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1- CAPACIDADE X VULNERABILIDADE

A regra geral é a capacidade das pessoas físicas. Para que um homem ou mulher seja considerado incapaz, é

necessária expressa previsão legal. Inexistindo lei que suprima ou limite a capacidade, ela é plena, não se

podendo exigir da pessoa que se faça acompanhar de um assistente ou se substitua por um representante.



Não há, por exemplo, restrição nenhuma à capacidade dos deficientes visuais. Desse modo, se o cego comparece

sozinho a cartório para vender seu imóvel mediante a outorga da escritura pública de compra e venda, o tabelião

não poderá recusar-se a lavrar o documento a pretexto de faltar capacidade àquela pessoa.

Por mais bem intencionado que se encontre o servidor público, movido apenas pelo desejo de cuidar dos interesses

do deficiente, vindo este a manifestar a vontade de praticar o negócio jurídico, não se lhe pode impor outra

condição senão a de ouvir a leitura da minuta e lançar nela a assinatura. Fica exclusivamente a critério do cego

decidir se precisa ou não de algum auxílio especial na ocasião, bem como escolher a pessoa a quem vai solicitá-lo.

Em suma, como não há norma legal expressa suprimindo ou limitando a capacidade do deficiente visual, ele é

capaz.

As regras de incapacidade destinam-se a proteger a pessoa do incapaz. Considera-se que alguns, por não terem

ainda alcançado certa idade, não estão suficientemente amadurecidos para tomar decisões, por si mesmos,

atinentes à disponibilização ou administração de bens ou interesses. Outros são tidos com alguma ou

vício que lhes inibem o discernimento necessário ao comércio jurídico. São pessoas que merecem cuidados do

direito para que não acabem sofrendo prejuízos em suas relações jurídicas.

Na negociação de um contrato, por exemplo, a pessoa de reduzido discernimento, se estiver desacompanhada,

poderá abrir mão de uma garantia ou mesmo assumir obrigações exageradas perante o outro contratante, este

dotado de discernimento maduro e apurado.
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As pessoas são, por princípio, capazes e podem, assim, praticar os atos e negócios por si mesmas. A incapacidade é

uma situação excepcional prevista expressamente em lei com o objetivo de proteger determinadas pessoas.

Os incapazes são considerados, pela lei, não inteiramente preparados para dispor e administrar seus bens e

interesses sem a mediação de outra pessoa (representante ou assistente).

A ponderação das deficiências que justificam a limitação ou supressão da capacidade jurídica varia com a evolução

dos valores sociais e, muitas vezes, reflete preconceitos que corroem a natureza protetiva da regra da incapacidade.

A mulher casada, por exemplo, era considerada incapaz pelo direito (no Brasil, até 1962). Embora naquele tempo lhe

fosse socialmente obstado o acesso a ocupações profissionais de maiores responsabilidades, o fato é que a sua

incapacidade era mais uma faceta da supremacia dos direitos do homem nas relações maritais do que uma regra

tutelar. Prova-o o fato de a viúva, malgrado a viuvez não lhe trouxesse nenhum necessário amadurecimento

intelectual, recuperar a capacidade perdida com o casamento.

Os deficientes e os índios também já foram, por muito tempo, reputados incapazes; muitos dos preconceitos

nutridos em relação a eles acabavam afastando-os das vivências estimuladoras da maturidade negocial.

A incapacidade não é restrição à personalidade. O incapaz continua genericamente autorizado a praticar os atos e

negócios jurídicos para os quais não esteja expressamente proibido.

/universidades



Em princípio, o incapaz pode praticar os mesmos atos ou negócios jurídicos que a pessoa capaz. Afinal, a

titularidade de direitos e obrigações e a autorização genérica para a prática de atos e negócios jurídicos decorrem, o

primeiro, da condição de sujeito de direito, e o segundo, da personalidade. Tanto o capaz quanto o incapaz podem,

com efeito, comprar, vender, alugar, dar, quitar, constituir ônus, demandar, ser demandado, etc.

Um ou outro negócio só pode ser realizado pelo capaz ou por pessoa com certa idade mínima. Restrições

justificáveis pela importância do ato, como, por exemplo, o casamento (CC/02, art. 1.517) ou a doação de órgãos em

vida (Lei n. 9.434/97, art. 9º). De qualquer forma, apenas por expressa disposição da lei excepcional pode-se negar

ao incapaz a prática de ato ou negócio jurídico praticável pelo capaz. Não havendo disposição expressa proibitiva, o

incapaz, como pessoa que é, está autorizado a praticar todo e qualquer ato ou negócio jurídico.

A incapacidade não restringe a personalidade. A diferença entre ter ou não capacidade diz respeito, em suma,

à mediação dos atos e negócios jurídicos. Só a pessoa capaz pode praticá-los imediatamente. O incapaz só

pode praticar o ato ou negócio por meio de seu representante ou mediante o auxílio de seu assistente.

Mesmo assim, nas hipóteses delimitadas em lei.

De fato, há situações em que o incapaz age imediatamente. Fora do direito civil, os exemplos são diversos: jovens

com 16 anos ou mais podem alistar-se como eleitor e votar; podem também integrar relação de emprego. Mesmo no

campo dos atos civis, a lei autoriza a prática direta de certos atos pelo incapaz, prestigiando a regra geral da

capacidade. O pródigo (relativamente incapaz em razão do art. 4º, IV , do CC/02) está autorizado a praticar sem a

colaboração de assistente os atos de mera administração de seus bens (CC/02, art. 1.782).
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Incapacidade não se confunde com ilegitimidade. A pessoa capaz ou incapaz, pode não ter legitimidade para

realizar certo ato ou negócio jurídico sem o concurso da vontade de outra pessoa, ou seja, sem a anuência ou

concordância de terceiros. Determinados atos ou negócios que uma pessoa pratica repercutem ou podem

repercutir nos interesses legítimos de outra, e, por essa razão, o direito apenas legitima aquela para o ato se esta

concordar com a sua realização.

Dois exemplos. 1º: a pessoa casada é capaz, mas, dependendo do regime de bens do casamento, ela não pode, sem

a autorização do cônjuge, vender imóvel de sua propriedade (CC/02, art. 1.647, I). Para legitimar-se a esse ato em

particular, a pessoa casada deve contar com a autorização do cônjuge. 2º: o pai não pode vender seus bens a alguns

de seus filhos sem o expresso consentimento dos demais (CC/02, art. 496). A sua legitimação para o negócio de

venda dá-se apenas com a anuência dos descendentes não compradores. Nesses casos, a lei atenta aos interesses

de terceiros (cônjuge e descendentes), condiciona o negócio jurídico à concordância deles. A pessoa casada e o pai

estão praticando o negócio jurídico por si, diretamente, já que são capazes.

