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RESUMO 

 

Este trabalho aborda de modo interdisciplinar e do ponto de vista do 

Direito Civil e da Gerontologia, a autonomia, o envelhecimento e a forma como 

estes institutos são tratados em decisões judiciais relacionadas aos negócios 

jurídicos do casamento, da união estável e da disposição do patrimônio, que 

envolvem idosos.  

Para sua elaboração foram realizadas leituras de referenciais 

teóricos sobre a autonomia e o envelhecimento, estudos sobre a legislação e o 

levantamento de casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir de 2015. 

O levantamento de casos permitiu a seleção de algumas decisões, 

que foram analisadas e que ensejaram reflexões a respeito do assunto.  

 

 

 

Palavras-chave: Autonomia. Envelhecimento. Decisões Judiciais. Negócios 

Jurídicos. Casamento. União Estável. Patrimônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work addresses, in an interdisciplinary way and from the point of 

view of Civil Law and Gerontology, the autonomy, the aging and the way these 

institutes are treated in judicial decisions related to the legal business of 

marriage, stable union and disposition of the patrimony, which involve the 

elderly. 

For its elaboration were carried out readings of theoretical references 

on the autonomy and the aging, studies on the legislation and the survey of 

cases judged by the Superior Court of Justice and the Court of Justice of the 

State of São Paulo, from 2015. 

The survey of cases allowed the selection of some decisions, which 

were analyzed and led to reflections on the subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho buscou analisar, de modo interdisciplinar – do 

ponto de vista do Direito Civil e da Gerontologia - como a autonomia e o 

envelhecimento são compreendidos nas decisões judiciais envolvendo idosos e 

relacionadas a negócios jurídicos do casamento, da união estável e da 

disposição do patrimônio.  

A escolha do tema se deu por ser uma realidade social que nos é 

próxima, qual seja, o questionamento da autonomia de idosos. São situações 

em que pessoas que vivem mais passam a ter sua autonomia questionada - ao 

pretenderem se casar, ao desejarem manter uma união estável ou ao 

buscarem dispor de seu patrimônio da forma como melhor lhes parece - 

apenas e tão somente porque são consideradas como idosas demais para 

decidir por si no tocante a estas situações. 

Por se tratar de tema escolhido, lembramos os ensinamentos de 

Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 14), que dizem:  

 

A realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida 
individual e coletiva com toda a riqueza de significados que 
dela transborde. Essa mesma realidade é mais rica que 
qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso que 
possamos elaborar sobre ela. 

 

Por este motivo não pretendemos esgotar o tema.  

Para compreender a respeito do que nos propusemos, foram 

realizados leituras de referenciais teóricos sobre a autonomia e o 

envelhecimento, estudos sobre a legislação e levantamento de casos julgados 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, desde 2015. 

Com base no procedimento adotado, trazemos no presente trabalho 

três capítulos que objetivam esclarecer a questão a que nos propusemos.  

Para compreendermos sobre a autonomia, abordamos suas noções 

gerais, sobre como é tratada pelo ordenamento jurídico que a prevê. Em 

seguida, passamos a uma análise da autonomia nos negócios jurídicos, de 

acordo com a legislação vigente. 
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Na sequência, no intuito de elucidar sobre o envelhecimento, 

apresentamos algumas noções gerais a seu respeito, sua abordagem enquanto 

ciência, passando pelas teorias que objetivam explicá-lo, com uma reflexão 

sobre a realidade que o toca e sobre os aspectos que lhe são inerentes. 

Feitas estas explanações iniciais, passaremos às análises judiciais, 

conforme nossa proposta. 

Foram elencadas categorias dos temas relacionados aos negócios 

jurídicos do casamento, da união estável e da disposição do patrimônio, que 

envolvem idosos, e alguns caminhos foram percorridos. 

Fizemos um levantamento das decisões do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, para análise, 

selecionamos o que nos pareceu mais relevante, interessante e curioso. 

Ressalte-se que inicialmente a ideia era realizar o mesmo processo 

de análise de decisões junto ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, como o 

número de decisões encontradas no referido Tribunal não se mostrou 

representativo, optamos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Escolhidas as decisões, apresentamos suas ementas, passando à 

sua análise do ponto de vista a que nos propusemos. Iniciamos com as 

decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e passamos às decisões do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 

Apresentadas e analisadas cada uma das decisões judiciais, 

passamos ao que atualmente se leva em consideração ao decidir em casos 

que envolvem idosos (que pretendem efetivar os negócios jurídicos do 

casamento, da união estável ou da disposição de seus bens), com observância 

e reflexão a respeito dos caminhos que estão sendo seguidos e, 

eventualmente, sobre a necessidade de uma ressignificação à realidade que 

nos toca. 
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1. AUTONOMIA 

 

1.1 Noções gerais  

 

A autonomia é a capacidade de se autodeterminar, agindo por si 

próprio, de acordo com as próprias vontades, segundo valores subjetivos, sem 

qualquer influência externa, a fim de que as escolhas sejam apenas e tão 

somente o reflexo do mais íntimo desejo de quem as realiza. 

Tem-se que a autonomia é “conforme Kant, propriedade da vontade 

pela qual ela é a lei para si mesma, independentemente de todas as qualidades 

do objeto do querer” (MATTOS, 1957, p. 49). 

Para Kant, a vontade de todo ser humano deve ser concebida como 

vontade legisladora universal, para o que ele dá o nome de princípio da 

autonomia da vontade1.  

Dentro do direito brasileiro, a autonomia é discutida e estudada em 

várias de suas disciplinas. 

No presente trabalho – estudo interdisciplinar relacionado ao Direito 

e à Gerontologia - com relação ao Direito trataremos o tema segundo o que 

dispõe a disciplina do Direito Civil. Isto se justifica pelo enfoque dado à 

autonomia quanto a questões relacionadas ao Direito Civil, atreladas ao 

envelhecimento, tratadas em seu decorrer. 

Por esta razão, dentro do objetivo deste trabalho, a autonomia 

merece ser compreendida como norteadora das relações estabelecidas entre 

particulares - mais especificamente a capacidade que as pessoas têm de 

autodeterminar suas relações, na medida em que vivem mais e envelhecem. 

Esta reflexão decorre do envelhecimento das pessoas, cada vez 

mais frequente na realidade brasileira2, e na qual, muitas vezes, a autonomia 

do idoso é questionada ou tolhida de maneira absolutamente arbitrária. 

                                                           
1
 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução de Antonio Pinto 

de Carvalho. Companhia Editora Nacional. Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/marcos/hdh_kant_metafisica_costumes.pdf. Acesso em 
15 out. 2018, p. 30-31.  
2
 Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. Disponível em 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de- 
noticias/noticias/20980-numero-de-idosos-cresce-18-em-5-anos-e-ultrapassa-30-milhoes-em-
2017. Acesso em 15 out. 2018.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
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Em muitos casos o idoso passa a ser considerado como um ser 

humano incapaz de tomar decisões segundo suas próprias vontades e 

conforme seus valores. Em incontáveis situações, seus mais íntimos desejos 

não são levados em conta por sofrer influências e passam a não refleti-los em 

suas decisões.  

Esta é uma constante que precisa ser repensada, já que o 

envelhecimento não afasta de nenhum idoso a autonomia que lhe é inerente, 

conforme abordaremos ao longo deste trabalho. 

Inicialmente, é importante ponderar que 

 

o envelhecimento não é sinônimo de incapacidades e 
dependência, mas de maior vulnerabilidade, requerendo 
cuidados que considerem as especificidades da população que 
envelhece. O processo de envelhecimento é natural, 
irreversível e individual, marcado pela heterogeneidade entre 
os idosos, em função de suas características sociais, pessoais, 
econômicas e culturais que foram estruturando ao longo da 
vida3.  

 

Em um grande número de casos, o idoso passa a ser visto como 

alguém que, por ter idade elevada, não pode mais gerir sua vida, administrar o 

próprio patrimônio, cuidar da própria saúde ou manter relações afetivas - entre 

tantos outros exemplos facilmente encontrados na rotina de quem se preocupa 

em observar esta realidade. 

A autonomia “é tida como capacidade que cada sujeito agente tem 

de autodeterminação, mesmo que concretamente não seja possível realizar 

esse direito” (WEBER, 2013, p. 23). Portanto, a autonomia não pode ser 

associada ao envelhecimento como um inevitável comprometimento de 

vontade, o que torna necessária uma cuidadosa observação do que determina 

a legislação, em cada situação.  

A autonomia é um princípio que deve nortear as relações humanas, 

de modo a concretizar a dignidade humana.  

                                                           
3
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes Para O Cuidado Das Pessoas Idosas no SUS: Proposta 

De Modelo De Atenção Integral. XXX Congresso Nacional De Secretarias Municipais De 
Saúde. Maio. 2014. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_cuidado_pessoa_idosa_sus.pdf. Acesso 
em 20 set. 2018.  



16 
 

A tolhida da autonomia do idoso, seja parcial ou total, deve ser 

sempre uma exceção, respeitadas as exigências e os procedimentos legais, 

como abordaremos ao longo das explanações. 

Tem-se que a  

 

dignidade humana é o valor síntese que reúne as esferas 
essenciais do desenvolvimento e realização da pessoa 
humana. Seu conteúdo não pode ser descrito de modo rígido; 
deve ser apreendido por cada sociedade, em cada momento 
histórico, a partir de seu próprio substrato natural 
(SCHREIBER, A., 2018, p. 129).  

  

A dignidade é um conceito subjetivo, a ser ponderado 

circunstancialmente para que o desenvolvimento e a realização da pessoa 

humana idosa sejam efetivamente protegidos, amparando-se sua autonomia. 

Dessa forma, é sabido que  

 

A dignidade humana possui dupla direção protetiva. Isso 
significa que ela é um direito público subjetivo, direito 
fundamental do indivíduo, contra o Estado (e contra a 
sociedade) e, ao mesmo tempo, um encargo constitucional 
endereçado ao Estado, no sentido de ser um dever de proteger 
o indivíduo em sua dignidade humana em face da sociedade 
(NERY e NERY Jr., 2017, p. 7).  

 

Esta proteção precisa valer-se da legislação que ampara os idosos, 

evitando qualquer ameaça à sua autonomia e, consequentemente, uma tolhida 

abusiva de sua dignidade. 

Para isso, a legislação vigente que tem como objeto central o idoso 

deve amparar a sua autonomia de maneira ampla e irrestrita, buscando-se 

sempre refletir sua dignidade humana. 

Todavia, é preciso questionar se esta legislação tem cumprido seu 

papel de forma efetiva e garantido a autonomia de quem envelhece, 

compreendendo o envelhecimento e o que é considerado pela legislação 

vigente que o ampara.  

Ao final, será possível analisar como as leis têm norteado os casos 

apreciados pelo Poder Judiciário quanto a idosos que pretendem efetivar suas 

vontades, firmando negócios jurídicos e que são, incontáveis vezes, 
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questionados judicialmente por esta pretensão, como abordaremos neste 

trabalho. 

 

1.2 Autonomia e amparo legislativo aos idosos 

 

Para compreender como a autonomia do idoso está amparada na 

legislação brasileira, é importante verificar como as leis vigentes no país 

asseguram as vontades de quem envelhece. 

No ordenamento jurídico brasileiro, quem possui 60 anos ou mais é 

visto como a parte vulnerável de qualquer demanda jurídica. Por isso, ao 

prever e ao descrever seus direitos e suas garantias, a legislação visa protegê-

lo em sua integralidade, buscando amparar a dignidade do grupo de pessoas 

nesta condição etária. 

Neste sentido, é importante esclarecer que a  

 

Vulnerabilidade está relacionada à fragilidade. Vulnerável se 
refere ao lado fraco de um assunto ou de uma pessoa. A 
vulnerabilidade fragiliza o sujeito de direitos, desequilibrando a 
relação. De outro lado, minoria liga-se à ideia de inferioridade 
numérica. As minorias caracterizam-se pelos seguintes 
elementos: o elemento diferenciador, que é a característica que 
o distingue do restante da sociedade; o elemento quantitativo, 
que corresponde ao grupo numericamente majoritário. Ainda, 
as minorias possuem identidade coletiva, que pode ser étnica, 
religiosa etc. 
Os vulneráveis representam um grupo de pessoas que, por 
razões diversas, têm dificuldade de acesso a bens ou serviços 
disponíveis à população em geral. Essas pessoas não podem 
exercer a cidadania em sua plenitude, pois sofrem ataques 
constantes em sua dignidade. São pessoas que necessitam de 
cuidados especiais (ARAUJO e PINHEIRO, 2017, p. 537).  

 

Em busca destes cuidados especiais, inúmeros são os aparatos 

legislativos a proteger os idosos. Todos os aparatos têm o mesmo objetivo: 

proteger, da maneira mais integral possível todo aquele que é visto como a 

parte mais frágil numa relação jurídica e que merece ser amplamente 

respeitado e protegido, por esta mesma razão.  

Para este respeito e essa proteção, destacamos a legislação e como 

ela assegura a autonomia de quem se expressa livre e conscientemente e que 

deve ser sempre respeitado, apesar da idade elevada - já que, até que se 
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prove o contrário, dentro do que a lei estabelece, a autonomia do idoso deve 

ser considerada ampla e irrestrita, como veremos em seguida.  

São muitas as leis sobre os direitos dos idosos. Em comum, elas 

têm o objetivo de proteger quem envelhece, de acordo com suas 

peculiaridades. 

Este pensamento vem de encontro ao que é comumente chamado 

de envelhecimento ativo, definido como  

 

o processo de otimização das oportunidades de saúde, 
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida ao longo do envelhecer. Permite que as 
pessoas percebam seu potencial quanto ao bem-estar físico, 
social e mental e participem da sociedade, de acordo com suas 
necessidades, desejos e capacidades (ANSAI e SERA, p. 189-
200). 
 

Esta segurança para com o envelhecimento está prevista na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Naquela época - no 

pós 2a Guerra Mundial - buscava-se definir direitos fundamentais para tentar 

garantir sobrevivência digna a todas as pessoas, em todas as nações. 

No Brasil, na busca por esta proteção, “a legislação brasileira seguiu 

as recomendações e diretrizes internacionais contidas nos documentos da 

Organização das Nações Unidas” (BARROS e RAUTH, 2016, p. 1560).  

Ao longo deste trabalho citaremos algumas reflexões - dentre tantas 

outras possíveis - para tentar contextualizar o que as leis estabelecem em 

consonância (ou não) com a autonomia dos idosos. 

As normas vigentes servem como segurança a todos os idosos. 

Estão dispostas na Constituição Federal de 1988 e em outras leis, lembrando 

que em 2015 o país tornou-se signatário da Convenção Interamericana sobre 

Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, aprovada pela 

Organização dos Estados Americanos no referido ano. 

Em consonância com estes diplomas internacionais, em mais de um 

de seus artigos a Constituição Federal contempla o amparo legal ao idoso, 

visando protegê-lo da maneira mais ampla possível, atribuindo à família, à 

sociedade e ao poder público a incumbência de lhe garantir uma vida digna. 
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Salienta-se que “há vetor constitucional para a família, a sociedade e 

o Estado no sentido de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhe o direito à vida (art 230)” (ARAÚJO e NUNES Jr, 2018, p. 672).  

Este amparo legal constitucional deve ser visto como apoio ao 

efetivo exercício de todas as garantias legais asseguradas aos idosos, que 

devem ser respeitados em suas escolhas, livres e devidamente esclarecidas, 

pois quem envelhece continua sendo sujeito de direitos e de deveres na 

sociedade, já que continua sendo cidadão. 

No artigo 1º da Magna Carta constam como fundamentos da 

República Federativa do Brasil a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 

Neste sentido, quando considerada a população mais velha, “temos 

a presença das pessoas idosas enfrentando dificuldades para assegurar esses 

fundamentos constitucionais” (BARROS e RAUTH, 2016, p. 1557). 

Exercer a cidadania comporta múltiplos fatores, concretizados numa 

realidade na qual os direitos e os deveres são relacionados, em condições de 

igualdade. 

Sabe-se que muitos são os direitos dos idosos. No entanto, pelo fato 

de o Brasil ser um país ainda em desenvolvimento, com consideráveis déficits 

em educação, é questionável que toda a população mais idosa saiba destes 

direitos – principalmente se levarmos em conta que muitas pessoas idosas 

nem sequer sabem que podem e que devem exigir seus direitos, exatamente 

porque ao longo de toda sua vida foram vitimadas por uma educação precária. 

Muitas vezes a autonomia do idoso sofre tolhimento abusivo e 

arbitrário, levando-se a um questionamento judicial de suas decisões. Em 

situações como essa é que algumas pessoas idosas tomam conhecimento de 

que têm direitos garantidos em lei e que esses direitos foram violados.  

A autonomia pode ser definida como a capacidade de decisão, de 

comando, como a possibilidade de realizar algo por seus próprios meios. É a 

possibilidade de o idoso gerir sua vida, autodeterminar-se, em um exercício 

efetivo de sua dignidade. 

Por esta razão, entende-se que  
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a autonomia significa a liberdade e a capacidade de o indivíduo 
agir por conta própria, incluindo aspectos de comportamento, 
decisões e cursos de ação. Difere da independência, pois esta 
última é definida como a habilidade de executar funções 
relacionadas à vida diária (ANSAI e SERA, p. 189-200). 

 

A expressão autonomia está intrinsecamente relacionada à 

dignidade, já que ambas são “indiscutivelmente dois pilares de Estado 

Democrático de Direito” (WEBER, 2013, p. 11), afirmando-se ainda, neste 

mesmo sentido, que “a dignidade pode ser considerada como próprio limite do 

exercício da autonomia” (WEBER, 2013, p. 12). 

Todavia, a questão da dignidade ainda deixa muito a desejar, já que 

infinitas vezes muitos idosos deixam de lado a dignidade que lhes é inerente 

(PAPALÉO, 2016, p.12) ao serem vítimas da restrição de sua autonomia na 

prática de muitos de seus atos, o que acaba por impactar numa supressão de 

garantia de uma existência com dignidade durante toda a vida, conforme 

previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos4 (RAMOS, 2002, p. 

50).  

Afasta igualmente a concretização do que está disposto no artigo 3º 

da Magna Carta, onde estão previstos como objetivos fundamentais da pátria 

brasileira 

 

constituir uma sociedade livre e solidária e promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação, preceitos também 
recomendados pelo Plano de Ação Internacional para o 
Envelhecimento da Organização das Nações Unidas (BARROS 
e RAUTH, 2016, p. 1557). 

 

A autonomia dos idosos também pode ser percebida no que prevê a 

Constituição Federal, em seu artigo 14, §1º, inciso II, alínea b, que determina o 

direito de voto aos maiores de 70 anos, como garantia do efetivo exercício 

democrático, com o direito de participação ativa no processo eleitoral. 

Esta norma reflete o reconhecimento de que, pelo tempo vivido, na 

maioria das vezes a pessoa idosa vivenciou experiências e tem conhecimento 

                                                           
4

 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em 16 out. 
de 2018.  
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suficiente para bem escolher os candidatos em quem votar, exercendo sua 

autonomia. Ainda assim, o crescente número5 de idosos que têm exercido de 

forma efetiva o ato de votar e de participar ativamente no processo eleitoral é 

questão muito emblemática. 

Se considerarmos a difícil situação política que assola o país há 

anos, o desconhecimento por grande parcela de idosos sobre a importância de 

seu voto consciente a fim de que a realidade política seja melhorada e os 

frequentes preconceitos sofridos por aqueles que na faixa etária de exercício 

do voto como opção que se tornam corriqueiros motivos de piadas ao 

efetivarem esta escolha, por exemplo, passamos a refletir sobre a dimensão da 

autonomia do idoso constante nesta norma. 

Os artigos 203 e 204 da Magna Carta preveem a assistência social 

que visa amparar os idosos mais carentes - em difícil situação econômico-

financeira e com inúmeros problemas de sobrevivência digna. 

A regulamentação a este amparo se deu pela Lei Federal n.º 8.742, 

de 07 de dezembro de 1993, que estabelece o LOAS (Lei Orgânica da 

Assistência Social) que objetiva “uma política social destinada a atender às 

necessidades básicas dos indivíduos, traduzida em proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência, à pessoa portadora de deficiência e 

também à velhice” (BARROS e RAUTH, 2016, p. 1557) e visa amparar os 

idosos com 65 anos ou mais, considerados pobres na acepção do termo, ou 

seja, os que tiverem a renda do grupo familiar inferior a ¼ do salário mínimo, 

mediante o recebimento de um salário mínimo mensal. 

Trata-se de um benefício de prestação continuada da assistência 

social, provisório, também chamado de “amparo ao idoso”, “amparo a velhice”, 

“amparo à pessoa com deficiência” ou, como dissemos LOAS (FURLAN E 

SAVARIS, 2017, p. 199).  

A norma está distante de permitir a concretização da autonomia de 

quem ela visa proteger, pois pelo Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741, de 

                                                           
5
 BRASIL TEM 147,3 MILHÕES DE ELEITORES APTOS A VOTAR NAS ELEIÇÕES 2018. A 

matéria traz que “os eleitores acima de 70 anos, que também têm voto facultativo, são mais 
numerosos que há quatro anos.  Em 2018, 12.028.495 eleitores nessa idade podem exercer o 
direito de escolher seus representantes – um aumento de 11,12% em comparação às eleições 
de 2014, quando 10.824.810 eleitores idosos podiam votar”. Disponível em. 
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Agosto/brasil-tem-147-3-milhoes-de-eleitores-
aptos-a-votar-nas-eleicoes-2018. Acesso em 18 out. de 2018. 
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01 de outubro de 2003, artigo 1º) são considerados idosos todos os que têm 60 

anos ou mais. Está clara a impossibilidade de essas pessoas exercerem sua 

autonomia e buscarem ajuda quando estiverem em situação social periclitante, 

pois a lei que estabeleceu o LOAS lhes impõe idade igual ou superior a 65 

anos para que possam apelar a esta ajuda.  

O parágrafo oitavo do artigo 206 da Constituição Federal estabelece 

que é dever do Estado criar mecanismos para inibir a violência nas relações 

familiares, a fim de proteger o idoso em seu convívio familiar – visto que muitas 

vezes os atritos com os parentes mais próximos resultam em agressões físicas 

e psicológicas, que a legislação vigente prevê reprimir e que são passíveis de 

penalidades legais. 

Neste sentido, sabe-se que “inúmeros são os casos de abandono, 

roubo, espancamento, humilhação, cárcere privado, violência física e 

psicológica. As agressões ocorrem notadamente dentro de casa” (BIANCHINI, 

2017, p. 497).  

São inúmeras as situações nas quais o idoso não exerce sua 

autonomia nem denuncia quem o violenta diuturnamente porque depende de 

seus agressores, principalmente economicamente. Não se sente efetivamente 

amparado para agir contra esses agressores e, ao se omitir, acaba por violar 

sua dignidade, tentando garantir a própria sobrevivência sem aumentar os 

problemas que já vivencia. 

Complementando o que está na Constituição Federal e nas normas 

internacionais a que o Brasil aderiu, há outras leis para proteger as pessoas 

idosas. Seu caráter de proteção é ainda mais abrangente para quem é a parte 

vista como mais frágil nas relações. Citemos alguns exemplos do que prevê 

essa legislação infraconstitucional. 

O sistema jurídico brasileiro protege os idosos nos casos de 

alienação parental (Lei Federal n.º 12.318, de 26 de agosto de 2010), uma vez 

que “ainda que tais práticas sejam objeto de lei especial frente a crianças e 

adolescentes, flagrada a tentativa de construir injustificável rejeição a alguém 

com quem o idoso tinha alguma afinidade ou afeição, cabe a aplicação das 

mesmas sanções” (DIAS, 2015, p. 659), o que é muito comum quando o idoso 

vai morar com um filho e não com outro, por exemplo. 
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Todavia, motivado por histórias fantasiosas que supostamente 

desencadeiam desejos que nunca foram seus, ou simplesmente para evitar 

maiores problemas com os que lhes são próximos, o idoso deixa de fazer o que 

efetivamente gostaria, afastando-se de muitas pessoas que lhe são caras, por 

razões que não são o reflexo de suas escolhas autônomas ao serem vítimas de 

alienação parental.  

Lembremo-nos do Estatuto da Cidade (Lei Federal n.º 10.257, de 

julho de 2001, artigo 1º), que de forma sucinta estabelece normas de ordem 

pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 

do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental.  

