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O Código Civil de 1916 foi marcado pelas características individualista e 

patrimonialista. 

A Constituição da República de 1988 foi o Marco da Constitucionalização do 
Direito Civil, sendo certo que a partir daí o Código Civil deveria ser interpretado 
conforme à Constituição. 

Com a Constituição de 1988, em razão da incidência de uma nova tábua de valores 
constitucionais (dignidade da pessoa humana, solidariedade e erradicação da pobreza, 
liberdade, igualdade substancial) sobre as relações privadas, configurou-se a 
Repersonalização ou Despatrimonialização do Direito Civil, com a mudança da 
atenção para a pessoa, em detrimento da atenção exclusiva ao patrimônio (ex: 
adimplemento substancial como forma de proteger a pessoa em detrimento do 
patrimônio; limitação ao direito de propriedade; ampliação do conceito de 
impenhorabilidade para as pessoas solteiras, separadas e viúvas etc). 

A Constitucionalização do Direito Civil é um movimento que traz consigo a 
ideia de que o fundamento do Direito Civil é a Constituição da República 

Sobre o tema da Constitucionalização do Direito Civil, o Professor Flávio 
Tartuce afirma que houve uma ressistematização do Direito Civil, ou seja, uma nova 
interpretação do Código Civil à luz da axiologia da Constituição, de modo a restaurar 
e fortalecer a unidade do sistema jurídico, sendo certo que a aplicação da eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais é a materialização dessa mudança, na medida 
em que aponta no sentido da existência e aplicação dos direitos que protegem a pessoa 
nas relações entre particulares, de forma que as normas constitucionais que protegem tais 
direitos têm aplicação imediata, a partir da aplicação do Art. 5º, § 1º da Constituição 
Federal.1 

De acordo a interpretação do Direito Civil sob o prisma da Constituição, é possível 
falar na aplicação de direitos e garantias fundamentais nas relações privadas. Sobre 
o tema, o Supremo Tribunal Federal, no RE 2101.819/RJ, aplicou pela primeira vez os 
direitos fundamentais em relações privadas, formando a tese no sentido de que uma 
relação privada não pode violar os direitos e garantias fundamentais. 

Nesse contexto, o Supremo formou entendimento no sentido da aplicação direta e 
imediata, materializando-se na tese da “eficácia horizontal dos direitos fundamentais”. 

Outro exemplo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tem-se o caso da 
Air France, discutido no RE 161.243-6/DF, em que a companhia disse que os direitos 
diferenciados se aplicariam somente aos empregados franceses. O STF entendeu no 

 

 
1 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil - Volume Único - Editora Método. 

CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL 
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sentido da violação ao princípio da isonomia, que se aplica direta e imediatamente 
às relações privadas. 

Outro exemplo de eficácia horizontal dos direitos fundamentais citado em prova 
está consubstanciado na Súmula 302 do STJ: 

É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita 
no tempo a internação hospitalar do segurado. 

O professor Paulo Lôbo preleciona na sua obra que o Código Civil se 
interpreta a partir da Constituição e não o contrário, sendo certo que o Código Civil 
se interpreta a partir da Constituição e não o contrário. Nesse ponto, esclarece que 
a Constitucionalização do Direito Civil consagra a unicidade e sistemacidade, em 
detrimento da fragmentariedade. Assim, o Direito Civil Constitucional está baseado 
em uma visão SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA do ordenamento jurídico2. 

Nesse contexto, o princípio da dignidade da pessoa humana representa vetor 
axiológico da CF/88, bem como tem aplicabilidade imediata e em relação ao Estado 
e aos particulares, notadamente quando se fala sobre eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais. 

Outro ponto importante a ser lembrado em qualquer prova, é o de que a 
Constitucionalização do Direito Civil se relaciona diretamente com a consagração 
da ideia da força normativa das normas constitucionais, não mais perdurando a 
concepção da Carta Constitucional como mera declaração política. Remete a Força 
Normativa da Constituição, conforme teorizado por Konrad Hesse. 

