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AULA 06: 

FATOS JURÍDICOS 

Prof. Thiago Gomes 

FATOS JURÍDICOS 

 QUESTINAMENTOS INICIAIS 
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FATO JURÍDICO 

 CONCEITO 

 Todo acontecimento, previsto em norma jurídica, que faz 

nascer, modificar, subsistir ou extinguir direitos. 

 Nem todo acontecimento constitui fato jurídico. Alguns são 

simplesmente fatos, irrelevantes para o direito. 

 ESPÉCIES DO FATO JURÍDICO 

 Fatos Naturais (Fatos Jurídicos Stricto Sensu) 

 É o todo o acontecimento que independe da vontade humana; 

decorre, portanto, de um fenômeno natural, mas que produz efeito 

jurídico. 

 Podem ser ainda divididos em Ordinários e Extraordinários 

FATO JURÍDICO 

 ESPÉCIES DO FATO JURÍDICO 

 Fatos Naturais (Fatos Jurídicos Stricto Sensu) 

 Podem ser ainda divididos: 

Ordinários: termo inicial e final da personalidade, bem como a 

maioridade, o decurso do tempo 

 Extraordinários: na categoria do  fortuito e da força maior: 

terremoto, raio, tempestade 

 Fatos Humanos (Fatos Jurídicos Lato Sensu) 

 Decorrem da criação, modificação, manutenção ou extinção de 

direitos em decorrência da vontade humana. 

 Podem ser ainda divididos em Lícitos e Ilícitos 
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FATO JURÍDICO 

 ESPÉCIES DO FATO JURÍDICO 

 Fatos Humanos (Fatos Jurídicos Lato Sensu) 

 Podem ser ainda divididos: 

 Ilícitos: Por serem praticados em desacordo com o prescrito no 

ordenamento produzem efeitos involuntários. A prática de atos 

ilícitos está sujeita à sanção. Ex: Furto de jóia. 

 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. (art. 186, CC) 

 Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 

ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. (art. 187, CC) 

 

FATO JURÍDICO 

 ESPÉCIES DO FATO JURÍDICO 

 Fatos Humanos (Fatos Jurídicos Lato Sensu) 

 Lícitos: Atos humanos a que a lei defere os efeitos almejados pelo 

agente, produzindo efeitos jurídicos voluntários.  

Os atos lícitos ainda se dividem em: 

Atos meramente jurídicos/licitos: Há vontade do agente em 

realizar o ato mas os efeitos deste são determinados pela lei. 

 Ex.1: Notificação que constitui em mora o devedor 

 Ex.2: O reconhecimento de filho 

Ato-fato jurídico: Não decorre de uma vontade qualificada do 

agente. Assim, não se leva em consideração a vontade de 

praticá-lo, mas a consequência decorre uma previsão legal. 

 Ex. Achado de tesouro. 
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FATO JURÍDICO 

 ESPÉCIES DO FATO JURÍDICO 

 Fatos Humanos (Fatos Jurídicos Lato Sensu) 

 Lícitos: Atos humanos a que a lei defere os efeitos almejados pelo 

agente, produzindo efeitos jurídicos voluntários.  

Os atos lícitos ainda se dividem em: 

Negócio Jurídico: a ação humana visa diretamente alcançar 

um fim prático permitido na lei, dentre a multiplicidade de 

efeitos possíveis. Por essa razão, é necessária uma vontade 

qualificada, sem vícios.  

 Ex. Contrato de compra e venda 

FATO JURÍDICO 

 CONCEITO – NEGÓCIO JURÍDICO 

 Ato da vontade humana que, dentro dos limites estabelecidos pelo 

Direito, produz os efeitos jurídicos desejados pelas partes que 

manifestam a vontade de celebrá-lo. 

 Finalidade Negocial: O negócio jurídico tem por propósito a aquisição, 

conservação, modificação ou extinção de direitos. 

 CLASSIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 Quanto à manifestação da vontade 

 Unilaterais: Quando há apenas a manifestação de vontade 

de uma pessoa. Exemplo: Testamento/Renúncia a um direito.  

 Bilaterais ou plurilaterais: Quando há a manifestação de 

vontade de duas ou mais pessoas, porém em sentidos opostos. 

Exemplo: Compra e venda, locação e outros. 
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FATO JURÍDICO 

 CLASSIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 Quanto à forma 

 Formais ou solenes: São aqueles em que a lei exige o 

preenchimento de uma forma específica para validade do 

negócio jurídico. Estão ligados ao requisito de validade de 

negócio jurídico, quando a lei assim o exigir. 