Diante das normas trazidas pelo Estatuto surge uma questão: como 

fica a autonomia do idoso, já que sua acessibilidade nas ruas, por exemplo, 

muitas vezes dificulta ou até impossibilita que a pessoa idosa alcance os locais 

para os quais efetivamente gostaria de ir? 

Este questionamento 

 

conduz a refletir sobre quantos logradouros e prédios públicos 
estão devidamente adaptados para o usuário com deficiência e 
os idosos, que possuem essa condição, em que pese toda a 
normativa que lhe estabelece atendimento com prioridade e 
toda uma gama de benefícios (GUERRA, 2017, p. 60). 

 

Ainda no sentido de uma busca por uma proteção ampla e efetiva, a 

Política Nacional do Idoso (Lei Federal n.º 8.842, de 04 de janeiro de 1994) 

enquanto legislação infraconstitucional “foi um marco por seguir normativos 

nacionais e internacionais e ainda, por ser implementada de forma integrada e 

descentralizada por intermédio de estados, distrito federal e municípios” 

(BARROS e RAUTH, 2016, p. 1558).  

Considerando as leis em vigor – constitucionais ou 

infraconstitucionais - e a realidade vivida pelos idosos, surge a percepção de 

que talvez a legislação de proteção a esta crescente faixa populacional precise 

ser revista no que diz respeito à autonomia. 

Não à toa, 2018 foi eleito o Ano da Valorização e Defesa dos 

Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à Convenção Interamericana 

dos Direitos Humanos dos Idosos (Lei Federal n.º 13.646, de 09 de abril de 
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2018). O objetivo central desta eleição é a conscientização social de toda a 

problemática relacionada ao assunto, mostrando que são muitas as questões e 

colocando a necessidade de compreensão e de reflexão coletiva a esse 

respeito.  

Talvez o conjunto de regras que a sociedade conhece melhor, o 

Estatuto do Idoso tem grande abrangência quanto à proteção aos idosos. 

Estabelece explicitamente que  

 

visa regular os direitos assegurados às pessoas com 60 anos e 
mais de idade. Esta lei é muito abrangente, pois trata dos 
direitos fundamentais, medidas de proteção, políticas de 
atendimento, da fiscalização das entidades de atendimento, 
das infrações administrativas, acesso a justiça, da proteção 
judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais 
indisponíveis ou homogêneos e disposições gerais. É uma 
legislação mais ampla que a política nacional do idoso e segue 
as diretrizes do Plano de Ação Internacional para o 
Envelhecimento, resultado da II Assembleia Mundial do 
Envelhecimento, realizada em Madrid/2002 (BARROS e 
RAUTH, 2016, p. 1558). 

 

Embora objetivando a proteção aos idosos, a abrangência de 

algumas normas do Estatuto acaba por diminuir a autonomia deles, 

contradizendo o que o próprio documento dispõe.  

Exemplo disso é a gratuidade nos transportes públicos: há leis 

municipais que garantem a isenção de pagamento aos que tiverem 60 ou 65 

anos (Lei Federal n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003, artigo 39, §3º), 

dependendo de cada Município.  

Se este amparo existe, o ideal seria, por exemplo, que não coubesse 

aos Municípios determinarem se é o mais idoso ou o menos idoso que poderia 

deixar de pagar a passagem nos transportes públicos, mas que a regra valesse 

a todos a partir dos 60 anos.  

Por esta razão, “este dispositivo e o fato da gratuidade ter sido 

garantida a partir dos 60 anos, idade dos que são, legalmente considerados 

idosos, é alvo de críticas por boa parte de alguns doutrinadores que tratam do 

tema” (SILVA, 2017, p. 408).  

A pessoa idosa pode se casar, mas se tiver mais de 70 anos, a lei 

determina que seu casamento deva ter o regime de separação total de bens, 
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com a justificativa de que “quem pretende casar após completar 70 anos tem 

subtraída a plenitude de sua capacidade” (DIAS, 2015, p. 658).  

A lei inibe a autonomia da pessoa idosa quanto ao regime de seu 

casamento quando ela se casa a partir dos 70 anos porque se entende que 

atingir esta idade é sinônimo de perda de capacidade. 

Este entendimento é chancelado pela forma como o casamento de 

pessoas desta faixa etária é visto socialmente, ou seja, incontáveis vezes 

considera-se que é um despautério assumir oficialmente um relacionamento 

após determinada idade, o que se comprova pelas muitas vezes em que se 

ouviu isso, Brasil afora. 

Segundo Rosenvald e Farias (2017, p. 343), não há qualquer 

justificativa lógica para esta realidade. Além disso, indica que se presume que 

o idoso é completamente incapaz devido à sua senilidade – e isto afronta seus 

direitos e garantias constitucionais fundamentais e viola sua dignidade.  

Os exemplos citados nos levam a refletir sobre a legislação que visa 

proteger os idosos. Mesmo assim serão considerados como regras que 

nortearão os Magistrados em suas decisões sobre os casos que lhes couber 

apreciar. As leis serão aplicadas em cada caso concreto levado aos Tribunais e 

em cada caso haverá uma decisão com base no que determina a lei em vigor. 

É importante lembrar que, havendo a judicialização, caberá ao 

Ministério Público intervir quando uma pessoa com 60 anos ou mais for parte 

da ação - como requerente ou como requerida. Em casos assim o Ministério 

Público deverá atuar como fiscal para proteger quem, por ser frágil, muitas 

vezes desconhece a legislação que o ampara e os direitos que lhes são 

violados. 

Relevante salientar ainda que na presença de um idoso numa ação 

judicial, a lei assegura aos maiores de 60 anos que os processos a eles 

relacionados tenham tramitação e julgamento prioritários, bem como que estas 

ações possam ser interpostas no domicílio destas pessoas se esta for de sua 

vontade, já que “nada pode impedir que alguém, por ter mais de 60 anos, não 

tenha o direito de propor a ação no domicílio do réu” (DIAS, 2017, p. 657), 

como prova efetiva de respeito à sua autonomia. 

Feitas estas considerações iniciais, acreditamos oportuno esclarecer 

que no presente trabalho abordaremos alguns casos concretos que, levados à 
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apreciação do Poder Judiciário, acarretaram a prolação de algumas decisões 

judiciais em decorrência de situações que tiveram como objeto o 

questionamento da autonomia dos idosos em alguns negócios jurídicos por 

eles pretendidos, com base nas legislações a eles relacionadas, consideradas 

as especificidades de cada questão. 

Por esta razão, esclarecido o entendimento a respeito da autonomia 

e com uma visão geral sobre como a lei visa amparar os idosos, é importante 

compreender o que são negócios jurídicos - antes de entrarmos 

especificamente na questão da autonomia do idoso quanto a eles. Isso nos 

permitirá refletir a respeito de cada decisão judicial analisada, conforme 

exporemos no terceiro capítulo, após tratarmos do envelhecimento, no segundo 

capítulo. 

 

1.3 Autonomia e negócios jurídicos 

 

Todos os dias as pessoas fazem negócios mundo afora, em 

decorrência de atos que praticam em busca de seus objetivos. Mas é 

importante compreender que há atos que independem da conduta humana, 

como os fenômenos da natureza de chover e fazer sol, por exemplo. 

Os atos que dependem da ação humana implicam fatos jurídicos ou 

não jurídicos. 

A prática de atos que implicam fatos não jurídicos não nos interessa 

no presente estudo, mas a título de exemplo temos o fato de uma pessoa 

completar quinze anos. Isto acontece independentemente de qualquer pessoa 

ou de qualquer conduta - simplesmente acontece porque o tempo passa. 

Em contrapartida, há atos que implicam fatos jurídicos, cujas 

consequências poderão ser objeto de normas que os disciplinem e dos quais 

os negócios jurídicos são destaque. 

Tem-se que  

 

Toda norma jurídica, inclusive a de direito civil, pode ser 
descrita como a indicação de um evento ao qual liga uma 
consequência. O evento descrito como pressuposto é um fato 
jurídico. 
Se o fato jurídico é a conduta de um sujeito de direito, chama-
se ato jurídico. 



27 
 

Se o ato jurídico é praticado com a intenção de gerar a 
consequência prevista na norma jurídica (isto é, produzir certos 
efeitos), denomina-se negócio jurídico (COELHO, 2014, p. 
302).  

 

Assim, quando falamos em fato jurídico  

 

não nos referimos ao fato como algo anterior ou exterior ao 
Direito, e de que o Direito se origine, mas sim a um fato 
juridicamente qualificado, a um evento ao qual as normas 
jurídicas já atribuíram determinas consequências, 
configurando-o e tipificando-o objetivamente (REALE, 2016, p. 
200).  

 

O Código Civil  

 

não trata, preferencialmente, dos atos jurídicos, mas sim de 
uma espécie deles, os chamados negócios jurídicos, que são 
os atos jurídicos resultantes da declaração de vontade de duas 
ou mais pessoas para realização de determinado fim social. 
Exemplos de negócios jurídicos são os contratos que a todo 
instante são concluídos, nas mais diversas modalidades 
(REALE, 2016, p. 203-204). 

 

No presente trabalho analisaremos as decisões judiciais havidas 

quanto ao questionamento da autonomia dos idosos em decorrência de 

negócios jurídicos por eles pretendidos.  

Como já dissemos, não é raro o questionamento das vontades dos 

idosos - já que muitas vezes são considerados inaptos a decidir - em 

decorrência de sua idade elevada.  

Por esta razão, é importante compreender que para existir um 

negócio jurídico, a manifestação da vontade daqueles que o firmam é 

fundamental.  

Neste sentido, tem-se que  

 

negócio jurídico é aquela espécie de ato jurídico que, além de 
se originar de um ato de vontade, implica a declaração 
expressa de vontade, instauradora da relação entre dois ou 
mais sujeitos tendo em vista um objetivo protegido pelo 
ordenamento jurídico (REALE, 2016, p. 208-209). 
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A expressa declaração da vontade deve revelar a autonomia 

particular de quem firma o negócio jurídico - no caso, do idoso que visa realizá-

lo. 

Para isso, entende-se que esta autonomia é preservada no plano 

legislativo, por exemplo, nos estatutos que asseguram ampla proteção a 

setores sociais reconhecidamente como vulneráveis, como os idosos, pelo 

caráter irrenunciável de uma série de direitos considerados necessários ao 

equilíbrio do negócio firmado (SCHREIBER, 2018, p. 222).  

Para se celebrar um negócio jurídico, algumas particularidades 

devem ser observadas, já que, quando existentes, os negócios jurídicos devem 

ser válidos e eficazes.  

A existência de um negócio jurídico dependerá da identificação de 

seus elementos essenciais, a saber, “o sujeito, o objeto e a forma” 

(SCHREIBER, 2018, p. 223). Ou seja, quem celebra o negócio, o que este 

negócio busca e a forma como ele é celebrado. 

A legislação estabelece que para ser válido (Lei Federal n.º 10.406, 

de 01 de janeiro de 2002, artigo 104), o negócio jurídico deve ter agente capaz, 

objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não 

defesa em lei.  

Por esta razão,  

 

Será inválido o negócio jurídico celebrado por agente incapaz, 
sem a necessária assistência ou representação, ou o negócio 
jurídico que tenha objeto ilícito, como o acordo sobre a divisão 
do produto de um assalto ou, ainda, o chamado pacta corvina, 
contrato sobre herança de pessoa viva, vedado expressamente 
pelo nosso Código Civil em seu art. 426 (SCHREIBER, 2018, p. 
223). 

 

Cumpridos os requisitos de validade, é necessário ainda que o 

negócio jurídico seja eficaz, ou seja, que produza os efeitos por ele buscados. 

Assim,  

 
A ineficácia poderá decorrer da lei, no caso do testamento que 
não produz efeitos durante a vida do testador, por exemplo, ou 
da convenção entre as partes, que podem subordinar a eficácia 
do negócio a certos elementos acidentais, como o termo, a 
condição ou encargo, também chamados de modalidades do 
negócio jurídico (SCHREIBER, 2018, p. 228). 
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Entende-se por condição a cláusula que, derivando exclusivamente 

da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e 

incerto (Lei Federal n.º 10.406, de 01 de janeiro de 2002, artigo 121). 

Exemplo disso é “o comprador de um imóvel que se obriga a pagar 

pelo bem certo preço se e quando restar comprovada a regularidade da 

construção ali erigida junto à prefeitura da cidade” (SCHREIBER, 2018, p. 229). 

O termo é uma cláusula inserida no negócio jurídico com evento 

futuro e certo, o que “pode não ser apenas uma data, mas qualquer evento 

futuro cuja ocorrência seja indubitável: a morte de determinada pessoa, por 

exemplo” (SCHREIBER, 2018, p. 232). 

Segundo Schreiber (2018, p. 234-235), o encargo é o ônus 

assumido pelo beneficiário de uma liberalidade, como, por exemplo, a 

construção de um túmulo ou a celebração de missas àquele que faz um 

testamento.  

Ainda que com o cumprimento de todas estas formalidades, os 

negócios jurídicos podem ser viciados, ou seja, podem ser permeados de 

“defeitos que maculam a declaração de vontade do agente, deflagrando a 

anulabilidade do negócio” (SCHREIBER, 2018, p. 243), podendo torná-los 

nulos, anuláveis ou ainda, inexistentes. 

São defeitos do negócio jurídico o erro, o dolo, a coação, a lesão, o 

estado de perigo e a fraude contra credores (Lei Federal n.º 10.406, de 01 de 

janeiro de 2002. Capítulo IV).  

O erro decorre de uma falsa percepção da realidade, “tornando 

anulável o negócio jurídico celebrado” (SCHREIBER, 2018, p. 244). 

O dolo é um erro provocado, “que só provoca a anulabilidade do 

negócio jurídico quando tenha influenciado de modo relevante a sua 

celebração” (SCHREIBER, 2018, p. 253). 

A coação é o ato de constranger alguém a celebrar um negócio 

jurídico, e que para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao 

paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua 

família, ou aos seus bens (Lei Federal n.º 10.406, de 01 de janeiro de 2002, 

artigo 151). 
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A lesão ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou 

por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao 

valor da prestação oposta (Lei Federal n.º 10.406, de 01 de janeiro de 2002, 

artigo 157). 

O estado de perigo ocorre quando alguém, premido da necessidade 

de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra 

parte, assume obrigação excessivamente onerosa (Lei Federal n.º 10.406, de 

01 de janeiro de 2002, artigo 156). 

A fraude contra credores ocorre quando “o devedor insolvente, ou na 

iminência de se tornar insolvente, celebra negócios jurídicos que desfalcam seu 

patrimônio em detrimento da garantia que tal patrimônio representa para os 

credores” (SCHREIBER, 2018, p. 264). 

Os defeitos nos negócios jurídicos podem torná-los nulos, anuláveis 

ou ainda, inexistentes. 

São nulos os negócios jurídicos que “carecem de validade formal ou 

vigência, por padecerem de um vício insanável que os compromete 

irremediavelmente, dada a preterição ou a violação de exigência que a lei 

declara essenciais” (SCHREIBER, 2018, p. 253). 

Por anuláveis tem-se que são os negócios jurídicos  

 

que se constituem com desobediência a certos requisitos legais 
que não atingem a substância do ato, mas sim a sua eficácia, 
tornando-os inaptos a produzir os efeitos que normalmente lhes 
deveriam corresponder. Daí dizer-se, com terminologia a ser 
empregada com o devido critério, que os atos nulos são 
eivados de nulidade absoluta, enquanto os anuláveis padecem 
de nulidade relativa (REALE, 2016, p. 207).  

 

Por ato jurídico inexistente, tem-se que “carece de algum elemento 

constitutivo, permanecendo juridicamente embrionário, ainda em formação, 

devendo ser declarada sua não-significação jurídica, se alguém o invocar como 

base de uma pretensão” (REALE, 2016, p. 207-208).  

Exemplo disso é alguém querer realizar o divórcio de um casamento 

ocorrido apenas na igreja e não registrado em cartório, já que o ato do 

casamento sem registro em cartório é nulo perante a lei brasileira (REALE, 

2016, p. 208). 
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Visto isso, voltemos à realidade por nós tratada: todos os dias 

muitos negócios jurídicos firmados por idosos são questionados judicialmente. 

Quem tem 60 anos ou mais é levado ao Poder Judiciário para que comprove 

sua vontade, externada quando os pretendeu. 

Nestas situações o que se questiona, efetivamente, é a capacidade 

do idoso para firmar o que deseja, a fim de que se comprove (ou não) a 

validade do negócio jurídico por ele desejado. 

Por esta razão, nos limitaremos a abordar como a lei entende a 

autonomia - mais especificamente para saber o que a legislação vigente prevê 

sobre a autonomia de quem envelhece. 

É importante saber se a legislação estabelece a autonomia total, 

parcial ou absolutamente restrita, bem como se há alguma especificidade para 

esclarecer isto.  

Ao final, após uma compreensão sobre o envelhecimento, conforme 

abordaremos no segundo capítulo, buscaremos refletir sobre as decisões 

judiciais a serem apresentadas, de maneira a analisá-las do ponto de vista 

jurídico e gerontológico. 

 

1.4 Autonomia, amparo legislativo e negócios jurídicos 

 

Como dito, a autonomia do idoso é o ponto central de inúmeras 

ações levadas à apreciação do Poder Judiciário, nas quais há uma interpelação 

judicial para quem tem 60 anos ou mais comprovar estar apto a concretizar 

seus desejos e a efetivar negócios jurídicos pretendidos.  

As interpelações judiciais decorrem de situações em que a aptidão 

do idoso é questionada. Ou seja: situações nas quais o idoso, interpelado 

judicialmente, deverá afirmar sua autonomia para realizar o negócio jurídico 

que pretende. 

Comprovada ou não a capacidade do idoso que firma o negócio 

jurídico, este negócio será considerado válido ou não, pois a capacidade do 

agente é condição de validade do negócio jurídico firmado - razão pela qual é 

importante compreender o que é capacidade. 
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A capacidade decorre do nascimento com vida. Ou seja, a 

personalidade jurídica nasce com o ser humano, que passará a ter direitos e 

obrigações. É subdividida em capacidade de fato e capacidade de direito. 

No sistema jurídico brasileiro há a garantia de que “toda pessoa é 

capaz de direitos e deveres na ordem civil” (Lei Federal n.º 10.406, de 01 de 

janeiro de 2002, artigo 1º), desde a concepção, considerando que o 

ordenamento salvaguarda os direitos do nascituro até a finitude daquele que 

nasce com vida, amparando a personalidade jurídica até o último dia de 

existência, como garantia da denominada capacidade de direito.  

A capacidade de direito está intrinsecamente relacionada à 

capacidade de fato, já que a lei garante a cada um a aptidão para o exercício 

dos atos da vida civil a serem realizados pessoalmente, como forma de 

exercício amplo e irrestrito da própria autonomia. 

Em algumas situações a capacidade de fato não pode ser exercida 

pessoalmente porque a pessoa sofre impedimentos que a restringe para a 

prática dos atos da vida civil, de forma a limitar, total ou parcialmente, o 

exercício de sua autonomia.  

Tem-se que  

 

ser capaz significa reunir condições de discernimento e 
autodeterminação, ou seja, apresentar possibilidades físicas e 
psíquicas de compreender as consequências de seus atos, 
distinguindo o lícito do ilícito, e dirigir sua atuação de acordo 
com seus interesses (EHRHARDT Jr., 2017, p. 208).  

 

No ordenamento jurídico, a capacidade é uma regra geral, já que  

 

a incapacidade é algo excepcional, que depende de prévia 
previsão legal (rol taxativo). Desse modo, na ausência de lei 
que limite ou até mesmo suprima a capacidade de exercício, 
todo ser humano é apto a praticar, por si mesmo, qualquer 
negócio jurídico, dentro dos limites do ordenamento 
(EHRHARDT Jr., 2017, p. 210).  
 

Existindo impedimentos de fato, faz-se presente a incapacidade para 

o exercício de direitos, surgindo então os absoluta ou relativamente incapazes. 

São absolutamente incapazes os menores de 16 (dezesseis) anos, e 

são relativamente incapazes os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 
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(dezoito) anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, os que por causa 

transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos (Lei 

Federal n.º 10.406, de 01 de janeiro de 2002, artigos 3º e 4º). 

Os absolutamente incapazes são representados na manifestação de 

suas vontades, enquanto os relativamente incapazes são assistidos. Ambos os 

auxílios visam evitar a anulabilidade dos negócios jurídicos por eles firmados. 

Por conta de o presente trabalho ter como objeto as pessoas com 60 

anos ou mais, não focalizaremos os absolutamente incapazes, os menores de 

16 anos, mas buscaremos trazer à reflexão a capacidade daqueles a quem lei 

considera como relativamente incapazes dentro da mencionada faixa etária. 

A capacidade é um instituto que sofreu importantes alterações com a 

vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n.º 13.146, de 06 

de julho de 2015), também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão – LBI. 

A incapacidade era indiscriminadamente atribuída às pessoas com 

deficiência, o que também ocorria com os idosos. Todavia, em muitos casos a 

idade avançada ainda hoje é vista como fator incapacitante a toda e qualquer 

prática de atos por si. 

Tem-se que  

 

A experiência quotidiana nos permite afirmar que ainda existe 
uma concepção arraigada no inconsciente da população em 
geral, que costuma rotular pessoas maiores de 60 anos, 
equiparando-as a incapazes, pelo simples fato de terem uma 
idade mais avançada (EHRHARDT Jr., 2017, p. 212). 

 

É importante esclarecer o que define a pessoa com deficiência. 

Segundo Araújo (2011), é a dificuldade de se integrar na sociedade, ou seja, o 

grau de dificuldade para a inclusão social é que definirá quem é ou não pessoa 

com deficiência, razão pela qual não se pode falar em uma relação fechada e 

imutável entre deficiência e incapacidade.  

Desta forma, não se pode considerar incapaz o idoso, apenas e tão 

somente porque ele viveu mais, já que  

 

após o atingimento da maioridade civil, não é possível se 
considerar apenas o fator idade, ou o seu incremento, para a 
imputação da incapacidade de exercício a quem quer que seja. 
A idade avançada não é sinônimo de deficiência e nem mesmo 
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a constatação da existência de eventual deficiência teria o 
condão de afetar a plena capacidade civil da pessoa 
(EHRHARDT Jr., 2017, p. 216). 

 

Diante disso, entendemos que ser idoso não significa ser incapaz e 

nem deficiente, o que implica em dizer que a autonomia de quem viveu mais 

deve ser considerada da maneira mais ampla e irrestrita possível. 

Por esta razão, “manter a autonomia e independência durante o 

envelhecimento torna-se meta fundamental para indivíduos e governantes” 

(ANSAI e SERA, 16 (5), p. 189-200). 

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência visou-se 

“adequar o ordenamento jurídico interno às Diretrizes e aos Princípios da 

Convenção da Organização das Nações Unidas Sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu protocolo facultativo”6. 

Esta adequação veio no sentido de garantir a todas as pessoas, 

independentemente de sua idade ou de sua deficiência, uma participação 

social ampla, ou seja, uma garantia de autonomia sem restrições ou ressalvas 

junto à sociedade. 

Isto implica dizer que a todas as pessoas está salvaguardado poder  

 

exercer todos os atos da vida civil, inclusive casar-se e 
constituir união estável, exercer o direito de decidir sobre o 
número de filhos, de ter acesso a informações adequadas 
sobre reprodução e planejamento familiar, de exercer o direito 
à guarda, à tutela, à curatela e à adoção e de testemunhar, 
dentre outros7. 

 

Estas garantias significam “a conquista do direito humano 

fundamental de ser ‘moralmente livre’, de fazer valer a sua vontade interior, que 

é um componente ligado à própria dignidade das pessoas”8.  

Em sintonia com estas inovações, a LBI trouxe um novo modo de 

proteger idosos - em casos frequentes em que são considerados incapacitados 

                                                           
6

 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; GONZAGA, Eugênia Augusta. Pessoas com 
Deficiência e seu direito fundamental à capacidade civil. In: Ministério Público, Sociedade e a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em 
https://escola.mpu.mp.br/.../e.../ministerio-publico-sociedade-e...lei-brasileira-de-inclusao. 
Acesso em 15 out. 2018, p. 86. 
7
 Ibid. p. 87.  

8
 Ibid. p. 89. 
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de tomar decisões apenas e tão somente porque assim são vistos e julgados: 

como alguém que viveu demais para saber o que faz ou o que quer. 