A falta de legitimação para o ato sem a anuência do cônjuge ou dos descendentes não compradores visa

unicamente a tutela dos interesses destes e não configura medida de proteção de pessoa desprovida de

discernimento suficiente. Em certos casos, para proteger adequadamente o interesse de terceiros, a lei apenas

legitima a prática de negócios jurídicos por uma pessoa se outra concordar. A pessoa pode ser capaz e não ter

legitimidade para certo ato sem o concurso da vontade de outrem.

Incapacidade também não se confunde com vulnerabilidade. São conceitos jurídicos próximos, na medida em

que ambos se referem a desigualdades entre as pessoas físicas participantes do negócio jurídico.
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Tanto o incapaz como o vulnerável estão em posição de desvantagem por lhes faltarem atributos que o outro

participante do negócio possui. A lei os protege exatamente para neutralizar os efeitos danosos que a desigualdade

poderia acarretar aos seus interesses.

Difere, porém, sensivelmente o instrumento legal de proteção. O incapaz é preservado pela supressão da aptidão

para a prática direta do ato. Alguém imune a tais efeitos danosos (isto é, uma pessoa capaz) deve representá-lo ou

assisti-lo. Já em relação ao vulnerável, a proteção é feita pela concessão de direitos negados ao participante

mais forte da relação jurídica.

1.1 Deficiente mental

Pessoas com deficiência mental ou intelectual deixaram de ser consideradas absolutamente incapazes. O CC/16

qualificava-as como de todo o e as impedia, pela interdição, de praticar qualquer ato da vida civil.

O CC atenuou essa discriminatória qualificação, mas manteve a incapacidade absoluta para pessoas com

ou deficiência sem o necessário discernimento para a prática desses atos. Após cinco

séculos de total vedação jurídica tudo mudou com o advento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, incorporada ao direito interno brasileiro por meio do Decreto Legislativo 186/2008 e por sua

promulgação pelo Decreto Executivo 6.949/2009. Finalmente, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com

Deficiência), regulamentou a Convenção.

A Convenção considera pessoas com deficiência (e não de as que têm impedimentos de

longo prazo de natureza física, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.
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O artigo 12 da Convenção estabelece que as pessoas com deficiência de capacidade legal em igualdade

de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da ; essa capacidade legal é mais ampla que

capacidade civil em geral. A Convenção explicita, sem configurar enumeração taxativa, que a pessoa com

deficiência pode possuir ou herdar bens, controlar as próprias finanças e ter igual acesso a empréstimos bancários,

hipotecas e outras formas de crédito financeiro.

Após o início de vigência da Convenção, a pessoa com deficiência não mais se inclui entre os absolutamente

incapazes de exercício dos direitos. A Convenção, nessa matéria, já tinha derrogado o Código Civil. A Lei 13.105/2015,

tornou explícita essa derrogação, ao estabelecer, em nova redação ao artigo 3º do CC, que são absolutamente

incapazes apenas os menores de dezesseis anos, excluindo as pessoas enfermidade ou deficiência e

qualificando como relativamente incapazes os que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade (na

redação originária, eram absolutamente incapazes).

Porém, em situações excepcionais, a pessoa com deficiência mental poderá ser submetida a curatela, no seu interesse

exclusivo e não de parentes ou terceiros. Ao contrário da interdição total anterior, essa curatela deve ser proporcional

às necessidades e circunstâncias de cada caso durará o menor tempo (Art. 84 do Estatuto da Pessoa com

Deficiência). Tem natureza de medida protetiva e não de interdição de exercício de direitos.

Essa específica curatela apenas afetará os negócios jurídicos relacionados aos direitos de natureza patrimonial. Não

alcança nem restringe os direitos de família (inclusive de se casar, de ter filhos e exercer os direitos da parentalidade),

do trabalho, eleitoral (de votar e ser votado), de ser testemunha e de obter documentos oficiais de interesse da

pessoa com deficiência.
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O caráter de exceção impõe ao juiz a obrigatoriedade de fazer constar da sentença as razões e motivações para a

curatela específica e sua duração. Assim, não há que se falar mais de que, em nosso direito, sempre

teve por finalidade vedar o exercício, pela pessoa com deficiência mental de todos os atos da vida civil, impondo-se

a mediação de seu curador.

2 - SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE

Vamos falar sobre específicas situações de vulnerabilidade, como do deficiente físico, das crianças e adolescentes,

do consumidor, do idoso e dos povos indígenas.

O consumidor é exemplo de pessoa vulnerável porque, diante do empresário fornecedor de produtos ou serviços,

ele não dispõe dos mesmos recursos e informações para contratar em pé de igualdade. Pode ser capaz ou incapaz,

não interessa; ele titularizará determinados direitos que procuram neutralizar sua vulnerabilidade. Se, por exemplo,

processar o fornecedor por defeito no produto, não precisará provar esse fato se as circunstâncias sugerirem a

verossimilhança do que alega. Caberá, então, ao fornecedor provar que o seu produto não tinha defeito. É o direito à

inversão do ônus de prova (CDC, art. 6º, VIII).

Tanto o capaz como o incapaz podem, em determinadas relações jurídicas, encontrar-se em situação de

desigualdade diante de outra pessoa economicamente mais forte. Nos casos em que a vulnerabilidade é

reconhecida pela lei, eles titularizarão direitos subtraídos do economicamente mais forte, com vistas a compensar

juridicamente a desigualdade econômica.
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3- DEFICIENTES FÍSICOS

Os deficientes físicos não são incapazes tão somente em virtude da deficiência. O cego e o surdo-mudo, por

exemplo, são pessoas capazes. Dirigem diretamente seus negócios e interesses e prescindem, na prática de atos

ou negócios jurídicos válidos, de representantes ou assistentes.

Na sociedade democrática dos nossos tempos, os portadores de deficiência física titularizam os mesmos direitos

civis que a generalidade das pessoas. Não há razões para negar-lhes ou restringir-lhes a capacidade, a pretexto de

não se encontrarem inteiramente aptos à tomada das decisões por si mesmos.

Os portadores de deficiência física são capazes ou incapazes exatamente nas mesmas situações que as demais

pessoas. Assim, alcançando 16 anos completos, tornam-se relativamente incapazes, e, chegando aos 18, alcançam

a maioridade e a plena capacidade. Perdem-na relativamente se não puderem mais comunicar sua vontade, por

qualquer razão, ainda que transitória; se se tornarem ébrios habituais ou viciados em tóxicos; se se mostrarem

pródigos na administração de seus bens e assim por diante.

A proteção que o direito libera aos portadores de deficiência física tem sentido e objetivos bem diversos da

liberada aos não dotados de discernimento completo para os atos e negócios civis, tidos como relativamente

incapazes.
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Assim, o cego, por não poder ler, só pode testar mediante escritura pública (CC/02, art. 1.872).

O surdo-mudo só pode fazer testamento cerrado com observância de determinadas formalidades (CC/02,

art. 1.873).

O Portador de qualquer deficiência pode requerer que o juiz nomeie curador para um ou mais de seus

negócios ou bens (CC/02, art. 1.780).

