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Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

Fato jurídico: é todo acontecimento, 

natural ou humano que determina a ocorrência de efeitos 

constitutivos, modificativos ou extintivos de direitos e 

obrigações. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Fato jurídico é o elemento gerador do Direito. 

- “São os acontecimentos em virtude dos quais começam, se 

modificam, ou se extinguem as relações jurídicas” (Caio 

Mário da Silva Pereira) 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- O fato jurídico em seu sentido amplo abrange não 

apenas os acontecimentos naturais (FATOS JURÍDICOS 

EM SENTIDO ESTRITO), mas também as ações humanas 

lícitas e ilícitas (ATO JURÍDICO EM SENTIDO AMPLO E ATO 

ILÍCITO). 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- O fato jurídico em seu sentido amplo abrange, 

ainda,  aqueles fatos que, embora haja a atuação 

humana, esta esteja desprovida de manifestação de 

vontade, mas mesmo assim produz efeitos jurídicos (ATO 

– FATO JURÍDICO). 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Considera-se, assim, o ato jurídico como fruto da 

atividade humana, que produza efeitos de direito, que 

afete os direitos e obrigações de uma ou mais pessoas.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Esse ato deve ser praticado por uma pessoa com 

capacidade jurídica para praticá-lo (Não o poderia, por 

exemplo, um menor de idade, uma empresa irregular, 

uma pessoa que não tenha poderes especiais para agir 

em nome de uma sociedade). 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Outro aspecto subjetivo do ato é que ele tenha uma 

manifestação volitiva. 

- O ato jurídico deve praticado por agente capaz, tenha 

objeto lícito e forma prescrita em lei.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Distinção entre o ato jurídico nacional e internacional.  

- O ato jurídico internacional é sempre formal, o que não 

acontece com o nacional. 

- O ato jurídico internacional só pode ser praticado por 

uma pessoa jurídica de direito internacional. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

CC, Art. 42. São pessoas jurídicas de direito público externo 

os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem 

regidas pelo direito internacional público. 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- O agente do ato jurídico internacional é um Estado 

independente, um país, como o Brasil.  

- O representante legal do Brasil é o chefe do Poder 

Executivo ou alguém a quem ele outorgue poderes para 

tanto.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Os atos internacionais são praticados pelo Brasil, embora 

sejam por seu representante legal, o Presidente da 

República. 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

CF, art. 84. “Compete privativamente ao Presidente da 

República:  

(...) 

VII – manter relações com Estados estrangeiros e acreditar 

seus representantes diplomáticos; 

VIII- celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 

sujeitos ao referendo do Congresso Nacional; 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- A principal característica do ato jurídico internacional é a 

sua vinculação a duas ou mais legislações. 

-  Ao ser interpretado, a ele devem ser aplicados princípios 

e normas peculiares a dois ou mais sistemas jurídicos.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Exemplo: a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas, 

aprisionando seus habitantes, de modo que esse ato 

provocasse efeitos na Inglaterra. 

-  A Inglaterra lavrou um protesto contra aquele ato; esse 

protesto produziu efeitos na Argentina, que daí por 

diante, poderia esperar a reação inglesa.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

 

- Alguns países notificaram a Argentina de que não 

aprovaram aqueles atos. São todos atos jurídicos 

internacionais. 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

- Ambos os atos são internacionais por possuírem as 

seguintes características: 

• praticados por Estados independentes; 

• os atos praticados por um país produziram efeitos em 

outros; 

• os atos ficam submetidos à lei de vários países; 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

1. Atos Jurídicos 

 

• são manifestação de vontade dos países agentes; 

• os atos são regulamentados por Convenções 

Internacionais. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

2. Forma dos atos 

- Destaque-se que a validade do ato jurídico requer forma 

prescrita ou não defesa em lei.  

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

2. Forma dos atos 

- Alguns atos só podem ser praticados nos moldes 

estabelecidos pela lei, como a hipoteca, o casamento, o 

testamento. 

 



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

2. Forma dos atos 

- No âmbito dos atos jurídicos internacionais, e pela 

relevância desses atos, são eles obrigados a obedecer a 

certas formalidades, algumas exigidas pela própria 

Constituição do país que os praticar.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

2. Forma dos atos 

- “Os actos jurídicos são actos de vontade. A eficácia desses 

atos depende de uma série de condições, destinadas umas a 

garantir a sua compreensão pelos interessados, a 

genuinidade da declaração de vontade e a legitimidade do 

objeto sobre que recai essa declaração, e tendentes as 

outras a verificar a manifestação da vontade”.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

2. Forma dos atos 

- “As primeiras são as condições de validade intrínseca, as 

segundas são as condições de validade extrínseca ou de 

validade formal e constituem o que geralmente se chama 

a forma externa dos actos”.  



 
 

Atos Jurídicos. Forma dos Atos. Prova dos Atos Jurídicos. 
Prescrição. 

 
 

2. Forma dos atos 

- “A forma externa, destinada a verificar a manifestação da 

vontade, consiste naturalmente no conjunto de meios 

juridicamente legítimos de tornar visível a vontade, de 

certificar a existência dos actos jurídicos e de facilitar a 

sua prova” (Álvaro da Costa Machado Villela. O direito 

internacional privado no Código brasileiro) 

 