 

 Não formais ou não solenes: São os que não sofrem 

imposição legal de uma forma determinada, podendo ser 

realizados por escrito, verbalmente, tacitamente, ou seja, não 

se exige uma forma específica para o negócio jurídico seja 

realizado.  

FATO JURÍDICO 

 CLASSIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 Quanto aos efeitos  

 Inter vivos: São aqueles realizados com o objetivo de 

produzir efeitos entre as partes ainda em vida. 

 Causa mortis: Quando os efeitos do negócio jurídico são 

produzidos após a morte de uma das partes. Ex.: Testamento 

 Quando às vontades patrimoniais: 

 Gratuitos: são aqueles nos quais há o sacrifício patrimonial de 

apenas uma das partes e, por consequência, vantagem para a 

outra parte. Ex: Doação pura e no contrato de comodato. 

 Onerosos: são os que produzem sacrifício patrimonial para as 

ambas as partes. 

 Ex. Contrato de compra e venda 
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FATO JURÍDICO 

 CLASSIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 Quanto à existência: 

 Principais: existem por si mesmos, não estão vinculados à 

existência de qualquer outro negócio, em razão disso são 

autônomos. 

  Acessórios: necessitam da existência de um negócio jurídicos 

principal para existir, portanto, estão vinculados à existência 

de um negócio jurídico principal, tal como ocorre no penhor e 

na fiança. Deixando de existir o negócio principal, por 

consequência, deixa também de existir o acessório. 

 Ex: Contrato de Fiança 

FATO JURÍDICO 

 EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 O negócio jurídico se forma em torno de elementos 

estruturais. 

 

 Se faltar, no suporte fático, um desses elementos, o fato não 

ingressa no mundo jurídico: é inexistente. 

 

 São elementos de existência do negócio jurídico: declaração 

de vontade; finalidade negocial e idoneidade do objeto. 
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FATO JURÍDICO 

 VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 A produção dos efeitos do negócio jurídico de forma válida depende 

da observância de alguns requisitos constantes no art. 104, CC. 

 A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II 

- objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - 

forma prescrita ou não defesa em lei. (Art. 104, CC)  
 

 AGENTE CAPAZ 

 Refere à aptidão para manifestar a vontade de uma forma 

livre e consciente.  

 Negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz sem a 

devida representação é nulo.  

 Negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz sem a 

devida assistência é anulável.  

FATO JURÍDICO 

 VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU 

DETERMINÁVEL 

 Licito: A licitude significa dizer não ser proibido pelo direito. 

 Possível: Refere-se à existência física ou jurídica do objeto.  

 Determinado: Essa determinação se observa com a própria 

existência desses elementos que caracterizam o objeto.  

 Uma casa, um carro, uma caneta, entre outros, são exemplos 

de objetos determinados. 

 Determinável: Aquele objeto não determinado mas que é 

passível de determinação futura. 

 Ex. Venda de coisa incerta, indicada ao menos pelo gênero e 

quantidade(CC, art. 243) 
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FATO JURÍDICO 

 VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 FORMA 

 A forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. 

 Forma livre: dá-se quando a manifestação da vontade pode 

ser efetuada sem uma solenidade. Portanto, qualquer meio de 

manifestação de vontade será válida. 

  Forma especial ou solene: Se houver apenas uma forma 

solene para validade do negócio jurídico, esta classifica-se 

ainda em forma única, tal como ocorre na exigência de 

escritura de venda e compra na aquisição de bens imóveis. 

Caso haja a possibilidade de que a vontade, embora solene, 

possa ser manifestada por mais de uma forma, esta será 

chamada de forma múltipla ou plural.  

FATO JURÍDICO 

 NULIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 IDEIA GERAL DE NULIDADE 

 A falta de elementos de validade. 

 ABSOLUTA 

 É aquela na qual não é observada a produção de quaisquer 

efeitos por ofender gravemente princípios de ordem pública. 

  O ato é totalmente nulo, dele não se podendo aproveitar nada; 

pode ser declarado por iniciativa do juiz. A declaração de nulidade 

é uma penalidade ao desrespeito à norma 

  O efeito da declaração de nulidade nesse caso é ex tunc, ou seja, 

a declaração da nulidade retroage à data da celebração do 

negócio, não produzindo este qualquer efeito. Aqui a violação da 

norma é grave. 
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FATO JURÍDICO 

 NULIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 RELATIVA 

 O ato é anulável e, enquanto não for declarado como tal 

pelo juiz, produz seus efeitos normalmente. 

