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FATO JURÍDICO 
 
Fato Jurídico: é o acontecimento que produz uma consequência jurídica. 
 
Classificação: 
 
A. Fato Natural (fato jurídico “strictu sensu”): é o acontecimento produzido pela natureza. 
A.1. Acontecimento Ordinário: é o acontecimento aguardado. Exemplo: morte. 
A.2. Acontecimento Extraordinário: é o acontecimento inesperado. Exemplo: choque da Terra com a Lua. 
Observação: o fato é o acontecimento produzido sem a manifestação de vontade. Enquanto que ato é o 
acontecimento que depende de manifestação de vontade. 
 
B. Ato Humano: é o acontecimento produzido pelo homem. 
B.1. Ato Humano Ilícito: é aquele praticado em desacordo com a ordem jurídica, acarretando um dano (art. 
186)1. 
B.2. Ato Humano Lícito: é aquele praticado de acordo com a ordem jurídica. 
B.2.1. Ato Jurídico: 

· Ato Material: é um ato humano lícito, cujas consequências estão estabelecidas em lei. Exemplo: 
domicílio;  

· Ato de Participação: é um ato de informação. Exemplo: notificação, interpelação. 
B.2.2. Negócio Jurídico: é um ato humano lícito, cujas consequências são estabelecidas pelas partes. 
Exemplo: contrato.  
 
 
Teoria Geral do Negócio Jurídico 
 

1. Classificação do Negócio Jurídico: 
1.1. Negócio Unilateral: há uma pessoa manifestando vontade. Exemplos: testamento, promessa de 
recompensa (art. 854)2, gestão de negócios (art. 861)3, pagamento indevido (art. 871)4, enriquecimento sem 
causa (884)5, renúncia. 
Observação: O mandato que contém a cláusula “in ren suam” permite o mandato em causa própria (art. 685)6, 
o qual não se extingue com a morte das partes e nem se revoga, excetuando o artigo 6827. Exemplo: mandato 
de A para B, autorizando B a vender uma casa, inclusive para ele mesmo. Esta cláusula viabiliza o 
autocontrato (contrato consigo mesmo), previsto no artigo 1178. Caso contrário, a referida compra e venda é 
anulável. 
O autocontrato fere a alteridade contratual? Não, pois se está respeitando a quantidade mínima de 2 partes no 
contrato. 
 
 
                                                
1 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 
ato ilícito. 
2 Art. 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe certo serviço, contrai 
obrigação de cumprir o prometido. 
3 Art. 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, 
ficando responsável a este e às pessoas com que tratar. 
4 Art. 871. Quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder-lhes-á reaver do devedor a importância, 
ainda que este não ratifique o ato. 
5 Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 
monetários. 
6 Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando 
o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.  
7 Art. 682. Cessa o mandato: 
I - pela revogação ou pela renúncia; 
II - pela morte ou interdição de uma das partes; 
III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; 
IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. 
8 Art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo 
mesmo. 
Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. 
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O negócio jurídico unilateral possui a seguinte classificação: 
 

· Negócio jurídico unilateral receptício: é aquele que necessita do reconhecimento de alguém para 
produzir efeitos; 

· Negócio jurídico unilateral não receptício: é aquele que não necessita do reconhecimento de alguém 
para produzir efeitos. Exemplo: renúncia de herança. 

1.2. Negócio Bilateral: existem duas pessoas manifestando vontade; Obs.: O contrato exige a alteridade, ou 
seja, a presença de, no mínimo, duas pessoas no contrato. 
1.3. Negócio Plurilateral: existem mais de duas pessoas manifestando vontade. 
Qual é a diferença entre ato inexistente, inválido e ineficaz? 
Escala Ponteana: 

 
Fonte

9 
 
Plano da Existência: não é um plano adotado pelo Código Civil de 2002. O legislador optou por não trabalhar 
com essa concepção. O primeiro artigo que trata do negócio jurídico (art. 104)10 menciona a validade. É um 
plano doutrinário aceito pela jurisprudência, motivo pelo qual deve ser estudado. 
 
Elementos Gerais de Existência: são aplicáveis a qualquer negócio jurídico. São eles: 

· Declaração de vontade; 
· Agente; 
· Objeto; 
· Forma. 

                                                
9 Elementos de direito civil/ Cristiano Cassetari – São Paulo: Saraiva, 2011. 
10 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 
I - agente capaz; 
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
III - forma prescrita ou não defesa em lei. 
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Observação: os adjetivos dos referidos elementos não são analisados nesse momento, somente no plano da 
validade. 
Elementos Categoriais de Existência: são aplicados a um determinado tipo de negócio jurídico. Exemplo: 
elementos específicos da compra e venda. Ainda, podem ser: 

· Inderrogáveis: o que não pode ser afastado pela autonomia privada. Exemplo: “animus donandi” da 
doação; 

· Derrogáveis: o que pode ser afastado pela autonomia privada. Exemplo: cláusula “nom praestaenda 
evictione”, a qual tem por objetivo excluir a responsabilidade por evicção. 

 
Plano de Validade (art. 104):  
 
Requisitos Gerais de Validade:são os elementos gerais que cabem a qualquer negócio jurídico. 
Requisitos Categoriais de Validade: são os elementos concernentes a um determinado tipo de negócio 
jurídico. 
Seguindo a análise dos requisitos gerais de validade: 

· Agente CAPAZ: caso o agente seja incapaz, a sanção aplicada observará o grau de incapacidade. Se 
for um incapaz absoluto, o negócio jurídico é NULO e se for incapaz relativo, sem assistência, o 
negócio jurídico será ANULÁVEL. 

 
Obs.: o prazo para a anulação do negócio jurídico é de 4 anos, contados a partir da cessação da incapacidade, 
que pode se dar: pela maioridade, pela emancipação, por motivos psíquicos (ébrios e pessoas em coma). 
 
Outra observação importante é em relação à interdição, que serve para tornar-se oponível erga onmes a 
incapacidade do indivíduo. O registro da sentença de interdição será feita sempre no 1º cartório do domicílio 
do interditado, pois é o único que possui o livro adequado para tal registro (livro E). 
 

· Objeto LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO ou DETERMINÁVEL: o artigo 426 do CC/0211 
traz um exemplo de objeto juridicamente impossível (pacta corvina). Vide artigo 2.035 do CC/0212. 

 
· Forma PRESCRITA EM LEI: solene: necessidade de praticar um negócio por meio de escritura 

pública (art. 107)13. Em regra, o negócio jurídico é não solene, em razão do artigo 107, pois a 
solenidade deve ser exigida em lei. Observa-se que a escritura pública somente torna-se pública, 
mediante seu registro no respectivo ofício imobiliário. 

 
 
Vide artigo 10814: atente-se que o salário mínimo, conforme a Constituição Federal, no seu artigo 7º15, é 
unificado o montante, determinado pelo governo federal. O que existe em âmbito regional é o piso salarial para 
as categorias de trabalhadores que não tem convenção coletiva definindo tal soma. Assim, deve-se evitar este 
equívoco. 
 

                                                
11 Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 
12 Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, 
referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes 
determinada forma de execução. 
Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função 
social da propriedade e dos contratos. 
13 Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.  
14 Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou 
renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 
15 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim; 