A Constitucionalização do Direito Civil potencializa a aproximação dos 
direitos da personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse 
contexto, os direitos da personalidade ganham publicização. 

Destaque-se, por oportuno, que à luz da doutrina que preconiza a 
constitucionalização do Direito Civil, que nem todo direito fundamental é direito da 
personalidade. 

Nesse sentido, conforme preleciona o Professor Canotilho: 

Muitos dos direitos fundamentais são direitos de 
personalidade3, mas nem todos os direitos fundamentais são 
direitos de personalidade. Os direitos personalidade abarcam 
certamente os direitos de estado (por ex.: direito de 
cidadania), os direitos sobre a própria pessoa (direito à vida, 
à integridade moral e física, direito à privacidade, direito à 
imagem), os direitos distintivos da personalidade (direito à 
identidade pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos 
de liberdade (liberdade de expressão)... 4 

 
 

2 LÔBO, Paulo. Direito Civil – Parte Geral. Editora Saraiva. 
3 Adriano de Cupis, Os Direitos da Personalidade, Editora Livraria Morais, p. 17 
4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4º edição. Coimbra 
[Portugal]: Livraria Almedina, p. 390. 
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Nesse ponto, faz-se mister pontuar que é possível a coalisão entre direitos da 
personalidade, bem como a aplicação da do Princípio Interpretativo da 
Razoabilidade e da Ponderação de Interesses na resolução desses conflitos. 

Ademais, é plenamente possível a limitação dos direitos da personalidade, que 
não são absolutos. Nesse sentido, é o Enunciado 4 do CJF (I Jornada de Direito 
Civil): 

os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda 
que não especificamente previstas em lei, não podendo ser 
exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente 
à boa-fé objetiva e aos bons costumes". Converge nesse 
sentido o fato de que o ato de disposição do próprio corpo, 
quando não importar diminuição permanente da integridade 
física ou contrariar os bons costumes, ou no caso de exigência 
médica (Art. 13 do CC).5 

 
 

Pontuadas essas questões, faz-se mister asseverar que no momento em que o 
CC/1916 era individualista e patrimonialista, a Constituição trazia forte carga 
axiológica (valores positivados), quais sejam: 

• Dignidade da pessoa humana. 

• Solidariedade social e erradicação da pobreza 

• Liberdade 

• Igualdade substancial 

Nesse contexto, surgiu o Código Civil de 2002, fundado em novos valores, 
convergentes aos previstos no Texto Constitucional, quais sejam: 

a) Socialidade (ex; função social da propriedade, função social dos contratos, função 
social da família): 

Socialidade é a antítese do individualismo. 

Além dos exemplos relacionados à função social da propriedade, dos contratos e 
da família, é comum os concursos cobrarem mais dois exemplos: 

1) Caso em que a Schin aliciou Zeca Pagodinho, com a aplicação da tutela 
externa do crédito, eficácia externa dos contratos: 

CC, Art. 608. Aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato 
escrito a prestar serviço a outrem pagará a este a importância que 
ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber 
durante dois anos. 

2) Entendimento Sumulado do STJ no sentido de que contrato de hipoteca 
celebrado entre construtora e banco não pode prejudicar os adquirentes: 

 
 

5 Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/222 



6 

 

 

 

Súmula 308/STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o 
agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa 
de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do 
imóvel. 

b) Eticidade (previsão da boa-fé objetiva); 

Aqui se tem a materialização do Princípio Confiança, como o exemplo do previsto 
nos artigos 113, 422 do Código Civil: 

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme 
a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 

 
 

c) Operabilidade 

A Operabilidade traz a ideia de facilidade na aplicação/operação do Direito Civil, 
afastamento de expressões difíceis, clareza quanto aos institutos complexos. 

Ademais, traz a previsão de modelos abertos e mutáveis, a fim de conceder 
praticidade e efetividade a aplicação do Direito Civil. 

