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1. INTRODUÇÃO  E ESTRUTURA

O Livro I da Parte Geral, referente às pessoas, possui três títulos. O título das pessoas naturais se
divide em três capítulos:

Das Pessoas

Das Pessoas 
Naturais

Da 
Personalidade e 
da capacidade

Dos direitos da 
personalidade

Da ausência
Das Pessoas 

Jurídicas

Do Domicílio
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2. PERSONALIDADE E CAPACIDADE

Clóvis Beviláqua a define a personalidade como “a aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a
alguém, para exercer direitos e contrair obrigações”.

Artigo 1º do Código Civil diz que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.”
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Revisão 

Personalidade: aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil

Capacidade:
Conceito• : é a medida da personalidade

Espécies•

a) De fato
b) De direito

Capacidade• limitada e plena
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3. COMEÇO DA PERSONALIDADE

O artigo 2º do Código Civil diz o seguinte:

“A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.”

• Quando ocorre o nascimento?
• Quando ocorre o nascimento com vida?
• O que é o nascituro?
• E qual a sua situação jurídica?
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Revisão 

Começo da personalidade:

Teoria Natalista: exige o nascimento com vida para ter início a personalidade

Teoria da personalidade condicional: a aquisição da personalidade acha-se sob a dependência de
condição suspensiva, o nascimento com vida.

Teoria concepcionista: tem personalidade jurídica desde a concepção, tendo a personalidade
jurídica formal no que concerne aos direitos personalíssimos. Direitos patrimoniais dependem do
nascimento com vida.
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4. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE

O fim da personalidade da pessoa natural se dá pela morte!

“Art. 6º do CC: A existência da pessoa natural termina com a morte (...)”

Doutrinariamente podemos falar de:

morte(i) real;

(ii) morte simultânea ou comoriência;

(iii) morte presumida.
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4.1.  MORTE REAL

Art. 9º do CC: “Serão registrados em registro público:
I - os nascimentos, casamentos e óbitos;”

Art. 3º da Lei 9.434/97:

“A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou
tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por
dois médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de
critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina.”

4.2.  MORTE SIMULTÂNEA OU COMORIÊNCIA

“Art. 8º do CC: “Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar
se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.”
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4.3.1.  MORTE PRESUMIDA SEM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA

Art. 7º, CC: Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:

I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida; (desastres, acidentes,
catástrofes naturais)

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos
após o término da guerra.

Art. 9º, CC: “Serão registrados em registro público:

IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida”.
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4.3.2.  MORTE PRESUMIDA COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA

Art. 22 do CC: “Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver
deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento
de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador”.

• 1ª Fase: Curadoria dos bens (arts. 22 a 26 do CC) 

Art. 23 do CC: “Também se declarará a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente deixar
mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes
forem insuficientes.”
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Art. 25 do CC: “O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por
mais de dois anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador.

§ 1o Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes,
nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo.

§ 2o Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos.

§ 3o Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador.”

Art. 26 do CC: “Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou, se ele deixou
representante ou procurador, em se passando três anos, poderão os interessados requerer que se
declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão.”
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4.3.2.  MORTE PRESUMIDA COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA

• 2ª Fase: Sucessão Provisória (arts. 26 a 36 do CC)

Art. 27 do CC: “Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados:
I - o cônjuge não separado judicialmente; (companheira também tem direito!)
II - os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários;
III - os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte;
IV - os credores de obrigações vencidas e não pagas.”

Art. 28, CC: “A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito
cento e oitenta dias depois de publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, proceder-
se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente
fosse falecido.”

Art. 30, CC: “Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da
restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos”.
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4.3.2.  MORTE PRESUMIDA COM DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA

• 2ª Fase: Sucessão Provisória (arts. 26 a 36 do CC)

Tem alguém que está dispensado de prestar tais garantias que podem entrar na posse dos
bens do ausente?

Art. 30, §2º, do CC: “Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua
qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do
ausente”.

E os bens imóveis dos ausentes? São inalienáveis?

Art. 31 do CC: “Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação, ou
hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína”.
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E os frutos e rendimentos colhidos no exercício da posse?

Art. 33 do CC: “O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente,
fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem; os outros sucessores,
porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no art. 29,
de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz
competente”.

E aqueles que foram excluídos da posse dos bens do ausente?

Art. 34 do CC: “O excluído, segundo o art. 30, da posse provisória poderá, justificando falta de
meios, requerer lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria”.

E se o ausente retornar? Como ficam os frutos e rendimentos que eram colhidos no exercício
da posse?

