18

realizada verbalmente;19

20 o contrato 

-

celebrar casamento civil ou de converter união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo).

-

13 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico

 Invalidade do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade, cit., p. 135.

Curso de direito civil

16 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico

17 LÔBO, Paulo. Direito civil

Direito civil

Invalidade do negócio jurídico: nulidade e anulabilidade, cit., p. 135.

-
In  

Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 265.
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21 o ato do qual deveria participar o 
22 o testa-

mento celebrado sob reserva mental23

outra parte;24 dentre muitos outros. 
-

tros exemplos, como o ato societário realizado por sócio sem po-
25

26 o contrato de compra e venda de 
imóveis celebrado verbalmente;27 a cessão particular de direito he-

28 o termo 
29 o contrato celebrado me-

de uma das partes);30

-
31 dentre diversos outros casos.

21 SANTOS, J. M. Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado

 Teoria geral do direito civil, cit., p. 258.

 São Paulo: Atlas, 2015, p. 804.

Código Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p. 251.

-
-

-
-

-



R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19,n. 73, p. 98 - 112, abr. - jun. 2016  103

2. INCOMPATIBILIDADE DA NOÇÃO DE INEXISTÊNCIA COM O DIREI
TO BRASILEIRO

-
vil brasileiro,32 -

33 -
-

34 
-
-

35 -

-
36 e outros que sustentam ser a inexis-

37

-

38

-

Teoria geral do direito civil, cit., p. 258).

Novo Código Civil

, cit., p. 277; CARBONNIER, Jean. Droit civil. Tome 1, cit., p. 116.

36 Cf. MIRANDA, F. C. Pontes de. Tratado de direito privado
Negócio jurídico Direito civil

Introdução ao direito civil, cit., p. 422; CORDEIRO, António Mene-
zes. Tratado de direito civil

-
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39 

-
40 

41 parece mais adequa-
 ao fato, mas 

notado pela doutrina tradicional,42

-

43 não admite que o ordenamento feche os olhos 

-

Teoria pura do direito. São 

s’occuper des cas d’inexistence qu’autant que l’acte a été accompli en fait et que la preuve en est fournie; sont 

Traité élémentaire 
de droit civil

, cit., p. 160). 

Das nulidades dos atos 
jurídicos Curso de 
direito civil

: aspectos controver-

-

-
O direito civil na 

, cit., p. 638-640). 
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-

44

-

-
 

45

corresponde à realidade – se existe a simples discussão sobre a dita exis-

46 A 
essen-

47

Assim, ainda que se considere que nenhum dos efeitos a que tende 

sobretudo perante terceiros.48 

 

norma que o disciplina ( , p. 156).

In 10 anos de vigência 
do Código Civil brasileiro de 2002:
Saraiva, 2013, p. 198.

, cit., p. 562). O autor cita como exemplos de atos 

civile

Teoria 
geral do negócio jurídico, cit., p. 663).



R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 73, p. 98 - 112, abr. - jun. 2016  106

-

-
49

-

-

 de efeitos,50 
-

mos não serão, depois, reconhecidos51). 
-

-
52

Droit civil français -

-
, cit., p. 130).

Introdução 
ao direito civil, cit., p. 422).

-

direito civil
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53

3. ENQUADRAMENTO DOGMÁTICO DA MATÉRIA NA TEORIA GERAL 
DAS INVALIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO

-

-

tão somente a recusa do ordenamento a esse reconhecimento de efeitos, 

-

54 e ainda 
-

55

-

-

, cit., p. 131). 

-

Negócio jurídico, cit., p. 63).

-
Invalidade do negócio jurídico

Droit 
civil. Tome 2. Paris: PUF, 2004, p. 2.095). 

-
Negócio jurídico, cit., p. 63).
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zam a nulidade, como se se tratasse de um de invalidade, 

atos reputados inexistentes podem ser inseridos em causas de nulidade 

forma prescrita.56 

que os supostos atos inexistentes, na verdade, nada mais são que atos nu-
los.57

58

59 e 
assim por diante. 

-
60 – e até o testamento sob 

reserva mental, que se costuma considerar inexistente, é reputado nulo 
61 ,62 

Introdução ao direito civil

Tratado de direito civil. 

58 PEREIRA, Caio Mário da Silva.

, cit., p. 41.

60 Assim, por exemplo, PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Invalidade do negócio jurídico

Menezes. Tratado de direito civil -

-

, cit., 
Código Civil comentado, cit., p. 251). Ainda que 

A simulação dos negócios jurídicos. São Paulo: Red 
Livros, 2014, p. 75). Esta

-

-
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considerado nulo,63

64 ao menos a contrariedade 
à lei como causa de nulidade virtual.65 

-
-
-

mente, sobre seus efeitos.66 
-

nulos não produziriam efeitos, .67 Nes-

-

Direito civil

-
terial ( Introdução ao 
direito civil

-
Direito civil

PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Direito civil

-

, cit., p. 160.

Des nullités 
, cit., p. 124-125).

Tratado de direito 
privado
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dade, sabe-se de antemão que o intérprete deverá solucionar o proble-

68

Por outro lado, também do ponto de vista estrutural, não se vislum-

69

70 Tal 

se pronunciar eventualmente) como também contraria a própria teoria 
tradicional das nulidades,71

-

 in casu, é a 
 em qualquer processo ou procedimento sucessório, caso 

Direito 
, cit., p. 802).

Droit civil. Tome 1, cit., p. 1.199). 

-

(

Curso de direito civil

, cit., p. 802).

-

, cit., p. 124-136).
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-

casamento se repute inexistente, diversamente de outros casos de nulida-
de ou anulabilidade.72 -

4. CONSIDERAÇÃO FINAL

-
73 desenvolveu-se à sombra da teoria das nulidades,74 

75

-

Manual do Código Civil brasileiro

ato inexistente não passa de uma 

Das 
nulidades dos atos jurídicos Manual do Código Civil brasileiro. 

 
cit., p. 258-259).

Traité élémentaire de droit civil. Tome 1er, cit., p. 134). Com 
-

Silva.
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Diante de uma teoria das nulidades formalista, foi preciso buscar na 
-

76 Este parece ser o 
momento, porém, de repensar tal escolha, na medida em que uma leitura 
funcional da teoria das nulidades responde de forma muito mais vanta-

77

-
-

no ou se abstenha de disciplinar as repercussões que ele pode ter provo-

-

-

Direito civil. 