Dentro do tema a operalidade, o professor Nelson Nery Jr. traz os seguintes 
conceitos: 

 Conceito legal indeterminado – são expressões indicadas na lei que 
tem o pressuposto, ou seja, o conteúdo e extensão vagos, mas o 
consequente, ou seja, a solução legal já está estabelecida. Ex: Justa 
causa, atividade risco para configuração da responsabilidade objetiva 
do artigo 927, CC. 

 Cláusulas Gerais – materializam diretrizes, sendo certo que a dúvida 
está no conteúdo (pressuposto) e no consequente (solução legal). Nesse 
contexto, as cláusulas gerais têm a função de dar mobilidade ao 
sistema, o que converge no sentido da operabilidade do sistema. 
Ex: função social e boa-fé nos contratos. 

 
 

d) Sistematicidade 

A Sistematicidade tem relação direta com a ordem metódica e organizada do 
nosso Código, com divisão entre temas. 

Ademais, a doutrina entende que houve uma unificação dos Direitos das 
Obrigações, notadamente com a inclusão do Direito Empresarial dentro do Código 
Civil. 

 Teoria do Diálogo das Fontes 
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Outro ponto doutrinário que merece atenção, é quanto à TEORIA DO DIÁLOGO 
DAS FONTES, que nas palavras do Prof. Tartuce: 

A essência da teoria é que as normas jurídicas não se excluem, 
supostamente porque pertencentes a ramos jurídicos 
distintos, mas se complementam. A teoria foi desenvolvida 
por Erik Jayme, na Alemanha, e Cláudia Lima Marques, no 
Brasil. A última doutrinadora propõe um sentido de 
complementaridade entre o Código Civil de 2002 e o Código 
de Defesa do Consumidor, sobretudo nas matérias de direito 
contratual e responsabilidade civil.6 

Por sua vez, a professora Cláudia Lima Marques (no Brasil) três são os tipos 
de “diálogo” possíveis7: 

 Diálogo sistemático de Coerência - aplicação simultânea 
de duas leis, sendo que uma serve de base conceitual para outra, 
sendo certo que o Código Civil se apresenta como a base dos 
conceitos de Direito Privado para o Código de Defesa do 
Consumidor). A professora Cláudia Lima Marques entende que o 
Código de Defesa do Consumidor não impede a aplicação do 
Código Civil, notadamente quanto o CC trouxer regra mais 
favorável ao consumidor, citando-se como exemplo os prazos 
prescricionais. 

 Diálogo sistemático de Complementariedade e 
Subsidiariedade - consiste na aplicação coordenada de duas leis, 
de forma complementar ou subsidiária. Ex: Temas que constam 
no Código Civil e não no Código de Defesa do Consumidor e 
vice-versa. 

 Diálogo das Influências Recíprocas - influência do 
sistema geral no especial e vice-versa. 

 
 
 

 Constitucionalização do Direito Civil, Publicização do Direito Civil e Lei de 
Liberdade Econômica 

Parte da Doutrina diferencia Constitucionalização do Direito Civil da 
Publicização do Direito Civil, na medida em que a publicização estaria relacionada ao 
dirigismo contratual, ou seja, a publicização do direito civil é a intervenção do estado nas 
relações privadas para buscar equilibrá-las ou garantir o interesse público. 

Perceba que a ideia de Publicização do Direito Civil deve ser relida, 
atualmente, à luz da Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019), que trouxe 

 
 

6 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil - Volume Único - Editora Método. 
77 MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo das Fontes: Do Conflito a Coordenação de Normas do Direito 
Brasileiro. Editora Revista dos Tribunais. 
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diversas alterações no sentido de conceder mais liberdade e garantir a autonomia privada, 
restringindo a atuação do Estado sobre as atividades econômicas, relações jurídicas e 
normas regulamentadoras de profissões, juntas comerciais, produção, relações de 
consumo etc. Deve se destacar que a Lei de Liberdade Econômica não se aplica a casos 
que envolvam segurança nacional, segurança pública ou sanitária e saúde. 

