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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar as consequências jurídicas advindas do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, tendo em vista a reforma do instituto da incapacidade que retirou as hipóteses 

de deficiência do rol do art. 3º do Código Civil e alterou as hipóteses de capacidade relativa 

disposta no art. 4º do mesmo Código. Com efeito, a Lei 13.146/15 configura relevante 

instrumento no que toca à concretização dos direitos humanos, na medida em que dispõe sobre 

o direito à inclusão social, acessibilidade e isonomia. Não obstante os esforços legislativos no 

sentido de ampliar os direitos das pessoas com deficiência, é possível inferir que estas pessoas 

foram desamparadas no que toca às garantias que a incapacidade as conferia, uma vez que, este 

instituto constitui um mecanismo de proteção às pessoas que apresentam vulnerabilidade em 

razão de alguma limitação física, psíquica ou intelectual. Dessa forma, pretende-se, ao longo 

do presente trabalho, avaliar a repercussão jurídica da nova lei, bem como analisar a eficácia 

de sua aplicabilidade, avaliando a necessidade de uma adaptação da lei à realidade fática da 

pessoa com deficiência, de forma que não caminhe na contramão a real vontade do legislador. 

O estudo foi desenvolvido de acordo com a metodologia jurídico-teórica e raciocínio dedutivo, 

com técnicas de pesquisa bibliográfica.  

 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência. Incapacidade.  Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O advento da Lei 13.146/15 – o Estatuto da Pessoa com Deficiência – reformou o 

tratamento jurídico conferido às pessoas com deficiência física, psíquica ou intelectual, uma 

vez que as retirou do rol dos absolutamente incapazes presentes no art. 3º do Código Civil. A 

partir da vigência desta lei, as pessoas que, em razão de sua deficiência, apresentarem limitações 

para o exercício dos atos da vida civil, serão consideradas relativamente capazes, visto não 

estarem no rol do art. 3º, tampouco no art. 4º do Código Civil. Por conseguinte, vislumbra-se 

que esta alteração legislativa ocasionou significativa repercussão jurídica quanto ao exercício e 

aos efeitos dos atos civis praticados pelas pessoas com deficiência.  

Desse modo, a nova lei limitou a transferência compulsória do poder decisivo sobre 

as questões de cunho patrimonial e existencial de uma pessoa, uma vez que confere um caráter 

excepcional ao instituto da curatela. Nesse sentido, é valido pontuar a observância da Lei 

13.146/15 quanto aos preceitos constitucionais, na medida em que promove a igualdade, a 

dignidade da pessoa humana e a não discriminação.  

Depreende-se, a partir da leitura do art. 4º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

a materialização da isonomia e da não discriminação, independente da forma em que esta for 

manifestada. Corrobora, ainda, nessa esteira de ideias, o art. 84 do referido estatuto ao 

reconhecer o direito à igualdade, dado que assegura o exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas. No mais, atribui ao Poder Público, a 

competência de garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda vida, em 

consonância com o art. 10 desta lei. 

Embora a finalidade da Lei 13.146/15 tenha sido a inclusão social das pessoas com 

deficiência, na medida em que amplia o exercício de igualdade e liberdade para os atos da vida 

civil, trouxe insegurança jurídica no que tange aos aspectos da proteção que o instituto da 

incapacidade às conferia. Nesse sentido, infere-se, em um primeiro momento, que a lei 

desprotegeu, em alguns casos e aspectos, as pessoas que antes eram consideradas absolutamente 

incapazes.  

 Diante disso, é necessário considerar os impactos negativos que recaem sobre 

pessoas que antes eram protegidas pelo instituto da incapacidade. Sendo assim, levanta-se a 

hipótese quanto à flexibilização dos efeitos provenientes da alteração do instituto da 

incapacidade, com a finalidade de impedir a desproteção que a nova lei, em certo grau, conferiu 

às pessoas que agora são consideradas, no máximo, relativamente incapazes.  
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Considerando o problema exposto, a presente pesquisa foi desenvolvida seguindo 

uma abordagem de natureza qualitativa, uma vez que se apoia na filosofia fenomenológica com 

ênfase no processo da investigação. Para tanto, pretende-se examinar o fenômeno sociológico, 

qual seja, as consequências jurídicas da Lei 13.146/15 e estabelecer hipóteses para a 

controvérsia suscitada. Corrobora, ainda, com a natureza da abordagem do problema, a técnica 

que será utilizada para obter o resultado almejado, qual seja a observação.  

No primeiro capítulo visa, sobretudo, tecer breves considerações acerca da 

capacidade civil para, assim, compreender as alterações trazidas pela Lei 13.146/15. Ademais, 

indica de que forma ocorreu a reforma do instituto da incapacidade. Seguindo a linha de 

premissas e embasamentos teóricos, o segundo capítulo visa delimitar a abrangência da nova 

lei a partir de uma definição de pessoa com deficiência. Neste mesmo capítulo, é feita uma 

abordagem história que perpassa o tratamento jurídico-social conferido às pessoas com 

deficiência, que resulta na definição, adotada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e reproduzida integralmente pela Lei 13.146/15, reconhecendo a constante 

evolução do conceito, bem como indica pressupostos para definição de pessoa com deficiência.  

O segundo capítulo, ainda, trata especificamente sobre a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Para além das disposições constantes no documento 

internacional, merece destaque o fato ter sido a primeira convenção internacional com 

equivalência de emenda constitucional, haja vista que versa sobre direitos humanos e foi 

aprovada, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, conforme exigência prevista no §3º do art. 5º da CRFB/88.  

O terceiro capítulo, além de expor pontos relevantes sobre o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, versa sobre as alterações jurídicas trazidas por esta lei, abordando o tratamento da 

legislação civil antes e após a vigência desta lei, além de expor pontos relevantes sobre o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. O capítulo desenvolve aspectos quanto aos atos civis que, 

após a vigência da Lei 13.146/15, as pessoas com deficiência terão plena capacidade exercer.  

O capítulo referente à curatela aborda os novos contornos do instituto que, a partir 

da vigência da Lei 13.146/15, tornou a medida excepcional e delimitou sua incidência às 

questões de natureza patrimonial. Neste capítulo, ainda, desenvolve-se a hipótese do juiz, com 

o devido respaldo legal, diante do caso concreto, flexibilizar as possíveis desproteções trazidas 

pela lei. Ademais, trata sobre o novo instituto criado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

a tomada de decisão apoiada.  Por fim, o último capítulo aborda os efeitos das interdições 

decretadas sob a égide da legislação anterior e sua atual eficácia no plano jurídico.  
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2 CAPACIDADE CIVIL: premissas teóricas  

 

Segundo Nelson Rosenvald (2017), a legislação civil elencou as pessoas naturais, 

bem como as pessoas jurídicas, como potenciais titulares das relações jurídicas, conferindo-

lhes aptidão genérica para o exercício da vida civil. Surge, com isso, a capacidade civil.  

Em um primeiro momento, cumpre pontuar a distinção entre os conceitos de 

personalidade civil e capacidade civil. A personalidade civil é inaugurada, nos termos do art. 2º 

do Código Civil, com nascimento da pessoa com vida, salvaguardados, ainda, os direitos do 

nascituro, desde sua concepção. Nesse ponto, destaca-se que a aquisição de personalidade civil 

pela pessoa natural prescinde de diligências burocráticas, sendo conferida automaticamente. 

Assim, associa-se este instituto à qualidade da pessoa natural para ser titular das relações 

jurídicas na ordem civil.  

