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Em síntese, o desembarga
dor do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, Sidney Beneti, 
disse sobre as Alterações da 
Parte Geral no Novo Código 
Civil: 

, 'Eu tenho anotações de várias 
alterações, que chegam se
guramente a uns 30 pontos, 

mas desses 30 pontos acho que deveria 
ressaltar uns poucos, os mais importan
tes para o conhecimento geral, pelo me
nos. Primeiro é no tocante à Capacida
de Civil. Capacidade Civil passa no to
c;ante a idade a ser adquirida aos 18 
anos de idade, e isso é uma verdadeira 
I evolução que vai se operar no Direito 
Brasileiro. Hoje em dia a maioridade 
"corre aos 21 anos e a partir de janeiro 
de 2003 passará a ser aos 18 anos de 
idade. Em segundo lugar também se de
ve destacar a novidade da Salvaguarda 
de Personalidade, uma proteção espe
cial ao nome, à imagem das pessoas, e à 
possibilidade das pessoas disporem do 
l'Orpo e das partes do próprio corpo me
diante disposição sempre gratuita, o que 
'Jeverá ter importância enorme no to
cante à disposição sobretudo para os 
transplantes e no tocante à imagem so
bre o uso abusivo de fotos das pessoas e I' 
Imagem pública das pessoas, inclusive 
sendo isso assunto de grande interesse, 
mde a imprensa passe a fazer uma boa 
riagem para saber quando podem utili
lar e quando não devem utilizar e au
nentar, portanto, a sua vigilância no 
,entido do cumprimento das normas le
~ais. Em terceiro lugar, as disposições 
itinentes aos negócios jurídicos. Isso já 
~ bastante técnico, é um instituto que 
,'em a corrigir, há técnicas do sistema 
civil brasileiro, a teoria do negócio jnti
lico é uma teoria que vem da Aleman
ha, que já está adotada há algum tempo 
,m algnns códigos, inclusive no Código 
Civil português de 1967 e agora vem a 
corrigir uma técnica do Código Civil 
brasileiro. Pode parecer muito técnico e 
realmente é, mas é de grande efeito. 
Passam a ser considerados os negócios 
lutidicos esses atos que têm por base a 
'nanifestação de vontade, tendo por ob-
I etivo atingir determinada finalidade. O 
,uaior exemplo são os contratos. E fi
lalmente, uma questão bastante técni
;a, mas de grande importância, que é a 
Regulagem da Prescrição e da Deca
.iência. Prescrição e Decadência são as
Hffitos que meça a dificuldade de ori
,em. Agora fica tudo claro porque Pres
;rição é regulada pela parte geral do 
~ódigo Civil e Decadência passa a ser 
'egulada por dispositivos esparsos colo
;ados em cada um dos momentos em 
lue surgem o tipo de direito sujeito à 
)ecadência. 

Quanto ao novo Código vir agilizar 
I justiça e faclitar o trabalho do juiz Be
leti disse: "Não sei dizer se vai agilizar 
I justiça porque o Código Civil não é 
Ilstrumento de agilizar a justiça, o que 
19i1iza, ~ justiça são outr~~ regras qu.e 
:stão' ha 'orgaIÍizáçâo: judiCiária} 'el;fàD 
las leis processuais em geral, ~stas sim 

Alterações da parte geral 
do novo Código Civil 

Belleti e três partes importalltes do novo Código: capacidade civil, salvaguarda da personalidade e negócios jurfdicos. 

são as regras que podem agilizar, no 
sentido de fazer com qne a justiça tenha 
os seus processos andando com maior 
celeridade, mas o que se pode ter certe-

za é que este Código Civil dá mais re
cursos técnicos ao juiz para que ele pos
sa fazer melhor justiça. Nesse sentido, 
de que vai agilizar a justiça eu quero di-

zer que ele é um bom instrumento de se 
fazer jnstiça, embora não se possa sim
plesmente dele concluir que vai fazer 
mais célere o andamento dos processo". 
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