Em nenhuma dessas medidas de proteção, é suprimida ou limitada a capacidade do portador de deficiência

física.

Mesmo na hipótese de receberem seus negócios ou bens um curador, não está ele impossibilitado de

cuidar deles diretamente, sempre que se considerar apto a fazê-lo

4- CRIANÇAS E ADOLESCENTES

As articulações de ações públicas para a população jovem são garantidas na Constituição Federal, no artigo 224, o

qual prevê que "A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um

conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios".
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Para assegurar a pertinência dessas ações em relação às prioridades, uma exigência básica é conhecimento e

reconhecimento da demanda de crianças e adolescentes com relação aos fatores que promovam e protejam seu

desenvolvimento, como saúde, educação e lazer, entre outros.

O Governo brasileiro criou diversas medidas para proporcionar melhor assistência às crianças e aos adolescentes

carentes, que, por diferentes motivos, ficam excluídos do quadro de saúde definido pela OMS.

Entre as medidas adotadas, encontra-se a elaboração do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a criação

dos Conselhos Tutelares (no âmbito municipal) e os programas assistencialistas.

4.1 Estatuto da Criança e do Adolescente

O ECA (Estatuto da criança e do adolescente) foi sancionado no Brasil em 13 de julho de 1990, pela Lei nº 8.069, a

qual se baseia na proteção integral das crianças e adolescentes, garantindo-lhes o direito a proteção à vida e à

saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio,

harmonioso e em condições dignas de existência.

.

O ECA define as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito, sendo-lhes garantida a proteção integral.

Conforme o artigo 4º:
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária.

O ECA dispõe ainda que, nos casos de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsáveis, a

autoridade judiciária poderá afastar o agressor da moradia comum.

Com relação aos alcoólatras e toxicômanos, as medidas de proteção são diversas, entre elas a orientação, apoio e

acompanhamento temporário, a inclusão em programas comunitários ou oficiais de auxílio à família, crianças e

adolescentes, o requerimento de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e até a colocação em família

substituta.

Nos casos de gravidez, o ECA dispõe sobre o direito à vida e à saúde, sendo assegurado o atendimento nos

diferentes níveis do setor público. Ao Poder Público cabe propiciar apoio alimentar tanto à gestante como à nutriz

que precisarem do apoio
.

Apesar do avanço obtido a partir da proposição do ECA, e mesmo tendo sido alvo de um processo de ampla

discussão e participação da sociedade civil, principalmente dos movimentos sociais, o estatuto vem sofrendo

oposições de várias ordens conservadoras.
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A resistência e o pronunciamento de críticas contra a garantia de direitos das crianças e adolescentes apresentam

traços culturais. A falta da noção de "possuir" direitos e de mecanismos que garantam o acesso aos direitos tornam

difícil convencer a população brasileira sobre a importância do teor do ECA
.

Entretanto, o estatuto retrata a maturidade e o engajamento por parte da sociedade brasileira, com ampliação das

atuações de Organizações Não Governamentais (ONGs), criação de Fóruns, Conselhos e apoio à consolidação dos

movimentos sociais e políticos para garantir os direitos das crianças e adolescentes.

Nesse sentido, entra em funcionamento o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda),

que responde pela integração dos representantes sociais e governamentais a favor da execução do Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Ao Conanda cabe implementar conselhos em estados e municípios. Estabelecem-se, desse modo, os Conselhos de

Direito e os Tutelares.

Os Conselhos de Direito são órgãos deliberativos e paritários, responsáveis pela definição da política de

atendimento e controle do orçamento da criança, em conexão com todas as políticas. Já os Conselhos Tutelares

têm o papel de zelar para que as medidas de proteção, apoio e orientação às crianças e aos adolescentes sejam

cumpridas.
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4.2 Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão público, permanente, autônomo, não jurisdicional, eleito pela comunidade local

para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Atua no âmbito do município, tendo a função específica de atender cada caso de maus-tratos, violência sexual,

exploração do trabalho infantil, abandono ou quaisquer outras formas de violência cometidas contra as crianças e

adolescentes.

Esse órgão deve garantir o completo estado de bem-estar físico, mental e social, devendo-se acionar o serviço de

saúde quando tais condições não forem ofertadas àqueles que dele necessitem.

As atribuições do Conselho estão dispostas no Art. 136 do ECA, destacando-se atendimento e aconselhamento de

pais ou responsável pelas crianças e adolescentes, requerimento de serviços públicos na saúde, educação,

previdência, trabalho, segurança e serviço social e encaminhamento ao Ministério Público de notificações que

constituam infração administrativa ou penal contra os direitos garantidos aos adolescentes e crianças.

Uma das principais atuações do Conselho Tutelar concerne à garantia de vagas na escola, sendo essa uma

dificuldade recorrente enfrentada pelos conselheiros.
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Ainda que o ECA estabeleça que todas as crianças têm direito à educação, os conselheiros constatam uma 

incoerência entre o estatuto e a realidade, indicando desacerto entre os níveis administrativos da Secretaria de 

Educação e a garantia de direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O espaço de mediação que o Conselheiro ocupa entre família e escola demanda uma conduta baseada nos 

valores e concepções educacionais dos conselheiros tutelares.

Dessa forma, cabe ao Conselho Tutelar zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes

garantindo absoluta prioridade na efetivação desses direitos bem como orientar a construção da política

municipal de atendimento às crianças e adolescentes.
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5- EMANCIPAÇÃO

Emancipação é ato de antecipação da capacidade genérica, ou seja, a pessoa emancipada adquire a capacidade

genérica antes dos 18 anos.

O processo de emancipação de menores é, basicamente, uma autorização concedida pelos pais ou responsáveis

legais, nos casos em que, por exemplo, os jovens precisam sair de casa para estudar ou até mesmo trabalhar.

Este procedimento garante-lhes autonomia na realização de processos burocráticos e demais atos da vida civil.

Cabe ressaltar, que para o jovem a passar pelo processo de emancipação de menores deve ser maior de 16 anos.

Uma vez emancipado, ele pode assinar contratos de trabalho, abrir uma empresa, viajar para o exterior, locar um

imóvel, além de poder responder juridicamente por negociações e outras obrigações da vida civil.

Emancipação é a cessação da incapacidade por ordem legal, judicial ou consentimento dos pais. Existem três tipos

de emancipação, todos trazidos pelo CC/02 em seu art. 5º: a emancipação voluntária, a legal e a judicial.
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A emancipação não gera efeitos na capacidade negocial ou especial.

a) Hipóteses de Emancipação:

1) Convencional ou Voluntária: Só será cabível para maiores de 16 anos.

Decorre do acordo entre o pai e mãe, que concordam a respeito do discernimento do filho, maior de 16 anos.

Ainda que o menor esteja sob a guarda unilateral de um dos seus genitores, o outro haverá de consentir. Guarda

não extingue poder familiar.