Lado outro, a capacidade civil constitui uma aptidão especifica no que tange à 

aquisição de direitos e no ato de contrair deveres pessoalmente. De acordo com Rosenvald 

(2017), a capacidade surge, nessa perspectiva, como materialização da personalidade civil que 

é espontaneamente reconhecida a todas as pessoas naturais e jurídicas.  

 

2.1 Capacidades de fato e de direito 
 

Feita as considerações preliminares, a capacidade civil se divide em capacidade de 

direito e capacidade de fato. Nesta esteira de ideias, a compreensão de capacidade de direito se 

assemelha ao conceito de personalidade jurídica, haja vista seu caráter inerente, que confere a 

qualquer pessoa, sem distinção, a aptidão genérica para os direitos e deveres na vida civil. “Em 

suma, em havendo pessoa, está presente tal capacidade, não importando questões formais como 

ausência de certidão de nascimento ou documentos” (TARTUCE, 2017).  

Noutro giro, existe a denominada capacidade de fato que, ao contrário da 

capacidade de direito, confere ao sujeito aptidão específica para praticar pessoalmente os atos 

da vida civil.  “Conclusivamente, enquanto a capacidade de direito deflui do próprio nascimento 

com vida, a capacidade de fato resulta do preenchimento de condições biológicas e legais” 

(ROSENVALD, 2017). Dessa forma, a capacidade civil plena decorre da soma da capacidade 

de direito e de fato.  

Importante pontuar, nesse sentido, que a capacidade de fato pode ser gradual. 

“Comporta verdadeira diversidade de graus, motivo pela qual se pode ter pessoas plenamente 

capazes e de outra banda, pessoas absolutamente incapazes” (ROSENVALD, 2017).  Posto 
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isto, válido salientar que, a variação de grau da capacidade de fato do indivíduo, dita 

anteriormente, recai no estudo do instituto da incapacidade, conforme se analisado no tópico 

seguinte.  

 

2.2 Teoria da incapacidade 

 

 Após as devidas considerações acerca do instituto da capacidade e seus 

desdobramentos, sabe-se que esta pode ser, por meio de lei, restringida de forma total ou parcial. 

Válido destacar, nesse sentido, que a capacidade constitui a regra enquanto a incapacidade 

comporta a exceção.  

O sistema das incapacidades visa, sobretudo, a proteção patrimonial do indivíduo, 

conferindo, assim, segurança jurídica aos atos civis praticados em seu nome por intermédio de 

seu representante ou assistente. Todavia, vinculou-se o conceito de incapacidade erroneamente 

ao estigma de desqualificação ou, ainda, de vulnerabilidade da pessoa incapaz para deliberar 

sobre suas questões patrimoniais e existenciais.   

 
Não há que confundir, entrementes, incapacidade com vulnerabilidade. Esta (a 

vulnerabilidade) é um estado inerente de risco que enfraquece um dos contratantes 

desequilibrando uma relação jurídica (como no exemplo da relação de consumo), 

enquanto aquela (a incapacidade) diz respeito à falta de perfeita compreensão para a 

prática de atos jurídicos. Nota-se que ambos estão em posição de desvantagem, 

reclamando diferentes tipos de proteção jurídica, mas ao vulnerável não é obstada a 

prática direta de qualquer ato. Ademais, enquanto a proteção legal dedicada ao incapaz 
abrange todo e qualquer ato jurídico, a tutela do vulnerável concerne, por evidente, 

somente a relação jurídica na qual estiver, especificamente, inserido. (ROSENVALD, 

2017, p.333) 

 

Sob esta ótica, o tratamento diferenciado conferido ao incapaz busca protegê-lo em 

face de possíveis prejuízos, principalmente patrimoniais, que está sujeito em razão da sua 

condição. Assim, a proteção recai na retirada da plena capacidade. “É a simples aplicação da 

conhecida regra de que a igualdade se consubstancia tratando desigualmente quem está em 

posição desigual” (ROSENVALD, 2017).  

Sem embargos, a controvérsia que se discute no presente trabalho reside na 

alteração dos artigos do Código Civil referentes à incapacidade, uma vez que, a partir da 

vigência da Lei 13.146/15, foram retirados do rol do art. 3º do Código Civil “os que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos 

atos da vida civil, bem como os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 

vontade”. Doravante, somente os menores de 16 anos são considerados pela lei como 



12 

absolutamente incapazes e sofrerão as consequências jurídicas advindas da incapacidade total. 

Nas palavras de Nelson Rosenvald (2017):  

 
Insista-se à exaustão: não há mais, diferente da redação primitiva do Estatuto 

de 2002, incapacidade absoluta por deficiência física, psíquica ou intelectual. 

O critério médico, até então utilizado, foi suplantado por um critério 

meramente objetivo, etário. (ROSENVALD, 2017, p.344)  

 

A revogação expressa dos incisos do art. 3º do Código Civil se deu em razão da 

nova determinação legal disposta no art. 114 da Lei 13.146/15, conforme se extrai do trecho 

legal: 

 A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as 

seguintes alterações: [...] Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos. I -(Revogado);II 

- (Revogado);III - (Revogado). (NR (BRASIL, 2015).  

 

O fundamento, todavia, se encontra no art. 6º da referida lei, que preceitua que a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa e enumera, em um rol exemplificativo, 

os atos da vida civil que, em razão da incapacidade conferida anteriormente a estas pessoas, 

eram limitados. 

 

A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se 

e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o 

direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas 

sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo 

vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência 
familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, 

como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.( 

BRASIL, 2015). 

 

Pretende-se, com isto, promover a inclusão das pessoas com deficiência, atrelando 

à capacidade uma materialização da dignidade da pessoa humana e da igualdade plena, em 

conformidade com as disposições estabelecidas na Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência – ratificada pelo Decreto nº 6.949/2009 – além de estar consoante 

com os fundamentos e princípios da CRFB/88. De fato, não há correlação lógica e automática 

entre a incapacidade e a deficiência. O simples fato de uma pessoa ser portadora de uma 

deficiência, seja física, psíquica ou intelectual, não retira ou reduz a capacidade de fato, da 

mesma forma que, um incapaz não necessariamente é portador de deficiência.   

Pode-se inferir que, o legislador ordinário ao optar pela revogação do rol do art. 3º 

do Código Civil, associou a incapacidade à vulnerabilidade. Desse modo, ignorou que a 
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incapacidade constituía uma medida protetiva aos que, na redação da legislação anterior, “por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática dos 

atos da vida civil”, bem como os que, por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

Questiona-se, a partir disso, as possíveis repercussões jurídicas e eventual desamparo das 

pessoas com deficiência que estavam inseridas no rol dos absolutamente incapazes no que tange 

ao exercício dos atos da vida civil.   
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3 PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a deficiência, seja congênita ou adquirida, 

existe desde os primórdios e as pessoas com deficiência já receberam diversas denominações 

referentes à sua condição física, psíquica ou intelectual. Válido salientar, nesse sentido, que 

algumas nomenclaturas utilizadas para denominar as pessoas com deficiência podem ser 

associadas ao reflexo do tratamento social estigmatizante conferido a estas pessoas.   

No Brasil, a legislação pertinente que possuía a incumbência de conceituar pessoa 

com deficiência, com base em critérios médicos, é o Decreto nº 5.296/04, que regulamenta as 

Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento à pessoas 

específicas e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências.  

