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Atos, fatos e negócios jurídicos

Ahyrton Lourenço Neto*

Conceito 
As pessoas (naturais ou jurídicas), ao desenvolverem suas atividades na 

sociedade, podem com estas gerar consequências jurídicas. Essas atitudes 
juridicamente relevantes são denominadas fatos jurídicos.

Os fatos jurídicos, em sentido amplo, podem ser divididos em fatos jurí-
dicos naturais (fatos jurídicos em sentido estrito) e fatos jurídicos humanos 
(atos jurídicos em sentido amplo).

Os fatos jurídicos naturais subdividem-se em ordinários e extraor- 
dinários.

Os fatos jurídicos humanos, ou atos jurídicos em sentido amplo, subdivi-
dem-se em lícitos e ilícitos, os quais a professora Maria Helena Diniz (2009) 
denomina voluntários (lícitos) e involuntários (ilícitos).

Os atos jurídicos, em sentido amplo, lícitos ainda são divididos em atos 
jurídicos em sentido estrito ou meramente lícitos, e negócios jurídicos, sendo 
que alguns autores ainda disciplinam uma terceira categoria: o ato-fato 
jurídico.
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Fatos jurídicos 
Todas as ações das pessoas que são juridicamente relevantes para o Direi-

to são consideradas como fatos jurídicos e, por isso, são também denomina-
dos fatos jurídicos em sentido amplo.

Caio Mário da Silva Pereira (1977) clarifica que dois fatores constituem 
o fato jurídico: um fato, isto é, uma eventualidade que atue sobre o direito 
subjetivo; e uma declaração da norma jurídica, que confere efeitos jurídicos 
àquele fato.

Maria Helena Diniz (2009, p. 399) salienta que: “É o acontecimento, previs-
to em norma jurídica, em razão do qual nascem, se modificam, subsistem e 
se extinguem relações jurídicas.”

Fatos jurídicos naturais

Os fatos jurídicos naturais, também denominados fatos jurídicos em sen-
tido estrito, são as situações sociais juridicamente relevantes que decorrem, 
em regra, da própria natureza, sem intervenção humana.

Fatos naturais ordinários

São os fatos naturais “previsíveis” ou “comuns”, como o nascimento, maio-
ridade, morte, decurso do tempo, aluvião, avulsão (CC, arts. 1.250 e 1.251).

Fatos naturais extraordinários

São os fatos naturais que decorrem de “eventos não previsíveis” ou “es-
peciais”, tais como terremoto, maremoto, raio, tempestades destruidoras, ou 
seja, casos fortuitos ou de força maior.

Fatos jurídicos humanos 

São, por sua vez, as situações juridicamente relevantes que têm origem em 
uma vontade humana, que as cria, modifica, transfere ou extingue direitos.
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Fatos jurídicos lícitos

São os fatos cujos efeitos, almejados pelo agente, a lei defere. Praticados 
conforme determina o ordenamento jurídico, produzindo efeitos voluntá-
rios, queridos pelo agente.

Ato jurídico em sentido estrito �

O ato jurídico em sentido estrito, ou meramente lícito, é um ato pratica-
do pelo agente, com manifestação de vontade, predeterminado pela norma, 
sem que o agente possa qualificar diferente a sua vontade.

A ação humana resume-se a uma mera intenção de praticar o ato prescri-
to na lei, por isso é que nem todos os princípios do negócio jurídico aplicam-
-se aos atos jurídicos em sentido estrito.

CC,

Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que 
couber, as disposições do Título anterior.

São exemplos de atos jurídicos: notificação para constituir mora do de-
vedor; reconhecimento de filho; ocupação; uso de coisa; perdão; confissão; 
tradição etc.

Atos-fatos jurídicos �

Alguns autores qualificam certas ações que não são frutos da vontade, 
nem da intenção do autor, mas que geram consequências tipificadas pela 
norma como atos-fatos jurídicos.

Pode-se ter como exemplo uma pessoa que, sem a intenção, acha um 
tesouro. A pessoa, nessa hipótese, não tinha qualquer intenção de adquirir 
a metade do que encontrou, mas a norma inadvertidamente confere-lhe a 
propriedade.

