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 FATO JURÍDICO  
 

 

 Fato jurídico: é todo acontecimento natural ou humano que deflagra efeitos 

jurídicos (relevância para o direito), Ex: Tempestade no meio do mar não é fato 

jurídico, mas tempestade na cidade que ocasiona danos é fato jurídico. 

 

Fato jurídico é todo acontecimento previsto em norma de direito em razão da qual 

nasce, modifica, subsiste e extingue a relação jurídica. 

Portanto, a relação jurídica surge em virtude de fato jurídico e como aplicação e 

decorrência da norma jurídica. 

 

 

 FATO JURÍDICO EM SENDIDO AMPLO 
 

subdivide-se em:  
 

Fato natural ou fato jurídico stricto sensu:  

   é todo acontecimento natural que deflagra efeitos jurídicos. Divide-se em: 

 

   Ordinário, o que decorre da simples manifestação da natureza (nascimento, morte, 

etc). 

 

   Extraordinário, onde se enquadram os casos fortuitos ou força maior 

(imprevisibilidade) caso da tempestade na cidade 

 

Fato jurídico humano ou ato jurídico lato sensu: é todo acontecimento humano que 

deflagra efeitos jurídicos. Comporta a seguinte divisão: ato lícito e ato ilícito  

 

Ações humanas: as ações do homem são as categorias mais amplas do fato jurídico. 

Podem ser: 

 

 Ato Humano Lícito = chamadas em sentido amplo de atos jurídicos. 

    

Realizado conforme a lei. Desdobra-se em ato jurídico em sentido estrito e negócio 

jurídico, quando há o comportamento voluntário do agente e ainda em ato-fato 

jurídico, quando ñ houve vontade nem consciência na conduta do agente. 

 

 

 

 

 



 Ato Humano Ilícito 

   

    Praticado em desacordo com o Direito. Está definido no art. 186 do código civil e 

gera obrigação de reparar, como dispõe o art. 927 do Código Civil. 

 

 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.(...)  

 

 

 

 FATO HUMANO E ATO JURÍDICO EM SENDIDO AMPLO 
 

Atos Lícitos: A Lei defere os efeitos almejados pelo agente: Comportamento 

voluntário e consciente 

 

 

 Atos jurídicos em sentido estrito: A manifestação da vontade ñ se subordina ao 

campo da autonomia privada, a lei se aplica automaticamente 

 

O ato jurídico em sentido estrito é também chamado de ato não-negocial. Está 

previsto no art. 185 do CC, traduz um simples comportamento humano, voluntário e 

consciente cujos efeitos estão predeterminados na lei. Não existe liberdade ou 

autonomia para a escolha dos efeitos jurídicos (não há liberdade negocial, nem 

liberdade volitiva). Desprovidos de carga negocial. 

 

 Ato-fato jurídico (Pontes de Miranda): desprovido de vontade 

 

o ato-fato jurídico consiste em um comportamento que, embora derive da atuação 

humana, é desprovido de vontade consciente em direção ao resultado que se 

pretenda atingir. Ato, porque é proveniente do homem, e é fato, porque é desprovido 

de consciência. O ato-fato também produz efeitos jurídicos.  

 

 Negócio Jurídico: Condiciona seus efeitos jurídicos à livre manifestação da 

vontade dos agentes 

 

Negócio jurídico é uma declaração de vontade emitida com base na autonomia 

privada e por meio da qual o agente autodisciplina os efeitos jurídicos que pretende 

atingir.  

 