Conforme o Professor Carlos Eduardo Elias de Oliveira, em resumo, a Lei de 
Liberdade Econômica trouxe as seguintes mudanças: 

EMENTA 1. Expomos as diretrizes interpretativas que devem ser 
seguidas na interpretação de todos os dispositivos da recente Lei 
da Liberdade Econômica - LLE (Lei nº 13.874/2019). 
Detalhamos, ainda, as repercussões da LLE no Direito Civil e nos 
Registros Públicos. 
2. DIRETRIZES INTERPRETATIVAS DOS 
DISPOSITIVOS DA LLE (capítulo 2). Os dispositivos da LLE 
devem ser interpretados levando em conta estas diretrizes: a) 
Natureza declaratória de vários dispositivos: inúmeros 
dispositivos não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas 
positivam o status quo desenhado pela doutrina e pela 
jurisprudência majoritárias ou apenas servem de voz simbólica. 
b) Busca por uniformidade nas instâncias iniciais do Poder 
Judiciário: vários dispositivos foram redigidos para dar maior 
clareza no texto legal de modo a evitar inseguranças jurídicas 
sofridas pelos empreendedores com a heterogeneidade das 
decisões das instâncias iniciais do Poder Judiciário. c) 
Previsibilidade das regras do jogo: a LLE objetivou coibir 
surpresas interpretativas e assegurar maior previsibilidade das 
regras do jogo pelo particular. d) Prestígio à 
autorresponsabilidade dos indivíduos por seus atos: a LLE 
prestigia interpretações que deixam os indivíduos suportar a sorte 
ou a desventura de suas escolhas. e) Abstenção estatal: os 
dispositivos da LLE devem ser interpretados no sentido de 
reduzir o grau de intervencionismo estatal (incluindo o 
judicial) nas atividades econômicas. 
3. MUDANÇAS NO DIREITO CIVIL (capítulo 3) 3.1. 
Desconsideração da personalidade jurídica (capítulo 3.1.) - Os 
arts. 49-A e 50 do CC devem ser interpretados de modo a 
preservar o status quo desenhado pela doutrina e jurisprudência 
majoritárias antes do advento da LLE. - Pelo texto legal, há agora 
2 requisitos para a desconsideração da personalidade 
jurídica: (a) o abuso da personalidade por meio de confusão 
patrimonial ou desvio de finalidade e (b) o benefício direto ou 
indireto pelo sócio. - O requisito do “benefício direto ou 
indireto” pode gerar várias dúvidas. Preferimos entendê-lo como 
referente a benefício, ainda que potencial, de natureza financeira 
percebido apenas por sócio ou administrador que tenha sido autor 
do abuso. Sócio sem poder de gestão efetiva não pode ser alvejado 
pela desconsideração da personalidade jurídica, embora, com 
fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, possa ser 
obrigado a restituir ganhos indevidos. O ônus probatório deve ser 



9 

 

 

 