CC,

Art. 1.264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja 
memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro 
casualmente.

Negócios jurídicos �

Os negócios jurídicos são manifestações de vontades, geralmente bilate-
rais, como os contratos, que buscam no ordenamento jurídico uma compo-
sição de interesses.
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Alguns negócios jurídicos podem ser unilaterais, como o testamento, ins-
tituição de fundação, renúncia à herança etc.

O Código Civil de 2002 substituiu a expressão genérica de “ato jurídico”, 
existente no Código de 1916, para a expressão “negócio jurídico”, pois somente 
ele é rico em conteúdo e necessita de uma pormenorizada regulamentação.

Os negócios jurídicos estão regulamentados no Livro III, da Parte Geral, 
do Código Civil de 2002.

Atos jurídicos ilícitos

São considerados ilícitos por serem praticados contrariando o ordena-
mento jurídico. Dessa forma, embora repercutam no Direito, causam efeitos 
jurídicos involuntários, mas determinados na norma.

CC,

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.

Art. 187. 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. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover 
perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias 
o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a 
remoção do perigo.

Contudo, não causam direitos, mas sim deveres, como o dever de reparar 
o dano.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo.

Negócios jurídicos 

Conceito 
A teoria objetiva de Bülow, aprovada pela grande maioria dos civilistas, 

determina que o negócio jurídico baseia-se na “autonomia de vontade das 
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partes”, ou seja, é um poder de autorregulação dos interesses que contém a 
enunciação de um preceito, independente do querer interno. Segundo Maria 
Helena Diniz, o “Negócio Jurídico é como uma norma concreta estabelecida 
pelas partes” (DINIZ, 2009, p. 449).

Dessa forma, para a existência de um negócio jurídico, não basta a mera 
vontade das partes, mas é necessário que o efeito vislumbrado pelos interes-
sados esteja conforme a norma.

Classificação dos negócios jurídicos 
Os negócios jurídicos podem ser classificados em:

Classificação  
dos negócios  

jurídicos

Vantagens

Formalidades

Conteúdo

Efeitos Manifestação da 
vontade

Tempo

Exercício dos 
direitos

Existência
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Quanto às vantagens que produzem 

Vantagens

Gratuitos

Onerosos

Comutativos Aleatórios

Bifrontes

Neutros

Gratuitos �  – são os negócios jurídicos em que as partes obtêm bene-
fício ou enriquecimento patrimonial, mas sem qualquer contrapresta-
ção – doação pura.

Onerosos �  – quando todas as partes buscam, reciprocamente, obter 
vantagens para si ou para outrem, mediante contraprestação.

Comutativos �  – quando as contraprestações são equivalentes – 
compra e venda, locação;

Aleatórios �  – quando as contraprestações não forem equivalentes 
– contrato de seguro.

Bifrontes  � – se, conforme a vontade das partes, puderem ser gratuitos 
ou onerosos, sem que a sua configuração jurídica fique alterada – o 
depósito, o mútuo1 e o mandato.

1 “O mútuo é o emprés-
timo de coisas fungíveis. 
O mutuário é obrigado 
a restituir ao mutuante 
o que dele recebeu em 
coisa do mesmo gênero, 
qualidade e quantidade”. 
(CC, art. 586).
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Neutros –  � os negócios que não possuem atribuição patrimonial, ten-
do os bens que recaem o negócio uma destinação específica – institui-
ção de um bem de família, doação remuneratória; negócios que vinculam 
bens com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, renúncia 
abdicativa.

Quanto às formalidades 

Formalidades

Não solenes  

(de forma livre)

ad  
solemnitatem

ad probationem 
tantum

Solenes
(formais)

Solenes �  – são os negócios jurídicos que a lei determina que, para se-
rem efetuados, necessitam de certa formalidade.

ad solemnitatem �  – quando a forma exigida como condição de va-
lidade do ato – alienação de imóvel exige escritura pública e o testa-
mento público ou cerrado devem ser escritos ou aprovados, respecti-
vamente, pelo tabelião;

ad probationem tantum �  – a formalidade é tida apenas como prova 
do ato – assento de casamento no livro de registro civil.

