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DOLO BILATERAL E SUAS CONSEQÊNCIAS JURÍDICAS 

RESUMO 

O negócio jurídico é realizado mediante o elemento volitivo. As 
pessoas contratam porque sentem vontade de celebrar o negócio 
jurídico. Por isso, o ordenamento jurídico se preocupa em verificar se a 
aludida vontade foi consumada sem qualquer vício que possa ser 
possível a sua anulação. 

Desta forma, na parte geral do Código Civil o legislador se 
preocupou em examinar os casos em que tal vontade é viciada, 
contemplando diversas hipóteses em que o negócio jurídico pode ser 
anulado. 

Para que o negócio jurídico se estabeleça, a vontade é elemento 
essencial, no entanto, esta não poderá apresentar vícios, pois se em 
sua formação ou declaração ocorrer algum defeito, o negócio será 
anulável. 

O Artigo 171, II, do Código Civil brasileiro vigente, trata da 
anulabilidade do negócio jurídico resultante de erro, dolo, coação, 
estado de perigo, lesão e fraude contra credores, os quais são vícios 
de consentimento, com exceção da fraude contra credores e simulação 
que são tratadas como vícios mais graves, tendo um caráter social.  

Ao falarmos sobre dolo, como vício de vontade, imediatamente 
nos deparamos com a ideia de alguém buscando levar vantagem sobre 
outrem e para tanto, se valendo de todos os artifícios necessários para 
alcançar este fim.  

O presente projeto visa analisar, ainda que de forma superficial, 
as modalidades de vício de consentimento contempladas no Código 
Civil, e finalmente, chegará ao estudo do dolo o qual contém diversas 
modalidades que serão estudadas oportunamente. O dolo é um artifício 
criado, principalmente pela parte mais astuta do contrato, para criar 
uma imaginação errônea sobre determinado negócio jurídico. 

No entanto, existem hipóteses em que ambas as partes são 
astutas e tentam tirar proveito uma da outra no negócio jurídico 
firmado. Neste caso, ambas as partes procedem com dolo, 
denominado de dolo bilateral, cuja consequência prática encontra 
positivada de acordo com o Artigo 150 do Código Civil (2002), Se 
ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para 
anular o negócio, ou reclamar indenização.  

Percebe-se, portanto, que o negócio jurídico não pode ser 
anulado, visto que ao tratar de dolo bilateral, tanto um quanto outrem 
agem com intenção de lesar e desta forma, não podem se valer de sua 
própria torpeza para solicitar a anulação do negócio. 

Neste sentido, será trazido a conhecimento os conceitos dos 
vícios de consentimentos em suas diversas modalidades, sempre, 
utilizando, para tanto, o entendimento de renomados doutrinadores. 



Deve ser feita uma análise, ainda que superficial, das aludidas 
modalidades, para chegar ao tema final do trabalho que será abordado, 
isto é, o dolo que procede de ambas as partes, denominado de dolo 
bilateral. 

Estes serão os pontos abordados no trabalho, sendo importante 
lembrar que não se tem por objetivo analisar todos os casos de vício de 
vontade de forma pormenorizada, mas sim o dolo bilateral, aquele 
resultante de ambas as partes. 

INTRODUÇÃO  

O Código Civil aborda diversos vícios de consentimento, são 
eles erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra 
credores, os quais são vícios de consentimento e, fraude contra 
credores e simulação que são tratadas como vícios mais graves, tendo 
caráter social. Todos estes vícios são juridicamente importante 
porém,  no dolo bilateral ambas as partes agem com culpa, tentando 
tirar proveito uma da outra no negócio jurídico.  

OBJETIVO 

A vontade é elemento de extrema relevância, essencial para a 
existência de um negócio jurídico e não pode ser estabelecida com 
vícios que a comprometam, pois caso contrário o negócio jurídico será 
invalidado pelo Poder Judiciário.  

O presente projeto de pesquisa tem por objetivo analisar o vício 
de consentimento praticado por ambos os contratantes, conhecido 
como dolo bilateral e suas consequências jurídicas aos casos que 
serão exemplificados.  