A emancipação voluntária ocorre quando os pais concedem esse direito naturalmente ao filho, sem discordância

entre a vontade de ambos. Caso todas as partes estejam de acordo, não é necessária a interferência judicial, e

todo o processo pode ser feito por uma escritura pública, firmada em cartório.

Após feita a escritura, deve ser levada a registro no Registro Civil de Pessoas Naturais do domicílio do menor, e

deve também ser levada a assento no Registro de Nascimento do emancipado.

Havendo discordância entre os cônjuges, aplica-se o art. 1631, parágrafo único do CC/02, cabendo ao Juiz

decidir. Mas decidir a favor de quem? Da mãe ou do pai? A favor do menor, de acordo com o princípio da

proteção integral.
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A emancipação voluntária ou convencional não é automática, necessário ATO CARTORIAL, uma certidão.

Art. 5º, parágrafo único do CC/02: Cessará para os menores, a incapacidade:

concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público,

independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver

dezesseis anos .

2) Judicial: É aquela emancipação onde haverá um tutor ou quando não há concordância entre os pais a

respeito da emancipação voluntária.

É o procedimento realizado no caso em que os pais não estão de acordo sobre a cedência de autonomia civil

ao filho, ou ainda quando eles afirmam não ter condições de cumprir com a obrigação de proteção ao menor.

Nestas situações, um juiz vai decidir se a concessão da emancipação é aplicável ou não.

Não é automática, é necessário uma sentença judicial.

A emancipação judicial pode ocorrer também quando o menor possui um tutor, ou seja, na ausência de pais

vivos ou porque os pais foram destituídos do poder familiar. Hipótese em que o tutor será ouvido, mas que se

dará por sentença.

O tutor não pode emancipar, caso queira deverá requerer ao juiz.

/universidades



3) Legal Art. 5, parágrafo único, CC/02. É automática, pois ocorreu de um dos atos abaixo relacionados.

O menor acima de 16 anos estará emancipado.

I - pelo casamento;

II - pelo exercício de emprego público efetivo;

III - pela colação de grau em curso de ensino superior;

IV - pelo estabelecimento civil ou comercial,

V - ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos

completos tenha economia própria. Neste caso a atividade empresarial deve ser do menor.

a) PELO CASAMENTO; - Porém, os pais precisam autorizar o filho a casar. A autorização tem como efeito

imediato casamento e efeito mediato à emancipação

A assistência consiste na intervenção conjunta do relativamente incapaz e do seu assistente, na pratica de ato

jurídico. São assistentes os pais e os tutores. Na assistência, o assistente pratica o ato juntamente com o

assistido.

A autorização é a aprovação para a prática de um determinado ato ou exercício de determinada atividade, como,

por exemplo, a autorização que os pais dão para o casamento dos filhos.

/universidades



A separação judicial e o divórcio posterior ao casamento não levam à da emancipação. Ela é um ato

irrevogável e irretratável.

A emancipação é irrevogável, não há retorno para incapacidade. Casamento nulo não gera o retorno à incapacidade

para a maioria da doutrina. Mesmo que o ato que gere a emancipação seja anulado posteriormente, não prejudicará

direitos de terceiros.

b) EXERCÍCIO DE EMPREGO PÚBLICO EFETIVO - Emprego e cargo público. Só vale o exercício, não conta se só

passou no concurso, tem que exercer o cargo ou emprego. Não se aplica para cargo em comissão (para o qual não se

exige concurso público).

Este é um instituto quase em desuso (desde que a maioridade civil passou a ser 18 anos) no ordenamento jurídico

Brasileiro. Dentre os doutrinadores quase não encontramos exemplos de aplicação desse inciso.

O Estatuto do Servidor prevê que ninguém sem maioridade civil poderá ingressar em cargo público. Logo, ninguém

com idade menor de 18 anos poderia ingressar em uma carreira pública. No entanto, o Professor Pablo Stolze, que é

um dos únicos que traz exemplo de aplicação desta hipótese, cita as carreiras militares que, em alguns casos, se inicia

aos 17 anos.
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c) COLAÇÃO DE GRAU DE ENSINO SUPERIOR;

d) O ESTABELECIMENTO CIVIL OU COMERCIAL, OU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO, DESDE

QUE, EM FUNÇÃO DELES, O MENOR COM DEZESSEIS ANOS COMPLETOS TENHA ECONOMIA

PRÓPRIA.

O que é economia própria? Há um entendimento doutrinário de que um salário mínimo, já seria economia

própria.

Observações:

1) Art. 9 do CC/02: A emancipação voluntária e judicial só têm efeitos após o registro ou a sentença judicial.

E a emancipação legal? Não. Pois já tem uma prova pré-constituída, o próprio documento já é o registro. Ex.: Na

colação, tem diploma, casamento tem certidão de casamento. Esses documentos já provam a emaciação legal.

2) A emancipação judicial e a emancipação legal exoneram a responsabilidade civil dos pais.

A emancipação voluntária é ato irrevogável, mas os pais podem ser responsabilizados pelos danos causados pelo

emancipado? Sim, na hipótese de os pais terem emancipado o menor porque ele era um por

exemplo.
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O STJ analisou essa situação e decidiu que podem os pais poderiam ter responsabilidade civil acerca dos fatos

realizados pelo filho menor emancipado voluntariamente, até para não se tornar um mecanismo de fuga de

responsabilidade civil dos pais. O casal iria se eximir muito fácil das peripécias de um filho .

Responsabilidade civil. Pais. Menor emancipado. A emancipação por outorga dos pais não exclui, por si só, a

responsabilidade decorrente de atos ilícitos do filho. (Resp 122.573/PR / Min. Rel Eduardo Ribeiro / 3 Turma /

23/06/1998).

O tema ganhou enunciado do CJF (Enunciado 41):

E.41 Art. 928: a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus

pais é ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inc. I, do novo Código Civil de 2002.

3) O menor aprendiz não ficará emancipado. Apenas o empregado (e a doutrina estende para o concursado) será

emancipado legalmente se possuir no mínimo 16 anos.

Na CLT, a idade mínima prevista é de 14 anos, desde que o menor seja contratado na condição de aprendiz A

jornada de trabalho do aprendiz é de máximas 6 horas diárias, ficando vedado prorrogação e a compensação de

jornada, podendo chegar ao limite de 8 horas diárias desde que o aprendiz tenha completado o ensino

fundamental, e se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica.
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Tema: O PROBLEMA DA PROTEÇÃO DA PESSOA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA II

1- Idoso

1.1 - Garantias básicas

2- Consumidor

3- Povos indígenas

3.1 Categorias de índios

1- IDOSO

O processo do envelhecimento é um fenômeno ligado de modo íntimo a todo ser humano e nesta fase da vida é que

se desenvolvem modificações biopsicossociais, surgindo as fragilidades próprias da idade. O próprio sistema vital se

modifica, havendo a diminuição da capacidade funcional de órgãos e tecidos e por consequência desacelera-se o

metabolismo, expondo a pessoa idosa a riscos. São esses riscos ambientais e sociais que contribuem, aliado a outros

fatores, para a vulnerabilidade do idoso.
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Para a garantia dos direitos da pessoa idosa e para garantir o seu envelhecimento em condições dignas de vida e

saúde, é preciso que seus direitos sejam respeitados por parte da sociedade e dos poderes públicos. Os direitos

da pessoa idosa são consagrados pelo princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, possuindo o direito

de envelhecer com dignidade.