 O ato de produz seus efeitos a partir da data da 

declaração da anulabilidade, ou seja, ex nunc. 

  O descumprimento da norma nesse caso é menos grave 

que o da nulidade absoluta.  

 O ato anulável pode ser convalidado e ratificado pelas 

partes, e os efeitos produzidos permanecem como se válido 

fosse o negócio. 

 

FATO JURÍDICO 

 EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O negócio jurídico pode conter alguns elementos acidentais, 

determinações acessórias que modificam os efeitos jurídicos. 

 São introduzidos facultativamente pela vontade das partes, não 

necessários à sua existência. 

 CONDIÇÃO 

 Cláusula acessória do negócio que tem origem exclusivamente na 

vontade das partes.  Sujeita o efeito do pacto a um acontecimento 

futuro e incerto. 

 A condição pode ser resolutiva ou suspensiva. 
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FATO JURÍDICO 

 EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 CONDIÇÃO 

 Cláusula acessória do negócio que tem origem exclusivamente na 

vontade das partes.  Sujeita o efeito do pacto a um acontecimento 

futuro e incerto. 

A condição pode ser resolutiva ou suspensiva: 

 Suspensiva:  A aquisição de um direito fica condicionada à 

ocorrência do evento futuro e incerto.  

 Resolutiva: Quando o direito se desfaz no momento da 

ocorrência do evento futuro e incerto. 

 TERMO 

 Sujeita o efeito do pacto a um acontecimento futuro e certo. 

FATO JURÍDICO 

 EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 TERMO 

 Sujeita o efeito do pacto a um acontecimento futuro e certo. 

O termo pode ser inicial/suspensivo ou final/resolutivo 

 Inicial:  Condiciona o efeito do negócio a certa data.  

 O termo inicial suspende o exercício, mas não a 

aquisição do direito. (art. 131, CC) 

 Final: Condiciona o término do negócio a certa data.  

Cuidado para não confundir o termo com a condução 

suspensiva! 
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FATO JURÍDICO 

 EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 TERMO x CONDIÇÃO SUSPENSIVA 

FATO JURÍDICO 

 EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 CONTAGEM DOS PRAZOS (art. 132, CC) 

 Salvo disposição legal ou convencional em contrário, na contagem dos 

prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento 

(caput); 

 Se este cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o 

seguinte dia útil (§ 1º); 

Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia (§ 2º); 

Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de 

início ou no imediato, se faltar exata correspondência (§ 3º), como 

ocorre em ano bissexto; 

Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto (§ 4º). 
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FATO JURÍDICO 

 EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 ENCARGO 

Cláusula acessória que impõe uma obrigação ao beneficiário. 

Comum em testamentos e doações realizadas por municípios. 

 Pode ser estipulado por ato inter vivos, tal como ocorre na 

doação ou causa mortis, como no testamento ou legado. 

O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, 

salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico, pelo 

disponente, como condição suspensiva. (Art. 136, CC) 

 

FATO JURÍDICO 

 EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 ENCARGO x TERMO x CONDIÇÃO 
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FATO JURÍDICO 

 QUESTÕES 

 

 É anulável o negócio jurídico se a lei proibir a sua 

prática, sem cominar sanção. 

 

 

No negócio jurídico unilateral, está presente apenas 

uma declaração de vontade, sendo desnecessária a 

aceitação de outrem para que produza efeitos. 

 

CERTO ERRADO 

CERTO ERRADO 

FATO JURÍDICO 

 QUESTÕES 

 

 É nulo o negócio jurídico: 

  a) por incapacidade relativa do agente. 

 b) por vício resultante de erro ou dolo 

 c) se ilícito ou impossível o seu objeto 

 d) se não confirmado pelas partes 
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FATO JURÍDICO 

 QUESTÕES 

 A respeito do ato jurídico, assinale a opção correta.  

a) O exercício de um direito não constitui ato ilícito, ainda que exceda 

manifestamente os limites impostos pelos bons costumes. 

b) O mero fato de dirigir em alta velocidade, com visível negligência, caracteriza 

ilícito civil, ainda que não haja dano ou violação de direito alheio. 

c) Destruição de coisa alheia para remover perigo iminente não constitui ato 

ilícito, mas pode gerar o dever de indenizar. 

d) Aquele que, ao agir em legítima defesa, pratica ato ilícito será obrigado a 

indenizar. 

 e) O agente que cause dano a terceiro, ainda que em decorrência de ato 

praticado no exercício regular de um direito, deverá repará-lo. 

 

 

 

 

Dúvidas? 