A definição de pessoa com deficiência, pautada na observância dos direitos 

humanos, tem relevância, principalmente, no que tange à abrangência do conceito, ou seja, em 

determinar os destinatários das normas e medidas protetivas. Nesse ponto, a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com deficiência, já em seu preâmbulo, reconhece que a deficiência é 

um conceito em constante evolução, que considera variáveis ambientais, conforme se extrai do 

texto legal: 

 

 Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência 

resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e 

ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas (ONU, 2017).   

 

Com isto, a referida convenção, em seu artigo primeiro, indica pressupostos a serem 

considerados para definição de pessoa com deficiência, com a seguinte redação: 

 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades 

de condições com as demais pessoas. (ONU, 2007).  

  

Não obstante a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não tenha 

conferido caráter obrigatório da adoção da definição supracitada, vislumbra-se que a Lei 

13.146/15 copiou integralmente os termos da definição adotados pela Convenção, conforme se 

verifica em seu art. 2º. Todavia, válido ressaltar que o documento internacional elenca 
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elementos mínimos a serem considerados para conceituar pessoa com deficiência. Para além, 

os países signatários possuem a discricionariedade de ampliar o conceito no âmbito de sua 

regulamentação interna.  

A partir do exposto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência adotou um conceito 

capaz de estabelecer critérios mais flexíveis que considera aspectos ambientais que podem 

limitar a efetiva participação da vida comunitária. Desse modo, a lei amplia a abrangência do 

conceito, permitindo um maior número de destinatários.  

 

3.1 Breve passagem histórica sobre o tratamento social conferido à pessoa com deficiência  

 

Em diversas culturas e sociedades, ao longo da história, constata-se a presença de 

um forte preconceito e exclusão social das pessoas com deficiência, ao passo que é possível 

verificar, em alguns povos, vestígios de que a deficiência não era concebida como impedimento 

para o exercício das atividades desenvolvidas pela comunidade.  

 Salienta-se, nesse sentido, a existência de normas jurídicas que legitimavam o 

modelo de eliminação dominante.  A Lei das XII Tábuas (451 a.C), por exemplo, permitia que 

crianças consideradas imperfeitas fossem mortas. Noutro giro, o Código de Hamurabi (1.800 

a.C) autorizava a mutilação como sanção legal, impondo aos infratores a deficiência como 

castigo, conforme o princípio “ius talionis” que, segundo consta no texto bíblico, em ex. 21,23-

25: “Mas se houver dano grave, então será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão 

por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe”. 

Outros restringiam o direito sucessório a essas pessoas, como o Código de Manu (1.500 a. C.), 

em seu art. 612. Assim, percebe-se que a proteção da propriedade privada expressamente 

excluía as pessoas com deficiência e não havia o devido reconhecimento destas pessoas como 

sujeitos de direitos. (LOPES, 2009).  

 Na antiguidade, o tratamento conferido às pessoas portadoras de deficiência 

variou entre rejeição à proteção. Relacionava-se a deficiência a superstições culturais, seja no 

sentido de que estas pessoas seriam amaldiçoadas ou, por outro lado, abençoadas.  

 

Filósofos renomados, tais como Platão (428 a 348 a.C), chegaram a alimentar a 

concepção do extermínio das crianças “defeituosas”. Consta de “A República” de 

Platão, quando ele se trata do mundo ideal para a Grécia, que: “[...] no que concerne 

aos que receberam corpo mal organizado, deixa-os morrer” [...] Quanto às crianças 

doentes e às que sofreram qualquer deformidade, serão levadas, como convém, a 

paradeiro desconhecido e secreto”. (LOPES, 2009, p.24).   
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Vislumbra-se, com isto, a consolidação do modelo de eliminação, no qual 

predominava um cenário de violência, desigualdade e discriminação das pessoas com 

deficiência.  

O cristianismo, por sua vez, modificou o tratamento conferido às pessoas com 

deficiência, a partir dos ideais de caridade e amor ao próximo, adotando um modelo 

assistencialista. Destaca-se, a título de exemplo, o caso do Hospital de Edessa, na antiga Síria, 

no ano de 370, que acabou por cuidar de muitos doentes e pessoas com deficiência abandonadas 

pelos seus parentes (LOPES, 2009, p.25).  Assim, a mudança do paradigma de eliminação para 

o assistencialismo das pessoas deficientes substituiu o pensamento de que o portador de 

deficiência deveria ser rejeitado e adotou-se a concepção de que este seria um indivíduo 

dependente que necessitava de caridade.  

Não obstante a mudança paradigmática seja considerada um avanço social, a 

desigualdade e a discriminação se faziam presentes. Em paralelo ao modelo assistencialista, 

com fundamento na caridade e solidariedade, no século XV, Lutero, fundador do 

protestantismo, recomendava que crianças com deficiência fossem jogadas no rio. Era uma 

visão de extermínio e aniquilamento (LOPES, 2009, p.25).   

O surgimento do Estado Moderno foi o berço para reformar a ideia de dependência 

das pessoas deficientes para um modelo direcionado para integração social. A sociedade 

industrial corroborou no sentido de proporcionar meios que permitiam as pessoas direcionar 

aos trabalhos, superando barreiras impostas pela deficiência. No entanto, predominava-se a 

ideia de que a pessoa com deficiência que deveria se adequar socialmente, o que nem sempre 

era possível em razão das limitações inerentes à deficiência. Dessa forma, ocorria a segregação 

daqueles que não se ajustaram aos moldes sociais impostos e, por conseguinte, eram 

aposentados ou considerados inaptos ao trabalho, sob a alegação de improdutividade. 

 
Com o passar dos tempos, a tecnologia que foi sendo desenvolvida passou a beneficiar 

pessoas com deficiência e a proporcionar-lhes um pouco mais de autonomia e força 
para a aquisição de conhecimentos e, consequentemente, de busca e efetivação de 

direitos. (LOPES, 2009, p. 27)  

 

De forma diversa ao modelo de integração, cujo as pessoas com deficiência 

deveriam se adaptar ao meio social em que estavam inseridas, no modelo de inclusão a 

sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com deficiência 

e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade (SASSAKI, 

2010).  Percebe-se, com isso, uma transformação não apenas no tratamento social conferido à 
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pessoa com deficiência, mas dos ambientes físicos, sejam públicos ou particulares, que se 

tornaram mais acessíveis. 

 Para além, ao incorporar a perspectiva dos direitos humanos, a partir de um 

processo histórico construtivo, houve significativos avanços no que tange ao aspecto 

legislativo. As declarações e convenções internacionais repercutiram positivamente no âmbito 

do direito interno dos países signatários, o que garantiu, assim, medidas legais de proteção à 

pessoa com deficiência, propiciando um cenário para uma efetiva inclusão social.  

 

3.2 Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  

 

Na esfera internacional, conforme dito anteriormente, caminhou-se no sentido de 

aproximar os direitos humanos dos direitos conferidos às pessoas com deficiência.  Em 09 de 

dezembro de 1975 foi aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. A relevância desse diploma se dá, 

principalmente, por promover o direito à igualdade quanto aos direitos civis e políticos, à 

reabilitação e ao tratamento, bem como pela garantia à proteção da pessoa com deficiência. 

Ademais, destaca-se por conceituar “pessoa com deficiência” e influenciar no surgimento do 

termo “pessoa portadora de deficiência”, adotado por diversas legislações internas de países 

signatários, inclusive pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Neste diapasão, a Convenção da Guatemala, de 28 de maio de 1999, promulgada 

pelo Decreto nº 3.956/01, promoveu a eliminação de todas as formas de discriminação contra 

pessoas portadoras de deficiência, possibilitando, assim, sua inclusão na sociedade. Para além 

do objetivo de eliminar as formas de discriminação, a Convenção tem por objetivo preveni-la 

por meio de medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista ou de qualquer outra 

natureza, que seja necessária para eliminar a segregação, segundo consta no artigo III desta 

Convenção.  