Uma das legislações mais avançadas em termos de proteção à pessoa idosa é a brasileira, que reconhece a partir

da Constituição Federal de 1988, a velhice como uma fase da vida que merece especial proteção em razão da

vulnerabilidade.

No mesmo sentido o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) o qual determina que é obrigação

do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, ao que devem ser efetivadas políticas sociais

públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignas (art. 9º).

A vulnerabilidade antes de possuir uma relação com uma característica pessoal do sujeito possui uma

relação social.

A vulnerabilidade relaciona-se com a dignidade da pessoa humana e com os direitos individuais e sociais que são

concedidos por meio das legislações, conforme se verifica das Constituições dos países livres.

O traço distintivo das pessoas em relação aos demais seres e em especial, o que as distingue de outras pessoas

por seu qualificativo social permite ao Estado a implementação e garantia da segurança social, criando leis e

tipificando condutas como instrumento de compensação de desigualdades fáticas.
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Os direitos sociais têm sido cada vez mais assegurados, para garantir às pessoas em situação de vulnerabilidade

um mínimo de condições para uma vida com dignidade.

Considerando o elo existente entre direitos fundamentais sociais e a dignidade da pessoa humana tem-se o

chamado mínimo existencial e sua relação com os direitos sociais.

Assim, a pessoa que se enquadra nessa situação de vulnerabilidade e risco social deve ter o amparo Estatal, razão

pela qual determinadas pessoas possuem proteção constitucional e legislativa.

O envelhecimento está associado à vulnerabilidade ou à fragilidade, ou a ambos, mesmo sem existir uma

definição precisa e consolidada que segregue esses conceitos.

A vulnerabilidade jurídica da pessoa idosa justifica vários direitos consagrados na constituição e nas leis

infraconstitucionais, as quais atribuem a esta garantias de modo prioritário. É obrigação da família, da

comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso que seus direitos sejam efetivados com

absoluta prioridade.

Em diversos países como Alemanha, Bélgica, Grécia, Portugal, Espanha e Itália, a expectativa de vida da

população aumentou colocando em debate a questão dos direitos da pessoa idosa, geralmente a partir dos 65

anos de idade. No Brasil, essa proteção à pessoa idosa dá-se a partir dos 60 (sessenta) anos de idade (art.

1º), embora alguns direitos sejam concedidos apenas aos 65.
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A vulnerabilidade da pessoa idosa é tanto natural por questões de fragilidade física, como social, que revela

uma forma de violência socialmente produzida, devendo ser avaliados os riscos existentes na terceira idade no

afã de proteger essas pessoas.

Sendo o processo de envelhecimento uma consequência natural a idade, a velhice não faz parte de uma categoria

jurídica, entretanto, as pessoas idosas possuem proteção estatal em razão de sua fragilidade para a proteção de sua

integridade física e moral.

Muitos são os riscos sociais enfrentados pelas pessoas que se encontram na terceira idade. Na sociedade dos riscos

em que vivemos os sujeitos com idade avançada são mais susceptíveis devido a vulnerabilidade e fragilidade

inerente a idade. Mesmo diante da preocupação significativa com os direitos fundamentais do homem e a dignidade

da pessoa humana, incluindo nesse rol as pessoas idosas, observa-se a violação contínua desses preceitos.

A terceira idade de uma população varia de país para país e depende não exclusivamente de fatores

biológicos, mas de outros fatores, tais como econômicos, ambientais, científicos e culturais. Esses fatores

influenciam na vulnerabilidade da pessoa idosa. O que se verifica é que a idade avançada como sinônimo de

velhice adota o critério da idade como sendo o marco cronológico a partir do qual a pessoa passa a ser

vulnerável, obtendo a proteção estatal.

Cada sociedade estipula a idade para se chegar à velhice. A idade considerada idosa pela Organização

Mundial da Saúde (OMS) é estabelecida de acordo com o nível sócio-econômico de cada país.
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Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, considera-se idosa a pessoa com 60 anos de idade ou mais. Essa

população idosa tem aumentado de forma progressiva, sendo que a estimativa para 2020 prevê que esta poderá

exceder 30 milhões. Nos países desenvolvidos, a idade se estende para 65 anos, em razão da maior expectativa de

vida.

Mais que determinar os fatores que fazem com que a pessoa idosa seja considerada vulnerável é preciso verificar que

tipo de intervenção o Estado pode fazer para prevenir, minimizar e ou mitigar o efeito dos fatores que implicam em

maior vulnerabilidade na terceira idade. Para tanto, a tutela jurídica em favor da pessoa idosa é o primeiro passo para

concretizar os direitos desta.

Em razão dos avanços médicos e tecnológicos, a população está vivendo mais e é preciso que o Estado crie

mecanismos para garantir um envelhecimento com dignidade.

Os direitos das pessoas idosas estão alicerçados, em um primeiro momento, na dignidade da pessoa humana que

garante o mínimo existencial. Todavia, a Constituição dos países democráticos prevê em seus dispositivos que às

pessoas idosas devem ser concedidos direitos especiais em razão de sua condição peculiar, de sua vulnerabilidade

como forma de compensar a desigualdade natural e/ou social.

Existe proteção jurídica para as pessoas idosas em muitos países do mundo, entretanto, nem todos possuem

legislação infraconstitucional específica voltada para este público. O Brasil é um país avançado em termos de

legislação, possuindo o Estatuto do Idoso que confere direitos às pessoas maiores de 60 anos de idade em

conformidade com a Constituição Federal (art. 203) que estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o

dever de amparar as pessoas idosas.
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1.1 GARANTIAS BÁSICAS

A família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público têm o dever jurídico de assegurar ao idoso, com absoluta

prioridade, o exercício e efetivação de seus direitos (art. 3.º, do Estatuto).

São elencados, dentre outros, como direitos da pessoa idosa, os seguintes: à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à

convivência familiar e comunitária (art. 3º, do Estatuto).

O Estatuto destaca que envelhecer é direito personalíssimo e sua proteção é direito social, em condições de

dignidade e respeito (art. 8.º); sendo dever de todos prevenir ameaça ou violação dos direitos do idoso (art. 4.º § 1.º).