Até a entrada em vigor do referido normativo legal as pessoas 

idosas eram comumente acionadas judicialmente e nelas figuravam em 

condição de interditandos. 

Havia muitas ações de interdição em vários Tribunais do país, para 

que a incapacidade do idoso fosse declarada judicialmente e assim ele fosse 

considerado oficialmente incapaz de decidir pela prática de seus atos. 

O advento da LBI trouxe importantes inovações alterando o sentido 

desta realidade. 

É importante ressaltar que com o advento do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, também conhecido como Lei Brasileira de Inclusão (LBI), tem-

se que 

 

embora o novo CPC ainda faça alusão à “interdição”, alguns 
autores se filiam ao entendimento que essa expressão deveria 
ser abandonada, haja vista a existência de um estatuto todo 
voltado especificamente para a pessoa com deficiência e que 
teve o especial cuidado de abolir aquela expressão (.....) 
Procurou-se, portanto, evitar os termos “incapacidade” e 
interdição”, que geravam estigma desnecessário às pessoas 
com deficiência mental ou intelectual, pois toda pessoa é capaz 
e suscetível de direitos, podendo ser suprida sua incapacidade 
intelectual de fato por meio da curatela. A interdição, como 
medida de proibição do exercício de direitos, não se mostra 
consentânea com a atual tendência de modernização das 
normas, que vem buscando a inclusão de todas essas pessoas 

e a busca da autonomia da vontade por elas. 9. 
 

Desta forma, com o estabelecimento pela LBI de que a incapacidade 

é medida extrema e de que a capacidade é a regra geral, a interdição passou a 

ser uma exceção dentro do ordenamento jurídico vigente. 

Entende-se que “a LBI não extinguiu o instituto da incapacidade, que 

continua a existir, porém, em situações excepcionais e em consonância com os 

princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade” (LEITE, RIBEIRO e 

COSTA Filho, 2016, p. 372).  

                                                           
9

 MAIO, Iadya Gama. O Instituto da Curatela. Disponível em 
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/o-instituto-da-curatela/. Acesso em 10 jul. 2018. 
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Esta conceituação é muito semelhante ao que dispõe a Convenção 

Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

as Pessoas Portadoras de Deficiência da Organização dos Estados 

Americanos, datada de 1999 e da qual o Brasil é signatário desde então. 

Por esta razão, entende-se que “o procedimento de interdição ou 

curatela não foi extinto. Ele subsiste, ainda que sob uma nova roupagem, 

limitando-se aos atos de conteúdo econômico ou patrimonial” (TAMAOKI e 

MENDES, 2007, p. 137).  

Assim, a ação da curatela é um procedimento legal que visa 

proteger os idosos para o efetivo exercício de seus direitos relacionados a 

conteúdo econômico ou patrimonial, daqueles com dificuldades de fazê-lo por 

si, com procedimento previsto no Código de Processo Civil (Lei Federal n.º 

13.105, de 16 de março de 2015, artigos 747 a 763). 

Quando sujeitos à curatela, os idosos deverão receber todo o apoio 

necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, 

sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse 

convívio (Lei Federal n.º 10.406, de 01 de janeiro de 2002, artigo 1777). 

Ao se pensar em curatela, comumente se pensa em 

comprometimento cognitivo do idoso que se pretende curatelar. Por isso, é 

importante lembrar que  

 

a velhice pode acarretar diversos males, transtornos, mas isso 
não significa que necessariamente estes assumem caráter 
psicológico, levando o idoso a um estado de involução senil, 
em desenvolvimento capaz de torná-lo suscetível de reclamar 
intervenção judicial. A idade provecta, por si só, não constitui 
razão de incapacidade, porque não existe uma ligação 
imperiosa, obrigatória entre o avanço da idade e a perda da 
capacidade cognitiva (SILVA, 2017, p. 233).  

 

Tem-se que “a cognição é uma dimensão importantíssima para a 

manutenção da autonomia e independência do idoso”, razão pela qual “a 

realização da avaliação cognitiva, no público idoso, objetiva principalmente 

diferir o processo de envelhecimento normal do patológico” (VIANA e 

PAVARINI, 17(3), p. 219-232).  
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Assim, a curatela é um encargo legal decorrente da tramitação de 

uma ação judicial, em que se nomeia um curador para promover e proteger os 

direitos do idoso que será curatelado. 

Podem pleitear a curatela os legitimados previstos no rol disposto no 

Código de Processo Civil, no artigo 747, a saber: o cônjuge ou o companheiro, 

os parentes ou tutores, o representante da entidade onde o interditando estiver 

abrigado e o Ministério Público, sendo que o Ministério Público atuará sempre 

de maneira subsidiária, quando não existir a possibilidade de que qualquer 

outro legitimado promova a ação. 

É importante lembrar que o próprio idoso, ciente de suas limitações, 

também pode pedir judicialmente a designação de um curador para a prática 

de atos que se julga inapto a exercer. 

Exemplo disso é o caso em que o idoso esteja sem movimentos 

físicos que lhe permitam dirigir-se a um cartório para a venda de uma casa de 

sua propriedade. Estando com a cognição preservada, sendo de sua vontade a 

venda deste imóvel e inexistindo qualquer outra restrição legal, em exercício 

efetivo de sua autonomia, ele poderá realizar a venda por intermédio de seu 

curador. Esta situação denota a chamada  

 

curatela administrativa especial, dispensando os requisitos 
mentais da falta de discernimento e a impossibilidade de 
expressão da vontade. Não é curatela decorrente de interdição, 
não priva o doente e o idoso, por exemplo, totalmente dos seus 
atos da vida civil. Neste caso, bastará que o doente que se 
considera incapaz, não por limitação mental, requeira 
nomeação de um curador (SILVA, 2017, p. 232).  

  

Para a interposição da ação, a pedido do próprio interessado, ou por 

parte de algum dos legitimados a fazê-lo, há um rito processual a ser seguido. 

Na ação de curatela, a petição deverá ser instruída com todos os 

documentos que comprovem o que se busca, em especial o grau de 

comprometimento de cognição do idoso que se pretende curatelar, e, 

consequentemente, de sua autonomia.  

A autonomia está ligada a questões de saúde, física ou neurológica, 

razão pela qual um parecer técnico é um documento de grande valia a 

comprovar o que se alega. 



38 
 

O profissional a analisar o grau de comprometimento do idoso é 

quem detém conhecimento técnico suficientemente hábil para descrever o tipo 

e o grau de comprometimento de quem se pretende curatelar, de forma a que 

um especialista ateste sua autonomia. 

É necessário lembrar que, pelas alterações legislativas trazidas pela 

LBI, é muito importante que uma equipe multidisciplinar apure esse 

comprometimento, considerando-se que o 

 

laudo multiprofissional extrapola a perspectiva única da 
medicina e incorpora uma perspectiva social da deficiência, a 
partir de diagnósticos trazidos por outras ciências, por exemplo, 
a assistência social, a psicologia, a arquitetura e a engenharia. 
Assim, a partir deste laudo é possível certificar os limites e 
parâmetros naquela intervenção temporária, mas necessária 
naquele momento, para garantir a proteção à pessoa (LEITE, 
RIBEIRO e COSTA Filho, 2016, p. 371).  

 

A ação tramitará em fórum localizado na circunscrição da residência 

do idoso (Lei Federal n.º 13.105, de 16 de março de 2015, artigo 53, inciso III, 

alínea e) e terá prioridade de tramitação, de acordo com o disposto no Estatuto 

do Idoso (Lei Federal n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003, artigo 71).  

A ação de curatela deve ser julgada pelo Juiz da Vara de Família, e 

a petição inicial deve esclarecer quando se iniciaram os fatos que levam ao 

pedido de curatela, a fim de se evidenciar os impactos jurídicos das decisões, 

como a validade da venda de um bem imóvel realizada pelo idoso, por 

exemplo, quando sua cognição na prática do ato for considerada reduzida ou 

ausente. 

Interposta a ação, o Juiz que for competente para julgá-la, designará 

dia e hora para entrevistar o idoso, a fim de que no exercício de sua livre 

apreciação sobre o que lhe é apresentado, formule sua convicção pessoal.  

Importa lembrar que na distribuição da ação, havendo urgência 

comprovada, ou, realizada a entrevista e existindo circunstância que assim 

justifique, poderá ser nomeado um curador provisório - que atuará dentro de 

limites impostos judicialmente, e que também receberá a ordem para que 

preste contas de seus atos, se houver entendimento judicial neste sentido. 
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No tocante à prestação de contas, também importa lembrar que, se 

o curador provisório é o cônjuge do idoso (casado/a pelo regime da comunhão 

universal de bens), o ato será dispensado, a menos que o Juiz assim o exija. 

Por esta razão, ao designar a entrevista, o Juiz da causa perguntará 

ao idoso sobre seus valores, sobre fatos do cotidiano – como, por exemplo, dia 

da semana, horário e ano corrente, suas crenças e suas convicções - suas 

relações sociais e familiares, entre outras formulações que considerar 

relevantes para a avaliação do grau de comprometimento cognitivo.  

Não sendo possível entrevistar o idoso em dia, hora e local 

designado, o Magistrado da causa deverá ir até onde está o idoso, a fim de que 

possa com mais clareza julgar o caso que lhe compete. 

Realizada a entrevista, abre-se o prazo de 15 dias para o idoso se 

manifestar sobre os fatos contra ele alegados e relacionados à sua capacidade, 

impugnando-os se considerar pertinente. 

Decorrido este prazo, com ou sem impugnação, há a designação de 

perícia, para que um especialista na incapacidade alegada dê seu parecer em 

laudo pericial, muitas vezes elaborado por uma equipe multiprofissional. 

Este laudo poderá ser dispensado nos casos em que o 

comprometimento cognitivo “seja evidente e haja prova inequívoca” (SÁ, 2016, 

p. 686) como, por exemplo, numa situação em que o idoso esteja há anos em 

estado de saúde considerado como vegetativo permanente e isto possa ser 

provado por meio de seu prontuário médico e depoimentos testemunhais. 

Oportuno esclarecer que  

 

o estado vegetativo permanente é uma situação de ausência 
de consciência de si e do ambiente circundante, com ciclos de 
sono-vigília e preservação completa ou parcial das funções 
hipotalâmicas e do tronco cerebral. (THE MULTI-SOCIETY 
TASK FORCE ON PVS. Medical aspects of the persistente 
vegetative state (first of two parts). The New England Journal of 
Medicine (1994), vol. 330, n.21, p. 1499-1508 e THE MULTI-
SOCIETY TASK FORCE ON PVS. Medical aspects of the 
persistente vegetative state (second of two parts). The New 
England Journal of Medicine (1994), vol. 330, n. 22, p. 1572-
1579, apud DADALTO, 2018. p. 53).  
 

Assim, o laudo pericial é a prova técnica do comprometimento 

cognitivo. É o documento com base no qual o Juiz delimitará os atos da vida 
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civil a serem praticados pelo próprio idoso, de maneira ampla ou restrita, ou 

afastará totalmente esta possibilidade. 

Por esta razão, “é imprescindível que o exame médico resulte em 

laudo pericial fundamentado, no qual deverão ser examinadas todas as 

circunstâncias relacionadas à existência da patologia, bem como a sua 

extensão e limites”.10 

Elaborado e apresentado o laudo pericial ao Juiz, este tomará sua 

decisão a respeito dos fatos, com a “nomeação de curador, o prazo e os limites 

da curatela, de acordo com o estado, o desenvolvimento mental, (...) as 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências” do idoso em questão 

(SÁ, 2016, p. 688).  

Quanto à nomeação do curador, a LBI introduziu uma importante 

inovação, a da curatela compartilhada, na qual pode haver mais de um curador 

nomeado em favor da pessoa curatelada. 

Desta forma, no caso de uma curatela compartilhada, o idoso poderá 

 

contar com mais de um curador para as incumbências 
específicas, o que dispensa o procedimento de substituição de 
curador que, antes do Estatuto em questão, só concedia 
poderes a um único curador, devendo ser previamente 
autorizado pelo magistrado que um novo sujeito, nomeado 
curador, passasse a ocupar o lugar daquele que deixou de 
melhor atender aos cuidados e aos interesses do curatelado 
(TAMAOKI e MENDES, 2007, p. 136).  

 

Na sentença que decide sobre a curatela, a delimitação do 

comprometimento cognitivo reflete a afirmação de que a curatela é “medida 

grave e excepcional, somente justificável nas hipóteses em que se faça 

comprovadamente necessária e, ainda assim, na medida exata e nos limites do 

que for aferido”, preservando a máxima autonomia possível ao idoso. 

(TAMAOKI e MENDES, 2007, p. 136). 

Mesmo que o idoso esteja totalmente comprometido para praticar 

atos da vida civil, com as delimitações estabelecidas em sentença, seu curador 

deve possibilitar-lhe a reabilitação, já que é “dever do curador promover o 

                                                           
10

STJ. REsp: 1685826 BA 2017/0127295-3. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Data de 
Julgamento: 19/09/2017. T3 - TERCEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 26/09/2017. p. 01. 
Íntegra da decisão inserida no presente trabalho como Anexo (Anexo 01).  
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tratamento adequado ao curatelado, regra essa que vem reforçada no 

CPC/2015, destacando-se o objetivo do tratamento que é a conquista da 

autonomia (art. 758)” (SÁ, 2016, p. 689). 

Desta feita, a decisão a respeito do processo de curatela será 

registrada em sentença, proferida pelo Juiz conhecedor da causa, a qual deve 

ser pública e notória para que haja ciência a seu respeito e dos limites dos atos 

a serem praticados pelo(s) curador(es). 

A sentença  

 

será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente 
disponibilizada na rede mundial de computadores, no sítio do 
respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, onde ficará por seis meses, além da 
divulgação na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial, por 
três vezes, com intervalo de dez dias. Do edital constarão o 
nome do interdito e do curador, a causa e o termo da 
interdição, assim como os limites da curatela que poderá ser 
total ou parcial. Neste último caso, serão indicados os atos que 
poderão ser praticados autonomamente pelo interdito (SÁ, 
2016, p. 689). 

 

Se for declarado o comprometimento cognitivo parcial do idoso, 

aquele que é nomeado seu curador prestará contas de seus atos sempre que 

for intimado a fazê-lo. Isso decorre da possibilidade de reversão do quadro em 

saúde apresentado pelo idoso no momento em que o Juiz proferiu a sentença.  

Desta forma, determinada a curatela e definido(s) o(s) curador(es), 

“encerrado o procedimento e imposta a curatela, poderá haver seu 

levantamento quando cessar a causa que a determinou” (SÁ, 2016, p. 689). A 

curatela poderá ser suspensa a requerimento do idoso, do curador ou do 

Ministério Público, e o requerimento será anexado aos autos que a 

determinaram. 

Realizado este pedido de levantamento da curatela, dependendo do 

caso será necessário um novo parecer médico ou multiprofissional, para que 

novo laudo pericial estabeleça o motivo do fim da curatela. 

O Juiz da causa inicial designará então nova audiência com a 

apresentação do novo laudo. É a chamada audiência de instrução e 

julgamento, na qual “ao acolher o pedido, o juiz ordenará o levantamento da 

interdição e a sentença será publicada nas mesmas condições da sentença 
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que impôs a medida” (SÁ, 2016, p. 689-690). Este levantamento poderá ser 

parcial, nos limites em que a reversibilidade ficar comprovada. 

Com o advento da LBI, tem-se que a curatela se tornou um instituto 

 

absolutamente provisório e excepcional, reservado aos casos 
de impossibilidade de expressão de vontade. Além disso, a 
curatela a ser adotada quando necessário, diz respeito a ‘atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial’, 
não alcançando mais, como antes, o direito ao trabalho, ao 
matrimônio, ao voto, entre outros11. 

 

Com o advento da LBI, segundo Tamaoki e Mendes (2007, p. 137), 

os procedimentos de interdição já existentes, estejam eles findos ou em curso, 

passam a considerar a pessoa legalmente capaz, o que implica dizer que  

 

se inexistir a possibilidade de conversão do procedimento de 
interdição em tomada de decisão apoiada, a interdição poderá 
seguir seus trâmites, desde que observados os limites que 
apontam o Estatuto, em especial, a curatela, que passa a 
conceder ao curador apenas a incumbência de auxiliar a 
pessoa com deficiência na prática de atos de conteúdo 
negocial ou patrimonial (TAMAOKI e MENDES, 2007, p. 137). 

 

 Tem-se que a decisão apoiada (Lei Federal n.º 13.146, de 06 de julho de 

2015, artigo 84, §2º)  

 

se trata de uma salvaguarda para que aquela pessoa, em 
situação pontual, principalmente em casos que necessite 
contratar, negociar ou transigir com terceiros, sejam pessoas 
físicas ou jurídicas, ou seja, tomar uma decisão importante em 
que sua situação de hipossuficiência possa interferir 
negativamente naquele ajuste não seja prejudicada. Para isso, 
pode ela dispor e indicar duas pessoas de sua confiança para 
orientá-la e acompanhá-la na realização de atos da vida civil, 
fornecendo esses auxiliares, com os quais ela mantém vínculos 
afetivos ou profissionais, os elementos e as informações 
necessários para que possa exercer sua capacidade. Esses 
auxiliares ou acompanhantes na tomada de decisão deverão 
assumir compromisso formal perante a justiça e prestar contas 
(LEITE, RIBEIRO e COSTA Filho, 2016, p. 371-372).  
 

                                                           
11

 FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; GONZAGA, Eugênia Augusta. Pessoas com 
Deficiência e seu direito fundamental à capacidade civil. In: Ministério Público, Sociedade e a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em 
https://escola.mpu.mp.br/.../e.../ministerio-publico-sociedade-e...lei-brasileira-de-inclusao. p. 
104. Acesso em 15 out. 2018.  
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Portanto, com o advento da LBI, a curatela passou a ser uma 

excepcionalidade. Já a decisão apoiada se tornou uma regra, a amparar quem 

queira exercer sua capacidade. Mesmo com alguma deficiência, sua 

capacidade é considerada ampla e irrestrita a partir da referida legislação. 

Todavia,  

 

o que vem ocorrendo na prática é a extensão da curatela a 
qualquer caso de ‘discernimento reduzido’ e não a sua 
aplicação como medida excepcional, apenas a pessoas com 
impossibilidade de manifestação de vontade12.  

 

A tomada de decisão apoiada é preconizada como garantia de 

autonomia ampla, já que aquele que dela busca se utilizar será o autor de seus 

próprios atos, conforme o entendimento trazido pela LBI, de que toda pessoa é, 

por si, capaz e consequentemente, autônoma. 

Sua previsibilidade e seu procedimento estão dispostos no Código 

de Processo Civil, sendo imperiosa a intervenção do Ministério Público, bem 

como a presença de uma equipe multidisciplinar – segundo LEITE, RIBEIRO, e 

COSTA Fo. (2016, p. 100), no mesmo sentido do que se entende a respeito da 

curatela.  

Assim como a curatela, a tomada de decisão apoiada, homologada 

judicialmente, será registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais, a fim de 

que terceiros interessados em negociar com pessoas com esta peculiaridade 

tenham ciência, fácil e antecipadamente, sobre os atos para os quais se faz 

necessária ou dispensada a presença dos apoiadores13.  

A abordagem trazida pela legislação, principalmente com o advento 

da LBI, demonstra que conforme o amparo legislativo vigente, a autonomia de 

toda e qualquer pessoa deve ser sempre ampla e irrestrita, independentemente 

da idade que ela tenha, como no caso de nosso estudo. 

Todavia, ainda é comum nos depararmos com inúmeras situações 

diárias nas quais - independentemente do cumprimento de qualquer das 

                                                           
12

FIGUEIREDO, Ana Cláudia Mendes de; GONZAGA, Eugênia Augusta. Pessoas com 
Deficiência e seu direito fundamental à capacidade civil. In: Ministério Público, Sociedade e a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em 
https://escola.mpu.mp.br/.../e.../ministerio-publico-sociedade-e...lei-brasileira-de-inclusao. p. 95-
96. Acesso em 15 out. 2018.  
13

 Ibid. p. 101. 
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disposições legais vigentes - os idosos serem vistos como pessoas com a 

cognição e a autonomia comprometida, na medida em que buscam pela 

efetivação de suas escolhas ao tentarem firmar um negócio jurídico, como um 

casamento, uma união estável, a venda, compra e doação de bens, dentre 

outros.  

Estas situações acabam por abarrotar os Tribunais, país afora, 

exatamente para que sejam chanceladas judicialmente, ou não, as escolhas 

feitas por inúmeros idosos. 

Talvez a razão de tantas demandas judiciais seja a dificuldade - de 

quem aciona judicialmente algum idoso, de quem interpreta a lei ou de quem a 

aplica - em compreender o que determina a legislação. Quiçá ainda a 

interposição de tantas ações decorra de um conhecimento diminuto sobre o 

envelhecimento, sobre esta etapa da vida humana que traz consigo 

peculiaridades ímpares. 

Conforme abordaremos no terceiro capítulo deste trabalho, muitas 

são as pessoas que, por serem idosas, são interpeladas judicialmente ao 

pretenderem firmar negócios jurídicos - como casar ou viver uma união estável, 

realizar uma doação, comprar ou vender um bem, por exemplo. 

Em muitos casos, o desejo de realizar tais negócios não é visto 

como uma vontade pura e simples do idoso. Por esta mesma razão, os 

negócios jurídicos por eles pretendidos são questionados e judicializados, 

como alguns exemplos abordados neste trabalho. 

Desta forma, consideradas a autonomia e a legislação (que nos 

permite afirmar que a autonomia deva sempre ser vista com a maior amplitude 

e maior abrangência possíveis), é pertinente abordar o envelhecimento. 

Com tantas particularidades, essa etapa da vida precisa ser 

minimamente compreendida, para verificarmos se o amparo legislativo 

assegura, de forma efetiva, a proteção necessária - já que esta proteção 

repercutirá nas decisões judiciais, de acordo com o que analisaremos no 

terceiro capítulo e refletirá ou não a justiça em cada uma delas. 
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2. ENVELHECIMENTO 

 

2.1 Noções gerais 

 

O envelhecimento implica tornar-se idoso, em decorrência dos anos 

vividos. 

Importa compreender a esse respeito para que se entenda sobre a 

inadequação de rotulações genéricas quanto à capacidade e sobre a 

necessária preservação de autonomia de quem envelhece. 

O envelhecimento é uma consequência natural na vida de todo ser 

humano. Mas essa consequência não tem qualquer relação direta com a 

impossibilidade de o idoso efetivar suas vontades - ressalvados os casos em 

que a autonomia fica comprovadamente restrita, segundo estabelecido pela 

legislação vigente. 

Como vimos, a regra geral é a de que é preciso manter a autonomia 

de cada idoso de maneira ampla e irrestrita. Para isso é importante atentar à 

individualidade de cada um que envelhece. 

Para compreendermos a importância da individualidade, contamos 

com a ajuda de uma ciência própria, que utiliza teorias para explicar isso e 

considera os aspectos biológico, psicológico e social de cada pessoa, e vê 

cada ser humano como único – o qual, vivendo, envelhece. 

Cada ano vivido faz de cada pessoa um ser único - com suas 

particularidades - já que cada ser vivo é singular por conta de suas vivências. 

Por esta razão, a fim de que se compreenda a singularidade que 

existe em cada idoso, é importante atentar não só à quantidade de anos por ele 

vividos, mas igualmente à forma como vive. 

A quantidade de anos vividos é cronológica, já que o tempo é fatiado 

em horas, que somadas geram dias, e que acabam por formar anos.  

Cada ser vivo adquire características próprias ao longo de cada ano 

que vive. Por esta razão, não se pode esquecer ou abandonar tudo o que se 

vivencia ao longo dos anos. 

Assim, não há como desatrelar do idoso a criança e o adulto que ele 

foi um dia. Tudo que ele viveu em cada fase da vida, o acompanhará para 

sempre, repercutindo em seus aspectos biológico, psicológico e social, de 
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forma única e individualizada, já que esta fase da vida “não se encontra 

apartada do resto da vida interior, mas constitui a continuação da adolescência, 

da juventude, da maturidade”. (SOARES e BARBOSA, 2017, p. 26).  

Por isso, o tempo traz o envelhecimento e transforma todo ser vivo 

em idoso, e traz consigo duas figuras mitológicas: a de kronos e a de kairós. 