Vislumbra-se, a partir das Convenções anteriores, uma mobilização da comunidade 

internacional em adotar medidas que visam o combate à discriminação, a garantia da dignidade 

da pessoa humana e o direito à igualdade. No entanto, de acordo com (LOPES, 2009, p.48) “a 

experiência de aplicação dos demais tratados para as pessoas com deficiência se mostrou 

insuficiente para promover e proteger os direitos do segmento”.  Diante das sucessivas 

violações aos direitos da pessoa com deficiência, surgiu a necessidade de uma mobilização 

maior da comunidade internacional que resultou na Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência.  
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A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência foi 

homologada pela Assembleia das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006 e sua vigência 

teve início em 3 de maio de 2008, após exceder o número mínimo de vinte ratificações. O Brasil 

assinou a Convenção e seu Protocolo Facultativo em 30 de março de 2007 e a promulgou, por 

meio do decreto nº 6.949/09. Nesta senda, merece destaque por ter sido o primeiro documento 

internacional com equivalência à emenda constitucional, observando a ritualista prevista no art. 

5º, §3º da CRFB/88.   

De antemão, verifica-se no artigo primeiro o propósito da referida Convenção em 

promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente. Desse modo, é evidente que a proteção especial conferida à pessoa com 

deficiência almeja garantir a efetiva participação na comunidade e, para tanto, modifica a 

concepção sobre deficiência, sugerindo um enfoque que a interprete de forma a considerar todos 

os fatores ambientais e externos.  Nessa linha de raciocínio, vale ressaltar:  

 
A convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência constitui um tratado 

completo, com Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais; além de 

direitos específicos – analisados ao longo deste trabalho. Em conjunto, conformam a 

moldura dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Ao discorrer sobre os 

direitos contidos nessa Convenção específica para as pessoas com deficiência, 

percebe-se claramente o caráter universal, indivisível e interdependente dos direitos 

humanos, empreendendo o conjunto de direitos e faculdades, mínimos para que o 

homem possa realizar-se no âmbito físico, moral e intelectual. (LAÍS, 2009, p. 101).  

 

Assim, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) visa 

substituir o atual modelo de integração, que busca reabilitar a pessoa com deficiência para se 

adequar à comunidade por um modelo de inclusão social, pautado nos direitos humanos para, 

nas palavras de Rosenvald (2015), “eliminar os muros da exclusão comunitária”. De acordo 

com LOPES (2009), essa convenção surge, pois, como ferramenta para que os distintos atores 

sociais possam promover uma profunda transformação em todas as camadas da sociedade, 

combatendo estigmas e preconceitos.  

Com a finalidade de assegurar a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência, 

o artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência trata 

sobre o reconhecimento da igualdade perante a lei e confere, desse modo, capacidade legal a 

estas pessoas.  

Merece um destaque, quanto à discussão ora abordada no presente trabalho, o artigo 

12.2 que trata especificamente sobre a plena capacidade legal das pessoas com deficiências ao 
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dispor que “Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da 

vida”. Segundo Rosenvald (2017, p.338), “a pessoa com deficiência se enquadrava no conceito 

de incapaz - o que para dizer pouco, escapa à razoabilidade e fere uma visão igualitária e digna 

sobre a humanidade”.  

 Com efeito, a deficiência não implica necessariamente em uma incapacidade para 

os atos da vida civil. No entanto, essa associação entre a deficiência e a incapacidade 

representou, por um longo período, um verdadeiro obstáculo para o efetivo abandono dos 

arcaicos paradigmas voltados para exclusão e assistencialismo e o surgimento do paradigma da 

inclusão social.  

Para além de conferir direitos e garantias basilares, a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a partir de uma nova leitura sobre a 

incapacidade, influenciou a reforma deste instituto do ordenamento jurídico interno brasileiro. 

A lei L3.146/15 – o Estatuto da Pessoa com Deficiência – com base na referida Convenção, 

corresponde à lei ordinária destinada a, de fato, promover meios de acesso à inclusão e 

cidadania da pessoa com deficiência.  
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4 O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A Lei nº 13.146/15, sancionada em 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e entrou em vigor 

decorridos cento e oitenta dias após a data de sua publicação. Como dito anteriormente, a 

referida lei observa a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 186/08 e 

promulgado pelo Decreto nº 6.949/09.  

Dessa forma, a referida lei adota princípios e fundamentos estabelecidos nesta 

Convenção com o propósito de efetivar e ampliar a acessibilidade, igualdade, a não 

discriminação e autonomia das pessoas com deficiência. Para tanto, elenca direitos 

fundamentais conferidos às pessoas com deficiência, adaptando estes direitos com observância 

às reais necessidades e especificidades dos destinatários da lei.  

Neste ponto, dispõe sobre o direito à vida, à saúde, à habilitação e à reabilitação, 

bem como à educação, moradia e trabalho, dentre outros dispostos ao longo do texto legal. 

Merece destaque, ainda, a parte especial da Lei 13.146/15 que dispõe sobre o acesso à justiça 

das pessoas com deficiência, do reconhecimento da igualdade perante a lei e tipifica, ainda, 

crimes e infrações administrativas referentes às práticas discriminatórias de uma pessoa devido 

à sua deficiência.  

Ademais, nas disposições finais da referida lei estabelece o Cadastro Nacional de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão) que sistematiza dados para promoção 

de políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, bem como à realização de estudos 

e pesquisadas destinados a beneficiar este público. Para além, o art. 94 do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência institui o auxílio-inclusão às pessoas com deficiência moderada ou grave, 

nestes termos:  

 

I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre 

como segurado obrigatório do RGPS;II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, 

o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado 

obrigatório do RGPS. (BRASIL, 2015) 

 

Outrossim, a lei 13.146/15 veda a exigência de comparecimento em órgãos 

públicos, bem como assegura o atendimento domiciliar das pessoas com deficiência pela perícia 
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médica do INSS, quando seu deslocamento, ante a falta de acessibilidade ou em razão das 

limitações inerentes à sua condição, gerar ônus desproporcional e indevido. Em face disto, 

prevê procedimentos que substituem o seu comparecimento pessoal.  

Destarte, vislumbra-se que as medidas adotadas pela Lei 13.146/15 corroboram 

para a efetiva busca pela igualdade. Dispõe, ainda, de normas no sentido de prevenir, bem como 

impor sanções às práticas discriminatórias. Todavia, faz-se necessário analisar as 

consequências jurídicas advindas da referida lei e pontuar os impactos nos direitos civis das 

pessoas com deficiência.   

 

4.1 Pessoas com deficiência pelo direito civil antes da lei 13.146/15  

 

Em termos de legislação relacionada às pessoas com deficiência, nota-se que o 

Brasil dispõe de um vasto arcabouço legal e de políticas públicas destinadas à assistência e 

integração deste público específico. Desta feita, é válido destacar, a título de exemplo, a Lei 

10.098/00 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Pode-se citar, ainda, a Lei 

nº 13.409/16 que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos 

técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Depreende-se, com isto, 

uma relevante investida no âmbito do legislativo em integrar as pessoas com deficiência na vida 

comunitária.  