Podem ser destacados como direitos fundamentais da pessoa idosa, consoante o Título II do Estatuto, os seguintes:

a) Direito à vida: decorre de disposição constitucional (art. 5.º, caput), como direito fundamental,

independentemente de quaisquer condições ou requisitos, pelo simples fato do idoso ser uma pessoa;

apresentando-se no Estatuto nos art. 8.º e 9.º, revestido do status jurídico de direito personalíssimo ao

envelhecimento saudável e em condições de igualdade, liberdade e dignidade.

b) Direito à prestação de alimentos (arts. 11 a 14): o dever de fornecer alimentos em espécie ou recursos para sua

aquisição é fundado nos arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil, possuindo natureza solidária, cabendo, no entanto, ao

idoso a faculdade de opção entre os prestadores, não desobrigando os demais.
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c) Direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade: O processo de envelhecimento se reveste do aumento crescente da

vulnerabilidade, identificando-se pela perda do viço, do brilho, das forças, da resistência, da saúde etc, como uma

espécie de que se apresenta de modo gradativo, até que o obscurecimento se complete com a morte da

pessoa. Por si só, associado ao declínio de muitas das faculdades naturais, não deve ser acrescido pelo aviltamento

físico, moral psíquico ou espiritual.

d) Direito à saúde (arts. 15 a 19): o direito à saúde é previsto no art. 196, caput da CRFB/88 como dever do Estado, com

respaldo no acesso universal e igualitário do idoso às políticas públicas que visem a redução do risco de doenças e de

outros agravos, ressaltando o Estatuto, no entanto, que ao idoso é assegurada a proteção integral, preferencialmente

dando-se atenção redobrada às doenças que aparecem com a velhice.

O acesso a medicamentos de uso contínuo, assim como próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação

ou reabilitação, são assegurados (art. 15 § 2.º), como meios de propiciar mais conforto ao idoso.

Quanto aos planos de saúde, o idoso não pode ser discriminado pela cobrança de valores diferenciados em razão da

idade (art. 15 § 3.º), apesar dos constrangimentos frequentes, sofridos em razão de acréscimos injustificados às

mensalidades nos planos privados. Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão

atendimento especializado, nos termos da Lei (art. 15 § 4.º)

e) Direitos à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, às diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua

peculiar condição de idade (art. 20).
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f) Direito ao trabalho (arts. 26-28): O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas

condições físicas, intelectuais e psíquicas.

g) Direito à previdência social (arts. 29-31): reconhece o Estatuto ao idoso os benefícios de aposentadoria e pensão

pelo Regime Geral da Previdência Social, em conformidade com as normas em vigor.

h) Direito à assistência social (arts. 33 a 36): O benefício mensal de 1 salário mínimo é prestado pela Assistência

Social ao idoso com 65 anos, ou mais, que não possua condições ou meio de se manter e nem sua família possa

auxiliá-lo.

As entidades de longa permanência e entidades filantrópicas, deverão fixar com clareza a forma de prestação de

serviços à pessoa abrigada, não podendo a participação do idoso no custeio das despesas ultrapassar 70% (setenta

por cento) do benefício auferido por ele.

i) Direito à moradia digna: O idoso tem o direito à habitação digna, com a família natural ou substituta,

desacompanhado ou não, ou mesmo em instituição pública ou particular (art. 37).

j) Direito ao transporte: o Estatuto (arts 39-42) assegura a gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e

semi-urbanos; a reserva preferencial de assentos e a prioridade no embarque nos sistemas de transporte coletivo.
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2- CONSUMIDOR

O mercado de consumo atual compõe-se de empresas e instituições cada vez mais fortes e indivíduos consumidores

cada vez mais fracos. Toda vez que o mercado de consumo evolui pautado nas diretrizes econômicas, maior essa

diferença aumenta, maior a desigualdade de poderes, e logicamente os indivíduos vão ficando menos importantes.

Nas relações jurídicas contratuais essa situação de desigualdade representa uma crise, pois esse cenário de

desequilíbrio entre as partes estremece uma das bases do contrato. As duas bases ou alicerces dos contratos que mais

se destacam são: autonomia da vontade e igualdade entre as partes.

Ademais, a realidade consumerista acontece muitas vezes por dependência do produto ou serviço prestado. Todo

contratante que contrata um serviço para si, o faz, muitas vezes, por necessidade de sobrevivência (como, por

exemplo, uma relação contratual entre uma pessoa física e uma instituição de fornecimento de água). Essa noção de

dependência também gera a ideia de crise na autonomia da vontade.

Todo esse cenário de desvantagem, de dependência, é resumido pelo Código de Defesa do Consumidor

como vulnerabilidade (art. 4, I, CDC).
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O Consumidor é vulnerável a riscos e lesões por participar daquela relação. A ideia de dependência então gera

uma noção de desequilíbrio, de desvantagem e uma ideia de risco de todas as formas, isso tudo se resume na

expressão chamada pelo legislador de Vulnerabilidade. A doutrina em geral costuma trazer 4 conceitos de

vulnerabilidade:

A primeira vulnerabilidade é a informacional, básica do consumidor, intrínseca a ele e que o caracteriza na

sociedade. Isso porque o que caracteriza o consumidor é justamente sua deficiência informacional. O que fragiliza o

consumidor não é a falta de informação, mas o fato de que ela é abundante, manipulada, controlada. Esta é a

modalidade que mais justifica a proteção do consumidor, pois a informação inadequada sobre produtos e serviços é

potencial geradora de incontáveis danos.

Já na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está

adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, o

mesmo ocorrendo em matéria de serviços. Será presumida para o consumidor não profissional. A disparidade entre

os conhecimentos técnicos do consumidor em relação ao fornecedor também é patente, pois o fornecedor é

o expert da área em que atua, sendo o consumidor, em tese, leigo.

A terceira é a vulnerabilidade jurídica, ou científica, que consiste na falta de conhecimentos jurídicos específicos,

conhecimentos de contabilidade ou de economia. Ela deve ser presumida para o consumidor não profissional e

para o consumidor pessoa física, enquanto que, quanto aos profissionais e às pessoas jurídicas, vale a presunção em

contrário.
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Por fim, a vulnerabilidade fática ou socioeconômica é aquela na qual se vislumbra grande poderio econômico do

fornecedor, em virtude do qual, o fornecedor pode exercer superioridade, prejudicando os consumidores.

A nossa atual sociedade de consumo é chamada por muitos de sociedade de risco, pois a opção de se desejar uma

melhor qualidade de vida impõe a utilização de produtos fabricados em série e sem o nível adequado de segurança.

Temos por exemplo, o consumo dos produtos industrializados. A produção industrializada pode sofrer

contaminações, e sendo a produção industrial em série, não se contaminará apenas uma unidade, mas várias,

atingindo diversas partes do território que vão ser abrangidas por esse risco de dano.

Assim, por conta desse consumo desenfreado de produtos e serviços sem a segurança adequada surge a ideia do

risco, o qual foi um dos motivos para a criação dos direitos do consumidor, como parte mais fraca na relação.