É necessário entender que quem envelhece, segundo a figura 

mitológica de kronos, carrega consigo suas experiências pessoais, de acordo 

com o que viveu, segundo a figura mitológica de kairós. 

Por isso  

 

É importante saber que não sou Kronos, isto é, um tempo 
delimitado por mensurações provenientes das pesquisas da 
ciência ôntica que se esquece do Ser e das suas 
possibilidades.  
É importante saber que somos Kairós, isto é, um tempo vivido 
em uma determinação consciente e efetiva de nossa 
existência. Uma consciência que é tempo que indica novas 
direções (MARTINS, 1998, p. 22).  

 

Assim, sempre que se procurar compreender quem envelhece, 

deve-se levar em conta não apenas a quantidade de anos que sobre ele incide, 

mas também somar a esses anos todas as experiências pessoais por ele 

vivenciadas. 

Esta consideração vem sendo perseguida ao longo dos anos, 

buscando-se, por uma ciência própria, uma melhor compreensão sobre as 

especificidades que tocam todo aquele que vive, e que envelhece carregado de 

suas experiências, na medida em que os anos passam. 

 

2.2 Envelhecimento como ciência 

 

Numa sociedade de pessoas cada vez mais longevas, a temática do 

envelhecimento não é recente, porém “o envelhecimento não possuía 

notoriedade social, não se constituía em questão social relevante, a merecer 

inclusive um campo específico de saber” (RAMOS, 2002, p. 21-22).  

Todavia, com o passar dos anos, a realidade é que se tem vivido 

mais, cabendo dizer que no Brasil, segundo o IBGE, a população brasileira 
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com 60 anos ou mais poderá dobrar, atingindo cerca de 32% do número total 

de brasileiros14.  

Isso justifica ser o envelhecimento um assunto a que muitos se 

dedicam, razão pela qual se afirma que  

 

a educação pode ser o propulsor da mudança, isto é, o 
empenho no sentido de se configurar novas condutas, novos 
padrões para uma comunidade menos preconceituosa e capaz 
de vislumbrar um novo envelhecer – e, aqui, que se deixe 
registrado: não se trata apenas de pensar a velhice, mas todo 
um processo de envelhecimento que se inicia com nosso vir ao 
mundo (LUDOVICI e GUIDES, 2018, p. 181).  

 

Considerando o aumento da expectativa de vida e a diminuição dos 

índices de natalidade, novos desafios surgiram e precisaram (e talvez ainda 

precisem) ser enfrentados em todas as suas facetas.  

Para este enfrentamento, a Gerontologia é a ciência que possibilita 

uma melhor compreensão sobre aquele que envelhece. 

A Gerontologia surgiu no início do século XX, mais precisamente no 

ano de 1903, quando Elie Metchnikoff “defendeu a ideia da criação de uma 

nova especialidade, denominada a partir dos termos gregos géron (velho, 

ancião) e logia (estudo)” (PAPALEO, 2016, p. 03). 

A partir da ideia defendida por Elie Metchnikoff  

 

houve na ocasião interesse em criar uma nova especialidade 
da medicina que visava tratar das doenças dos idosos e da 
própria velhice, e, em 1909 essa especialidade passou a ser 
chamada de Geriatria por Ignaz L. Nascher, médico vienense 
radicano dos EUA, cujo significado era o estudo clínico da 
velhice (PAPALEO, 2016, p. 03).  

 

Segundo Papaleo (2016), Ignaz L. Nascher criou a Sociedade de 

Geriatria em Nova York em 1912 e publicou o livro “Geriatrics”, época em que 

se destacou também Stanley Hall, que em 1922 publicou o livro “Senescence”, 

no qual demonstra que o idoso não é o inverso do adolescente, mas que tem 

reservas. 
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 CADA VEZ MAIS VELHA POPULAÇÃO BRASILEIRA CHEGA A 208 MILHÕES.  Disponível 
em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/com-populacao-cada-vez-mais-velha-
brasil-atinge-208-milhoes-de-pessoas.shtml. Acesso em 08 de out. de 2018. 
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À época, o envelhecimento tinha seus estudos atrelados apenas aos 

aspectos biológicos de quem se tornava idoso. 

Papaleo (2016, p. 04) informa que isto permaneceu até 1930, 

quando Marjory Warren, na Inglaterra, delineou os primórdios da avaliação 

multidisciplinar e a importância da interdisciplinaridade, com a abordagem 

global do idoso e sua reabilitação. 

Segundo esse autor (2016) a partir dos anos de 1950 começaram a 

surgir grupos de pesquisa sobre o envelhecimento. Até 1970 seus objetos de 

estudo eram a vida adulta e a velhice. Entre 1970 e 1980 foram os processos 

intelectuais e de adaptação ao envelhecimento e de 1980 a 1990 o apoio a 

familiares, custos e previdência, a formação de recursos humanos e ofertas 

educacionais - com o surgimento das faculdades abertas para a terceira idade - 

de forma a contribuir para os avanços da Gerontologia.  

No Brasil, sobre a Gerontologia, tem-se que “as razões para a 

dificuldade de se constituir como uma ciência reconhecida vem do seu caráter 

interdisciplinar, o que dificulta a constituição de uma base teórica consistente e 

precisa” (DOLL, 2006, p. 77-96).  

No Brasil, os estudos relacionados ao envelhecimento e ao idoso 

surgiram em 1961, no Rio de Janeiro, com a Sociedade Brasileira de Geriatria 

e Gerontologia - SBGG. A parir de 1968, ela foi descentralizada na forma de 

secções estaduais, hoje existentes em quase todos os Estados brasileiros. Em 

1979 foi criada a Comissão Especial de Gerontologia Social, atualmente 

Departamento de Gerontologia Social. Em 1985 surgiu a ainda ativa 

Associação Nacional de Gerontologia - ANG15.  

Hoje, a Gerontologia é uma ciência multidisciplinar, que estuda o 

envelhecimento e o idoso em relação a seus aspectos biológico, psicológico e 

social como fatores indissociáveis, de modo a afastar como fato negativo o 

Idaísmo/Ageísmo de todo aquele que é visto como idoso. 

Tem-se que “o Idaísmo/Ageísmo é uma definição para o 

preconceito, e consequentemente discriminação social, a pessoas idosas, 

sendo um fenômeno que permanece insistente na sociedade”. (LUDOVICI e 

GUIDES, 2018, p. 179).  
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 RODRIGUES, Nara da Costa. Política Nacional do Idoso – retrospectiva histórica. Disponível 
em: https://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/viewFile/4676/2593. Acesso em 08 out. 2018. 
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Em grande parte esse preconceito decorre da realidade social em 

que “a busca pelo prazer é priorizada a qualquer custo, em que a dor, o 

sofrimento, devem ser rapidamente interrompidos, e em que o ideal de saúde 

perfeita é almejado, reprimindo nossas reais fragilidades” (LUDOVICI e 

GUIDES, 2018, p. 180). 

Por esta razão, contrariamente ao que existia quando o 

envelhecimento surgiu como ciência, hoje ver o envelhecimento  

 

pelo prisma biofisiológico é desconhecer a importância dos 
problemas ambientais, psicológicos, sociais, culturais e 
econômicos que pesam sobre ele. É relevante a visão global 
do envelhecimento como processo e do idoso como ser 
humano (PAPALEO, 2016, p. 05).  

 

Assim, por intermédio de pesquisas interdisciplinares, busca-se uma 

melhor compreensão do idoso e do envelhecimento, respeitando-se cada 

individualidade.  

A individualidade do idoso o acompanha desde sua concepção, 

como feto que, ao se desenvolver e crescer caminha para o envelhecimento.  

Por isso, “alguns autores apontam que o envelhecimento ‘começa no 

útero e termina no túmulo"’16 , fazendo valer a frase de que envelhecendo 

estamos todos, na medida que nascemos com vida e caminhamos por ela 

durante todos os dias de nosso desenvolvimento em direção à finitude, até que 

a morte a nós se apresente. 

Existem algumas teorias sobre o que ocorre durante esta 

caminhada. Elas teorias buscam - cada uma à sua maneira – explicar os 

acontecimentos, conforme abordaremos na sequência. 

 

2.3. Teorias sobre o envelhecimento 

 

Com o objetivo de explicar o envelhecimento e o porquê de um ser 

vivo tornar-se idoso a partir de seu nascimento e durante sua caminhada pela 
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 SANTOS, Silvana Sidney Costa. Gerontologia e os pressupostos de Edgard Morin. 
Disponível em http://www.portaldoenvelhecimento.com/acervo/artieop/Geral/artigo15.htm. 
Acesso em 20 fev. de 2018. 



50 
 

vida, algumas teorias são encontradas nas pesquisas sobre o assunto. São 

teorias biológicas e sociológicas, utilizadas como métodos de análise. 

É importante lembrar que  

 

a teoria é construída para explicar ou para compreender um 
fenômeno, um processo ou um conjunto de fenômenos ou 
processos, e que nenhuma teoria, por mais bem elaborada que 
seja, dá conta de explicar todos os fenômenos e processos 
(DESLANDES, 2009, p. 17).  
 

Por estarem atreladas à ciência dedicada ao estudo do 

envelhecimento, é oportuno examinar as teorias que buscam explicá-lo. 

 

2.3.1 Teorias biológicas 

 

As teorias biológicas para explicar o envelhecimento são a teoria 

genética, a imunológica, a teoria do acúmulo de danos, a teoria das mutações, 

a do uso e desgaste e teoria dos radicais livres. 

A teoria genética entende que são os genes de cada ser humano 

que influenciarão sua longevidade e acabarão por impactar no envelhecimento, 

afirmando que “todo o processo de envelhecimento, quer seja de células, 

órgãos e mesmo de todo o indivíduo, desde o nascimento até a morte, é 

programado pelos nossos genes”17. 

Para esta teoria, cada organismo, de uma forma única, envelhecerá 

à sua maneira, o que decorre da programação genética de cada ser vivo, a 

partir do momento de sua concepção. 

Para a teoria imunológica, o envelhecimento está associado às 

respostas imunológicas da idade. Ou seja: ela “afirma que o envelhecimento 

ocorre como resultado de uma redução na atividade do sistema imune” 18, já 

que um sistema imunológico debilitado, que não reage dentro do que seria o 

esperado, acaba por envelhecer de forma mais rápida. 
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A teoria do acúmulo de danos entende que o acúmulo de lesões nas 

células humanas acaba por prejudicar seu funcionamento, na medida que  

 

as moléculas de DNA e RNA alteram-se ao longo do tempo e, 
ao falharem nos processos de transcrição e tradução, 
produzem consequentemente erros na montagem das 
moléculas proteicas. Esses erros formam moléculas 
enzimáticas com defeitos que, por sua vez, afetam a 
capacidade funcional das células.19 

 

Neste sentido, a teoria entende que o processo do envelhecimento 

se estabelece a partir de prejuízos sofridos pelas células humanas cada vez 

que o organismo fica debilitado por alguma doença ou incapacidade, sem que 

se restabeleça a ordem de funcionamento normal do sistema celular afetado. 

Segundo a teoria das mutações, fatores externos levam às 

alterações celulares, ou seja, “alterações ocorridas no material genético, 

geradas por fatores externos (radiações ionizantes, estresse oxidativo), geram 

erros nas proteínas que são transcritas levando ao envelhecimento da célula.”20 

Para esta teoria, o envelhecimento advém de fatores externos ao 

corpo, no sentido de que o organismo que funciona em sua marcha natural 

envelhece ao sofrer agressões, como exposição a radiações e estresse, por 

exemplo. 

De acordo com a teoria do uso e do desgaste 

 

O acúmulo de agressões ambientais no dia-a-dia levaria ao 
decréscimo gradual da eficiência do organismo e, por fim, à 
morte. Todos os organismos são constantemente expostos a 
infecções, ferimentos e agressões que causam danos leves às 
células, aos tecidos e aos órgãos.21 

 

Para esta teoria, o corpo humano é uma máquina utilizada em tempo 

integral que, sujeita a fatores externos, acaba por se desgastar em seu uso.  
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Conforme a teoria dos radicais livres,  

 

as reações químicas que ocorrem naturalmente no corpo 
começam a produzir um número de defeitos irreversíveis nas 
moléculas. Isto se deve a elétrons não pareados na última 
camada das moléculas formados por compostos contendo, por 
exemplo, o elemento oxigênio, chamados de radicais livres.22 

 

Para essa teoria, o envelhecimento advém do próprio corpo, sem 

nenhuma influência de fatores externos, vendo as alterações moleculares das 

células que compõem um organismo como um fator natural, intrinsecamente 

relacionado ao envelhecimento. 

Ocorre que, independentemente da teoria biológica que se adote 

para tentar explicar o envelhecimento, é importante lembrar que “a saúde não 

constitui uma norma, tampouco a doença seria uma anormalidade” 

(TÓRTORA, 2015, p. 113). 

Isto significa dizer que, para compreender o envelhecimento e 

considerar alguém como idoso, é preciso mais do que atrelar as consequências 

biológicas que o passar dos anos acarreta, já que “a intensidade de uma vida 

nem sempre equivale à extensão da existência no tempo” (TÓRTORA, 2015, p. 

110). 

A partir disso e pelo fato de o ser humano ser um ente social, com 

direitos e deveres, e que deve ser considerado sob seu aspecto 

biopsicossocial, é necessário compreender as teorias sociológicas sobre o 

envelhecimento. 

 

2.3.2 Teorias Sociológicas 

 

Teorias sociológicas conhecidas como teoria do desengajamento, 

teoria da atividade e teoria da continuidade propõem explicações para o 

envelhecimento. 
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A teoria do desengajamento está relacionada às transformações nas 

relações sociais pelas quais passam todas as pessoas ao longo da vida, o que 

acontece a partir do momento que a pessoa passa ser considerada idosa. 

Daniele dos Santos Fontoura e outros (2015, p. 55-56) informam que 

essa teoria foi formulada por Cumming e Henry em seu livro Growing Old, de 

1961. Estes autores explicam os cortes e as transformações nas relações 

pessoais, assumindo que esse corte dos vínculos das pessoas mais velhas 

com os demais membros da sociedade se torna necessário para preparar 

gradualmente o desengajamento definitivo, que seria a morte. Para tornar mais 

tolerável a passagem de uma geração para outra, a sociedade realiza um 

processo gradual de desengajamento, minimizando possíveis tensões. 

Sobre a teoria da atividade, “Cumming e Henry (1961) a chamavam 

de teoria Implícita”, entendendo que “procura explicar como os indivíduos se 

ajustam às mudanças relacionadas à idade e sugere, como forma principal e 

de maior sucesso, a atividade” (FONTOURA et al., 2015, p. 55 a 57). 

Para esta teoria, dentro das mudanças sociais advindas com o 

passar dos anos, a sugestão é continuar ativo. 

Neste aspecto, é importante lembrar que, segundo a OMS, ser ativo 

“vai além da produção econômica” (ARAÚJO e CORTE, 2016, p. 152). 

Segundo Fontoura et al., (2015, p. 57), essa teoria foi questionada pelos 

gerontologistas por defender um único estilo de vida como o ideal para as 

pessoas.  

Aqui é importante lembrar que a realidade mundial propõe um 

envelhecimento ativo, buscando concretizar conceitos estabelecidos pela OMS, 

a saber: saúde, segurança, informação e participação - como pilares de uma 

existência mais digna aos idosos, a fim de que “seja uma experiência positiva, 

acompanhada de oportunidades contínuas”. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2005, p. 13). 

Assim, ser ativo implica em continuar tendo uma participação social 

condizente com as peculiaridades que tocam a cada idoso, de acordo com 

suas características únicas e individuais. 

Segundo Fontoura (2015, p.58) a teoria da continuidade “aproxima-

se da teoria da atividade”. Para ele  
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as pessoas no seu processo de envelhecimento se esforçam 
para manter estruturas externas e internas. Os recursos que 
elas usam para esta manutenção advêm da sua biografia e do 
mundo social a que pertencem. Mudanças existem e estão 
vinculadas à percepção do passado, mas as estruturas 
psicológicas e o comportamento social das pessoas tendem a 
se manter. Dessa forma, Atchley entende a busca pela 
continuidade como uma estratégia adaptativa das pessoas, que 
é estimulada tanto pelas preferências individuais quanto pelo 
retorno social (FONTOURA et al., 2015, p. 58).  

 

Esta teoria considera a importância de envelhecer de forma ativa 

observando-se a estrutura psicológica e social de cada idoso. Isto implica dizer 

que, por esta razão, não se pode rotular como idoso aquele que apenas 

biologicamente viveu mais.  

Faz-se hoje necessária uma consideração mais ampla a esse 

respeito, contrariamente ao que ocorria quando o idoso surgiu como objeto de 

estudo de uma ciência própria. 

Todas estas mudanças - ocorridas com o envelhecimento ao longo 

dos anos - carregam consigo uma necessária reflexão a respeito de como esta 

concepção biopsicossocial efetivamente ocorre (e se ocorre), de acordo com o 

que passaremos a abordar. 

 

2.4 Reflexões sobre o envelhecimento na atualidade 

 

Atualmente é preciso refletir sobre o envelhecimento. Somente 

assim - enquanto objeto de uma ciência própria - poder-se-á preservar a 

necessária individualidade de cada idoso e se buscar a necessária autonomia 

de cada um, de acordo com o que determina a legislação vigente.  

O envelhecimento é considerado como um “processo universal, que 

não afeta só o ser humano, mas a família, a comunidade e a sociedade, tendo 

a velhice como sua última fase” 23. 

A complexidade deste processo universal - de nascer com vida, 

tornar-se adulto e envelhecer - decorre do fato de muitas famílias, por exemplo, 

não perceberem a diferença sobre as especificidades relacionadas ao 
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envelhecimento. O mesmo acontece com muitas das políticas públicas e 

práticas sociais, que ainda não dão a devida atenção ao assunto. 

Neste sentido, tem-se que  

 

apesar de o envelhecimento da população ser uma das 
maiores conquistas culturais de um povo, por refletir a melhoria 
das condições de vida, é também um desafio à adaptação 
mútua do indivíduo e do sistema. A projeção somada à 
característica de falta de planejamento deterioram as 
possibilidades de dimensionamento, elaboração e aplicação de 
políticas públicas, estruturação das infraestruturas e sistema 
em geral (CARVALHO e ARAÚJO, 2016, p. 100).  

 

Exemplo disso é a denominação ‘idoso’ para qualquer pessoa que 

tem 65 anos ou mais em países desenvolvidos, ou quando, em países em 

desenvolvimento, figurarem estas mesmas pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos, como no Brasil, onde a faixa etária dos sexagenários ou 

mais se aplica nesta conceituação 24 . Esta generalização reflete uma 

ponderação apenas cronológica quanto a quem envelhece.  

Esta ponderação orienta os dispositivos legais e acaba por rotular 

como idoso, de forma absolutamente genérica, todo aquele que no Brasil atual 

tem 60 anos ou mais, levando-nos a questionar as consequências disto. 

Estas indagações surgem porque a idade cronológica não é um 

marcador preciso para as mudanças que acompanham o envelhecimento, e 

que por isso, fazer vigorar políticas sociais abrangentes baseadas somente na 

idade cronológica pode ser discriminatório e contraproducente.25  

O conceito de idoso, considerado pela ordem cronológica da idade, 

muitas vezes está atrelado à saúde ou, mais comumente, à ausência dela. 

Por isso, 

 

Faz-se necessário distinguir a idade cronológica da biológica. 
Aquela é o tempo transcorrido a partir da data de nascimento; 
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medida que, apesar de simples, tem algum sentido tão 
somente legal ou social. O tempo, em si, não produz efeitos 
biológicos. Os eventos biológicos posteriores ao nascimento 
acontecem em momentos diversos e ritmos diferentes em cada 
ser humano. Esse processo também é influenciado pelo 
aparecimento de enfermidades, por fatores socioeconômicos e 
ambientais. Dessa maneira, o processo de envelhecimento não 
apenas é influenciado pela idade, mas, em grande parte, pelo 
modo como o indivíduo vive (SILVA, 2017, p. 225). 

 

Se esta ponderação não é observada, muitos direitos inerentes ao 

ser humano, desde sua concepção até sua finitude, são tirados de quem 

envelhece - simplesmente porque o idoso passa a ser visto como um doente, 

incapaz de decidir por si, apenas porque viveu mais. 

É importante que os avanços nos estudos sobre o envelhecimento 

possam, ainda que gradualmente, afastar esta constante, não apenas porque 

ser idoso não é ser doente. Acima de tudo, porque cada um que viveu mais 

deve ser considerado em sua individualidade, tendo suas peculiaridades 

consideradas e ponderadas, afastando-se considerações categóricas a 

respeito da conceituação cronológica de quem envelhece e principalmente para 

que toda e qualquer autonomia seja respeitada, independentemente da idade 

cronológica que se tenha.  

Se observarmos que uma grande quantidade das pessoas com 60 

anos ou mais continua a trabalhar mesmo depois de se aposentar, possui uma 

vida sexual ativa, está cada vez mais integrada ao universo da informática, 

participa de vários núcleos sociais de eventos e de atividades, dentre outros 

exemplos, ficamos a pensar se não seria então a hora de mudar alguns 

conceitos tão enraizados na coletividade.  

Estas pessoas, apesar de cronologicamente idosas, continuam a 

agir como cidadãos, com direitos e deveres, com vontades próprias que devem 

ser respeitadas, com base no que determina a legislação vigente que protege 

esta grande parcela da população. 

Apesar disso,  

 

o déficit de proteção aos direitos fundamentais dessa maioria 
ainda é, como sói ocorrer com praticamente todos os grupos 
minoritários, significativamente elevado, considerado o 
abandono histórico, as deficiências de gestão e desvios nas 
políticas públicas em geral, que concorrem para severas 
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violações a direitos fundamentais, inclusive das pessoas idosas 
(SOARES e BARBOSA, 2017, p. 31).  

 

Por isso, “manter a autonomia e independência durante o processo 

de envelhecimento é uma meta fundamental para indivíduos e governantes”26, 

com observância e respeito aos aspectos biopsicossocial do envelhecimento, 

em condições de igualdade. 

Na busca por esta meta, uma compreensão sobre os aspectos do 

envelhecimento é medida indissociável, motivo pelo qual os dispomos na 

sequência. 

 

2.5 Aspectos do envelhecimento 

 

Na busca por manter a autonomia de quem envelhece, é importante 

que o envelhecimento seja compreendido em seus aspectos biológico, 

psicológico e social, de forma a garantir a necessária individualidade de cada 

pessoa considerada idosa, já que “a idade é meramente um marcador 

aproximado do que influencia o comportamento ao longo do tempo”27. 

Para esta compreensão, vejamos estes aspectos. 

 

2.5.1 Aspecto biológico 

 

Do ponto de vista biológico, o envelhecimento ocorre com as 

mutações celulares que todo organismo vivo suporta ao sofrer alterações 

metabólicas ao longo da vida. 
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Trata-se de um caminho “dinâmico e progressivo, no qual há 

alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas, que vão alterando 

progressivamente o organismo”28.  

Assim, o “envelhecimento é ocasionado por alterações moleculares 

ou celulares, que resultam em perdas funcionais progressivas dos órgãos e do 

organismo como um todo” (CANALI Filho, 2011, p. 28). 

Com estas alterações, o envelhecimento metabólico acarreta perdas 

funcionais nos organismos humanos, como a redução da capacidade 

cardiorrespiratória, a perda de tecido muscular, a dificuldade e a 

impossibilidade de reprodução, por exemplo. 

Por esta razão, tem-se que  

 

as mudanças e as perdas fazem parte do envelhecimento. A 
partir dos 40 anos, a estatura do indivíduo diminui cerca de um 
centímetro por década, principalmente devido à diminuição da 
altura vertebral ocasionada pela redução da massa óssea e 
outras alterações degenerativas da coluna vertebral. A pele fica 
mais fina e friável, menos elástica e com menos oleosidade. A 
visão também declina, principalmente para objetos próximos. A 
audição diminui ao longo dos anos, porém, normalmente não 
interfere no dia-a-dia. Com o envelhecimento, o peso e o 
volume do encéfalo diminuem por perda de neurônios, mas, 
apesar desta redução, as funções mentais permanecem 
preservadas até o final da vida.29 

 

Mesmo assim, embora haja um comprometimento biológico do corpo 

que envelhece a velhice não é sinônimo de doença, não se podendo rotular 

uma pessoa de idade avançada como doente e muito menos como alguém 

inapto a exercer a própria autonomia. 