Art. 33, p. ú., do CC: “Se o ausente aparecer, e ficar provado que a ausência foi voluntária e
injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos”.
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Quanto tempo dura a sucessão provisória? Quem pode requerer a abertura?

Art. 37 do CC: “Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da
sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das
cauções prestadas”.

• 3ª Fase: Sucessão Definitiva (art 26 a 36, do CC) 

Qual o prazo de duração? E se o ausente retornar na fase de duração definitiva?

Aberta a sucessão definitiva, os sucessores deixam de ser provisórios, adquirindo o domínio dos
bens, mas de modo resolúvel, porque se o ausente regressar:
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Art. 39 do CC: “Regressando o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou
algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no
estado em que se acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais
interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo.”

EXISTE UMA CHANCE REMOTA, AINDA, DE RETORNO DO AUSENTE ...

E se o ausente não regressar ou nenhum interessado promover a sucessão definitiva?

Art. 39, p. ú., do CC: “Se, nos dez anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar, e nenhum
interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do Município
ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da
União, quando situados em território federal”.
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Existe alguma hipótese desses prazos serem reduzidos?

Se durante a fase de sucessão provisória se provar os requisitos do artigo, é possível requerer a
abertura da sucessão definitiva independentemente do término do prazo de 10 anos.

Art. 38 do CC: “Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se que o ausente conta
oitenta anos de idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele”.

Em que momento do processo de ausência ocorre a declaração de morte presumida?

Art. 6º do CC: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos
ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”.

A MORTE PRESUMIDA É DECLARADA NO MOMENTO DE ABERTURA DA SUCESSÃO DEFINITIVA.
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INCAPACIDADE

Incapacidade é a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil, imposta pela lei somente aos que, 
excepcionalmente, necessitam de proteção, pois a capacidade é a regra.

Incapacidade

Absoluta
Pode ser 

representado

Relativa
Pode ser assistido por 
seus representantes 

legais
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Mudanças com a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência):

Antes da Lei – Art. 3º do Código Civil Depois da Lei – Art. 3º do Código Civil

Art. 3º São absolutamente incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência
mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória,
não puderem exprimir sua vontade.

Art. 3o São absolutamente incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida civil
os menores de 16 (dezesseis) anos
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Antes da Lei – Art. 4º do Código Civil Depois da Lei – Art. 4º do Código Civil

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos
atos ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos;

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos,
e os que, por deficiência mental, tenham o
discernimento reduzido;

III - os excepcionais, sem desenvolvimento
mental completo;

IV - os pródigos.

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos
atos, ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua
vontade;

IV - os pródigos.

Mudanças com a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência):
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Lei nº 13.146/2015 : o deficiente agora é considerado pessoa capaz!

Art. 1º: “É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania”.

Art. 6º: “A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”

Art. 84: “A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal
em igualdade de condições com as demais pessoas”.
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Lei  nº 13.146/2015: Interdição de pessoa capaz

Art. 84,

§ 1º: ”quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei”.

§ 3º: “A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária,
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”.

Art. 85: A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial.

§ 2º: A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e
motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.
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Lei  nº 13.146/2015: Tomada de decisão apoiada

Art. 1.783-A: “A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege
pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua
confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os
elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade”.

Menores de 16 anos

Os únicos absolutamente incapazes previstos no CC a partir da vigência do Estatuto da Pessoa
com Deficiência são os menos de 16 anos.

O Enunciado 138, aprovado na III Jornada de Direito Civil organizada pelo Conselho da Justiça
Federal, tem o seguinte teor: “A vontade dos absolutamente incapazes, na hipóte se do I do art.
3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes,
desde que demonstrem discernimento suficiente para tanto”.
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Quem são?

Art. 4º São incapazes, relativamente a
certos atos, ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de
dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em
tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua
vontade;

IV - os pródigos.

RELATIVAMENTE INCAPAZ

Como essas pessoas já têm
razoável discernimento, não ficam
afastadas da atividade jurídica,
podendo praticar determinados
atos por si sós.

Elas, porém, constituem
exceções, pois devem estar
assistidas por seus representantes
para a prática dos atos em geral,
sob pena de anulabilidade.
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Maiores de 16 e menores de 18 anos

Podem praticar certos atos sem a assistência de seu representante legal:

1.Ser testemunha;

2.Ser mandatário;

3. Celebrar testamento;

4. Votar;

5. Servir às forças armadas.

Ébrios habituais e os viciados em tóxicos

Os usuários eventuais que, por efeito transitório dessas substâncias, ficarem impedidos de
exprimir plenamente sua vontade estão elencados no art. 4º, III, do aludido estatuto:

“III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”
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Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade

•Não abrange as pessoas portadoras de doença ou deficiência mental permanentes;

•Aquelas que não puderem exprimir totalmente sua vontade por causa transitória, ou
permanente, em virtude de alguma patologia, por exemplo:

arteriosclerose, excessiva pressão arterial, paralisia, embriaguez não habitual, uso eventual e
excessivo de entorpecentes ou de substâncias alucinógenas, hipnose ou outras causas semelhantes,
mesmo não permanentes.