invertido contra o sócio por força da teoria da distribuição 
dinâmica do ônus da prova (capítulo 3.1.2.1.). - A 
desconsideração da personalidade jurídica não se limita ao 
proveito econômico obtido pelo sócio infrator, mas alcança todo 
o seu patrimônio até a satisfação da dívida diante do seu caráter 
punitivo (capítulo 3.1.2.1.). - O requisito do “desvio da 
finalidade” pode gerar dúvidas hermenêuticas, mas preferimos 
interpretá-lo de modo a conservar o status quo (capítulo 3.1.2.2.). 
- Positivaram-se, no CC, a desconsideração inversa e a 
obrigatoriedade da presença dos requisitos da teoria maior para a 
desconsideração em caso de grupo econômicos (capítulos 3.1.2.3. 
e 3.1.2.4.). 3.2. Prestígio à autonomia da vontade na forma dos 
arts. 113, 421 e 421-A, CC (capítulo 3.2) - As partes podem 
pactuar critérios interpretativos e de integração de lacunas 
contratuais por força dos arts. 113, § 2º, e 421-A, § 1º, do CC 
(capítulo 3.2.1.). - À falta de pacto contrário, aplicam-se estas 
regras interpretativas para os negócios jurídicos: (a) regra do 
contra proferentem; (b) regra da vontade presumível; (c) regra da 
confirmação posterior; e (d) regra da boa-fé e dos costumes 
(capítulo 3.2.1.). - Não há inovação normativa alguma: (a) nos 
princípios da intervenção mínima, da excepcionalidade da revisão 
contratual e da presunção relativa de paridade das partes nos 
termos dos arts. 421 e 421-A, caput e inciso III, CC (capítulos 
3.2.2. e 3.2.3.); (b) na subsidiariedade das normas não cogentes 
sobre o pactuado nos termos do inciso VIII do art. 3º da LLE 
(capítulo 3.2.4.); (c) nos critérios para a revisão contratual 
(capítulo 3.2.5.); (d) no respeito à alocação de risco definida pelas 
partes (capítulo 3.2.7.). - As cláusulas por meio das quais as 
partes venham a pactuar os pressupostos de revisão ou de 
resolução contratual com base no art. 421-A, inciso I, do CC 
estão sujeitas a nulidade quando, no caso concreto, incorrerem 
em abuso de direito (capítulo 3.2.6.). 3.3. Desconsideração da 
personalidade jurídica na Eireli na forma do § 7º do art. 980-A do 
CC (capítulo 3.3.): a referência à “fraude” como requisito para a 
desconsideração da personalidade jurídica da Eireli deve ser 
interpretada sistemática e restritivamente de modo a entendê-la 
como alusiva aos casos em que há a presença dos requisitos da 
teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica nos 
termos do art. 50 do CC. 3.4. Sociedade limitada unipessoal 
(capítulo 3.4.): admite-se que a sociedade limitada seja 
unipessoal. Aconselha-se a transformação das atuais pessoas 
jurídicas sob o formato de Eireli para sociedade limitada 
unipessoal. 3.5. Fundo de Investimento (capítulo 3.5.): foi 
atécnica a disciplina dos fundos de investimento no Livro de 
Direito das Coisas do Código Civil. Seja como for, entendemos 
que o fundo de investimento não é um direito real e, apesar de 
estar no Livro de Direito das Coisas, não deve ser influenciado 
pela principiologia mais social e intervencionista desse livro. 4. 
MUDANÇA EM DIREITO NOTARIAL E DE REGISTRO 
PÚBLICO (capítulo 4): a única modificação relevante feita pela 
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LLE em direito notarial e de registro é autorizar que todas as 
especialidades de Registros Públicos possam manter seu 
acervo em meio eletrônico, observados, porém, os padrões 
tecnológicos disciplinados em Regulamento.8 

 
1. QUESTÕES 

(2017/Adv. Prev.) Sobre a constitucionalização do Direito Civil, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

A) Interpreta-se o Código Civil a partir da Constituição e não o contrário. 

B) O Direito Civil Constitucional está baseado em uma visão fragmentária do 
ordenamento jurídico. 

C) A dignidade da pessoa humana, como vetor axiológico fundamental da Constituição 
Federal, orienta não só o Estado, mas também os particulares, nas suas relações privadas. 

D) O princípio da isonomia, em seu aspecto unicamente formal, não se mostra suficiente, 
sendo imprescindível a busca pela igualdade material ou substancial. 

E) A constitucionalização do Direito Civil relaciona-se diretamente com a consagração 
da ideia da força normativa das normas constitucionais, não mais perdurando a concepção 
da Carta Constitucional como mera declaração política. 

 
 

Gabarito: B. 

A) CORRETA. O professor Paulo Lôbo preleciona na sua obra que o Código Civil se 
interpreta a partir da Constituição e não o contrário. 