Para exploração correta do tema, será realizado um estudo dos 
vícios de consentimento constantes do Código Civil vigente, bem como, 
será realizada pesquisa de julgados a fim de que seja verificada a 
aplicação do artigo 150 do Código Civil vigente e suas consequências 
práticas. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas a 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental jurídica, as quais foram 
escolhidas de acordo com as especialidades do temário proposto. 

Na pesquisa bibliográfica, foram feitos levantamentos de livros, 
teses de dissertação, artigos científicos, além de artigos e textos 
obtidos por meio da internet e das demais fontes disponíveis. Já na 
pesquisa documental jurídica, foram realizadas pesquisas na doutrina, 
na legislação, e na jurisprudência.  

DESENVOLVIMENTO 

O dolo é um artifício criado, principalmente pela parte mais 
astuta do contrato, para criar uma imaginação errônea sobre 
determinado negócio jurídico. 



O erro é a modalidade em que o agente se engana sozinho, ou 
seja, ocorre uma falsa representação da realidade. Ele se divide em 
substancial, onde o erro é o fator determinante para a celebração do 
negócio e acidental, onde se refere a qualidades secundárias da 
pessoa ou objeto.  

No dolo, como já foi dito, uma parte se utiliza de artifícios 
ardilosos para obter vantagem sobre a outra. Diferentemente do erro, 
no qual a vítima se engana sozinha, no dolo ela é induzida ao erro. 

As espécies de dolo são, principal e acidental, em que, na 
primeira o dolo é a causa determinante, enquanto que, na segunda o 
negócio já seria realizado independentemente de induzimento 
malicioso, mas em condições favoráveis ao agente.   

Dolo bonus e dolo malus, onde no primeiro, o dolo é tolerável e 
até mesmo esperado, já que é comum no comércio em geral que os 
comerciantes exagerem na propaganda de seus produtos, desde que, 
este exagero não induza o consumidor ao erro. Enquanto que no dolo 
malus, existe a intenção de ludibriar e prejudicar. Este apresenta vício, 
portanto, pode ser anulado.  

Dolo positivo ou comissivo, no qual o dolo é estabelecido por 
meio de ações maliciosas e dolo negativo ou omissivo, em que o dolo 
se estabelece através de ações omissivas. Visto que o legislador 
equiparou a omissão dolosa à ação dolosa.  

Dolo de terceiro, o qual se estabelece por meio de terceiro ou 
através de outro contratante estranho ao negócio. Neste caso, somente 
será acarretada anulação, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou 
devesse ter conhecimento. 

Dolo de representante, neste caso o representante não pode ser 
considerado terceiro, já que age em nome do próprio representado. 
Esta modalidade de dolo apresenta duas espécies de representação, 
sendo elas: dolo do representante legal, cuja representação é imposta 
por lei e, o representado somente responderá civilmente até a 
importância do proveito que teve neste caso o representante poderá 
ser o tutor, o curador, ou o pai no exercício do pátrio poder. Já no dolo 
do representante convencional, o representado responderá de forma 
solidária, visto que neste caso, ele foi o responsável pela escolha 
daquele que o representaria.       

Dentro das espécies de dolo, existe ainda o dolo bilateral, 
conforme exposto anteriormente, o qual está caracterizado no artigo 
150 do Código Civil vigente e o dolo de aproveitamento, que se 
caracteriza quando alguém se aproveita de uma situação de urgência 
ou da inexperiência do outro contratante para obter lucro exagerado. 

A coação é o vício mais grave que pode afetar o negócio 
jurídico, tendo ainda maior gravidade do que o dolo, pois nela a vítima 
é ameaçada ou pressionada a praticar um ato ou a realizar um 



negócio, contra sua vontade. Suas espécies são: Coação absoluta ou 
física e coação relativa ou moral; e coação principal e coação acidental.  

O estado de perigo é caracterizado quando, por meio de 
situação de extrema necessidade, a vítima for conduzida a celebrar um 
negócio jurídico em que assume obrigação desproporcional e 
excessiva.  

A lesão, por sua vez, é caracterizada quando uma das partes, 
sob extrema necessidade, ou por inexperiência, se submete a 
celebração de um negócio jurídico que acarreta prejuízo, devido a 
enorme desproporcionalidade existente entre as prestações de um 
determinado contrato.   
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