Não solenes �  – são os negócios jurídicos livres de qualquer formalida-
de legal, podendo ser celebrados de qualquer forma, inclusive verbal-
mente – compra e venda de bens móveis em geral.
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Quanto ao conteúdo 

Conteúdo

Patrimoniais Extrapatrimoniais

Patrimoniais �  – são os negócios que versam sobre questões suscetí-
veis de aferição econômica, podendo ser ora como negócios reais ora 
como obrigacionais.

Extrapatrimoniais �  – versam sobre direitos personalíssimos ou sobre 
o direito de família.

Quanto à manifestação da vontade 

Manifestação 
da vontade

Unilaterais

Receptícios Não  
receptícios

Bilaterais

Simples

Plurilaterais

Sinalagmático
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Unilaterais �  – são as manifestações de vontades que podem se expres-
sar de um ou mais sujeitos, mas estão na mesma direção, objetivando 
um único objetivo – testamento codicilo, renúncia à promessa de recom-
pensa.

Receptícios �  – são as manifestações de vontade que somente pro-
duzem efeitos depois do conhecimento do destinatário – denúncia 
ou resilição de um contrato, revogação de mandato;

Não receptícios �  – que o conhecimento da vontade por parte das 
partes é irrelevante para os efeitos expressados – testamento, con-
fissão de dívida, renúncia da herança.

Bilaterais �  – são os negócios jurídicos que se perfazem com duas ma-
nifestações de vontade, em regra, aparentemente contrárias, sobre o 
mesmo objeto. Pode ter uma ou mais pessoas tanto no polo passivo 
como no ativo, pois o que importa é a expressão da vontade e não o 
número de pessoas – contratos em geral.

Simples �  – quando concedem benefícios a uma parte e encargos à 
outra – doação, depósito gratuito;

Sinalagmático �  – quando conferem vantagens e ônus para ambas 
as partes – compra e venda, locação etc.

Plurilaterais �  – a manifestação da vontade emana de mais de duas par-
tes – contrato de sociedade com mais de dois sócios.

Quanto ao tempo que produz efeitos 

Tempo dos 
efeitos

causa mortisinter vivos
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inter vivos �  – quando os efeitos da manifestação da vontade acarretam 
consequências jurídicas, em vida, aos interessados – doação, troca de 
mandato, promessa de compra e venda.

causa mortis �  – os negócios jurídicos destinados a produzir efeitos de-
pois da morte do agente – testamento, codicilo etc.

Quanto aos efeitos 

Efeitos

Constitutivos 

ex nunc

Declarativos 

ex tunc

Constitutivos �  – quando os efeitos operam-se depois de concluído o 
negócio jurídico, ex nunc – compra e venda.

Declarativos �  – aqueles em que os efeitos se operam com a materiali-
zação do fato de que vinculam a declaração da vontade, ex tunc – divi-
são do condomínio, partilha, reconhecimento de filhos.

Quanto à existência do negócio jurídico 

Existência

Principal Acessório

Principais �  – são os negócios jurídicos que existem por si só, não de-
pendem de qualquer outro para a sua existência – locação, compra e 
venda etc.
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Acessórios �  – têm sua existência subordinada a outro negócio jurídico 
principal, dessa forma, se o principal for nulo, a obrigação acessória tam-
bém o será, mas a recíproca não é verdadeira – cláusula penal, fiança etc.

Quanto aos exercícios dos direitos 

Exercícios dos 
direitos

Negócios de 
disposição

Simples 
administração

Negócios de disposição �  – são os negócios jurídicos que implicam  
amplos direitos sobre o objeto – doação.

Simples administração – �  são os negócios jurídicos que implicam 
restrições aos direitos sobre o objeto, sem que haja alteração em sua 
substância – mútuo, locação residencial.

Outras classificações doutrinárias 

Simples, complexos e coligados

Simples �  – negócios que se constituem em um único ato – compra e 
venda de produtos.

Complexos �  – negócios que dependem de vários atos para surtir efei-
tos, sendo que independentes não produzem eficácia. São várias de-
clarações de vontade que se complementam para formar um único 
negócio – compra e venda de imóvel em prestações (inicia-se com a pro-
messa de compra e venda e termina com a outorga da escritura); ou com-
pra e venda de imóvel entre ascendente e descendente.