Tem-se que “apesar de o envelhecimento embutir o risco de um 

maior número de enfermidades, a maioria dos idosos vive de maneira 

independente e autônoma, mesmo quando tem doenças crônicas”30. 
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Assim, a fragilidade também é facilmente atrelada ao 

envelhecimento - mas precisa ser individualmente considerada, já que ela 

 

constitui um evento multidimensional e multideterminado, 
caracterizado por vulnerabilidade aos estressores 
biopsicossociais e ambientais e por alterações no sistema 
musculoesquelético, na função motora e na composição 
corporal, que resultam em prejuízos funcionais e seus 
desfechos.31  

 

Por estas razões, afirma-se que o envelhecimento é uma 

consequência natural da vida, na qual  

 

o indivíduo pode envelhecer de forma natural, sabendo 
conviver bem com as limitações impostas pelo passar dos anos 
e mantendo-se ativo até fases tardias da vida (é o que 
chamamos senescência).32 

 

Aqui, lembramos o que nos ensina Ayres33, ao dizer que a saúde é 

um conceito subjetivo e que a doença um conceito objetivo, os quais devem 

dialogar, tendo em vista que não é porque uma pessoa esteja doente que não 

se sinta saudável e vice-versa. 

Por esta razão, há de se considerar sobre o envelhecimento que “vê-

lo simplesmente pelo prisma biofisiológico é desconhecer a importância dos 

problemas ambientais, sociais e econômicos que pesam sobre eles, sendo 

relevante a visão global do envelhecimento e do idoso como ser humano” 

(PAPALEO, 2016, p. 5).  

Todavia,  

 

a experiência quotidiana nos permite afirmar que ainda existe 
uma concepção arraigada no inconsciente da população em 
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geral, que costuma rotular pessoas maiores de 60 anos 
equiparando-as a incapazes, pelo simples fato de terem 
alcançado uma idade mais avançada (EHRHARDT Jr., 2017, p. 
212).  

 

A cronologia do envelhecimento precisa ser relativizada. Para isso, 

apenas a título de uma reflexão breve, pensemos a respeito dos raros casos de 

pessoas que, poucos meses após seu nascimento, são acometidas por um 

envelhecer acelerado, ainda que com pequeno tempo cronológico de 

existência34.  

Assim, “resta trabalhar questões culturais e disseminar informação 

entre um extrato da população que deve ser honrado e protegido 

independentemente da data de nascimento para fazer prevalecer suas 

necessidades” (EHRHARDT Jr., 2017, p. 218), passando a se considerar, com 

a ponderação necessária, o envelhecimento sob um enfoque biopsicossocial. 

 

2.5.2 Aspecto psicológico 

 

O aspecto psicológico do envelhecimento está relacionado à forma 

como uma pessoa de idade avançada se sente, seja em relação si própria ou 

em relação ao outro e ao mundo. 

Destes sentimentos surgem conflitos e confrontos que, ao serem 

abordados, busca-se “dar maior visibilidade às questões relativas ao 

envelhecimento humano, com o propósito de fortalecer a luta para a inclusão 

do idoso e sua plena constituição como sujeito” (LOPES e GOLDFARB, 2009, 

p. 20).  

Durante o envelhecimento as emoções dos idosos se tornam, por 

vezes, algo difícil de lidar. Isso decorre do fato de que, muitas vezes, quem 

envelhece precisa conviver, por exemplo, com frustrações decorrentes da 

perda de um ente querido, com a aposentadoria de um emprego no qual 

passou a maior parte dos anos de sua vida. A pessoa pode chegar a ter a 
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síndrome de Huntchinson-Gilford. PROGÉRIA. Definição disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prog%C3%A9ria. Acesso em 10 out. 2018. 
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sensação de ter se tornado inútil, com a dificuldade de adaptação a aparatos 

tecnológicos, dentre outros. 

Em decorrência deste emaranhado de sentimentos e da 

individualidade de cada um, lembramos que  

 

algumas pessoas se adaptam ao meio pelo uso de várias 
características psicológicas, como aprendizagem, memória, 
inteligência, controle emocional, (....) etc. Há adultos que 
possuem tais características psicológicas com graus maiores 
que outros e, por isso, são considerados “jovens 
psicologicamente”, e outros que possuem tais traços em graus 
menores e são considerados “velhos psicologicamente”.35  

 

Por ser cada idoso um ser único, “a identificação da velhice com as 

ideias de passividade, doença e morte, faz com que se sequestre a autonomia 

dos idosos e se promovam condutas e atitudes que acabam sendo 

incapacitantes” (LOPES e GOLDFARB, 2009, p. 148). 

Ao se deparar com um idoso visto como inapto (por não se adaptar 

ao uso de novas tecnologias, por exemplo) aos olhos de quem assim o vê 

surge alguém que por esta mesma razão perdeu a autonomia, e que já não 

consegue adquirir o conhecimento suficiente para realizar o que é necessário, 

por ser considerado como alguém que não consegue mais aprender. 

Por isso, é comum relacionar-se o envelhecimento ao 

comprometimento cognitivo, ou seja, ao “ato ou processo da aquisição do 

conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, associação, 

memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem” 36 , sem 

observar o que a lei vigente determina, e tolhendo de modo arbitrário a 

autonomia inerente a quem viveu mais.  

Convém salientar que, sendo cada idoso um ser único,  

 

as habilidades cognitivas são influenciadas por características 
pessoais, como idade, nível de escolaridade, interesses, 
saúde, atividades que o indivíduo desenvolve, quantidade de 

                                                           
35

 SCHNEIDER, Rodolfo Herberto; IRIGARAY, Tatiana Quarti. O envelhecimento na atualidade: 
aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. citando Costa, E. F. A. & Pereira, S. 
R. M.(2005).  Meu corpo está mudando o que fazer? In J. L. Pacheco, J. L. M. Sá, L. Py & S. N. 
Goldman (Orgs.), Tempo rio que arrebata. pp.13-25). Holambra: Setembro. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v25n4/a13v25n4.pdf. Acesso em 01 mar. 2018. 
36

 COGNIÇÃO. Definição disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o. 
Acesso em 01 mar. 2018. 
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estímulos a que é exposto, além de aspectos psicoemocionais 
e socioculturais (VIEIRA e KOENIG, 2002, apud LASCA, 2003, 
p. 17). 
 

O comprometimento cognitivo acaba por impactar a prática de atos 

da vida civil. É importante observar que, dependendo do grau desse 

comprometimento, a pessoa poderá efetivamente exercer esses atos por si ou 

não - o que dependerá de comprovação, mediante a observância de processo 

oportuno e de chancela judicial nesse mesmo sentido, de acordo com o que já 

foi tratado neste trabalho. 

Agir de outra forma - generalizando a incapacidade de todo e 

qualquer idoso como alguém inapto a aprender, com a cognição comprometida, 

seja por qual motivo for - é suprimir a autonomia que se busca no século XXI. 

Este mesmo século nos mostra que “por um lado, podemos até 

observar situações de proteção e superproteção ao idoso; de outro lado, 

situações de negligência e agressão à pessoa idosa, que marcam seu corpo, 

ferem sua alma e destroem seu espírito” (FALLONE e RODRIGUES, 2007, p. 

315).  

Encontra-se claramente nos dizeres da OMS que “as pessoas, onde 

quer que estejam, devem envelhecer com dignidade e segurança, desfrutando 

a vida por meio da plena realização de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais”37. 

Por este mesmo motivo, entende-se que  

 

Aqueles que, apesar das doenças, continuam a encontrar 
sentido e prazer na vida revelam a capacidade de 
transcendência humana e são uma grande fonte de inspiração. 
Outros, que podem ser completamente independentes ou 
terem perdido a capacidade de se comunicar por meio de 
palavras, mantém suas personalidades distintas refletindo suas 
vidas singulares e plenas de sentido. Em uma sociedade que 
se preocupa em ‘fazer’, os idosos são serem humanos 
dedicados a ‘ser’. Eles nos chamam a reconhecer e a promover 
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 ENVELHECIMENTO ATIVO: Um Marco Político em Resposta à Revolução da Longevidade. 
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a expressão de sua identidade, sua individualidade e, acima de 
tudo, seus direitos humanos inalienáveis. 38 

 

Desta forma 

 

O direito de o indivíduo usufruir de um bem estar pessoal deve 
estar presente em qualquer faixa etária. A melhoria e a 
ampliação dos serviços voltados a esse segmento visam a um 
lugar na sociedade com mais dignidade e menos sofrimento 
para o idoso. Desenvolver uma escuta atenta, capaz de captar 
as diferentes demandas dos também diferentes idosos, implica 
em preparar profissionais e sensibilizar as comunidades 
(LOPES e GOLDFARB, 2009, p. 22).  

 

Somando-se a estas considerações, é preciso compreender os 

aspectos sociais de quem envelhece, a fim de que continuemos cada vez mais 

a lutar por sua autonomia, de maneira justa e humana, conforme garantido nas 

leis vigentes e pelo que a ciência busca. 

 

2.5.3 Aspecto social 

 

No aspecto social, o envelhecimento está relacionado ao papel de 

cada um em seu contexto social, ou seja: como determinada pessoa figura nas 

condições de pai/mãe, de marido/esposa, de amigo(a) ou de funcionário(a) de 

determinada empresa, por exemplo.  

Em decorrência dos papéis exercidos, as “condições históricas, 

políticas, econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes 

representações sociais da velhice e também do idoso”39, de maneira única e 

individual.  

Segundo a OMS, estas condições acabam influenciando a 

efetividade do que se pretende como envelhecimento ativo, que tem como 
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 ENVELHECIMENTO ATIVO: Um Marco Político em Resposta à Revolução da Longevidade. 
Centro Internacional de Longevidade Brasil. 1ª edição – Rio de Janeiro, RJ, Brasil. p. 29. 
Disponível em: http://ilcbrazil.org/portugues/wp-
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 SCHNEIDER, Rodolfo Herberto; IRIGARAY, Tatiana Quarti. O envelhecimento na atualidade: 
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princípios basilares a saúde, a participação social, a segurança e a 

aprendizagem40.  

Nessa busca, “ser ‘ativo’ inclui também o engajamento significativo 

na vida social, cultural, espiritual e familiar, bem como no voluntariado e em 

causas cívicas”41, em exercício efetivo da própria autonomia.  

Por isso, o papel de quem envelhece ativamente muitas vezes não é 

mais tricotar casacos ou contar histórias aos netos, mas ser alguém atuante em 

uma grande multinacional, com uma vida cercada de eventos sociais e a 

constante presença de amigos, por exemplo. 

Igualmente há de se considerar como alguém que envelhece de 

forma ativa aquele aposentado que não exerce mais nenhuma atividade fora de 

sua própria casa simplesmente porque optou por isso como reflexo de sua 

autonomia e que opta, diariamente, por realizar o que bem entende dentro de 

seu próprio lar. 

Sob seu aspecto social, o envelhecimento traz a necessidade de se 

saber quem é esta pessoa que envelhece, quais são seus hábitos e seus 

pensamentos, novamente exigindo-se que seja vista como um ser único, em 

sua individualidade. 

Mesmo que divergente do que busca a OMS, na sociedade moderna 

ainda é muito comum a rotulação social de pessoas que se aposentam e que 

passam a ser vistas como alguém que não faz mais nada, consideradas 

inúteis, que não têm mais nada a aprender ou a ensinar. 

Esta realidade mostra que  

 

a sociedade moderna encontra-se diante de uma situação 
contraditória: de um lado, defronta-se com o crescimento 
massivo da população idosa, e, de outro, se omite perante a 
velhice ou adota atitudes preconceituosas contra a pessoa 
idosa, retardando destarte a implementação de ações que 
visam minorar o pesado fardo dos que ingressam na terceira 
idade (PAPALEO, 2016, p. 05). 
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Em muitas situações, isso acaba revelando preconceito contra o 

envelhecimento, que “constitui uma verdadeira conspiração silenciosa contra a 

velhice, que precisa de uma reversão da parte da família em primeiro lugar, da 

sociedade que o ignora, e do Governo, que o desprestigia” (SILVA, 2017, p. 

224).  

Estes preconceitos acabam por gerar rotulações sociais, nas quais 

 

um indivíduo pode ser mais velho ou mais jovem dependendo 
de como ele se comporta dentro de uma classificação 
esperada para sua idade em uma sociedade ou cultura 
particular. A medida da idade social é composta por 
performances individuais de papéis sociais e envolve 
características como tipo de vestimenta, hábitos e linguagem.42 

 

No enfoque social observa-se ainda um forte desapreço com relação 

ao idoso e ao envelhecimento, já que na era da tecnologia virtual e de 

sentimentos tão líquidos,  

 

a pressão social atua no sentido de enganar a velhice como tal, 
valorizando a pessoa que consegue disfarçá-la fisicamente 
(velhos ‘bem conservados’) e/ou psicologicamente (velhos ‘de 
espírito jovem’). O velho sábio desapareceu de nossa 
realidade, permanecendo apenas como um conceito abstrato. 
Muitas vezes, escutam-se com cortesia os idosos, por 
consideração, por se conhecê-los há muito tempo, mas não se 
tomam com seriedade seus comentários e opiniões, gerando 
um falso respeito, medido por uma tolerância, às vezes 
hipócrita, que ao final os acaba deixando de lado (OLIVEIRA, 
2000, p. 82). 

 
Diante de tudo o que se pondera, enquanto ser social, com direitos e 

deveres, o idoso precisa ser visto em sua integralidade e individualidade, em 

observância aos indissociáveis aspectos biopsicossociais que lhe são 

inerentes, respeitando-se, em máximo grau, sua autonomia legalmente 

assegurada. 
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O presente trabalho tem como um de seus objetivos o estudo desta 

busca, ao analisar decisões judiciais que refletem (ou não) o que foi até aqui 

trazido para reflexão. 

Desta forma, passaremos a dispor e a refletir sobre como o Poder 

Judiciário tem tratado a autonomia e o envelhecimento. Buscaremos fazer isso 

em uma abordagem interdisciplinar de decisões judiciais sobre negócios 

jurídicos quanto a se casar, ter uma união estável ou dispor de seus bens, do 

ponto de vista do Direito Civil e da Gerontologia para que, com base no que for 

exposto, revelem-se os caminhos seguidos e se há algo que neles precise ser 

revisto, consoante traremos na sequência.  

 

3. DECISÕES JUDICIAIS: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR 

 

O estudo sobre a autonomia e o envelhecimento, da forma como 

expusemos, será o subsídio para as análises e as reflexões dos casos 

submetidos à apreciação do Poder Judiciário Brasileiro, a fim de que cada 

decisão judicial selecionada seja analisada do ponto de vista do Direito Civil e 

da Gerontologia.    

A ideia é observar como as questões estão sendo tratadas pelos 

Tribunais nos julgamentos de casos que envolvem a população idosa - mais 

especificamente quando essa população pretende casar, firmar uma união 

estável ou dispor de  seus bens. 

Sem a pretensão de esgotar a temática, foram selecionadas 

decisões judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ e pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, desde 2015. Ou seja: a 

partir do ano de publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe 

significativas alterações ao ordenamento jurídico vigente. 

Esta temática foi escolhida porque não raro o idoso - enquanto 

sujeito de direitos e no exercício de sua autonomia - é questionado 

juridicamente quando busca  efetivar sua vontade, ao pretender se casar, 

firmar uma união estável ou dispor de seus bens.  

Outros temas, envolvendo idosos e relacionados a negócios 

jurídicos, todos os dias são levados aos Tribunais. Por exemplo, ações sobre 

planos de saúde, previdência, relações de consumo, entre outras que não 
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abordamos, mas que podem igualmente ser selecionadas e analisadas do 

mesmo ponto de vista presente neste trabalho. 

Assim, feitas estas considerações, passaremos às decisões judiciais 

proferidas por Ministros do Superior Tribunal de Justiça 43  - STJ, e por 

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo44 - TJSP.  

As decisões foram escolhidas a fim observarmos os caminhos que 

estão sendo trilhados pelos Tribunais. Em seguida, refletiremos sobre elas, 

com a análise da temática que escolhemos. As íntegras das decisões estão 

disponíveis em anexos no presente trabalho, conforme enumerado em notas 

de rodapé.  

 

3.1 Decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça 

 

Algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça - STJ foram 

selecionadas por ser ele o órgão responsável pela uniformização da 

interpretação da legislação federal no território nacional, de maneira a 

padronizar o entendimento quanto à aplicabilidade das leis que não envolvam 

matéria constitucional e nem justiça especializada. 

No presente trabalho, as leis abordadas nas decisões judiciais são 

relacionadas a casos que envolvem negócios jurídicos de casamento, união 

estável e disposição do patrimônio. 

Outras decisões judiciais referentes à mesma temática poderão 

estar mencionadas como notas de rodapé. Algumas são anteriores ao período 

escolhido e eventualmente trazem entendimentos diversos já firmados pelo 

mesmo órgão julgador. 

Para analisar cada tema, partimos das ementas das decisões 

selecionadas, segundo constam no site do Tribunal pesquisado. Em seguida, 

passamos a refletir sobre elas – que podem dar margem a muitas outras, por 

parte de quem quer que se debruce sobre elas. 

As íntegras das decisões estão encartadas no presente trabalho 

como anexos, de acordo com o enumerado em notas de rodapé.  
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3.1.1 Casamento de idosos e regime de bens45 46. 

 

 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. MATRIMÔNIO 

CONTRAÍDO POR PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS. REGIME DE 

SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CASAMENTO PRECEDIDO DE 

LONGA UNIÃO ESTÁVEL INICIADA ANTES DE TAL IDADE. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O artigo 258, parágrafo único, II, do Código Civil 

de 1916, vigente à época dos fatos, previa como sendo obrigatório o regime de 

separação total de bens entre os cônjuges quando o casamento envolver noivo 

maior de 60 anos ou noiva com mais de 50 anos. 2. Afasta-se a 

obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é 

precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os 

cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que não 

há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a 

relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico. 3. 

Interpretação da legislação ordinária que melhor a compatibiliza com o sentido 

do art. 226, §3º, da CF, segundo o qual a lei deve facilitar a conversão da união 

estável em casamento. 4. Recurso especial a que se nega provimento. 

 

Análise da decisão judicial: O caso selecionado apresenta o 

entendimento do STJ com relação às situações nas quais uma pessoa idosa 

pretenda se casar, mais especificamente com relação ao regime de bens a ser 

adotado por eles quando se fizer presente o desejo de um enlace matrimonial. 

O casamento é, em suma, um negócio jurídico resultante de um ato 

jurídico decorrente da declaração de vontade de duas pessoas, hétero ou 

homossexuais, que por contrato objetivam se unir para constituir uma família. 

As disposições legais sobre o casamento estão disciplinadas no 

Código Civil, que traz regras a respeito da capacidade, dos impedimentos, das 

causas suspensivas, do processo de habilitação, da celebração, das provas do 
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casamento, da invalidade, da eficácia e da dissolução deste negócio jurídico 

(Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigos 1.511 a 1.582). 

Na decisão selecionada, há uma situação em que houve uma ação 

judicial questionando o regime de separação de bens a ser aplicado ao 

casamento de duas pessoas idosas, cujo enlace foi precedido de uma união 

estável havida entre as partes. 

Vale lembrar que os tipos de regimes de bens a incidir no casamento 

estão dispostos no Código Civil (Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, artigos 1.658 a 1.688) sendo eles: comunhão parcial, comunhão 

universal, participação final nos aquestos e separação de bens, cujas 

explicações seriam exaustivas se inseridas no presente trabalho, cujo foco 

central não é este. 

Para melhor compreender a situação citada na decisão judicial 

analisada, é necessário um retrospecto da legislação que disciplina o regime 

de bens a ser adotado quando for um idoso quem pretende se casar. 

O Código Civil vigente até a entrada em vigor do Código Civil atual 

era datado de 1916 (Lei Federal n.º 3.071, de 01º de janeiro de 1916). Nele se 

previa que o regime de bens adotado, caso o noivo fosse maior de 60 anos e a 

noiva maior de 50 anos, seria o da separação total de bens, o que não vigora 

no Código Civil atual, datado de 2002 (Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002).  

No Código Civil vigente, de 2002, uma lei de 2010 (Lei Federal n.º 

12.344, de 09 de dezembro de 2010) estipulou a obrigatoriedade do referido 

regime aos maiores de 70 anos, sem diferenciar se homem ou mulher. 

O regime de bens adotado visa regulamentar a forma de partilhar o 

patrimônio amealhado pelas partes durante a constância da relação conjugal – 

em caso de separação ou divórcio, bem como em caso de óbito de uma delas, 

a título de herança.  

Pelo regime da separação total de bens “o casamento não repercute 

na esfera patrimonial dos cônjuges” (DIAS, 2015, p. 325). Ou seja: os bens de 

um nubente não se comunicam com os bens do outro, antes ou depois de 

realizado o casamento. 

A legislação partiu da premissa de que era necessário proteger o 

patrimônio de quem levou uma vida a constituí-lo. Assim, o Código Civil de 
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1916 estabeleceu que a proteção deveria ser mais efetiva para a mulher a 

partir dos 50 anos, e para o homem a partir dos 60 anos. 

Entendia-se então que, por volta destas idades, as pessoas já não 

podiam concretizar sua autonomia e se casar como bem quisessem, porque 

estavam idosas demais para isso. 

Sem contar que a mulher era duplamente vista como parte frágil, a 

ser protegida com idade menor que o homem. No enlace matrimonial por ela 

pretendido aos 50 anos ou mais, além de eventualmente herdar bens de seu 

pai, também havia a possibilidade de enviuvar, caso em que poderia receber 

bens por parte de seu futuro marido.   

Já no século XXI a lei buscou amparar o patrimônio dos maiores de 

70 anos, sem distinção de sexo. As pessoas a partir desta idade cronológica 

passaram a não poder escolher o regime de bens a adotar em seu casamento.  

Por conta do aumento da expectativa de vida, das mudanças 

ocorridas em todas as ordens sociais e refletidas no indiscutível processo de 

envelhecimento populacional, em 2010 foi aumentada para 70 anos a idade a 

partir da qual o regime de separação total de bens se tornou obrigatório.  

Ao que parece, os legisladores estão atentos ao aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros e ao envelhecimento populacional, conforme 

se observa pela alteração introduzida na legislação.  

Todavia, questionamos por que se considerou 70 anos como regra e 

a obrigatoriedade de uma separação total de bens de quem envelhece de 

maneira também kairosiana. Independentemente de sua idade cronológica, 

estando esta pessoa em total exercício de suas aptidões, pode querer outra 

coisa, e com isso considerar que sua autonomia foi violada, diante do que a lei 

impõe.  

Sobre a obrigatoriedade do regime de separação total de bens, há 

uma ponderação quando entra em cena uma união estável previamente 

estabelecida pelas partes nubentes consideradas idosas.  

A decisão é enfática ao afirmar no item 02 (p. 01) que  

 

afasta-se a obrigatoriedade do regime de separação de bens 
quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento em 
união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham 
restrição legal à escolha do regime de bens, visto que não há 
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que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a 
relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente 
econômico. 

 

Perguntamos: o que se pretende proteger com entendimentos desta 

natureza - a pessoa que pretende se casar ou o seu patrimônio? Até porque 

entendemos que a expressão “longo relacionamento” adotada no julgado é 

inócua - já que, ao que parece, embora imprecisa, ela se refere apenas ao 

tempo cronológico de uma relação mantida entre duas pessoas. 

Concluímos que não se busca proteger a pessoa de 70 anos ou 

mais que pretende se casar, e que não tem qualquer comprometimento que 

indique a anulabilidade do negócio jurídico pretendido, como no caso, em que 

nada sugere isto, mas enfaticamente aponta para uma blindagem de seu 

patrimônio. 

Se a lei buscasse proteger a pessoa (vista como ser biopsicossocial, 

independentemente de sua idade cronológica), sua autonomia estaria 

salvaguardada se ela pudesse optar pelo regime de bens a ser adotado, 

estando presente sua vontade de se casar - mas não é o caso. 

Independentemente de haver ou não uma união estável prévia, 

estabelecer uma idade cronológica de forma tão taxativa acaba por suprimir a 

individualidade de cada idoso. Além disso, de certa forma conduz a um 

raciocínio que parte do princípio de que a capacidade de escolher é 

inversamente proporcional ao avançar dos anos – argumento sem o mínimo 

respaldo jurídico ou a menor compreensão gerontológica. 