Noutro giro, no que tange à legislação civilista, intentou-se conferir uma maior 

autonomia à pessoa com deficiência em virtude da revogação do art. 3º do Código Civil de 

2002, que fazia constar dentre o rol dos absolutamente incapazes “os que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos”, bem 

como “os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.  

Na égide da legislação anterior, todas as consequências jurídicas advindas da 

incapacidade absoluta eram aplicadas às pessoas com deficiência declaradas totalmente 

incapazes. Antes da Lei 13.146/15, os atos praticados pelo absolutamente incapaz sem a 

presença de seu representante estavam sujeitos à nulidade (art. 166, I, CC). Doravante, os atos 

praticados sem a devida representação estarão sujeitos à sanção de anulabilidade (art. 171, I, 

CC).  

Ademais, nos termos do art. 198, I e 208 do Código Civil, não corre a prescrição e 

a decadência contra os incapazes de que trata o art. 3º do mesmo código. À luz do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, todavia, essa previsão legal seria aplicada apenas aos menores de 16 
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anos, o que ocasiona prejuízos às pessoas com deficiência que agora serão consideradas como 

relativamente incapazes.  

Não obstante a incapacidade absoluta reflita na tomada de decisão quanto às 

questões existenciais, verifica-se que o instituto em questão visa, especialmente, a proteção 

patrimonial e dessa forma, impede eventuais prejuízos decorrentes de uma condição inerente 

do incapaz. Após a vigência da Lei 13.146/15 que revogou o art. 3º do Código Civil, infere-se, 

a partir de uma visão estritamente legalista, que as pessoas com deficiência que, em razão do 

grau da deficiência, forem incapazes para os atos da vida civil, estarão desprotegidas, uma vez 

que não serão aplicadas as proteções inerentes à incapacidade absoluta. 

 

4.2 Tratamento após a lei 13.146/15  

 

Sem embargos, a Lei 13.146/15, para além da reforma do instituto das 

incapacidades, trouxe alterações em diversas searas do Direito, tais como, a Previdenciária e 

Trabalhista. No entanto, o enfoque do presente trabalho é analisar as alterações feitas no âmbito 

do Direito Civil. A nova lei trouxe, indubitavelmente, avanços no sentido de permitir que as 

pessoas com deficiência sejam plenamente capazes de se autogovernar, principalmente quanto 

às questões de cunho existencial. Diante da capacidade plena conferida às pessoas com 

deficiência, destaca-se, de forma exemplificativa, a liberdade para casar ou instituir união 

estável, bem como exercer direitos sexuais e reprodutivos, além de poder exercer direito à 

guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante e adotando.  

O comando legal previsto no art. 84 da Lei 13.146/15 possui reflexo direto quanto 

aos negócios jurídicos, no que tange à validade dos atos. Importante frisar que se trata de uma 

disposição que assegura às pessoas com deficiência o exercício da capacidade legal, em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Sendo assim, importa dizer que os atos 

praticados pelas pessoas com deficiência produzirão efeitos, até que sobrevenha decisão 

judicial sobre a possível anulação. Isto se deve pelo fato de serem consideradas, a depender do 

grau de suas limitações, apenas relativamente incapazes e, portanto, difere dos atos dos 

absolutamente incapazes que são nulos de pleno direito.  

No que toca à capacidade para casar ou constituir união estável, o art. 6º do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência é explícito ao assegurar a capacidade para os atos em questão. 

Quanto ao feito, verifica-se que foi alterada a redação do art. 1.518 do Código Civil, tendo em 

vista que foi suprimido o “curador” dentre as pessoas que detinham a permissão legal para 

revogar autorização para a celebração do casamento. Desse modo, infere-se que, uma vez que 
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as pessoas com deficiência possuem capacidade plena para o casamento, é incompatível que 

haja autorização de um curador para tanto.  

A nova lei dispõe, ainda, acerca do acesso à justiça das pessoas com deficiência, 

determinando que o poder público assegure este acesso, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, garantindo, todavia, as necessárias adaptações para que sua participação seja 

efetiva. Nessa linha de raciocínio, merece destaque o art. 80 da referida lei, que dispõe:  

 

Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis 

para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre 

que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide 

posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do 

Ministério Público. (BRASIL, 2015)  

 

Ressalta-se, quanto ao artigo supracitado, o reflexo no que tange à atuação como 

testemunha da pessoa com deficiência. O art. 228 do Código Civil, que elenca um rol taxativo 

dos que não podem ser admitidos como testemunhas, teve seus incisos II e III revogados pelo 

art. 123, III da Lei 13.146/15. Destarte, poderão ser admitidos como testemunhas, aqueles que, 

por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos da 

vida civil, bem como os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar dependa 

dos sentidos que lhe faltam.  Em relação aos últimos, de fato, há tecnologias que possibilitam 

um testemunho que preste esclarecimentos quanto aos fatos do litígio. No entanto, deve-se 

pontuar, a existência de questionamentos quanto ao testemunho dos que não possuem 

discernimento para a prática dos atos da vida civil.  

 Sob a ótica prevista no art. 1.860 do Código Civil, os incapazes não podem testar, 

bem como os que no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Deve-se pontuar, neste 

caso, que não houve reforma legislativa expressa quanto a esta previsão legal, no entanto, é 

possível aferir um certo grau de incompatibilidade deste artigo com o art. 83, caput, da Lei 

13.146/15, uma vez que, nos termos da redação legal, os serviços notariais e de registro não 

podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão 

de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a 

acessibilidade.  

Em vista disso, depreende-se que a nova lei revogou tacitamente o art. 1.860 do CC, 

uma vez que reconhece a capacidade legal plena e veda que os serviços notariais e de registro 

neguem ou criem óbices ou condições diferenciadas à prestação de serviços, em virtude da 

deficiência do requerente.  
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência, para além de alterar o rol dos absolutamente 

incapazes, teve reflexo no art. 4º do Código Civil, apresentando modificações quanto ao rol dos 

relativamente incapazes e a incidência desta incapacidade nos atos da vida civil. Conforme se 

extrai do caput do referido artigo, a incapacidade relativa recai sobre certos atos da vida civil 

ou sobre a maneira de os exercer. Ademais, houve alteração quanto às pessoas que são 

consideradas relativamente incapazes, uma vez que foram retirados do rol os que, por 

deficiência mental tenham o discernimento reduzido e os excepcionais, sem desenvolvimento 

mental completo. Em contrapartida, foi inserido no rol dos relativamente incapazes aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, conforme se verifica 

abaixo:  

 

Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer:             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência)I - os 

maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados 

em tóxico;         (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)         (Vigência) III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência)IV - os 

pródigos. (BRASIL, 2002)  

 

O ordenamento jurídico confere à categoria dos relativamente incapazes a proteção 

legal na medida em que necessita desta. De acordo com Rosenvald (2017), no que tange ao 

relativamente incapaz, o sistema jurídico não ignora a sua vontade. Ao revés. Leva em conta a 

sua manifestação volitiva, desde que regularmente assistido, na forma da legislação pertinente. 