Coligados �  – são várias vontades proferidas em distintos atos, produ-
zindo cada qual um negócio jurídico independente, mas coligados 
com o objeto final – contrato de franquia.
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Negócio fiduciário e simulado

Negócio fiduciário �  – trata-se de negócio lícito, perfeitamente válido 
e necessita de confiança para produzir seus fins. Por exemplo, quando 
alguém transfere a propriedade de um bem para um fim específico, em 
regra administração, com a obrigação de restituir a coisa ou transmiti- 
-la a terceiro. Não há intenção de prejudicar terceiros nem fraudar a lei.

Negócio simulado �  – são os que possuem aparência diversa da realida-
de. Diferem-se dos negócios fiduciários porque as vontades no negó-
cio simulado são falsas. As pessoas fazem declarações não verdadeiras 
com o objetivo de lesar direitos de terceiros ou fraudar a lei. O negócio 
simulado não é válido.

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido 
for na substância e na forma.

§1.o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais 
realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2.o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio 
jurídico simulado.

Resolução de questão
1. (Esaf ) Quando houver acréscimo paulatino de terras às margens de um 

rio, em razão do afastamento das águas, que descobrem parte do álveo, 
ter-se-á o(a):

a) abandono de álveo.

b) aluvião própria.

c) avulsão.

d) acessão artificial.

e) aluvião imprópria.
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Assertivas:

a) Abandono de álveo – trata-se de uma aquisição de propriedade do 
leito de um rio que secou ou foi naturalmente desviado – fato jurídico 
natural. O artigo 1.252 do Código Civil estabelece:

 “O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeiri-
nhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos 
terrenos por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que 
os prédios marginais se estendem até o meio do álveo”. Errada.

b) Aluvião própria – aquisição da propriedade em decorrência de acrés-
cimos formados, sucessiva e imperceptivelmente (paulatinamente), 
por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes, 
ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos 
marginais a um rio, sem indenização. Errada.

c) Avulsão – aquisição da propriedade por força natural violenta que 
acarreta o deslocamento de uma porção de terra de um prédio, e se 
junta a outro; nessa hipótese, o dono deste adquirirá a propriedade do 
acréscimo, se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização se, em 
um ano, ninguém houver reclamado. Fato Jurídico Natural. Errada.

d) Acessão artificial – são aquisições de propriedade em virtude do tra-
balho humano. Errada.

e) Aluvião imprópria – aquisição da propriedade em decorrência de 
acréscimos formados, sucessiva e imperceptivelmente (paulatina-
mente), afastamento das águas das margens de um rio, sem indeniza-
ção. Certa.

 Solução: E

Atividades de aplicação
1. (Esaf) Quando a norma jurídica permitir a formalização do negócio por vá-

rios modos, possibilitando que a parte opte por um deles, ter-se-á a forma

a) genérica.

b) plural.

c) única.
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d) livre.

e)  contratual.

2. (Esaf ) O reconhecimento voluntário de filho havido fora do matrimônio 
pode ser feito no próprio termo do nascimento, por escritura pública ou 
instrumento particular, por testamento ou por manifestação expressa e 
direta perante o juiz. A forma do reconhecimento de filho é:

a) especial única.

b) geral.

c) especial genérica.

d) contratual.

e) especial plural.

3. (Esaf ) Assinale a opção incorreta.

a) Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal abrangem 
as pertenças.

b) Os negócios jurídicos sinalagmáticos são aqueles em que há recipro-
cidade de direitos e obrigações.

c) O silêncio pode ser interpretado como manifestação tácita da vontade.

d) A representação pode ser legal ou convencional.

e) O Código Civil prevê expressamente a possibilidade da celebração do 
contrato consigo mesmo.

Dica de estudo 
BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. Campinas: Servanda.
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Gabarito
1. B

2. E

3. A*

* A resposta incorreta é de fato a letra “A”, pois os negócios jurídicos principais 
abrangem, em regra, os seus acessórios, contudo não as pertenças. Mas, no nosso 
entendimento, a resposta da letra “E” também é errada, pois não se pode fazer 
negócio jurídico consigo mesmo, entendimento equivocado do artigo 117 do 
Código Civil.
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