Observa-se uma grande preocupação com relação ao patrimônio 

deste idoso, conquistado por ele ao longo de sua vida e que, não havendo 

qualquer restrição para que dele disponha a seu bel-prazer (já que ele não está 

com qualquer comprometimento a indicar situação de tomada de decisão 

apoiada ou de curatela, segundo as leis vigentes), deveria caber-lhe a escolha 

do regime de bens a adotar, segundo o que intimamente desejasse.  

A decisão dá ensejo ao amparo uma futura possível divisão de 

patrimônio conquistado ao longo de uma vida - a se realizar por herança, ou 

seja, a fim de proteger os herdeiros de quem não poderá usufruir de seus bens 

conforme sua vontade, ainda que tenha sido o responsável pela aquisição de 

tudo o que se objetiva proteger. 
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Parte-se da premissa de que, se e somente se, pessoas que se 

conheceram mais jovens e desde mais jovens conviveram, ao pretenderem se 

casar, evidenciam que não há, por parte de nenhuma delas, interesse 

secundário ou dito patrimonial.  

Desta forma, o julgado entende que será facilitada a conversão da 

união estável em casamento, protegendo-se na realidade o patrimônio e não as 

pessoas que pretendem realizar esta alteração.  

Todavia, omite-se em considerar que seria possível, por exemplo, a 

doação de parte do patrimônio de um cônjuge ao outro, se esta fosse uma 

vontade de qualquer deles47, respeitadas as regras vigentes no tocante aos 

direitos dos herdeiros necessários48,  

Desta forma, consideramos um grande avanço a mudança da faixa 

etária a se levar em conta para a adoção do regime de bens no casamento 

entre duas pessoas. Todavia, ainda são muitas as lacunas apresentadas e os 

valores desconsiderados pelo ordenamento jurídico.  

Nossa ponderação está longe de esgotar o assunto, e os 

questionamentos continuarão, enquanto a autonomia do idoso não for a 

principal questão a ser considerada. Independentemente de ter ou não vivido 

previamente uma união estável com quem quer que seja, ainda falta muito para 

que a pessoa idosa possa livremente escolher o regime de bens a adotar se 

quiser se casar, segundo os aspectos biopsicossociais que lhes são inerentes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Entendimento exarado pelo próprio STJ. REsp 1292533 GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
Decisão Monocrática. Data da publicação: 09.03.2017. “De acordo com entendimento do STJ, 
é válida a doação de um cônjuge ao outro na constância da sociedade conjugal, ainda que sob 
o regime da separação obrigatória de bens”. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?livre=IDOSO+E+DOA%C7%C3O+DE+BENS+ENT
RE+C%D4NJUGES&b=DTXT&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em 20 out. 2018. Íntegra 
da decisão inserida no presente trabalho como Anexo (Anexo 03).  
48

 De acordo com o artigo 1.845 do Código Civil são herdeiros necessários os descendentes, 
os ascendentes e o cônjuge. 
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3.1.2 União Estável entre idosos e regime de bens49 50. 

 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO 

ESTÁVEL. CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE 

DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO 

NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 104 E INCISOS DO CC/02. SENILIDADE E 

DOENÇA INCURÁVEL, POR SI, NÃO É MOTIVO DE INCAPACIDADE PARA 

O EXERCÍCIO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE 

QUE NÃO TINHA O NECESSÁRIO DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO 

NEGÓCIO JURÍDICO. AFIRMADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE 

VONTADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. REGIME 

OBRIGATÓRIO DE SEPARAÇÃO DE BENS NO CASAMENTO. INCISO II DO 

ART. 1.641 DO CC/02. APLICAÇÃO NA UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DA 

IDADE. ÉPOCA DO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. PRECEDENTES. 

APONTADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. NÃO SE 

ENQUADRA NO CONCEITO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL 

DO EX-COMPANHEIRO NÃO PROVIDO. 2) PRETENSÃO DE SE ATRIBUIR 

EFEITOS RETROATIVOS A CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DA EX-COMPANHEIRA NÃO 

PROVIDO. 1. A condição de idoso e o acometimento de doença incurável à 

época da celebração do contrato de convivência, por si, não é motivo de 

incapacidade para o exercício de direito ou empecilho para contrair obrigações, 

quando não há elementos indicativos da ausência de discernimento para 

compreensão do negócio jurídico realizado. 2. Com o aumento da expectativa 

de vida do povo brasileiro, conforme pesquisa do IBGE, com a notória recente 

                                                           
49

 STJ. REsp 1383624 / MG. RECURSO ESPECIAL 2013/0146258-6. Ministro MOURA 
RIBEIRO. Terceira Turma. Data do Julgamento: 02/06/2015. Data de publicação/Fonte: DJe 
12/06/2015. RIOBDF vol. 90 p. 163. Íntegra da decisão inserida no presente trabalho como 
Anexo (Anexo 04).  
50

 Ao realizar a pesquisa sobre o tema, o STJ aponta ainda outros julgados, a saber: REsp 
1090722-SP, REsp 1369860-PR, REsp 646259-RS, REsp 1403419-MG, REsp 1185336-RS, 
AgRg no REsp 1272760-RS,  AgRg no AREsp 523164-SP, AgRg nos EREsp 660310-DF, 
AgRg no AREsp 370317-GO, AgRg no AREsp 322580-RJ. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=IDOSO+E+CASAMENTO&b=ACOR&th
esaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em 06 nov. 2018.  
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melhoria na qualidade de vida dos idosos e, com os avanços da medicina, não 

é razoável afirmar que a pessoa maior de 60 anos não tenha capacidade para 

praticar os atos da vida civil. Afirmar o contrário afrontaria diretamente o 

princípio da dignidade da pessoa humana e o da igualdade. 3. A alteração da 

conclusão do Tribunal a quo, com base nos elementos probatórios de que não 

existia um mínimo de prova indicando que não houve livre manifestação da 

vontade e de que não se comprovou alteração no estado emocional ou 

ausência de capacidade para a formalização do ajuste, não é possível de ser 

feita em recurso especial, em razão do óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. 

A deficiência na fundamentação do recurso especial no que tange à alegada 

ofensa aos arts. 1.641, II, 104, 145 e 171 do CC/02 atrai a incidência da 

Súmula nº 284 do STF. 5. Apesar do inciso II do art. 1.641 do CC/02 impor o 

regime da separação obrigatória de bens somente no casamento da pessoa 

maior de 60 anos (70 anos após a vigência da Lei nº 12.344/2010), a 

jurisprudência desta egrégia Corte Superior estendeu essa limitação à união 

estável quando ao menos um dos companheiros contar tal idade à época do 

início do relacionamento, o que não é o caso. Precedentes. 6. O fato do 

convivente ter celebrado acordo com mais de sessenta anos de idade não 

torna nulo contrato de convivência, pois os ex-companheiros, livre e 

espontaneamente, convencionaram que as relações patrimoniais seriam 

regidas pelo regime da separação total de bens, que se assemelha ao regime 

de separação de bens. Observância do disposto no inciso II do art. 1.641 do 

CC/02. 7. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o apelo 

nobre não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado 

sumular por não estar ele compreendido na expressão "lei federal" constante 

da alínea a do inciso III do art. 105 da CF. Precedentes. Some-se o fato da 

ausência de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial na forma 

legal exigida. 8. No curso do período de convivência, não é lícito aos 

conviventes atribuírem por contrato efeitos retroativos à união estável elegendo 

o regime de bens para a sociedade de fato, pois, assim, se estar-se-ia 

conferindo mais benefícios à união estável que ao casamento. 9. Recursos 

especiais não providos. 
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Análise da decisão judicial: O objeto do julgamento em análise é 

uma união estável entre pessoas maiores de 60 anos e os reflexos patrimoniais 

dela decorrentes. 

A união estável não tem definição legal. Tem-se que ”não tem termo 

inicial estabelecido. Nasce da consolidação do vínculo da convivência, do 

comprometimento mútuo, do entrelaçamento de vidas e do embaralhar de 

patrimônios” (DIAS, 2015, p. 242).  

É um negócio jurídico advindo de uma relação entre duas pessoas, 

com o ânimo de se constituir uma família, em decorrência de uma relação 

pública, contínua e duradoura havida entre elas, independentemente do sexo 

de cada uma, já que relações homossexuais são absolutamente comuns na 

atualidade e que nenhum impedimento existe para que sejam constituídas em 

detrimento da condição sexual daqueles que a compõem.  

As disposições legais que a regulamentam estão dispostas no 

Código Civil (Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigos 1.723 a 

1.727).  

Podem ser informais, quando duas pessoas passam a conviver nas 

condições acima descritas, sem que esta relação possua qualquer registro 

oficial, bem como podem ser formais. 

A formalização oficial da união estável, ou seja, o registro da 

convivência de duas pessoas nesta condição é realizado por meio de um 

documento escrito, lavrado perante o Cartório de Notas da localidade 

conveniente às partes, com a presença de duas testemunhas. É o chamado 

contrato de convivência. 

Com relação ao regime de bens a incidir na união estável, salvo 

contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no 

que couber, o regime da comunhão parcial de bens (Lei Federal n.º 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, artigo 1.725).  

O documento visa dar maior segurança jurídica às partes, já que 

serve como prova efetiva para a partilha de bens, no caso de uma dissolução 

desta união, bem como para comprovar direitos sucessórios, no caso de 

falecimento de uma das partes, e ainda para amparo aos benefícios 

previdenciários, pela mesma razão. 
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Todavia, em se tratando de união estável em que haja uma pessoa 

com mais de 70 anos, a regra para a partilha de bens será a mesma do 

casamento. Ou seja: se uma das pessoas que visa formalizar uma união 

estável tiver esta idade, o regime de partilha de bens na união estável por ela 

almejada será obrigatoriamente o da separação, de acordo com o já visto 

quanto ao casamento. 

No julgado em foco, de 2015, o Julgador já havia dado especial 

atenção quanto ao comprovado envelhecimento populacional, principalmente 

quando ele dispõe (p. 01) que  

 

com o aumento da expectativa de vida do povo brasileiro, 
conforme pesquisa do IBGE, com a notória recente melhoria na 
qualidade de vida dos idosos e com os avanços da medicina, 
não é razoável afirmar que a pessoa maior de 60 anos não 
tenha capacidade para praticar os atos da vida civil. Afirmar o 
contrário afrontaria diretamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana e o da igualdade. 

 

Trata-se de uma situação na qual uma das partes visa anular o 

negócio jurídico firmado, isto é, uma das partes quer anular a união estável 

firmada nos moldes em que foi feita, por entender que a outra parte era um 

idoso acometido de doença incurável à época de seu firmamento. 

Todavia, entendeu-se (p. 01) que  

 

a condição de idoso e o acometimento de doença incurável à 
época da celebração do contrato de convivência, por si, não é 
motivo de incapacidade para o exercício de direito ou 
empecilho para contrair obrigações, quando não há elementos 
indicativos da ausência de discernimento para compreensão do 
negócio jurídico realizado. 

 

Neste caso, buscou-se pela via judicial a anulação da união estável 

firmada, porque uma das partes entendeu que a outra, quando a fez, era idosa 

e estava acometida de doença considerada incurável, o que levaria esta 

mesma pessoa à impossibilidade de discernir sobre o que realizava. 

Segundo entendimento judicial, à época esta condição não 

comprometia sua possibilidade de compreensão acerca das obrigações 

assumidas. Portanto, ficava afastada qualquer possibilidade de se questionar o 

comprometimento cognitivo do idoso em questão. 
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O Julgador da causa se ateve à individualidade do idoso, que 

decidiu efetivar sua união estável. O Juiz entendeu que idade avançada não é 

doença e que, ainda que o idoso estivesse adoentado, acometido de grave mal 

de saúde, a este mesmo idoso não faltava qualquer compreensão sobre suas 

próprias atitudes. 

O entendimento demonstra respeito à individualidade do idoso que 

merece ter sua autonomia respeitada quanto às suas vontades - principalmente 

se considerarmos que de forma generalizada e errônea muitas vezes a idade 

avançada é atrelada à doença e é considerada como fator impeditivo de 

concretização de qualquer vontade por parte de uma pessoa idosa. 

Do ponto de vista do Julgador, neste caso deveria prevalecer a 

vontade do idoso, mesmo com sua saúde comprometida - mas questionamos o 

modo como ficou respaldada sua decisão. 

Entendeu-se que não deveria acontecer a pretendida anulação da 

união estável, porque as partes a estabeleceram por livre e espontânea 

vontade, assim como o regime da separação total de bens, válido para as 

situações congêneres, como as do casamento – sendo a decisão judicial 

guiada pelo aspecto cronológico do envelhecimento, ao qual a lei não faz 

ressalvas. 

Outra vez observa-se que a restrição (quanto à adoção de outro 

regime de bens em uma relação afetiva) é capaz de tolher a autonomia de 

pessoas idosas, levando-nos novamente a refletir sobre o que efetivamente se 

quer proteger, se a pessoa ou se seus bens. 

Reconheceu-se que se tratava de uma pessoa com significativo mal 

em saúde mas que, por ter seus bens protegidos pela separação total, à época 

estava apto a escolher o que era melhor para si, fazendo-nos novamente 

indagar: qual é a proteção buscada pela decisão?  

A decisão indica que novamente se aplicou a legislação de forma 

incisiva, considerando a idade cronológica de quem pretende manter uma 

união estável e é considerado idoso. Este critério se presta como exemplo a 

toda situação que se apresente em julgamentos de casos semelhantes e que 

envolvam pessoas igualmente consideradas idosas. 

Todavia, consideramos que o grande problema de raciocínios 

analógicos e sem individualizações é quebrar a singularidade de cada situação, 
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pois neste contexto a generalização pode resultar em violação dos aspectos 

biopsicossociais de cada idoso - que ao ser considerado como alguém em 

idade que o torna incapaz de decidir por si, recebe um rótulo que o impede de 

exercitar a autonomia que inegavelmente lhe é inerente.  

 

3.1.3 Dissolução de união estável entre idosos e partilha de bens51 52. 

 

RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

PARTILHA DE BENS. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SÚMULA 377 DO 

STF. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL QUE 

DEVEM SER PARTILHADOS DE FORMA IGUALITÁRIA. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO ESFORÇO COMUM DOS COMPANHEIROS PARA 

LEGITIMAR A DIVISÃO. PRÊMIO DE LOTERIA (LOTOMANIA). FATO 

EVENTUAL OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. 

NECESSIDADE DE MEAÇÃO. 1. Por força do art. 258, parágrafo único, inciso 

II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, inciso II, do 

Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou 

cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de 

bens (recentemente, a Lei 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do 

CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos). Por esse motivo, às 

uniões estáveis é aplicável a mesma regra, impondo-se seja observado o 

regime de separação obrigatória, sendo o homem maior de sessenta anos ou a 

mulher maior de cinquenta. Precedentes. 2. A ratio legis foi a de proteger o 

idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por interesse 

estritamente econômico, evitando que este seja o principal fator a mover o 

consorte para o enlace. 3. A Segunda Seção do STJ, seguindo a linha da 

Súmula n.º 377 do STF, pacificou o entendimento de que "apenas os bens 

adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que 

                                                           
51

 STJ. REsp 1689152 / SC. RECURSO ESPECIAL 2011/0235045-8. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO. 4ª Turma. Data do Julgamento: 24/10/2017. Data da publicação/fonte: 22/11/2017. 
Íntegra da decisão inserida no presente trabalho como Anexo (Anexo 05).  
52 Ao realizar a pesquisa sobre o tema, o STJ aponta ainda outros julgados, a saber: REsp 

646259-RS, EREsp 1171820-PR, REsp 1171820-PR, REsp 1318281-PE, REsp 1124859-MG, 
RE 93153, REsp 1171820-PR, REsp 471958-RS. Disponível em 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1689152&b=ACOR&thesaurus=JURIDI
CO&p=true. Acesso em 07 nov. 2018. 
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comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha" 

(EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 

26/08/2015, DJe 21/09/2015). 4. Nos termos da norma, o prêmio de loteria é 

bem comum que ingressa na comunhão do casal sob a rubrica de "bens 

adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa 

anterior" (CC/1916, art. 271, II; CC/2002, art. 1.660, II). 5. Na hipótese, o 

prêmio da lotomania, recebido pelo ex-companheiro, sexagenário, deve ser 

objeto de partilha, haja vista que: i) se trata de bem comum que ingressa no 

patrimônio do casal, independentemente da aferição do esforço de cada um; ii) 

foi o próprio legislador quem estabeleceu a referida comunicabilidade; iii) como 

se trata de regime obrigatório imposto pela norma, permitir a comunhão dos 

aquestos acaba sendo a melhor forma de se realizar maior justiça social  e 

tratamento igualitário, tendo em vista que o referido regime não adveio da 

vontade livre e expressa das  partes;  iv) a partilha dos referidos ganhos com a 

loteria não ofenderia o  desiderato da lei, já que o prêmio foi ganho durante a 

relação, não havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em união 

meramente especulativa. 6. Recurso especial parcialmente provido. 

 

Análise da decisão judicial: O julgado se refere a uma demanda 

judicial em que, em decorrência da dissolução da união estável entre elas 

firmada, as partes pleiteiam a partilha dos bens adquiridos durante sua 

duração, mais especificamente um prêmio pago pela loteria a uma delas. 

Refletida na decisão judicial analisada - e de acordo com o que 

expusemos quanto aos casamentos e às uniões estáveis estabelecidas por 

pessoas a partir dos 70 anos de idade - a legislação em vigor determina que  

obrigatoriamente deverá adotar-se o regime de separação total de bens. 

Segundo discorremos, entendemos que esta prática resulta na 

anulação da autonomia do idoso, já que a lei estabelece o critério cronológico 

dos anos vividos para impor a obrigatoriedade do regime de bens a ser 

adotado e ele não pode escolher o regime como bem entenda.  

No caso em análise, em que se objetivava a dissolução da união 

estável, valerá a regra de nela incidir o regime da comunhão parcial de bens, 

pois o relacionamento se iniciou antes de qualquer das partes ter idade igual ou 

superior a 70 anos cronológicos. 
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Por regime da comunhão parcial de bens tem-se que é um 

“componente ético: o que é meu é meu, o que é teu é teu e o que é nosso, 

metade de cada um” (DIAS, 2015, p. 315).  

Isso justifica o entendimento do STJ, explicitado na decisão em 

análise, que é claro ao mencionar (p. 01) que  

 

seguindo a linha da Súmula n.º 377 do STF, pacificou o 
entendimento de que ‘apenas os bens adquiridos 
onerosamente na constância da união estável, e desde que 
comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser 
objeto de partilha. 

 

A questão trazida pela decisão analisada é saber se um prêmio de 

loteria pago a uma das partes deve ser partilhado na dissolução da união 

estável com o mesmo raciocínio, já que não se trata de uma situação 

decorrente de esforço comum, mas de “bens adquiridos por fato eventual, com 

ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior (CC/1916, art. 271, II; 

CC/2002, art. 1.660, II)”. 

Pelo entendimento do Julgador é aceitável que exista a partilha dos 

valores, já que, segundo ele (p. 01 – 02),  

 

i) se trata de bem comum que ingressa no patrimônio do casal, 
independentemente da aferição do esforço de cada um; ii) foi o 
próprio legislador quem estabeleceu a referida 
comunicabilidade; iii) como se trata de regime obrigatório 
imposto pela norma, permitir a comunhão dos aquestos acaba 
sendo a melhor forma de se realizar maior justiça social  e 
tratamento igualitário, tendo em vista que o referido regime não 
adveio da vontade livre e expressa das  partes;  iv) a partilha 
dos referidos ganhos com a loteria não ofenderia o  desiderato 
da lei, já que o prêmio foi ganho durante a relação, não 
havendo falar em matrimônio realizado por interesse ou em 
união meramente especulativa. 

 

Na decisão judicial não foram consideradas as questões da 

autonomia do idoso e se houve ou não esforço para a obtenção do patrimônio 

em questão, nem tampouco a questão da sorte. Prevaleceu a noção de que o 

dito patrimônio foi obtido durante a vigência da união estável, sujeita a regime 

de bens determinado pela legislação.  
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Observa-se, em suma, que ao idoso são impostas regras para casar, 

firmar uma união estável e igualmente para dividir seu patrimônio, mesmo que 

este patrimônio tenha sido obtido com o concurso da própria sorte e que por 

sua própria vontade não devesse ser partilhado.  

Indaga-se, mais uma vez, o que as decisões judiciais buscam 

assegurar e onde está a proteção do idoso, já que o aspecto cronológico de 

toda e qualquer pessoa, ao que parece, é fator único a nortear decisões. 

Mais uma vez se entende que tratar igualmente os iguais - apenas 

porque são semelhantes em idade - resulta em negar tratamento mais 

abrangente às pessoas envolvidas na questão, e numa inobservância da 

individualidade inerente a todo e qualquer ser humano. 

Jogar na loteria é um dos reflexos dos aspectos biopsicossociais de 

cada pessoa. Novamente estes aspectos são desconsiderados numa 

legislação cuja matriz é a proteção da pessoa. Mas muitas vezes esta proteção 

fica à margem, pois se torna secundária quando os bens tem mais valor do que 

a própria pessoa que os possui.  

 

3.1.4 Idosos e doação de bens53  

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL (2015). ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA. ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS É 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ANALOGIA. NULIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. LIVRE 

CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PARTE AUTORA QUE NÃO 

LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES DE QUE POSSUÍA 

ENFERMIDADE OU DEFICIÊNCIA MENTAL APTAS A RETIRAREM-LHE O 

DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DO ATO. REVOGAÇÃO DO 

USUFRUTO VITALÍCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.  REVOLVIMENTO DO 
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STJ. AgInt no AREsp 1210135 / SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 
2017/0299292-2. Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 3ª Turma. Data do 
Julgamento 05/06/2018. Data da Publicação/Fonte DJe 08/06/2018. Íntegra da decisão inserida 
no presente trabalho como Anexo (Anexo 06).  
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QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO 

DESPROVIDO. 

 

Análise da decisão judicial: A decisão jurisprudencial refere-se a 

uma situação em que, com cláusula de usufruto, uma pessoa idosa doou sua 

casa aos pastores da igreja que frequentava, bem como faz menção ao 

financiamento de um veículo em favor desta mesma igreja, sendo que depois, 

arrependida, esta pessoa idosa buscou o Poder Judiciário para anular o 

negócio jurídico firmado. 

O julgado descreve momentos sobre o conflito da autonomia da 

idosa ao doar seu único bem imóvel afirmando que era de sua livre e 

espontânea vontade a realização do ato, vontade esta que seria baseada no 

fato de que a idosa ser sabedora de que, caso falecesse, não teria herdeiros 

necessários que receberiam seu bem em herança, afirmando ainda que o 

veículo não foi objeto de grandes discussões porque permaneceu em sua 

posse. A decisão descreve momentos do conflito da autonomia da idosa ao 

doar seu único bem imóvel.  

Há passagens descrevendo que idosa que doou a casa vivenciava 

uma situação de fragilidade familiar diante do quadro de saúde complicado de 

sua mãe, o que fez com que ela buscasse amparo espiritual na religião dos 

pastores. 

A idosa afirmou que a doação não era de sua vontade e que não 

exerceu sua autonomia ao doar o bem, mas que “por um ardil de 'pastores' 

inescrupulosos, apenas se viu coagida a lhes doar seu lar, o lugar de onde 

somente deveria sair para sua morada eterna” porque estaria tocada pela frágil 

situação de saúde de sua mãe. 

O conflito surgiu do exercício de sua religiosidade assegurada 

constitucionalmente (Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigo 

5.º, inciso VI) e da prática de um negócio jurídico a ela relacionada. 

A própria idosa afirma que a questão da doação não se refletiu no 

exercício de sua autonomia, pois o Poder Judiciário não apreciou as provas 

apresentadas por ela e nem o fato de que a propriedade doada aos pastores 
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era seu único bem - o que lei vigente proíbe - já que à época da doação 

realizada com cláusula de usufruto, ela teria uma herdeira necessária que era 

sua mãe, a qual somente veio a falecer anos após a doação. 

Por estas razões, ingressou com a ação pedindo a nulidade do 

negócio jurídico realizado entre as partes. 

Pelo relato do julgado, a idosa (que pretende a declaração de 

nulidade da doação realizada) não comprovou ter passado por um exame de 

sanidade mental para a verificação do comprometimento de sua cognição à 

época da realização do negócio jurídico. 

