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AULA 02 
PESSOA NATURAL 

 
1. PERSONALIDADE JURÍDICA 

É a aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém, para 

exercer direitos e contrair obrigações. 

 

PERSONALIDADE JURÍDICA ≠CAPACIDADE JURÍDICA  

 Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil. (Art. 1o , CC)  

o CC relaciona o conceito de personalidade com 

capacidade.  

Atenção: Capacidade é a medida da personalidade. Para 

alguns ela é plena e, para outros, limitada. 

 

CAPACIDADE DE FATO E DE DIREITO 

 Capacidade de Direito: Todos possuem e a adquirem 

com o nascimento com vida. É A capacidade de 

aquisição de direitos, reconhecida a todo ser humano, 

sem qualquer distinção. 

 Capacidade de Fato: É a capacidade de exercício ou de 

ação, que é a aptidão para exercer, por si só, os atos da 

vida civil. 

o Para proteger determinadas pessoas a lei não 

confere capacidade de fato a todos 

o Quem possui as duas espécies de capacidade 

tem capacidade plena. 

  

2. SURGIMENTO DA PESSOA NATURAL 

 Adquire personalidade com o nascimento com vida, 

sendo que a lei resguarda os direitos do nascituro (art. 2º, 

CC) 

o Como se identifica o nascimento com vida? 

o Em outros países exige-se que sobrevida 

durante 24 horas ou ainda que tenha figura 

humana. 

o Ideia de Natimorto. Exame docimasia hidrostática 

de Galeno 

 

2.1. A QUESTÃO DO NASCITURO 

 Conceito de Nascituro: Ser já concebido, mas que 

ainda se encontra no ventre materno. 

 Como provavelmente nascerá com vida, o ordenamento 

jurídico desde logo preserva seus interesses futuros, 

tomando medidas para salvaguardar os direitos que, com 

muita probabilidade, em breve serão seus.. 

 

3. INCAPACIDADES 

 Quem possui capacidade plena (fato +direito) em 

regra? 

Existem pessoas que, tendo em vista as suas naturais 

deficiências, decorrentes, na maior parte, da idade, da 

saúde e do desenvolvimento mental e intelectual, a lei 

não lhes permite o exercício pessoal de direitos. 

 

 A incapacidade está dividida em absoluta e relativa. 

 

3.1. INCAPACIDADE ABSOLUTA (ART. 3º, CC) 

o Os menores de dezesseis anos; 

o Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para a prática 

desses atos; 

o Os que, mesmo por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade. 

 

 OS MENORES DE DEZESSEIS ANOS 

o Ausência de discernimento suficiente para dirigir 

sua vida e seus negócios. 

o Observação: Em algumas situações, a lei exige a 

manifestação de vontade do incapaz. 

o Concordância na adoção, se contar com mais de 

12 anos (ECA, art. 28, § 2º).  

 

 OS QUE, POR ENFERMIDADE OU DEFICIÊNCIA 

MENTAL, NÃO TIVEREM O NECESSÁRIO 

DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DESSES ATOS; 

o Loucos de todo gênero no CC1916 

o Insanidade mental, permanente e duradoura, 

caracterizada por graves alterações das 

faculdades psíquicas. 

o Interdição 

 Avalia a sanidade mental.  

 Só é considerado absolutamente incapaz 

após a sentença de interdição. 
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 Sentença de interdição produz efeitos ex 

nunc  

 

o E o ato antes da interdição? 

Sua nulidade depende de prova inequívoca de 

insanidade. 

 

Posição do STJ 

A decretação da nulidade do ato jurídico 

praticado pelo incapaz não depende da sentença 

de interdição. Reconhecida pelas instâncias 

ordinárias a existência da incapacidade, impõe-

se a decretação da nulidade, protegendo-se o 

adquirente de boa-fé com a retenção do imóvel 

até a devolução do preço pago, devidamente 

corrigido, e a indenização das benfeitorias, na 

forma de precedente da Corte” (REsp 296.895, 

3ª T., rel. Min. Menezes Direito, DJU, 06.5.2004). 