B) ERRADA. O Direito Civil Constitucional está baseado em uma visão SISTEMÁTICA 
E TELEOLÓGICA do ordenamento jurídico. O professor Paulo Lôbo preleciona na sua 
obra que o Código Civil se interpreta a partir da Constituição e não o contrário esclarece 
que a Constitucionalização do Direito Civil consagra a unicidade e sistemacidade, em 
detrimento da fragmentariedade. 

C) CORRETA. O princípio da dignidade da pessoa humana representa vetor axiológico 
da CF/88, bem como tem aplicabilidade imediata e em relação ao Estado e aos 
particulares, notadamente quando se fala sobre eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais. 

D) CORRETA. Afirmação convergente com a ideia de igualdade substancial. 

E) CORRETA. Remete a Força Normativa da Constituição, conforme teorizado por 
Konrad Hesse. 

 
 
 

8 OLIVEIRA, Carlos Elias de. LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA: DIRETRIZES 
INTERPRETATIVAS DA NOVA LEI E ANÁLISE DETALHADA DAS MUDANÇAS NO DIREITO 
CIVIL E NOS REGISTROS PÚBLICOS. Disponível em: 
https://s3.meusitejuridico.com.br/2019/09/5644cacd-2019-9-lei-da-liberdade-economica.pdf 
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(2017/Juiz do TJPR) Assinale a alternativa correta: 

A) A doutrina da constitucionalização do Direito Civil preconiza uma diferenciação 
radical entre os direitos da personalidade e o princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, em especial no seu âmbito de aplicação, uma vez que essa distinção seria 
fundante da dicotomia entre Direito Privado e Direito Público. 

B) É pacífico na doutrina o entendimento sobre a impossibilidade de se admitir colisão 
entre direitos da personalidade, de modo que, ainda que realizados em sua máxima 
extensão, um direito da personalidade jamais implicará em negação ou, mesmo, em 
restrição aos demais direitos da personalidade. 

C) A vedação legal à limitação voluntária de exercício dos direitos da personalidade 
revela que esses direitos, mesmo quanto ao seu exercício, não se submetem ao princípio 
da autonomia privada. 

D) É possível afirmar, mesmo à luz da doutrina que preconiza a constitucionalização do 
Direito Civil, que nem todo direito fundamental é direito da personalidade. 

Comentários: CORRETO. Conforme preleciona o Professor Canotilho: 

Muitos dos direitos fundamentais são direitos de 
personalidade9, mas nem todos os direitos fundamentais são 
direitos de personalidade. Os direitos personalidade abarcam 
certamente os direitos de estado (por ex.: direito de 
cidadania), os direitos sobre a própria pessoa (direito à vida, 
à integridade moral e física, direito à privacidade, direito à 
imagem), os direitos distintivos da personalidade (direito à 
identidade pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos 
de liberdade (liberdade de expressão)... 10 

Gabarito: D. 

A) ERRADA. A Constitucionalização do Direito Civil potencializa a aproximação dos 
direitos da personalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, 
os direitos da personalidade ganham publicização. 

B) ERRADA. É possível a coalisão entre direitos da personalidade, bem como a aplicação 
da ponderação de interesses na resolução desses conflitos. 

C) ERRADA. É plenamente possível a limitação dos direitos da personalidade, que não 
são absolutos. Nesse sentido, é o Enunciado 4 do CJF (I Jornada de Direito Civil): "os 
direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente 
previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, 
contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes". Converge nesse sentido o fato de 
que o ato de disposição do próprio corpo, quando não importar diminuição permanente 

 

 
9 Adriano de Cupis, Os Direitos da Personalidade, Editora Livraria Morais, p. 17 
10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4º edição. Coimbra 
[Portugal]: Livraria Almedina, p. 390. 
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da integridade física ou contrariar os bons costumes, ou no caso de exigência médica (Art. 
13 do CC). 