Desta forma o comprometimento cognitivo não ficou configurado, 

restando entendido como válido o negócio jurídico por ela firmado. 

O negócio jurídico, segundo abordamos ao longo do trabalho, é 

aquele celebrado para que se atinjam os efeitos lícitos pretendidos e que para 

ser válido requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (Lei Federal n.º 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, artigo 104). 

No caso, enquanto negócio jurídico a doação se realiza por um 

“contrato unilateral, gratuito, consensual e, via de regra, solene” (RODRIGUES, 

2002, p. 198).  

A casa em questão foi doada com cláusula de usufruto vitalício. Isto 

significa que a doadora poderia permanecer no imóvel até seu falecimento, fato 

que possibilitaria aos pastores a posse e também a propriedade efetiva do 

bem,  para que dele fizessem o que melhor lhes aprouvesse. 

Considerando o que determina o ordenamento jurídico (para 

comprovar o comprometimento de sua cognição, mesmo que parcial), o 

Ministro que atuou no caso ponderou que para a solução do conflito - a fim de 

que se acatasse o pleito da doadora - no ato da doação ela deveria ter 

comprovado que “possuísse enfermidade ou deficiência mental que retirassem 

seu discernimento para a prática do ato", de forma a ratificar sua incapacidade 

e anular o negócio jurídico. 

Todavia, causa estranheza que o integrante do Ministério Público 

(atuante na lide como fiscal da lei) não tenha solicitado um parecer técnico por 

médico ou equipe multidisciplinar para comprovar o grau de comprometimento 

de cognição da idosa em questão e da validade de seus atos, como a lei já 
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determinava antes mesmo da vigência da LBI - uma vez que geralmente o Juiz 

da causa não domina conhecimento técnico para comprovar ou afastar o 

comprometimento cognitivo de quem quer que seja.  

A decisão considerou ainda que “não há notícias de erro, dolo, 

coação, estado de perigo ou lesão”, os chamados vícios do consentimento, 

mas que, “ao contrário, a autora afirma que fez a doação por vontade própria”. 

Ao pronunciar a decisão e nela considerar que a doação foi válida, 

as formalidades legais exigidas foram observadas. Contudo, o Juiz não acatou 

a afirmação da própria idosa doadora, ou seja, a de que a doação não foi 

exercício de sua vontade, mas apenas e tão somente ato de quem se via 

sozinha e desamparada. A idosa doadora afirmou ainda que agiu de boa-fé 

doando seu único bem e que, embora o tivesse feito com uma cláusula de 

usufruto, considera  ter sido enganada.  

Causa estranheza o fato de a cláusula de usufruto não ter sido 

revogada, dando a entender que, segundo os critérios do Poder Judiciário, 

assim que falecer, a casa em questão será repassada à igreja, estando a idosa 

protegida até seu óbito, mas de nada importando sua vontade para o evento 

pós-morte, já que ela poderia, por exemplo, desejar doar o bem para um amigo 

ou conhecido e não para a igreja. 

Não houve uma relativização das provas colhidas ao longo de todo o 

processo, já que o próprio Julgador dispõe que, neste caso, não “ficou 

claramente demonstrada sua vulnerabilidade psicológica e emocional, criando 

um contexto de fragilidade que favoreceu a cooptação da vontade pelo 

discurso religioso”. 

A regra para qualquer decisão judicial é a da livre valoração das 

provas pelo Magistrado, na qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as 

razões da formulação de seu convencimento” (Lei Federal n.º 13.105, de 16 de 

março de 2015, artigo 371). 

Neste caso, o Magistrado optou pelo formalismo legal e deu mais 

valor às provas técnicas produzidas do que à declaração da própria idosa, que 

doou seu único bem nas condições descritas nos documentos. 

Portanto, o Magistrado proferiu sua decisão sem considerar a falta 

de laudo pericial - que eventualmente comprovaria o contrário do que foi 
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decidido - uma vez que não se pode descartar a hipótese de que uma equipe 

multidisciplinar poderia ter levado a questão a outro entendimento. 

Na dicotomia entre o que determina a lei e o que a parte 

efetivamente pretende, que agiu movida por forte emoção e em nítido 

desconhecimento do que determinava a legislação vigente, o arcabouço 

probatório consubstanciado no rigor da lei evidencia-se como restrição de uma 

autonomia efetiva. 

A idosa em questão não foi considerada, deixando-se de lado toda 

sua individualidade e as especificidades da questão, valorizando as demais 

provas produzidas ao longo de todo o processo. 

Se a idosa não estava nem parcialmente sob curatela, se a decisão 

não se apoiou em elemento contraditório, não havia qualquer motivo para não 

se levar em conta sua declaração de arrependimento. 

Assim, considera-se desproporcional e diminuta a afirmação de que 

o movimento da máquina judiciária se deu porque a idosa doadora não estava 

satisfeita com o resultado da ação e buscava revertê-la perante a Justiça.  

Ainda que aplicada a legislação vigente, questionamos: onde está 

o respeito à individualidade de cada idoso em casos judicializados? 

A pergunta é cabível porque a doadora não estava sob curatela 

nem contou com a presença de alguém que a apoiasse em sua decisão. Disso 

decorre que, não havendo prova técnica de seu eventual comprometimento 

cognitivo ou não a direcionar o julgamento da questão, não se considerou a 

vontade de quem se mostrava arrependida do que fez, sem que isso soasse 

como mero aborrecimento, simplesmente porque a decisão proferida 

contrariava o que se pretendia. 

Em situações deste tipo talvez seja necessário um pouco mais de 

detalhamento, em respeito às individualidades – pois o idoso (não impedido de 

doar) não pode ser impedido de levar seu pleito à apreciação do Poder 

Judiciário, e isso ser judicialmente considerado como simples remorso e não 

como efetivo exercício de autonomia. 
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3.2 Decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 

Selecionamos algumas decisões judiciais do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo – TJSP porque, feitas pesquisas junto ao Supremo 

Tribunal Federal – STF, neste não encontramos um número representativo de 

decisões acerca da temática deste trabalho para o período eleito. Isto é, 

decisões envolvendo idosos com questões referentes a casamento, união 

estável e disposição de patrimônio, datadas a partir de 2015. 

Desta forma, assim como fizemos com as decisões proferidas pelo 

Superior Tribunal de Justiça – STJ, selecionada alguma decisão junto ao TJSP 

e para analisar cada um de seus assuntos, partimos das ementas das decisões 

selecionadas, segundo constam no site do Tribunal pesquisado. Em seguida, 

passamos às reflexões sobre elas que, do mesmo modo, podem dar margem a 

outras por parte de quem se dedique a pesquisá-las, já que não temos a 

pretensão de esgotar o assunto. 

Algumas decisões similares poderão estar mencionadas como notas 

de rodapé e igualmente como fizemos com as decisões exaradas pelo Superior 

Tribunal de Justiça, o inteiro teor das decisões encontra-se encartado no 

presente trabalho como anexos, de acordo com o enumerado em suas notas 

de referência.  
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3.2.1 Disposição de patrimônio, idoso e prodigalidade54 55 

 

Interdição. Artigo 1.782 do CC. Suposta prodigalidade, descontrole 

financeiro e dilapidação patrimonial. Prova dos autos, porém, que não abona a 

tese deduzida na inicial. Prova médica que se mostrou consentânea com o 

interrogatório realizado e revelou satisfatoriamente que o requerido é pessoa 

perfeitamente capaz para administrar os atos da vida civil. Improcedência. 

Litigância de má fé não caracterizada. Verba honorária de sucumbência 

adequadamente fixada. Agravo retido não conhecido. Recursos desprovidos.  

 

Análise da decisão judicial: A questão judicial analisada é 

referente a uma situação assim descrita (p. 02): o idoso  

 

na sua atuação diária, está dilapidando o patrimônio familiar, 
prejudicando a meação do cônjuge, tanto que vem 
necessitando do auxílio de um neto para administrar seus 
bens. Segundo afirmam, prova disso seria o fato de ter 
adquirido, já aos 92 anos de idade, para seu uso pessoal, um 
automóvel no valor de R$ 31.400,00,  
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TJSP. Processo n.º 4003035-51.2013.8.26.0451. Classe/Assunto: Apelação / Pessoas 
naturais. Relator(a): CLAUDIO GODOY. Comarca: Piracicaba. Órgão julgador: 1ª Câmara de 
Direito Privado. Data do julgamento: 17/03/2015. Data de publicação: 19/03/2015. Data de 
registro: 19/03/2015. Decisão na íntegra inserida no presente trabalho como Anexo (Anexo 07). 
55

 Ao realizar a pesquisa sobre o tema o TJSP aponta ainda outros julgados, a saber: 2234058-
21.2017.8.26.0000. Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL. Relator(a): 
Fernanda Gomes Camacho, Comarca: Cotia.Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado 
Data do julgamento: 20/04/2018. Data de publicação: 20/04/2018. Data de registro: 20/04/2018; 
2171384-07.2017.8.26.0000. Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela. 
Relator(a): Natan Zelinschi de Arruda. Comarca: Santos. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito 
Privado. Data do julgamento: 15/03/2018. Data de publicação: 15/03/2018. Data de registro: 
15/03/2018; 1005352-04.2014.8.26.0010. Classe/Assunto: Apelação / Doação. Relator(a): 
Alexandre Coelho. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado. Data do 
julgamento: 22/11/2017. Data de publicação: 22/11/2017. Data de registro: 22/11/2017; 
0002913-27.2007.8.26.0028. Classe/Assunto: Apelação / Tutela e Curatela. Relator(a): Luiz 
Antonio Costa. Comarca: Aparecida. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado. Data do 
julgamento: 01/02/2017. Data de publicação: 01/02/2017. Data de registro: 01/02/2017; 
2245589-75.2015.8.26.0000. Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela. 
Relator(a): Moreira Viegas. Comarca: Barretos. Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado. 
Data do julgamento: 27/01/2016. Data de publicação: 29/01/2016. Data de registro: 29/01/2016; 
2030459-29.2015.8.26. Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela. Relator(a): 
José Joaquim dos Santos. Comarca: Porto Feliz. Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado. 
Data do julgamento: 02/06/2015. Data de publicação: 03/06/2015. Data de registro: 03/06/2015; 
0001030-61.2011.8.26.0042. Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda. 
Relator(a): Teixeira Leite. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado. 
Data do julgamento: 26/02/2015. Data de publicação: 03/03/2015. Data de registro: 03/03/2015.  
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o que configuraria a prodigalidade do idoso em questão. 

 

Como bem salienta o Julgador da causa (p. 03) 

 

a prodigalidade antes que a simples prática de gastos 
desordenados revela real comprometimento, posto que tratado 
de maneira mais tênue, mas do próprio discernimento do 
indivíduo, que hoje se tutela não apenas da perspectiva da 
preservação de seu patrimônio. 

 

Ocorre que, por todas as provas colhidas durante a instrução do 

processo, nenhuma delas restou como satisfatória para comprovar a alegada 

prodigalidade, já que como bem ponderou o Magistrado da causa, o idoso que 

teve sua cognição questionada com a interposição da ação “embora esteja com 

noventa e dois anos de idade, é pessoa plenamente apta para reger sua vida 

civil e administrar seus bens, como sempre o fez durante toda a sua vida como 

médico e pecuarista”, inexistindo qualquer comprometimento de sua cognição.  

Para chegar a esta conclusão, o Julgador valeu-se da prova técnica 

produzida, já que quando (p. 05)  

 

realizada perícia médica, o perito foi peremptório quanto à 
inexistência de qualquer comprometimento do discernimento 
do requerido, concluindo que, apesar de o periciando ser 
pessoa com noventa e dois anos de idade, é perfeitamente 
apto para os atos da vida civil, pois sabe o que quer, entende 
perfeitamente o que faz. 

 

A ação originou-se de um questionamento familiar diante de uma 

pessoa vista como detentor de idade avançada, que fazia o que melhor lhe 

aprouvera e que era, por estas razões, considerado como alguém que 

dilapidava o patrimônio por ele constituído, de maneira a prejudicar os direitos 

sucessórios daqueles que herdariam seus bens, sendo estes os autores da 

ação interposta.  

Para estas pessoas, a disposição de patrimônio pelo idoso em 

questão, da maneira como melhor lhe interessasse, significava o exercício fiel 

de prodigalidade, comum em casos similares, igualmente judicializados. 

Todavia, contrariamente ao que alegavam os autores da ação, 

comprar, vender ou dispor do próprio patrimônio, observadas as normativas 
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legais em direito, torna os atos válidos, independentemente da idade de quem 

os realiza. 

Esta regra deve ser respeitada, sem que o cidadão, por mais anos 

de vida que tenha, seja questionado ou julgado como pródigo 56  por uma 

questão de respeito à sua autonomia enquanto pessoa humana, a possuir 

direitos e deveres que lhes são inerentes durante toda sua vida. 

O julgado mostrou-se atento a estas considerações. No entanto, ao 

mencionar que (p. 06) “a situação se pode rever mediante alteração ou 

surgimento de novos fatos, sempre no melhor interesse de quem se suponha 

incapaz”, deu brechas a questionamentos, como por exemplo, o de que o 

melhor interesse é o de quem se supõe herdeiro e o maior prejudicado por 

aquele que exerce seus atos de forma a pautar-se nas leis para realizar suas 

vontades, na efetivação de sua autonomia. 

Mais uma vez, um Estado que objetiva ser minimamente 

intervencionista coloca ressalvas ao deparar-se com pessoas de idade elevada 

que buscam praticar o que melhor lhes parece, já que ainda que a decisão nos 

pareça acertada, ao dispor o que trouxemos acima, deixa margens a 

questionamentos sobre quem efetivamente se objetiva proteger, no mesmo 

sentido do que abordamos quando tratamos dos julgados do STJ por nós 

analisados. 
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 Disponível em https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/825/Prodigo. Definição jurídica 
de pródigo: “É aquele que dilapida seus bens de forma compulsiva. É a pessoa que gasta 
imoderadamente seu dinheiro e seus bens, comprometendo o seu patrimônio. Por esse motivo, 
os pródigos são considerados relativamente incapazes e, portanto, podem ser interditados 
judicialmente. De acordo com o artigo 1.782, do Código Civil, "a interdição do pródigo só o 
privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração". 
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3.2.2 Idosos como herdeiros e a disposição do patrimônio herdado57 58.  

 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de extinção de condomínio movida pelos 

genitores de pessoa falecida, com quem o requerido viveu em união estável – 

Direito real de habitação que embora prevaleça sobre o direito do herdeiro, em 

regra, pode ser relativizado no caso concreto, respeitados precedentes em 

sentido contrário - Autores idosos (nascidos em 1951) e aposentados, sendo 

que o coautor comprova ter sido diagnosticado com câncer – Ademais, mens 

legislatoris da criação do direito real de habitação que foi atender ao princípio 

da solidariedade familiar a ser observado pelos descendentes, limitando-lhes a 

propriedade do patrimônio herdado, para resguardar o bem estar do 

ascendente supérstite – Dignidade da pessoa humana que é fundamento da 

República (Artigo 1º, inciso III da Carta Magna) – Solidariedade aos idosos que 

é dever de todos, nos termos do artigo 230 da Constituição Federal – Não 

bastasse, condomínio que constitui a "mãe das discórdias", no dizer dos 

romanos – Requerido, por outro lado, que é jovem (nascido em 1980) e apto ao 

trabalho e não ficará desamparado, sendo razoável a alienação judicial do 

imóvel após avaliação, sem prejuízo de fixação pelo Juízo de piso de valor a 

ser pago pelo requerido pela ocupação exclusiva do bem até que se efetive a 

alienação e considerando a fração ideal devida e o valor de mercado do bem, 

feitas as perícias/ avaliações idôneas por corretores de imóveis, em fase de 

liquidação - Sentença reformada – Recurso provido. 

 

Análise da decisão judicial: Trata-se da seguinte situação: a filha 

de um casal de idosos faleceu, deixando um imóvel a ser partilhado a título de 

herança. Este era o imóvel no qual ela residia com seu companheiro, pessoa 

com quem mantinha uma união estável. 

                                                           
57

 TJSP. Processo n.º 1006003-52.2016.8.26.0079. Classe/Assunto: Apelação / Condomínio. 
Relator(a): JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES Comarca: Botucatu. Órgão julgador: 2ª Câmara 
de Direito Privado. Data do julgamento: 13/03/2018. Data de publicação: 13/03/2018. Data de 
registro: 13/03/2018. Decisão na íntegra inserida no presente trabalho como Anexo (Anexo 08). 
58

 Ao realizar a pesquisa sobre o tema o TJSP aponta outro julgado, a saber 2019843-
87.2018.8.26.0000. Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha. Relator(a): 
Christine Santini. Comarca: Campinas. Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Privado. Data do 
julgamento: 31/08/2018. Data de publicação: 31/08/2018. Data de registro: 31/08/2018. 
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Por ter sido adquirido pela falecida e seu companheiro durante sua 

união estável, o bem imóvel pertencia em 50% a cada uma das partes, 

considerando-se que o regime de partilha de bens a incidir na situação é o da 

comunhão parcial, de acordo com o que descrevem os autos. 

Ao falecer, a filha dos idosos não deixou filhos, razão pela qual seus 

pais se tornaram seus herdeiros legítimos59 e necessários com relação ao bem 

deixado por ela, ou seja, no tocante aos 50% do imóvel adquirido em vida por 

ela durante sua união estável com seu então companheiro. 

No imóvel em questão residia seu ex-companheiro, e seus pais, já 

idosos, demonstraram a vontade de ver o bem vendido, interpondo ação 

judicial para esta autorização, a fim de usarem o valor correspondente à 

herança que lhes competia da maneira que melhor lhes aprouvesse. 

Para isso, interpuseram a ação denominada de extinção de 

condomínio, para que o bem herdado tivesse destinação única, já que não 

havia unidade de desejos entre as partes. 

Os pais da falecida demonstraram ser aposentados e um deles 

comprovou estar com câncer. 

O ex-companheiro foi declarado (p. 02) como “jovem (nascido em 

1980), apto ao trabalho e que não ficará desamparado”. 

Com a ponderação das informações, houve a determinação judicial 

da extinção do condomínio mediante a alienação do imóvel a se realizar 

judicialmente. 

O Juiz ainda determinou que, até que se efetivasse a alienação do 

imóvel, o ex-companheiro da falecida filha do casal poderia continuar nele 

residindo, mediante o pagamento de aluguel aos idosos, pelo uso da parte que 

lhes caberia usar, se assim o desejassem. 

Neste caso, foi respeitada a autonomia dos idosos envolvidos na lide 

(quanto à extinção do condomínio que os mantinha atrelados ao ex-

                                                           
59

 Conforme disposto no artigo 1.829 do Código Civil, a sucessão legítima defere-se na ordem 
seguinte: 
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com 
o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 
1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver 
deixado bens particulares; 
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; 
III - ao cônjuge sobrevivente; 
IV - aos colaterais. 
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companheiro de sua falecida filha), com o entendimento de que se deveria 

respeitar o “bem estar dos ascendentes” em acatamento à “dignidade da 

pessoa humana”. 

Percebe-se que o Juiz ficou sensibilizado diante da situação que lhe 

foi submetida, com os seguintes elementos: pais já idosos que perderam uma 

filha e um pai doente. 

Na decisão, destaca-se a preocupação em não se desamparar os 

pais idosos e determina também o pagamento de alugueis em favor destes 

pelo ex-companheiro da filha falecida, o qual continua a residir no imóvel até 

que a ordem de alienação seja ou não deferida. 

Mais que aceitar a possibilidade de a ação interposta ser legalmente 

considerada procedente, a decisão judicial evidenciou uma preocupação em 

respeitar a dignidade das pessoas humanas nela envolvidas. 

Entendemos que a justiça só é efetivamente justa quando utiliza a 

mesma valoração para amparar todos igualmente, trilhando o mesmo caminho 

para que ela seja o destino, já que ao longo deste caminho, envelhecendo 

estamos todos.  

 

3.2.3 A disposição do patrimônio de idosos nos desejos para pós-morte60 

 

TESTAMENTO – Nulidade - Capacidade mental questionada por 

herdeiros colaterais – Testador, médico, que formulou o ato de disposição seis 

anos antes de sua morte – Prova majoritária a revelar plena capacidade – 

Existência de epilepsia, desde a infância, a não ensejar incapacitação como a 

pretendida pelos herdeiros – Conjunto probatório a revelar condições plenas de 

discernimento sendo o ato praticado perante tabelião – Análise no campo 

administrativo que não afastou a fé pública do oficial – Mesma condição em 

fase judicial – Participação do testador, ao longo dos anos, em atividades 
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 TJSP. Processo n.º 0047477-64.2010.8.26.0100. Classe/Assunto: Apelação / Nulidade e 
Anulação de Testamento. Relator(a): VIVIANI NICOLAU. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 
3ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 22/01/2015. Data de publicação: 
22/01/2015. Data de registro: 22/01/2015. Decisão na íntegra inserida no presente trabalho 
como Anexo (Anexo 09). 
60

 Ao realizar a pesquisa sobre o tema o TJSP aponta outro julgado, a saber  0002313-
87.2009.8.26.0625. Classe/Assunto: Apelação / Nulidade e Anulação de Testamento. 
Relator(a): Elcio Trujillo. Comarca: Taubaté. Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado. 
Data do julgamento: 05/12/2017. Data de publicação: 21/03/2018. Data de registro: 21/03/2018. 
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profissionais e, em época da realização da disposição de última vontade, 

ministrava e participava de cursos – Condições a confirmar plena capacitação 

geradora da regularidade do ato praticado – Edição de três testamentos que 

não afasta a validade do último que, na forma da lei, deve prevalecer com 

revogação dos editados em datas anteriores – Análise dos demais, conforme 

decisão superior, para a hipótese de acolhimento de vício e consequente 

nulidade do mais recente, restabelecido o antecedente – Condição não 

apurada – Validade do último a produzir regulares efeitos e, 

consequentemente, a revogar os demais – Destinação do patrimônio para 

conhecidos e vizinhos que, por si só, não afasta a vontade do testador que, no 

caso, viúvo, não contava com descentes e nem ascendentes – Possibilidade da 

destinação, ausente direcionamento ou vício da vontade – Sentença, sob tal 

limite, confirmada. HONORÁRIA - Fixação diante parâmetros previstos pelo § 

3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil de 1973 – Pretensão de mudança 

com aplicação do disposto pelo § 4º do mesmo artigo diante natureza da ação 

– Possibilidade – Aplicação do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa corrigida em face de impugnação a revelar, com atualização 

monetária, quantia que extrapola a justa e adequada remuneração – 

Arbitramento, a teor do parágrafo reclamado, em quantia fixa e com atualização 

a contar do julgamento do recurso nesta instância que melhor se adequa ao 

parâmetro de justo pagamento e valorização do profissional da advocacia 

vencedor – Sentença, nessa parte, alterada – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

 

Análise da decisão judicial: O caso analisado faz referência a uma 

situação na qual o testamento deixado por um idoso é questionado após seu 

falecimento. 

O motivo do questionamento é que o idoso deixou herdeiros 

colaterais além de sua convivente, para quem deixou 80% de seus bens, e sua 

irmã, para quem deixou 20%. 

Tem-se que o testamento é um “negócio jurídico unilateral e gratuito, 

de caráter personalíssimo, revogável a qualquer tempo, pelo qual uma pessoa 

dispõe de seus bens para depois da morte, ou faz outras declarações de 

vontade” (SCHREIBER, 2018, p. 961).  
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Se inexistirem herdeiros necessários, a quem compete o 

recebimento por herança dos bens em um percentual chamado de legítima, 

pode-se, segundo a legislação em vigor, dispor de todos os bens a favor de 

quem quer que seja. 

Tem-se que  

 

a proteção da legítima transcende o direito das sucessões. Não 
se protege a legítima apenas contra disposições testamentárias 
(art. 1.789), mas também contra liberalidades praticadas em 
vida (art. 549) (SCHREIBER, 2018, p. 952). 61 

 

Todavia, as partes que interpuseram a ação seriam herdeiros 

legítimos, mas não herdeiros necessários, nos quais se enquadram os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge. 

É importante lembrar que a companheira afigura-se como herdeira 

necessária, já que neste sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça62. 

Se a companheira recebeu 80% do patrimônio deixado pelo idoso 

falecido, e inexistindo outros herdeiros necessários, nada havia de errado em 

ser da vontade deste mesmo idoso deixar os outros 20% de seu patrimônio 

para sua irmã, segundo estabelece a legislação vigente, tudo conforme fez 

constar em seu testamento. 