No Brasil, na década de 70, começaram a surgir as primeiras iniciativas de grupos da sociedade civil para exigir do

Estado normas para proteção do consumidor. Os Procons até então não tinham poder de punição, eles surgiram

apenas para efetivar acordos entre as partes.

Esse pensamento foi evoluindo, a pressão popular foi aumentando, e no final da década de 70, início de 80, houve a

formação de um grupo de doutrinadores para pensarem sobre a criação de um código de defesa do consumidor. A

própria Constituição Federal de 1988 dispunha no art. 5º, XXXII que Estado promoverá, na forma da Lei a defesa

do ou seja, seria direito fundamental de todo cidadão ser protegido pelo Estado nas suas relações de

consumo.
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O direito fundamental do indivíduo como consumidor é de ser defendido pelo Estado. É o direito de exigir

do Poder Público que intervenha nas relação jurídicas de consumo, protegendo a base mais fraca da relação.

A criação dos Procons e das delegacias do consumidor são exemplos das obrigações do Estado para

efetivação da defesa do consumidor como direito fundamental.

Em 1990, então, promulga-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que como sistema

autônomo e próprio, rege as normas de defesa e proteção do consumidor, tendo como um de seus

princípios básicos a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), além de previsão do instituto da inversão do

ônus da prova em benefício dele (art. 6º, VIII).

Todo consumidor é vulnerável, mas nem sempre hipossuficiente. Isso porque o conceito de hipossuficiência

vai além do sentido literal das expressões pobre ou sem recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos

benefícios da justiça gratuita.

A do consumidor não tem relação com fator econômico e nem se confunde com

vulnerabilidade, uma vez que a hipossuficiência decorre de desconhecimento técnico, informativo,

características, propriedades e eventuais vícios sobre o produto/serviço que é oferecido/prestado. A

vulnerabilidade envolve todos esses aspectos elencados e ainda o nível econômico do consumidor.
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Nesse sentido, não há inversão do ônus da prova para proteger o consumidor mais já que não é esse o

objetivo da norma legal.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ou ao réu, quanto à existência de

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A distribuição do ônus da prova tem tanto finalidade

de instrução, para as partes, quanto de julgamento, para o julgador.

De outro lado, o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da

causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado

em juízo.

À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à

tutela jurisdicional adequada e efetiva, uma regulação fixa do ônus da prova. Assim, o juiz pode dinamizar o ônus

da prova, atribuindo-o a quem se encontre em melhores condições de provar.

Inegavelmente, se uma das partes é hipossuficiente, quem está em melhores condições de provar é a outra. O

consumidor tem o direito básico de inversão do ônus da prova, em seu favor, pelo inciso VIII do art. 6º do CDC.

Ao juiz é facultado inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para o fornecedor, parte

mais forte e expert na relação.
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Quanto ao princípio da vulnerabilidade do consumidor, este decorre de duas premissas:

A primeira, de ordem técnica, quando o fornecedor - ao consumidor, em razão de aquele deter o

monopólio das informações relativas a cada produto ou serviço.

A segunda, de ordem econômica, em razão de o fornecedor, na maioria das vezes, possuir maior capacidade

econômica do que o consumidor.

Diante da vulnerabilidade do consumidor reconhecida pelo legislador, este pretendeu proporcionar àquele

meios capazes de garantir seus direitos e mecanismos de defesa contra os fornecedores e prestadores de

serviços no mercado consumidor em geral, estatuindo, por meio do inciso VIII do artigo 6º do CDC, a

inversão do ônus da prova.

Art. 6º do CDC: São direitos básicos do consumidor:

VIII a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras

ordinária de experiência.
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O termo critério do nada mais significa do que algo de comparação, de discernimento, não se tratando de

algo subjetivo.

No caso, instaurado o processo, verificando o juiz que estão presentes a verossimilhança e/ou a hipossuficiência

do consumidor, a regra da inversão do ônus da prova deve ser observada a favor do consumidor, de forma

expressa, por meio de decisão fundamentada.

A das ocorre quando o juiz, ao analisar a petição inicial, possa aferir indício de

verdade, devendo o autor/consumidor demonstrar provas convincentes de suas alegações.

Mesmo em se tratando de relação de consumo em que o consumidor tenha maior capacidade econômica do que

o fornecedor, há de ser observada a hipossuficiência daquele.

Dessa forma, verifica-se que a vulnerabilidade atrai dispositivos protetivos, em especial a aplicabilidade de

normas protetivas (como também é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente ou do Estatuto do

Idoso, cada um com as suas peculiaridades).
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3- POPULAÇÃO INDÍGENA

No Brasil, os povos indígenas somam, aproximadamente, 890.000 pessoas, distribuídas por 240 etnias indígenas que

se localizam nas mais diversas localidades. Conformam, portanto, uma gradação de coletivos e indivíduos que

vivem tanto nos rincões quando em grandes centros urbanos.

Essa diversidade de povos e os locais onde se encontram são ignorados pelo Estado brasileiro, o qual define como

indígenas somente aqueles localizados em terras tradicionalmente ocupadas por eles, de acordo com a

Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, esses coletivos que estão em Terras Indígenas vivenciam contínuo questionamento dos seus direitos

territoriais, manifestando uma faceta dos conflitos agrários que marcam o país.

As políticas públicas voltadas para os indígenas são definidas a partir desse território identificado e demarcado. E,

quando acontecem, estão marcadas por racismo e violência que, por exemplo, fazem com que as tecnologias e

serviços de saúde, que ampliam a expectativa de vida da população como um todo, não os alcancem.
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Diante desse cenário, os povos indígenas apresentam os piores indicadores de saúde dentre os segmentos

populacionais do Brasil, mostrando-se altamente vulneráveis.

A Constituição de 1988 pode ser considerada um marco na conquista e garantia de direitos pelos indígenas no

Brasil. A Carta Magna modificou um paradigma e estabeleceu novos marcos para as relações entre o Estado, a

sociedade brasileira e os povos indígenas.

Enquanto o Estatuto do Índio (Lei 6.001), promulgado em 1973, previa prioritariamente que as populações

deveriam ser "integradas" ao restante da sociedade, a Constituição passou a garantir o respeito e a proteção à

cultura das populações originárias.

O constituinte de 1988 entende que a população indígena deve ser protegida e ter reconhecidos sua

cultura, seu modo de vida, de produção, de reprodução da vida social e sua maneira de ver o mundo.

Na Constituição de 1988, os direitos dos índios estão expressos em capítulo específico (Título VIII, Da Ordem

Social, Capítulo VIII, Dos Índios) com preceitos que asseguram o respeito à organização social, aos costumes, às

línguas, crenças e tradições.

A população indígena hoje no Brasil tem o direito de buscar maior integração, bem como de se manter intacta

em sua cultura, aldeada, se assim entender que é a melhor forma de preservação.
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Ainda no texto constitucional, os direitos dos índios sobre suas terras são definidos como

isto é, anteriores à criação do próprio Estado e que levam em conta o histórico de dominação da época da

colonização.