Nesse viés, merece uma reflexão acerca da proteção dada “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, de fato, conforme leciona Rosenvald (2017), 

o legislador ateve-se a limitar o alcance da incapacidade ao conjunto de circunstancias que 

evidenciem a impossibilidade real e duradoura de compreensão e de se manifestar, a ponto de 

justificar a curatela. Em tal caso, haverá a necessidade da assistência de um curador que, após 

o reconhecimento desta condição dentro dos tramites previstos no procedimento descrito nos 

arts. 747 e seguintes do Código de Processo Civil.  
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4.3 Atuação civil das pessoas com deficiências que foram interditadas na égide da 

legislação anterior  

 

Não há controvérsia quanto à modificação do estado de uma pessoa após a vigência 

da Lei 13.146/15, principalmente no que toca aos aspectos existenciais. Por esta razão, 

Rosenvald (2017) afirma que, por se tratar de uma norma que diz respeito ao estado de uma 

pessoa humana, a sua vigência é imediata, alcançando, inclusive, as situações jurídicas 

consolidadas anteriormente. Destarte, a eficácia da plena capacidade das pessoas com 

deficiência interditadas sob a égide da lei anterior prescinde de qualquer ato.  

Nos termos do art. 756 do Código de Processo Civil de 2015, em regra, cessada a 

causa que determinou a incapacidade, levantar-se-á a curatela. Segundo o doutrinador Dimas 

Messias de Carvalho (2017), “com efeito, a deficiência mental pode desaparecer, o ébrio ou 

toxicômano podem curar-se, assim como pode o surdo-mudo, mediante educação apropriada, 

adquirir capacidade de entendimento”. Neste caso, a curatela poderá ser levantada a pedido do 

interditado, do curador ou pelo Ministério Público e desta feita, o juiz nomeará um perito para 

avaliar o interditado e conforme for o laudo pericial, decretará o levantamento da curatela.  

Neste diapasão, torna-se válido salientar o posicionamento de Nelson Rosenvald 

(2017) que, em razão da eficácia imediata dos efeitos da lei, a consequência natural será a plena 

capacidade, independente da prática de qualquer ato. No entanto, o autor adverte, ainda, que a 

capacidade seja conferida de forma automática, sob o ponto de vista prático, o requerimento do 

levantamento da curatela soa interessante para evitar situações constrangedoras, dado que, após 

o trânsito em julgado, a sentença será publicada e averbada no registro das pessoas naturais. 

Cite-se a título de exemplo a seguinte situação: uma pessoa com deficiência que à égide da 

legislação revogada, foi interditada e pretende se casar. Em razão da interdição, o cartório, 

possivelmente, neste caso, irá recusar a celebração do casamento da pessoa, não obstante a lei 

confira plena capacidade para tanto, causando-a certo constrangimento.   

Noutro giro, as pessoas que foram decretadas como relativamente incapazes, na 

égide da antiga lei, mas que podem exprimir sua vontade, a medida que se impõe também é o 

levantamento da curatela, para fins práticos, tendo em vista que a nova lei já lhe garantiu, 

automaticamente, a plena capacidade (Rosenvald, 2017). 

Entretanto, caso se trate de pessoa com deficiência que, em razão de sua condição, 

apresenta vulnerabilidade frente ao meio que está inserida, embora nos termos da nova lei esteja 

absolutamente capaz para os atos da vida civil, não há empecilho para que requeira ao Poder 

Judiciário uma medida que visa proteger, sobretudo, o patrimônio desta pessoa. De fato, o caput 
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do art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que a curatela afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, conforme dito em momento 

oportuno. Desta feita, a pessoa que necessita da proteção legal conferida por meio do instituto 

da incapacidade, será reputada como relativamente incapaz. Nas palavras de Rosenvald (2017), 

a mesma decisão judicial que libertará a pessoa das amarras da incapacidade, poderá nomear os 

apoiadores, garantindo a sua proteção integral.  
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5 CURATELA  

 

O doutrinador Dimas Messias de Carvalho (2017), define curatela como encargo 

cometido a alguém para dirigir a pessoa e administrar os bens de maiores incapazes. Nestes 

termos, curatela se trata de uma medida judicial que transfere o poder decisório para o curador 

com a finalidade de zelar pelos interesses de outrem.  

Apesar da semelhança entre os institutos, tutela se difere de curatela, visto que 

protege os interesses de menores que são ditos como presumidamente incapazes. Por outro lado, 

a curatela constitui uma medida de amparo aos maiores e emancipados incapazes. Em todo 

caso, aplicam-se as mesmas regras referentes a tutela à curatela, inclusive quanto à 

responsabilidade dos tutores e curadores.  

A partir da égide da Lei 13.146/15, a curatela não recairá sobre os absolutamente 

incapazes, uma vez que, com a reforma do art. 3º do Código Civil, somente os menores de 16 

anos se enquadraram nesta hipótese e como dito, neste caso, serão tutelados. Dessa forma, a 

curatela será medida de caráter excepcional aplicada aos relativamente incapazes presentes no 

rol do 4º do Código Civil. Destarte, a curatela poderá recair sobre os ébrios habituais e os 

viciados em tóxicos, bem como aqueles que, por causa transitória ou permanente não puderem 

exprimir sua vontade e os pródigos.  

Dimas (2017) aduz que parte considerável da doutrina conclui que o processo de 

interdição fora extinto do ordenamento jurídico brasileiro, existindo, doravante, somente a 

curatela específica para determinados atos. Nesse sentido, afirma Paulo Lôbo:  

 
Assim, não há que se falar mais de “interdição”, que, em nosso direito, sempre teve 
por finalidade vedar o exercício, pela pessoa com deficiência mental ou intelectual, 

de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-se-á, 

apenas, de curatela específica, para determinados atos. (LÔBO, 2015).  

  

De forma diversa, é o entendimento do doutrinador Pablo Stolze (2016) acerca do 

tema, ao categoricamente afirmar: “mas, por óbvio, o procedimento de interdição (ou de 

curatela) continuará existindo, ainda que em uma nova perspectiva, limitada aos atos de 

conteúdo econômico ou patrimonial, como bem acentuou Rodrigo da Cunha Pereira.”  

 Sem embargos, independente do entendimento quanto à revogação ou não do 

procedimento de interdição, de acordo com o §1º do art. 84 da Lei 13.146/15, quando 

necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Conclui-se que, com isto, houve 

uma alteração substancial do modelo anterior, visto que a curatela recairá somente sobre atos 

específicos e de natureza patrimonial. 
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5.1 limites legais da curatela  

 

As hipóteses de curatela admitidas pela legislação vigente se restringem aos ébrios 

habituais e os viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade e aos pródigos. Sendo assim, somente estas pessoas poderão ser 

submetidas ao regime de curatela em razão – válido salientar novamente – da incapacidade 

relativa.  

Nos termos do art. 85 da Lei 13.146/15, a curatela afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A excepcionalidade da medida, 

impõe ao juiz, na sentença em que decretar a curatela, expor as razões e motivações que o 

instruíram a adotar tal providência, de forma a preservar os interesses da pessoa curatelada.  