Todavia, a ação interposta visava a anulação do testamento porque 

quando o falecido idoso o firmou, ele estaria acometido pelo Mal de Alzheimer, 

                                                           
61

 Em tempo: os artigos citados são do Código Civil e trazem como disposições: artigo 1.789: 
Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança; artigo 549: 
Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da 
liberalidade, poderia dispor em testamento. 
62

Tem-se que “em maio de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu 
incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, dispositivo que 
estabelecia a diferenciação dos direitos de cônjuges e companheiros para fins sucessórios. 
Para o STF – em entendimento também adotado pelo STJ –, deveria ser aplicado em ambos 
os casos o regime estabelecido pelo artigo 1.829 do CC/2002. De acordo com o artigo 1.829, a 
sucessão legítima é estabelecida, em ordem, aos descendentes, em concorrência com o 
cônjuge sobrevivente; aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; ao cônjuge 
sobrevivente; e aos parentes colaterais. Já de acordo com o artigo 1.839 do Código Civil, 
incidente por analogia aos companheiros, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge 
sobrevivente no caso de ausência de descendentes e ascendentes. “Logo, é possível concluir 
que o companheiro, assim como o cônjuge, não partilhará herança legítima com os parentes 
colaterais do autor da herança, salvo se houver disposição de última vontade, como, por 
exemplo, um testamento”, concluiu o ministro, ainda que por fundamentos diversos, ao manter 
o acórdão do TJMG. O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial” 
Fonte:http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%
C3%ADcias/Companheira-tem-direito-%C3%A0-totalidade-da-heran%C3%A7a-na-falta-de-
filhos-ou-ascendentes. Acesso em 11 nov. 2018.  
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bem como por outras doenças que seriam capazes de lhe tirar o discernimento 

necessário para a prática do ato. 

Ocorre que, segundo entendimento judicial, ao firmar suas vontades 

com relação à disposição de seus bens para depois de sua morte, o idoso 

encontrava-se absolutamente capaz de fazê-lo, com base em prova pericial 

retrospectiva, com o idoso vivo, o que foi corroborado por depoimentos 

testemunhais ao longo da ação. 

Desta forma, o Judiciário Paulista entendeu que o testamento era 

válido por não existir qualquer problema com o idoso que, em vida, e no 

exercício de sua vontade, deixou os bens para quem bem entendia e na 

proporção que desejou, para após seu falecimento. 

O caso trata de uma de muitas situações nas quais parentes 

próximos, inconformados com o exercício da autonomia de alguém que é 

idoso, que em vida e em pleno exercício de suas atribuições, efetiva suas 

vontades por um negócio jurídico, no caso, um testamento, e deixa registrado, 

em pleno exercício de sua autonomia, o destino a ser dado para seus bens 

quando falecer.  

A prática não nos causa estranheza, ainda que nos cause espanto o 

valor dado aos bens materiais em detrimento da vontade de seu proprietário 

enquanto vivo - principalmente quando sua vontade é questionada por alguém 

próximo de quem a firmou - já que isso, salvo melhor juízo, denota uma 

preocupação com os bens e não com o bem estar de quem manifestou a 

vontade. 

O idoso em questão deixou como herdeiros necessários sua 

companheira e sua irmã. Agiu segundo o que sua autonomia determinou, 

estabelecendo o percentual de seu patrimônio que cada uma delas receberia 

após a sua morte, assegurando este desejo por meio de um testamento. 

Não estava com nenhum comprometimento cognitivo já que, 

segundo seu próprio médico - depoente no caso – o falecido quando em vida 

era um questionador, inclusive dos medicamentos que usava, pois era 

diabético. Além disso, não havia que se falar em ser portador do Mal de 

Alzheimer, conforme descartado nos autos. 
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Por parte do Julgador da causa, a nosso ver houve absoluta cautela 

quanto à aplicação do que determina a legislação vigente, em profundo 

respeito à autonomia exercida em vida pelo idoso. 

Em ações desta natureza, entendemos que o conjunto probatório 

eventualmente serve para se rever a anulabilidade de uma vontade deixada em 

testamento, em exercício efetivo de uma autonomia cristalina. Mas serve 

principalmente para que toda prudência seja observada a fim de preservar os 

desejos dos idosos, que partiram com a certeza de que sua vontade seria 

respeitada para quando já não fossem mais parte do conjunto dos mortais. 

 

3.2.4. Negócios jurídicos realizados por Idosos com imóveis63 64 

 

NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE 

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA. Negócio jurídico realizado entre os 

litigantes. Questionado recebimento do preço pela alienação do imóvel aos 

adquirentes. Demonstração, contudo, de se tratar de ato jurídico simulado. 

Transação estabelecida entre tio e sobrinhos, os quais estabeleceram venda e 

compra quando, no fundo, comprovada a doação do imóvel em benefício dos 

parentes colaterais. Subsistência, na espécie, do negócio gratuito, nos termos 

do disposto no art. 167 do Código Civil. Doação pura de bem imóvel 
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 TJSP. Processo n.º 0001557-94.2014.8.26.0660. Classe/Assunto: Apelação / Promessa de 
Compra e Venda Relator(a): DONEGÁ MORANDINI. Comarca: Viradouro. Órgão julgador: 3ª 
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 23/03/2017. Data de publicação: 23/03/2017. 
Data de registro: 23/03/2017. Decisão na íntegra inserida no presente trabalho como Anexo 
(Anexo 10).  
64

 Ao realizar a pesquisa sobre o tema o TJSP aponta outros julgados, a saber: 0001602-
82.2008.8.26.0022 .Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda. Relator(a): 
Milton Carvalho. Comarca: Amparo. Órgão julgador: 13ª Câmara Extraordinária de Direito 
Privado. Data do julgamento: 01/04/2015. Data de publicação: 01/04/2015. Data de registro: 
01/04/2015; 9061354-58.2009.8.26.0000. Classe/Assunto: Apelação / Defeito, nulidade ou 
anulação. Relator(a): João Carlos Saletti. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 10ª Câmara de 
Direito Privado. Data do julgamento: 24/11/2015. Data de publicação: 12/01/2016. Data de 
registro: 12/01/2016. Outros números: 6715084200; 0029289-58.2011.8.26.0562. 
Classe/Assunto: Apelação / Doação. Relator(a): Alexandre Lazzarini. Comarca: Santos. Órgão 
julgador: 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 02/02/2016. Data de publicação: 
02/02/2016. Data de registro: 02/02/2016; 0131039-11.2009.8.26.0001. Classe/Assunto: 
Apelação / Promessa de Compra e Venda. Relator(a): Alexandre Coelho. Comarca: São Paulo 
Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 23/11/2016. Data de 
publicação: 24/11/2016. Data de registro: 24/11/2016; 1021796-31.2017.8.26.0100. 
Classe/Assunto: Apelação / Registro de Imóveis. Relator(a): Alcides Leopoldo. Comarca: São 
Paulo. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 16/08/2018. Data de 
publicação: 20/08/2018. Data de registro: 20/08/2018. 
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estabelecida por meio de escritura pública. Medida que dispensava o 

pagamento de contraprestação pecuniária. Eventual incapacidade civil, à data 

da transferência imobiliária, não demonstrada por qualquer elemento 

probatório. Ônus do qual não se desincumbiu o autor (art. 373, inc. I, do CPC). 

APELO DESPROVIDO. 

 

Análise da decisão judicial: O caso envolve situação na qual um 

tio idoso pretendia efetivamente doar um de seus bens aos seus sobrinhos, os 

chamados parentes colaterais. Mas a transferência do bem se deu por contrato 

de compra e venda que, no entanto, tem como um de seus elementos uma 

necessária contraprestação pecuniária por parte destes sobrinhos ao tio, o que 

não ocorreu, levando o caso a ser judicializado.  

Na decisão judicial, que tinha como seu objeto central a anulação do 

negócio jurídico, menciona-se (p. 03) que haveria “fraude no negócio, 

simulando uma compra e venda da propriedade, lavrando-se uma escritura, 

fazendo parecer um negócio jurídico. Restou comprovada a ausência do 

pagamento do preço indicado na escritura de compra e venda, comprovando 

assim a fraude realizada pelos requeridos, que se aproveitaram de uma pessoa 

idosa e doente”.  

Pelo que consta no decisório, observa-se que o tio idoso fora 

orientado a alterar a natureza jurídica do negócio para que “não lavrasse uma 

escritura de doação, mas sim uma escritura de compra e venda da mesma 

área, a fim de que não tivesse problemas futuros com a doação de todo 

patrimônio”.  

O Juiz da causa entendeu (p. 02) que  

 

o negócio simulado pelas partes contém todos os requisitos de 
uma doação pura e simples: o autor pretendida doar aos 
requeridos o seu imóvel e estes aceitaram o negócio. A 
ausência de pagamento do preço indicado na escritura de 
compra e venda só comprova a real intenção das partes, de 
modo que o negócio querido pelas partes, a doação, há de 
subsistir.  

 

Segundo a legislação em vigor, pelo contrato de compra e venda, 

um dos contratantes transfere o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe 
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certo preço em dinheiro (Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

artigo 481).  

Tem-se que  

 
a compra e venda é um contrato consensual, sinalagmático, 
oneroso, em regra, comutativo, em alguns casos sujeito à 
forma prescrita em lei, porém, no mais das vezes, 
independendo de qualquer solenidade (RODRIGUES, 2002, p. 
140).  

 

Todavia, ainda que não tivesse sido feito qualquer pagamento 

relativo ao negócio jurídico realizado entre as partes, o Juiz da causa o 

considerou válido, reconhecendo a total autonomia de vontade do idoso que 

desejava, efetivamente, apenas passar o imóvel aos sobrinhos. 

A falta de pagamento para consumar o ato teria levado a se 

configurar um negócio jurídico simulado - pois a ausência de pagamento, 

elemento essencial ao ato, teria feito com que este ato não subsistisse, não se 

concretizando o repasse do bem por um e o simultâneo recebimento deste 

mesmo bem por outros. (Lei Federal n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

artigo 167: “É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 

dissimulou, se válido for na substância e na forma”).  

Alega-se nos autos que o idoso seria pessoa com pouca instrução, e 

neste sentido bem ponderou o Magistrado da causa, trazendo (p. 05) que  

 

nem mesmo por se tratar de pessoa semianalfabeta é possível 
se verificar causa impeditiva à disposição patrimonial. Além de 
assinar o próprio nome, conforme se vislumbra do documento 
de fls. 06, essa particularidade não é suficiente a retirar do 
apelante o conhecimento e a importância dos atos da vida civil, 
suprindo-se eventual dificuldade com a lavratura de escritura 
pública, inclusive porque a baixa instrução educacional não 

afasta, por si só, a validade dos negócios realizados. 
 

De certa forma destoando do que determina a legislação vigente, 

mas atendo-se aos aspectos biopsicossociais do idoso - parte numa ação 

judicial - o Magistrado lembrou que, ainda que o tio fosse pessoa idosa, isso 

não implicaria a retirada de sua vontade e sua livre disposição negocial como, 

aliás, já decidiu o STJ:  
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Com o aumento da expectativa de vida do povo brasileiro, 
conforme pesquisa do IBGE, com a notória recente melhoria na 
qualidade e vida dos idosos e, com os avanços da medicina, 
não é razoável afirmar que a pessoa maior de 60 anos não 
tenha capacidade para praticar os atos da vida civil. Afirmar o 
contrário afrontaria diretamente o princípio da dignidade da 
pessoa humana e o da igualdade’ (REsp 1383624/ MG, Min. 
Moura Ribeiro).  

 

Por todas estas ponderações, entendemos que a decisão respeitou 

a autonomia do idoso de maneira ímpar, visto que o Julgador da causa, ainda 

que de maneira diversa do que dispõe enfaticamente o ordenamento vigente 

sobre a compra e venda, proferiu decisório de grande valia aos que se dedicam 

à temática gerontológica. 

Em exercício de sua livre valoração das provas (Lei Federal n.º 

13.105, de 16 de março de 2015. Art. 371) ”O juiz apreciará a prova constante 

dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na 

decisão as razões da formação de seu convencimento”.  

De maneira absolutamente fundamentada65, o Magistrado decidiu 

que aquele que é visto como idoso não poderá ser tido como alguém incapaz 

de praticar os atos da vida civil, porque afrontaria sua dignidade enquanto 

pessoa humana, já que a idade elevada não retira de nenhum cidadão sua 

capacidade de exercer direitos e de ter obrigações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 BRASIL. Constituição Federal. Artigo 93, inciso IX- todos os julgamentos dos órgãos do 
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 
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3.2.5 Disposição de bens por idoso curatelado66 67 

 

DOAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESERÇÃO E 

INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS– inocorrência de cerceamento de defesa – 

decadência não verificada – insanidade mental anterior à interdição – nulidade 

das transações imobiliárias realizadas – indenização por dano moral – quantum 

reduzido – sentença parcialmente reformada – recurso provido em parte. 

 

Análise da decisão judicial: A decisão é referente a um processo 

no qual se objetivava a anulação dos registros de doação e de compra e venda 

por um idoso curatelado e sobre o pagamento de um valor a título de dano 

moral por parte dos que teriam sido os beneficiários dos negócios jurídicos, em 

eventual prejuízo ao doador e vendedor idoso. 

Segundo relatos da decisão, conforme consta no laudo pericial, 

elaborado quando da averiguação do comprometimento cognitivo do idoso, 

tem-se que (p. 05) ele  

 

apresenta doença mental, transtorno afetivo bipolar, adquirido 
por volta de 1990. Considerando que o distúrbio mental referido 
se caracteriza por episódios de mania ou depressão, em cujas 
crises apresenta distúrbio de comportamento com gastos e 
atitudes imprevisíveis, não tem condições mentais para 
comprar ou vender bens de grande valor; não tem condições 
mentais de administrar, por si só, conta bancária, talão de 
cheques ou cartão de crédito, inclusive porque pode ser 
facilmente influenciado em detrimento do seu bem estar físico, 
mental, emocional e financeiro ou cair em tentação de comprar 
algo acima de suas posses. 

 

                                                           
66

 TJSP. 0132952-17.2012.8.26.0100. Classe/Assunto: Apelação / Doação. Relator(a): 
GIFFONI FERREIRA. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado. 
Data do julgamento: 13/06/2017. Data de publicação: 14/06/2017. Data de registro: 14/06/2017. 
Decisão na íntegra inserida no presente trabalho como Anexo (Anexo 11).  
67

 Ao realizar a pesquisa sobre o tema o TJSP aponta outros julgados, a saber: 0006287-
63.2014.8.26.0268. Classe/Assunto: Apelação / Doação. Relator(a): Donegá Morandini. 
Comarca: Itapecerica da Serra. Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado. Data do 
julgamento: 28/11/2017. Data de publicação: 29/11/2017.Data de registro: 29/11/2017; 
1053832-63.2016.8.26.0100. Classe/Assunto: Apelação / Doação. Relator(a): James Siano. 
Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 
17/05/2018. Data de publicação: 17/05/2018. Data de registro: 17/05/2018; 0000989-
02.2015.8.26.0480. Classe/Assunto: Apelação / Indenização por Dano Material. Relator(a): 
José Carlos Ferreira Alves. Comarca: Presidente Bernardes. Órgão julgador: 2ª Câmara de 
Direito Privado. Data do julgamento: 25/10/2016. Data de publicação: 25/10/2016. Data de 
registro: 25/10/2016. 
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Os autores da ação alegaram desconhecer os distúrbios mentais do 

idoso quando da prática da doação e da compra e venda, datadas de 2006 e 

2008, o que causa estranheza ao Juízo da causa que, neste sentido (p. 05), 

dispõe:  

 

é forçoso reconhecer que o Autor, quando das doações 
firmadas em prol dos Requeridos, assim como da compra e 
venda, não tinha discernimento para os atos praticados, não 
sendo crível que os Apelantes, durante os 10 anos de 
convivência com ele, principalmente porque sempre o 
acompanharam nas consultas psiquiátricas, aleguem 
desconhecimento da insanidade mental que o acometia. 

 

Desta forma, entendeu o Julgador (p. 05) que se trata de uma 

situação na qual o idoso encontra-se com “notória incapacidade para os atos 

da vida civil”, motivo pelo qual “há de ser reconhecida a viciada manifestação 

de vontade exarada quando da formalização dos negócios jurídicos”. 

Complementou ainda (p. 06) ser “inquestionável que a gravidade da 

postura dos Requeridos que, aproveitando-se do estado de saúde do Apelado 

induziram-no a erro e privaram-no de todo o seu patrimônio, prejudicando sua 

própria subsistência”, o que “fundamenta e justifica a indenização por dano 

moral” a favor do idoso prejudicado com a prática dos atos. 

A decisão considerou o laudo pericial elaborado quando da análise 

do comprometimento cognitivo do idoso como elemento fundamental a 

comprovar a ausência de capacidade do idoso para a prática dos atos de 

doação e de compra e venda tratados na ação, em consonância com o que 

determina o ordenamento vigente, já que o laudo pericial é a prova técnica de 

certificação quanto às mazelas que acometem determinada pessoa. 

Nos autos a presença do curador se fez de maneira igualmente 

legalista e dentro do que determina a legislação vigente, já que o idoso em 

questão, com suas especificidades, não poderia participar dos autos sem a sua 

presença. 

O pleito, referente à arguição da prática de atos negociais e 

patrimoniais, mostra-se igualmente coeso quanto ao que dispõe a lei vigente, já 

que ao curador competem somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. 
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Todavia, causa-nos espanto que uma decisão proferida em 2017 - 

dois anos após a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência - 

LBI, de 2015 - ainda adote a terminologia “interdição”. Isso vai no sentido 

contrário dos avanços buscados pela referida legislação, que visa proteger 

todos os direitos inerentes a quem tem os direitos por ele salvaguardados. Ao 

nos referirmos a temática, utilizamos a expressão curatelado, já que interditado 

não nos soa condizente com os caminhos buscados pelas inovações trazidas 

pela LBI.  

Conforme expusemos ao longo do presente trabalho, são muitos os 

avanços trazidos pela LBI. Eles precisam ser buscados com afinco, 

principalmente para que se concretize a eliminação de preconceitos implícitos 

em algumas terminologias ainda encontradas em textos jurídicos, emanados 

por Tribunais, mesmo depois de alguns anos de vigência do documento, no 

caso, a terminologia da interdição. 

Data maxima venia, para ser justa e acertada, uma decisão judicial 

deve – a nosso ver - respeitar o que dispõe a legislação vigente, lembrando 

que a terminologia adotada por esta mesma legislação é parte integrante deste 

processo, e deve resultar em proteção às pessoas que usam as palavras para 

proferi-la. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando analisadas do ponto de vista do Direito Civil e da 

Gerontologia, as decisões judiciais relacionadas aos negócios jurídicos do 

casamento, da união estável e da disposição do patrimônio, envolvendo idosos, 

nos revelam um considerável número de decisórios proferidos única e 

exclusivamente de acordo com o que determina o ordenamento vigente - ainda 

que em algumas delas esteja presente terminologia contrária ao que seria ideal 

- sem que sejam considerados os aspectos biopsicossociais daquele que 

envelhece. 

Quem atinge 60 anos ou mais (em algumas situações) ou que 

alcança os 70 anos ou mais (em outras, segundo a legislação vigente a nortear 

os decisórios), é visto apenas pelo critério cronológico de sua existência. 

Baseados em uma cronologia existencial, os Magistrados passam a 

decidir sobre ser ou não efetiva a autonomia inerente a cada uma das pessoas 

em condições de serem consideradas cronologicamente idosas. 

Na maioria dos casos, não há ponderação dos Julgadores quanto à 

individualidade de cada pessoa considerada idosa. Da mesma forma, por parte 

da população, geralmente também não há respeito à autonomia de quem viveu 

mais. Por esta razão, não tendo qualquer comprometimento cognitivo que o 

impeça de agir, de fazer o que lhe seria mais verdadeiramente desejado,  em 

muitos dos casos judicializados o idoso acaba sendo arbitrariamente tolhido em 

sua autonomia apenas e tão somente porque o aspecto cronológico do 

envelhecimento ainda prevalece. 

Se fosse diferente disso, não seriam tantas as ações relacionadas 

ao tema a que nos propusemos. Do mesmo modo, também podem ser 

analisadas decisões sobre qualquer outro assunto relacionado a idosos, 

perante qualquer outro Tribunal do país, por quem queira analisar a forma 

como a autonomia e o envelhecimento são observados, por exemplo, nas 

relações de consumo ou no contexto previdenciário. 

Ao fazermos nossas análises, observamos que é necessária uma 

revisão da rotulação genérica de idoso, da forma como disposta no Estatuto do 

Idoso. 
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A nosso ver, levar em conta apenas o aspecto cronológico do 

envelhecimento gera uma desigualdade relevante, já que estamos vivendo 

mais e, por isso mesmo, estamos aumentando o aspecto kairosiano de nossa 

existência. 

Ao vivermos mais, aumentamos nossas histórias, agregamos 

valores à nossa existência e, em decorrência desta somatória, somos sujeitos 

cada vez mais únicos, complexos e singulares. 

Por esta razão, quando uma imposição legislativa genérica 

considera idosas pessoas a partir dos 60 anos, muitas vezes sua autonomia é 

questionada sobre o que efetivamente desejam como reflexo de sua 

subjetividade mais íntima. Isso leva à consideração de que há uma legislação 

que permite ser, mas que tolhe o poder ser. 

Ainda não conhecemos o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal sobre assuntos relacionados a esta temática já que, conforme as 

buscas por decisões deste Tribunal, os números encontrados não se 

mostraram representativos. 

É possível que, enquanto Corte Máxima do ordenamento brasileiro, 

a nortear os entendimentos dos demais Tribunais nacionais, quiçá sejam seus 

Ministros os Julgadores responsáveis por mudanças neste sentido, conforme 

os casos lhes sejam submetidos à apreciação.  

Temos esperança de que, com o tempo, os Julgadores possam 

rever o aspecto cronológico considerado em suas decisões judiciais 

relacionadas a idosos. Igualmente, esperamos que passem a proferir - em 

observância aos ensinamentos da Gerontologia - decisões mais justas no 

sentido de se respeitar a individualidade de cada pessoa, de maneira a resultar 

em garantias mais abrangentes para a autonomia de quem envelhece. 

O ex-presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, em coautoria com 

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (2017, p. 121-122) endossa-nos o 

pensamento de que mudanças são necessárias quando diz: 

 

Com efeito, o aumento da população idosa, associado ao 
crescimento da expectativa de vida ao nascer e ao 
envelhecimento fisiológico tardio são fatos indispensáveis para 
que se pense qual grupo deve ser identificado como idoso e 
deva ser efetivamente amparado pelas garantias 
constitucionais. 
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Isso porque as transformações sociais e demográficas da 
população brasileira podem conduzir a um quadro em que o 
termo etário – 60 anos – utilizado para definir o grupo em que 
devem incidir as especiais proteções constitucionais amplie 
garantias e confira tratamento diferenciado a grupos que não 
mais se caracterizam como idosos e prescindem do especial 
amparo constitucional. As mutações fáticas da população 
brasileira parecem indicar um caminho em que a amplitude 
conferida pela legislação constitucional ao grupo definido como 
idoso careça da necessária justificação constitucional, 
ocasionando, por conseguinte, em inconstitucional tratamento 
diferenciado a parte da população brasileira. 

 

Temos a mesma expectativa com relação ao Poder Legislativo, 

responsável pela elaboração de leis a serem aplicadas pelos Magistrados em 

suas decisões. 

Acreditamos na total viabilidade da criação de leis que favoreçam os 

idosos, desde que tenham um enfoque social, o que é possível com um olhar 

que observe a individualidade de cada pessoa que vive mais.  

Para isso, acreditamos na importância da interdisciplinaridade e do 

diálogo entre o Direito Civil e a Gerontologia. 

Acreditamos que do entrelaçamento destas ciências surge a 

proteção ou a exclusão de seres que vivem cada vez mais - e porque vivem 

mais tornam-se cada vez mais únicos. 

Para os idosos surge a necessidade de atendimento e de amparo à 

individualidade de cada um. Somente este amparo à individualidade de cada 

pessoa pode assegurar uma autonomia ampla e irrestrita, independentemente 

da quantidade de anos cronológicos de sua existência. 
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