 

 

 OS QUE, MESMO POR CAUSA TRANSITÓRIA, NÃO 

PUDEREM EXPRIMIR SUA VONTADE. 

 

VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ 

 Devem ser representados (REPRESENTAÇÃO) para 

que seus atos produzam efeitos. 

 Inexistindo representação o ato é nulo. (art. 166,  I, CC) 

 São representantes legais os pais, tutores ou curadores.  

 

 

3.2. INCAPACIDADE RELATIVA (ART. 4º, CC) 

  A norma reconhece a certo discernimento dos 

relativamente incapazes, entretanto, para alguns atos 

sujeita o seu reconhecimento à assistência de seus 

representantes, sob pena de anulabilidade. 

 

 Atos da vida civil pode praticar sem a assistência: 

o Atuar como testemunha (art. 228,  I,  CC) 

o Aceitar mandato (art. 666, CC) 

o Fazer testamento (art. 1.860, parágrafo único) 

o Casar (art. 1.517) 

o Ser eleitor 

o Celebrar contrato de trabalho 

 

 OS MAIORES DE DEZESSEIS E MENORES DE 

DEZOITO ANOS 

o Uso da idade para eximir-se de obrigações 

(art. 180, CC) 

 Tal postura na forma dolosa prevalece a 

boa-fé do terceiro. Nesse caso é 

necessário que o erro seja escusável.  

 Tal postura  não dolosa prevalece a 

anulação do ato. 

 

 OS ÉBRIOS HABITUAIS, OS VICIADOS EM TÓXICOS, 

E OS QUE, POR DEFICIÊNCIA MENTAL, TENHAM O 

DISCERNIMENTO REDUZIDO 

o Quem é o ébrio habitual? Consumo 

regular/esporádico 

o Viciados em tóxicos 

o Interdição fixa os limites da curatela e pode 

restringir aos atos que impliquem na oneração ou 

desfalque de patrimônio 

 

 OS EXCEPCIONAIS, SEM DESENVOLVIMENTO 

MENTAL COMPLETO 

o São as pessoas cujo índice de inteligência atinge 

patamares expressivamente abaixo da 

normalidade índice de inteligência. Requer 

parecer. 

o Síndrome de Down  

 

 OS PRÓDIGOS. 

o Indivíduo que, por ser portador de um defeito de 

personalidade, gasta imoderadamente, 

dissipando o seu patrimônio com o risco de 

reduzir-se à miséria. 

o Só passa à relativamente incapaz após sentença 

de interdição. 

o A interdição é parcial. Atinge tão somente os 

atosatos de disposição e oneração do seu 

patrimônio. (CC, art. 1.782) 
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VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR 

RELATIVAMENTE INCAPAZ 

 Devem ser assistidos (ASSISTÊNCIA) para que seus 

atos produzam efeitos. 

 Inexistindo representação o ato é anulável. (art. XXX, 

CC) 

 A ausência de assistência é sanável.  

 

o ANÁLISE DE CASO: ÍNDIO 

 São regulados pelo Estatuto do Índio , 

estando sob a tutela da União. 

 São nulos os negócios celebrados entre um 

índio e pessoa estranha à comunidade 

indígena. Validade condicionada à chancela 

da FUNAI (Fundação Nacional do Índio). 

 Pode requerer sua capacidade plena aos 21 

anos mediante a comprovação de sua 

integração  à civilização. (Lei n. 6.001/73)  

 

4. EMANCIPAÇÃO (art. 5º, §ÚN, CC) 

 É modo de antecipação da capacidade plena. 

 É ato irrevogável pois envolve o estado civil de pessoas. 

 Possível entre os 16 até os 18 anos. 