O direito indígena se insere dentro da problemática de como lidar com os resquícios da desigualdade

derivada de uma colonização que continua criando um panorama de genocídio, racismo, de negação da

humanidade e da dignidade.

De acordo com o texto constitucional, a obrigação de proteger as terras indígenas cabe à União. Nas

Disposições Constitucionais Transitórias, fixou-se em cinco anos o prazo para que todas as terras indígenas no

Brasil fossem demarcadas. Porém, o prazo não se cumpriu.

Trazer a ideia de que o indígena só tenha direito dentro do seu território é uma grande ofensa. Os direitos são

válidos em todo o território nacional.

Também há garantias aos povos indígenas em outros dispositivos ao longo da Constituição. No Artigo 232, é

garantida aos povos indígenas a capacidade processual, ao trazer expresso que índios, suas

comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo, em defesa dos seus direitos e

.

Apesar de o texto magno ter estabelecido um novo panorama sobre os direitos dos povos originários do Brasil, a

concretização dessa ruptura ainda está em curso.
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A quebra que existe entre a formulação e a execução desses direitos é a política de governo. O Brasil possui

boas leis. Mas para executá-las, é preciso combater o racismo que é histórico, estrutural, institucional.

A Constituição prevê que a responsabilidade de defender judicialmente os direitos indígenas é atribuição do

Ministério Público Federal (Art. 129, V). Já a competência de legislar sobre populações indígenas é exclusiva

da União (Art. 22. XIV). Processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, por sua vez, é competência dos

juízes federais (Art. 109. XI).

O texto constitucional também diz que o Estado deve as manifestações das culturas populares,

inclusive (Art. 215) e garantir respeito a utilização de suas línguas maternas e processos próprios

de (Art. 210).

Segue abaixo alguns dos direitos dos povos indígenas divididos por setor:

a) Direito à educação: Os povos indígenas têm direito a uma educação escolar diferenciada e intercultural

(Decreto 6.861), bem como multilíngue e comunitária. Seguindo o que diz a CRFB/88 e a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB), a coordenação nacional das políticas de Educação Escolar Indígena é de

competência do Ministério da Educação (Decreto nº26, de 1991), cabendo aos estados e municípios a execução

para a garantia desse direito dos povos indígenas.
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Hoje há também o papel preservacionista, a população indígena tem direito a uma escola dentro de sua aldeia,

onde são ensinados, além do português, a sua língua originária, a sua forma de reprodução cultural tradicional.

b) Direito à terra: A Constituição de 1988 estabeleceu que os direitos dos índios sobre as terras que

tradicionalmente ocupam são de natureza originária. Os índios têm a posse das terras, que são bens da União. A

necessidade de demarcação da terra indígena é a espinha dorsal de toda a luta ancestral da população indígena

no Brasil. Recentemente, tivemos alguns avanços nos direitos na demarcação da terra, o maior exemplo foi a

demarcação da Terra indígena Raposa Serra do Sol.

c) Direitos sociais: Os indígenas são cidadãos plenos e têm direito aos benefícios sociais e previdenciários do

Estado brasileiro. Como resultado da Constituição de 1988, e o reconhecimento dos novos direitos indígenas,

houve um avanço no reconhecimento dos direitos previdenciários. Os índios têm direito a todos os benefícios

sociais que qualquer trabalhador tem, a partir da sua economia familiar.

d) Direito à saúde: O Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, criado em 1999 (Lei nº 9.836/99,

conhecida como Lei Arouca) é formado pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) que se configuram em

uma rede de serviços implantada nas terras indígenas para atender essa população, a partir de critérios geográficos,

demográficos e culturais. Seguindo os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), esse subsistema considerou a

participação indígena como uma premissa para aumentar o controle e o planejamento dos serviços, bem como

uma forma de reforçar a autodeterminação desses povos.
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São índios as pessoas de ascendência e origem pré-colombiana, habitantes do Brasil, pertencentes a grupo

étnico de características culturais distintas das da sociedade brasileira, derivada da colonização europeia.

Possuem, por isso, costumes e tradições cuja conservação é protegida pelo direito brasileiro (CF, arts. 210, §

2º, 215, § 1º, e 231).

No capítulo relativo aos direitos civis, asseguram-se aos índios os mesmos outorgados à generalidade das

pessoas. Em princípio, assim, aplicam-se as normas civis aos índios, sem atenção particular à sua origem,

ascendência e cultura (Lei n. 6.001/73, art. 1º, parágrafo único).

3.1- CATEGORIAS DE ÍNDIOS

Os índios são classificados, de acordo com a lei, em três categorias:

a) isolados, os que vivem em grupos desconhecidos pela civilização, ou com poucos e eventuais contatos com

esta;

b) em vias de integração, os que mantêm intermitente ou permanente contato com a civilização embora

conservem parte das condições da vida nativa de seu grupo, aceitam práticas e modos de existência estranhos a

ela;

c) integrados, os que vivem na civilização, ainda que conservem alguns usos, costumes e tradições de sua cultura.

.
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As duas primeiras categorias são referidas pela noção de índios não integrados

O índio integrado à civilização brasileira derivada da colonização europeia é plenamente capaz para a

prática de atos e negócios jurídicos. Têm capacidade jurídica igual à das demais pessoas os índios integrados.

Alcançando a maioridade, tornam-se capazes, e perdem a capacidade, absoluta ou relativamente, nas mesmas

hipóteses dos demais brasileiros. Não há nenhuma especificidade na capacidade do índio integrado, sendo a

eles aplicadas as mesmas normas jurídicas das pessoas naturais em geral.

Se não estiver integrado, por pertencer a comunidades desconhecidas ou em via de integração, submete-se à

tutela da FUNAI. Os índios não integrados estão sujeitos a um regime tutelar específico. Os negócios

jurídicos entre índios não integrados e pessoa estranha à comunidade indígena só podem ser praticados

com a assistência da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). São nulos esses negócios se o silvícola os

praticar diretamente, sem o auxílio de funcionários daquela autarquia federal.

Ressalva a lei apenas a hipótese de o índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, bem como da

extensão de seus efeitos, salvo se lhe tiver sido prejudicial.

O índio deixa o regime de tutela e adquire a plena capacidade jurídica nas seguintes hipóteses:
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a) emancipação de sua comunidade, declarada por decreto do Presidente da República, após requerimento

da maioria dos seus membros e comprovação, pela FUNAI, da plena integração à civilização;

b) reconhecimento da condição de integrado pela FUNAI, por ato formal homologado judicialmente e

inscrito no registro civil;

c) requerimento ao juiz de liberação do regime tutelar.

Nas três hipóteses, o índio que pleiteia a medida de outorga de capacidade deve ter, no mínimo, 21 anos,

conhecimento da língua portuguesa, habilitação para o exercício de atividade útil à civilização e razoável

compreensão dos usos e costumes desta.
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