D) CERTA. Conforme preleciona o Professor Canotilho: 

Muitos dos direitos fundamentais são direitos de personalidade11, 
mas nem todos os direitos fundamentais são direitos de 
personalidade. Os direitos personalidade abarcam certamente os 
direitos de estado (por ex.: direito de cidadania), os direitos sobre 
a própria pessoa (direito à vida, à integridade moral e física, 
direito à privacidade, direito à imagem), os direitos distintivos da 
personalidade (direito à identidade pessoal, direito à informática) 
e muitos dos direitos de liberdade (liberdade de expressão)... 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Adriano de Cupis, Os Direitos da Personalidade, Editora Livraria Morais, p. 17 
12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4º edição. Coimbra 
[Portugal]: Livraria Almedina, p. 390. 
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1. PERSONALIDADE JURÍDICA 

A personalidade é a qualificação conferida pela lei a certos entes, que entrega a esses 
aptidão ou capacidade genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. 

OBS.: há entes que não têm personalidade, mas são sujeitos de direitos, tais como: 
nascituro, espólio, massa falida, condomínio edilício, herança jacente e herança vacante. 

 
 

Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nascituro. 

 

A teoria natalista exige o nascimento com vida para ter início a personalidade. Antes do 
nascimento não há personalidade. Ressalvam-se, contudo, os direitos do nascituro, desde 
a concepção. 

A teoria da personalidade condicional sustenta que o nascituro é pessoa condicional: a 
aquisição da personalidade acha-se sob a dependência de condição suspensiva, o 
nascimento com vida. 

Para a teoria concepcionista o nascituro já tem personalidade jurídica desde a concepção, 
tendo personalidade jurídica formal no que concerne aos direitos personalíssimos. Apenas 
certos direitos dependem do nascimento com vida, notadamente os direitos patrimoniais 
materiais, como a doação e a herança. 

 
 
 

 
 
 

Enunciados das Jornadas de Direito Civil: 

Enunciado 1: “A proteção que o Código defere ao nascituro 
alcança o natimorto no que concerne aos direitos da 
personalidade, tais como: nome, imagem e sepultura.” 

 
Enunciado 2: “Sem prejuízo dos direitos da personalidade nele 
assegurados, o art. 2º do Código Civil não é sede adequada para 
questões emergentes da reprogenética humana, que deve ser 
objeto de um estatuto próprio.” 

DAS PESSOAS NATURAIS 

 
A teoria adotada pelo Código Civil de 2002 foi a teoria concepcionista. 



13 FARIAS, Cristiano Chaves de. et. al. Código Civil para concursos: doutrina, jurisprudência e 
questões de concursos - 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. 
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2. CAPACIDADE JURÍDICA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

OBS.: quanto à capacidade excepcional, o ente só pode fazer o que a lei autoriza. 
 
 
 

3. LEGITIMAÇÃO 

A legitimação consiste na aptidão específica do sujeito de direito para a prática de 
certos atos jurídicos. A capacidade consiste na aptidão genérica para a prática de atos. 

 
 
 

4. INCAPACIDADE 

A incapacidade refere-se à inexistência de parte ou de toda a capacidade de fato. 

Toda pessoa tem capacidade de direito ou de gozo. Portanto, a incapacidade é tão somente 
a incapacidade de fato ou de exercício. 

De acordo com Cristiano Chaves, “o sistema jurídico brasileiro tem como regra geral a 
capacidade das pessoas naturais. A incapacidade e algo excepcional, que depende de 
previa previsão legal (rol taxativo)”. 13 

aptidão especial conferida pelo 
Direito para adquirir direitos e 

contrair deveres 

excepcional (especial) 

(entes despersonalizados) 

aptidão genérica conferida pela 
ordem jurídica para, sozinho, adquirir 

direitos e contrair deveres 

de fato 
(de exercício) 

Capacidade 

aptidão genérica conferida pela 
ordem jurídica para adquirir direitos 

e contrair deveres 

de direito 
(de gozo ou fruição) 

 
Capacidade de direito + Capacidade de fato = Capacidade plena 