 

ESPÉCIES DE EMANCIPAÇÃO 

 

 Voluntária 

o É a concedida pelos pais se o menor tiver 16 

anos completos. 

o É necessário o consenso dos pais para a 

realização nessa modalidade e sempre visando  

o Se faz validamente por instrumento público, 

lavrada por Tabelião de Notas e será registrada 

no Cartório de 1ºOfício do domicilio do menor, 

sendo dispensável a homologação judicial. 

 Não isenta os pais da 

responsabilidade civil (STJ/Resp 

122.573) 

 

 

 

 

 

  Judicial  

o Aquela emancipação conferida por juiz por 

sentença aquele que já completou 16 anos. 

o Aplicável quando não existirem pais ou estes 

negarem em uma justificativa razoável. Serve 

também para evitar emancipações destinadas 

apenas a livrar o tutor dos ônus da tutela e 

prejudiciais ao menor   

o É indispensável a manifestação do Ministério 

Público. 

 

 Legal 

 

CASAMENTO 

o Também a partir dos 16 anos, com autorização 

dos representantes legais (art. 1520, CC) 

o Abaixo dessa idade é possível casamento em 

caso de gravidez com autorização judicial. 

o União estável não é causa de emancipação. 

 

EXERCÍCIO DE EMPREGO PÚBLICO EFETIVO  

o Sem utilidade atual. 

 

COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE ENSINO 

SUPERIOR  

 

AUTONOMIA FINANCEIRA ORIUNDA DA RELAÇÃO 

DE EMPREGO OU DE ESTABELECIMENTO CIVIL OU 

COMERCIAL 

o Possível a partir dos 16 anos 

 

 EFEITOS DA EMANCIPAÇÃO CIVIL: Produz efeitos 

penais ou ainda autorizam a condução de veículos 

automotores?  

  

5. A AUSÊNCIA (arts. 22-39,CC) 

 

É a presunção de morte da pessoa física, para fins civis, em 

virtude de desconhecimento de sue paradeiro, após longo 

tempo e cujas circunstanciais levam a fundadas dúvidas da 

continuação de sua existência. 
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 Consiste em presunção absoluta, pois deixa de produzir 

efeitos se a pessoa aparecer ou houver notícia de sua 

existência. 

 Serve para resolver os problemas de natureza 

patrimonial advindos dessa ausência. 

 Pode ser promovido por qualquer interessado ou 

Ministério Público. 

 Nomeia-se um curador dos bens, seguida da sucessão 

provisória e finalmente a definitiva. 

 A sentença declaratória de ausência deve ser registrada 

em registro público. (art. 9º, IV) 

 

6. EXTINÇÃO DA PESSOA FÍSICA  

 

Se dá com a morte. (art. 6º, CC) 

 

ESPÉCIES DE MORTE 

 

 MORTE REAL/FÍSICA 

o Ocorre tecnicamente com o diagnóstico da morte 

encefálica 

o Sua prova se faz com o atestado de óbito. 

 

 MORTE PRESUMIDA COM DECLARAÇÃO DE 

AUSÊNCIA 

 

 MORTE PRESUMIDA SEM DECLARAÇÃO DE 

AUSÊNCIA 

Pretende-se que declare a morte, diferente do que ocorre 

na ausência. 

 

Ocorre quando: (OBS: Sentença fixa data do provável 

falecimento)  

o Se for extremamente provável a morte de quem 

estava em perigo de vida; 

o Se alguém, desaparecido em campanha ou feito 

prisioneiro, não for encontrado até dois anos 

após o término da guerra. 

 

 MORTE SIMULTÂNEA/ COMORIÊNCIA 

Trata-se de morte simultânea. Duas ou mais pessoas 

morrem em ocasião concomitante não se podendo definir 

de forma precisa quem morreu primeiro, valendo dizer 

que não exige a lei, para o reconhecimento da 

comoriência, que a pessoas estivessem no mesmo local. 

 

o Só tem aplicabilidade quando não se puder 

precisar o momento da morte de duas ou mais 

pessoas que mantinham entre si relações 

parental, conjugal ou derivada da união estável 

apta a os tornarem herdeiros recíprocos.  

 