Dito isto, cumprirá ao juiz, analisar as peculiaridades de cada caso concreto afim 

de determinar os atos sujeitos à curatela, de maneira proporcional às necessidades do 

curatelado. Aduz, ainda, o §3º do art. 84 do Estatuto da Pessoa com deficiência, que a curatela 

durará o menor tempo possível. Nesse sentido, Nelson Rosenvald dispõe que:   

 
Por isso, a curatela somente alcança atos de índole econômica, como os negócios 

jurídicos de disposição patrimonial, dentre os quais a compra e venda, a doação, o 

empréstimo, a assunção de dívidas, a transferência de bens e direitos etc. Tais atos 

serão nulos ou anuláveis, a depender do grau de incapacidade. (ROSENVALD, 2017, 

p. 363)  

 

Ao balizar os limites da curatela, a referida lei conferiu à pessoa com deficiência 

capacidade para autogovernar os demais aspectos de sua vida, sobretudo, os de natureza 

existencial. Assim, conforme dispõe o §1º do mesmo artigo, a definição de curatela não alcança 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimonio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. Neste diapasão, válido pontuar considerações de Rosenvald (2017) sobre a 

questão:  

 
De fato, nada impede que uma pessoa que não pode externar validamente vontade em 

negócios econômicos (por conta de uma potencialidade de prejuízo) tenha a exata 

noção do que deseja, ou não, em relação à sua existência na Terra, notadamente, no 

que tange aos seus aspectos ônticos. Efetiva-se, assim, uma clara afirmação da 

dignidade humana, respeitada a essência valorativa de uma pessoa independentemente 

de estar, ou não, sob o regime de curatela, por não poder se autodeterminar 

patrimonialmente. (ROSENVALD, 2017, p. 362)  
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Desse modo, os atos intuito personae emanam da vontade direta e integral da 

pessoa, ainda que curatelada. Ressalta-se que a prática de tais atos prescinde da representação 

ou assistência do curador para surtirem efeitos, uma vez que “os atos existenciais defluem da 

própria personalidade do titular, intrínsecos à sua humanidade” (Rosenvald, 2017).  

 

5.2 O papel da jurisprudência na proteção da pessoa com deficiência após lei 13.146/15 

 

Embora a finalidade da Lei 13.146/15 tenha sido compatibilizar os preceitos 

constitucionais com a realidade fática das pessoas com deficiência, uma vez que as declara 

plenamente capazes, vislumbra-se, por outro lado, o inevitável desamparo ante ausência das 

proteções legais que o instituto da capacidade as conferia.  Diante disto, deve-se ressaltar o 

papel do juiz na análise do caso concreto, afim de verificar a melhor adequação da norma ao 

caso concreto, com respaldo legal no art. 5º da LINDB ao dispor que o juiz, ao aplicar a lei, 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.  

O procedimento de interdição previsto nos arts. 747 e ss. do Código de Processo 

Civil, para que seja decretada a curatela, se trata de um procedimento de jurisdição voluntária. 

Quanto a isto, é válido pontuar que, nos termos do parágrafo único do art. 723 do Código de 

Processo Civil, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar 

em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Dessa forma, o sistema 

comunga no sentido de que o julgador deve investigar o alcance da lei para atenuar o rigor de 

um texto e o interpretar de modo compatível com o progresso e a solidariedade humana 

(Maximiliano, 1996 apud LIGERO).  

A compreensão das normas mencionadas demonstra a possibilidade de aplicação 

da equidade pelos magistrados, no exercício da jurisdição, para além de aplicar a lei, adequá-la 

ao caso concreto. Neste ponto, Ligero sustenta que: 

 

Tendo em vista que a interpretação da norma, por buscar os fins sociais e o bem 

comum, congrega não só o aspecto normativo, como também o sociológico e o 

valorativo, na hermenêutica e aplicação do direito importa a participação do julgador. 

Assim, a decisão judicial além das exigências legais deverá atender aos fins sociais e 

axiológicos do direito. (LIGERO, 1996).  

 

Como dito anteriormente, a luz do art. 84, §1º da Lei 13.146/15, quando necessário, 

a pessoa com deficiência será submetida à curatela. Ressalta-se, novamente, que se trata de uma 

medida de caráter excepcional. Assim, caberá ao magistrado avaliar, no caso concreto, os reais 
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obstáculos socioambientais que a deficiência limita o curatelado para, nas palavras de Nelson 

Rosenvald (2017) graduar a incapacidade, fazendo com que a interdição incida, apenas, sobre 

determinados atos e situações, sem afetar o exercício dos interesses existenciais.  

Nesse sentido, deve-se pontuar que será necessário que o magistrado, conforme 

previsto no §1º do art. 2º da referida lei, encaminhe a pessoa com deficiência para uma avaliação 

realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, que considerará os aspectos 

relevantes para graduar uma eventual incapacidade. A observância deste procedimento garante 

que a limitação da capacidade jurídica de uma pessoa se legitima em sua própria proteção, a 

partir de uma constatação do seu quadro clínico por um profissional, o que permite ao juiz 

verificar o grau de sua incapacidade e o alcance desta.  

Noutro giro, é relevante considerar que o magistrado poderá se deparar com a 

situação de uma pessoa com deficiência que, em razão de suas limitações físicas, psíquicas ou 

mentais, não será capaz de manifestar sua vontade, tampouco exercer quaisquer atos da vida 

civil, pela leitura fria da lei, estará desamparada pelos meios que a lei dispõe para protege-la.  

A partir de uma visão estritamente legalista, uma pessoa que comprovadamente não 

goza das faculdades necessárias para gerenciar sua vida ou está impossibilitada, de fato, de 

expressar sua vontade será considerada, apesar dos obstáculos inerentes à sua deficiência, 

relativamente incapaz. Assim, depara-se com o cenário de uma pessoa que se encontra em 

estado de coma estar sujeita aos prazos prescricionais. Ou, ainda, o exemplo de uma pessoa 

que, sob a ótica da legislação anterior, tinha a nulidade como consequência dos atos por ela 

praticados devido à incapacidade absoluta. Doravante, esta mesma pessoa, portadora de uma 

doença que compromete o exercício das faculdades mentais, terá seus atos passíveis ao, no 

máximo, anulabilidade – ou seja, produzirão efeitos enquanto manifestação quanto à anulação 

destes atos e assim, acarretando eventuais prejuízos à pessoa com deficiência.  

Da mesma forma, não obstante a incapacidade relativa esteja vinculada ao instituto 

da assistência, a depender da extensão do grau de incapacidade, esta será incompatível com os 

fins que se pretende. Diante disso, os que não puderem, por causa transitória ou permanente, 

exprimir sua vontade, retomando o exemplo de uma pessoa que se encontra em estado de coma, 

deverá estar representada, uma vez que está impossibilitado de atuar conjuntamente com seu 

assistente.  

Neste diapasão, verifica-se a dificuldade em compatibilizar a lei às situações 

especificas que desamparam os interesses das pessoas com deficiência. Dessa forma, o 

magistrado, para além de perpassar todo procedimento necessário para avaliar o grau de 

incapacidade da pessoa com deficiência, é oportuno que, em sua decisão, considere as eventuais 
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desproteções que esta pessoa está submetida, afim de flexibiliza-las, com respaldo nos 

dispositivos legais supracitados (art. 5º da LIND, art. 723 do CPC), de forma a não prejudicar 

a pessoa que, em razão de sua deficiência, necessita do amparo legal que sob a égide da 

legislação anterior, o era garantido. 

Importante tecer considerações, entrementes, acerca da eficácia desta decisão 

perante terceiros, uma vez que ao flexibilizar as desproteções advindas da Lei 13.146/15, há a 

possibilidade de colisão com interesses de terceiros que eventualmente celebrem um negócio 

jurídico com uma pessoa efetivamente incapaz para tanto. Sem embargos, a sentença proferida 

sobre a curatela será, nos termos do art. 755, §3º do CPC, inscrita no registro de pessoas naturais 

e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver 

vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ pelo prazo previamente definido em lei. 

Desse modo, a partir da publicidade dos termos em que foi proferida a sentença de interdição, 

haverá ciência presumida das pessoas que celebrarem negócio com a pessoa com deficiência 

incapaz a respeito do conteúdo e efeitos jurídicos desta.  

