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Aquisição da capacidade civil antes da idade legal é o que se chama de emancipação, isto é, 
estado daquele que, livre de toda e qualquer tutela, pode administrar livremente os seus bens. 
Para obtê-la, prescreve o Código Civil, em seu artigo 9.º que, aos vinte e um anos completos 
acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil" e o 
parágrafo único, do mencionado artigo, vem assim redigido: "Cessará, para os menores, a 
incapacidade: I. Por concessão do pai, ou, se for morto, da mãe, e por sentença do Juiz, ouvido 
o tutor, se o menor tiver dezoito anos cumpridos. II. Pelo casamento. III. Pelo exercício de 
emprego público efetivo. IV. Pela colação de grau científico em curso de ensino superior. V. 
Pelo estabelecimento civil ou comercial, com economia própria". 

Das cinco proposições enumeradas, a que menos lógica se nos afigura na prática, por 
inoperante e, quiçá, inusitada (dado desconhecermos um só caso positivo e real de sua 
aplicação) é a que vem enunciada em último lugar, origem destes reparos. Segundo cremos, 
não foi e não está sendo usada e é bem possível tenha sido abrogada por inócua e obsoleta. 
Por isso mesmo, limitações inibitórias, no trato cotidiano, impedirão o uso legal dessa forma 
de aquisição da capacidade civil. 

Esdrúxula e contraproducente tornar-se-ia sua aplicação, atendendo-se ao fato de que um 
menor de dezoito anos pudesse adquirir sua emancipação legal pelo simples motivo de 
estabelecer-se por conta própria, com economias próprias. Fazendo tabula rasa da 
possibilidade de originar burlas para obviar a lei, dando-se de barato que tal acontecesse, 
desde quando, e como, se operaria a emancipação, e qual o documento comprobatório de sua 
existência? O decreto n.o 18.542, de 24 de dezembro de 1928, que instituiu os registros 
públicos, assim estabelece quanto ao registro de emancipações: este será feito mediante 
transcrição da sentença oferecida em certidão ou instrumento. Mas, como obter referidas 
certidões, ou instrumento, no caso do inciso V? 

Clovis Beviláqua, douto comentarista de nosso Código, e seu principal codificador, a quem 
nestas desataviadas linhas rendemos o preito de nossa homenagem de admiração, pelo muito 
que dignificou as letras jurídicas nacionais, não lhe passou despercebida essa antinomia da lei 
quando anota em suas observações comentários como estes: "Os outros casos de 
emancipação, o exercício de função pública, a colação de grau científico, e o estabelecimento 
civil ou comercial, representam uma ociosa persistência do direito anterior, que se não concilia 
bem com o art. 391, IL Não os contemplou o Projeto primitivo; introduziu-os, no Código, uma 
emenda de Fausto Cardoso, contra a qual se opuseram objeções no Em defesa, pág. 349 a 355. 
Por ocasião de se discutir o Código Civil Português, a mesma questão foi examinada, 
decidindo-se, com melhor critério, que não tinha razão de ser, na lei nova, a emancipação pela 



habilitação literária ou pelo exercício de emprego público. Veja-se Dias Ferreira, Código Civil 
Português, I, ao art. 304". 

Consultando o Código do Processo Civil, em seu artigo 621, que trata das emancipações, 
verificamos: 0 menor que tiver 18 anos cumpridos poderá emancipar-se por meio de 
justificarão onde, com a presença do órgão do Ministério Público, e do tutor se for o caso, 
provará o requerente ter a capacidade necessária para reger sua pessoa e administrar seus 
bens. 

A míngua de outras fontes, dado que nossa biblioteca jurídica é incipiente, consultamos o 
magnífico estudo de Afonso Dionísio da Gama, "Tratado Teórico e Prático do Direito Civil 
Brasileiro", 1927, e aí nos foi dado ver que seu autor, enumerando as várias modalidades, 
mediante as quais se opera a alforria do pátrio poder, silencia completamente no que tange à 
outorga ao menor que se estabelece por conta própria e com suas próprias economias. 

Dar-se-a o caso de ter sido abolido o inciso V, da promulgação do Código aos nossos dias? Em 
caso contrário bom e aconselhável seria disso cuidassem nos legisladores e jurisperitos, para 
acabar de vez com um das poucas excrescências de nossa lei máxima, com justeza considerada 
a maior obra legislativa. do parlamento da República. 