Pródigos
É o indivíduo que dissipa o seu patrimônio desvairadamente, com o risco de reduzir-se à

miséria, realizando gastos desnecessários e excessivos. Exemplo: pessoa viciada em jogatina.

O pródigo só passará à condição de relativamente incapaz depois de declarado como tal em
sentença de interdição

Ficará privado de praticar atos que possam comprometer o seu patrimônio, como “emprestar,
transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado”.
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SITUAÇÃO JURÍDICA DOS ÍNDIOS

Art. 4º, p. ú, CCA capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

Estatuto dos índios indígenas

Art. 7º: “Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito
ao regime tutelar estabelecido nesta Lei”.

§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assistência
aos silvícolas.

Art. 8º: São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à
comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.
(absolutamente incapaz)

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e
conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.
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CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE/ANTECIPAÇÃO DA CAPACIDADE PLENA

Emancipação

É a aquisição da capacidade civil plena antes da idade legal.

Todavia, não deixa de ser menor: a emancipação por si só,
não elide a incidência do ECA.

A emancipação, em regra, é definitiva, irretratável e
irrevogável. Conforme Enunciado 397 “A emancipação por
concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita à
desconstituição por vício de vontade.” Desse modo, é
possível a sua anulação por erro ou dolo, por exemplo.

A emancipação pode ser
de três espécies:

o voluntária;

o judicial; e

o legal.
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Art. 5º, parágrafo único, CC:

Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela 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 completos;

II - pelo casamento;

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

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

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em
função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria.
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I) Emancipação Voluntária

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente
de homologação judicial.

Requisitos:

(i) o menor tem que ter no mínimo 16 anos;

(ii) A vontade tem que ser de ambos os pais;

(iii) Vontade manifestada por instrumento público; e,

(iv) Anuência do menor a ser emancipado.

II) Emancipação Judicial

I – (...) por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

Única hipótese de emancipação judicial, que depende de sentença do juiz, é a do menor sob tutela
que já completou 16 anos de idade.

DEVE SER REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.
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III) Emancipação Legal

peloA) casamento:

Art. 1.517, do CC. “O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos
os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil”.

B) pelo exercício de emprego público efetivo

Casos envolvendo cargos ou empregos públicos, desde que haja nomeação de forma definitiva.

Estão afastadas as hipóteses de serviços temporários ou de cargos comissionados.

C) por colação de grau em curso de ensino superior reconhecido

Cada vez mais difícil de acontecer na prática.

D) pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que,
em função deles, o menor com dezesseis anos completos tenha economia própria

Renda suficiente para não depender mais dos pais



REVISÃO

Conceito de capacidade: É a restrição legal ao exercício dos atos da vida civil.

Espécies:

Há duas espécies: a absoluta e a relativa.
A absoluta acarreta a proibição total do exercício dos atos da vida civil (art. 
3º). O ato somente poderá ser praticado pelo
representante legal do incapaz, sob pena de nulidade (art. 166, I). É o caso 
dos menores de 16 anos (art. 3º). A relativa permite que o incapaz pratique 
atos da vida civil, desde que assistido, sob pena de anulabilidade (art. 171, I). 
É o caso dos maiores de 16 e menores de 18 anos; dos ébrios habituais; dos 
toxicômanos; dos que, por causa temporária ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade; e dos pródigos (art. 4º, I a IV). Certos atos, porém, 
podem os maiores de 16 e menores de 18 anos praticar sem a assistência de 
seu representante legal, como, fazer testamento (art. 1.860) e ser 
testemunha (art. 228, I).

Cessação da incapacidade:

Emancipação, que pode ser voluntária, judicial e legal (art. 5º e parágrafo
único).
■ A voluntária é concedida pelos pais, se o menor tiver 16 anos completos.
■ A judicial é a concedida por sentença, ouvido o tutor, em favor do tutelado 
que já completou 16 anos.
■ A legal é a que decorre de determinados fatos previstos na lei, como o 
casamento, o exercício de emprego público
efetivo, a colação de grau em curso de ensino superior e o estabelecimento 
com economia própria, civil ou comercial ou a
existência de relação de emprego, tendo o menor 16 anos completos.