Ante o exposto, a decisão judicial estará consoante com os preceitos constitucionais 

e de acordo com a real vontade do legislador ao editar o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

que visa, sobretudo, a garantia e efetivação de direitos. Assim, a referida lei constituirá, 

efetivamente, relevante instrumento no que toca à concretização dos direitos humanos, ao 

adequar a lei à realidade fática dos destinatários desta.  

 

5.3 Inovação trazida pela nova lei: instituto da tomada de decisão apoiada 

 

A sistemática proposta pela Lei 13.146/15 é incompatível com a incidência da 

incapacidade, ainda que relativa, sobre aqueles que possuem um discernimento reduzido, de 

acordo com os parâmetros médicos. Sendo assim, pessoas com deficiência que apresentam 

restrições em exercer atos por si só, mas, possuem, ainda que minimamente, condições de 

manifestar sua vontade, devem ter sua capacidade preservada e com isso, não serem submetidas 

ao procedimento de curatela. No entanto, com a finalidade de assegurar a igualdade substancial 

e o amparar as pessoas que apresentam uma limitação no exercício do autogoverno, surgiu a 

Tomada de Decisão Apoiada (TDA), nos termos do art. 1.783-A do Código Civil:  

 A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência 

elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e 
que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre 

atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários 

para que possa exercer sua capacidade. (BRASIL, 2002).  



32 

 

O novo instituto disposto no artigo supracitado representa uma espécie de meio 

termo quanto às pessoas com deficiência que não conseguem exprimir a vontade e que, neste 

caso, serão consideradas relativamente incapazes e curateladas, das pessoas com deficiência 

que conseguem exercer, plenamente, os atos da vida civil, sem demandar qualquer forma de 

assistência. Neste linear, cumpre ressaltar que o apoiador, de forma diversa do curador, não 

representa tampouco assiste a pessoa apoiada. Lado outro, não é possível afirmar que sua 

existência se limita ao posto de mero “palpiteiro”. Desse modo, nas palavras de Nelson 

Rosenvald (2017), “a tomada de decisão apoiada é um modelo protecionista para pessoas 

plenamente capazes, porém em situação de vulnerabilidade por conta de uma deficiência”.  

Válido pontuar, ainda, que o art. 1.783-A do Código Civil está em consonância com 

o art. 12.3 do Decreto nº 6.949/09, que promulga a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, na medida que representa uma medida do Estado para prover o acesso de pessoas 

com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal. Em relação ao 

beneficiário do TDA, Rosenvald (2017) sustenta: Elas não serão interditadas ou incapacitadas, 

pois a tomada de decisão apoiada apenas promove a autonomia, sem cerceá-la. Dessa forma, 

válido ressaltar novamente, que se trata de uma pessoa detentora de plena capacidade, conforme 

se extrai do trecho do autor Nelson Rosenvald:  

 
Na TDA o beneficiário (ou pessoa apoiada) conserva a plena capacidade de fato. 

Mesmo nos específicos atos em que seja coadjuvado pelos apoiadores, a pessoa com 

deficiência não sofrerá restrição em seu estado de plena capacidade, apenas será 

privada de legitimação para a prática de episódicos atos da vida civil. A legitimação 

é um "plus” à capacidade de fato, trata-se de uma aptidão específica para a prática de 

determinados atos, que transcendem o trânsito genérico pela vida civil. Ao estabelecer 

a TDA, o beneficiário perde a idoneidade para a consecução isolada dos atos descritos 

no termo, homologados pelo juiz e averbados no Cartório de Pessoas Naturais. 

(ROSENVALD, 2018).  

 

A Tomada de Decisão Apoiada se trata de um procedimento de jurisdição 

voluntária, de competência da vara de família. O procedimento deverá observará o descrito no 

art. 723 do CPC, que dispõe sobre a discricionariedade do juiz quanto ao procedimento de 

jurisdição voluntária, uma vez que este não está adstrito à lei, podendo, assim, deliberar por 

equidade. Os limites da tomada de decisão apoiada estarão consubstanciados na decisão do juiz 

que, a partir das considerações sobre as peculiaridades de cada caso, definirá os limites em que 

se dará o apoio. 

A pessoa a ser apoiada detém a legitimidade de requerer ao Poder Judiciário a 

decretação da TDA, indicando, de forma expressa em seu pedido, as pessoas aptas a prestarem 
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o apoio. Ademais, a pessoa com deficiência, em seu pedido deverá apresentar termo que conste 

os limites do apoio, o compromisso dos apoiadores, bem como prazo de vigência do apoio e o 

respeito à vontade do apoiado. Desse modo, é possível inferir que se trata de uma medida 

protetiva de caráter temporário.   

Com efeito, a temporariedade da medida se confirma a partir da leitura do §9º  do 

art. 1.783-A do Código Civil que a pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término 

do acordo firmado, bem como poderá o apoiador solicitar ao juiz a exclusão de sua participação 

no processo de Tomada de Decisão Apoiada, no entanto, o referido desligamento está 

condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria, conforme se extra do §10 do mesmo 

artigo.  

Leciona Rosenvald (2017) que, na hipótese de o apoiador agir com desídia ou 

incúria, será caso de sua destituição, sem prejuízo de eventual responsabilidade civil e criminal. 

Com efeito, o §7º do art. 1.783-A dispõe sobre a possibilidade de eventual denúncia apresentada 

ao juiz ou ao Ministério Público em face do apoiador que agir com negligência, exercer pressão 

indevida ou não adimplir as obrigações assumidas. Neste linear de ideias, por fim, cumpre 

destacar que, em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante em que 

há divergência de opinião entre o apoiado e os apoiadores, caberá ao juiz, após oitiva do 

Ministério Público, deliberar sobre a questão, nos termos do §6º do referido artigo.  

Conforme se extrai do §4º do art. 1.784-A, a decisão tomada por pessoa apoiada 

terá validade e efeitos sobre terceiros. Neste ponto, é de suma importância salientar que esta 

validade está condicionada aos limites do apoio acordado. Nesse sentido, oportuno destacar as 

lições de Nelson Rosenvald sobre o tema em questão:  

 
Face ao ineditismo da posição jurídica dos apoiadores, não é possível aplicar 

analogicamente o "caput" do art. 928 do Código Civil - que imputa responsabilidade 

imediata ao curador pelo fato danoso do curatelado. O curatelado se encontra 

prioritariamente sob os cuidados do curador, enquanto o apoiado tem a sua autonomia 

promovida pelos apoiadores. A curatela se impõe sob a vontade do curatelado, 

enquanto o apoio é modelado pela vontade do apoiado. A evidente distinção estrutural 

e funcional entre ambos os modelos jurídicos impede uma precipitada 

responsabilização dos apoiadores por ilícitos do beneficiário, nos moldes do que 
sucede com o curador. Também não se aplica aos apoiadores as normas dos artigos 

116 e 118 do Código civil referentes ao abuso e ao excesso dos poderes de 

representação. Há, portanto, a necessidade de ir além dos institutos clássicos para 

legitimarmos eventual responsabilidade dos apoiadores no limite exato de suas 

atribuições. (ROSENVALD, 2018).  

 

Neste diapasão, é crível tecer breves considerações acerca da responsabilidade civil 

dos apoiadores frente aos atos praticados pelo apoiado – pessoa que goza de plena capacidade 

para a prática de atos da vida civil. Em um primeiro momento, a responsabilidade dos 
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apoiadores estará condicionada ao conteúdo do termo acordado entre as partes integrantes. 

Quanto a isso, Rosenvald leciona: 

 
A responsabilidade se destacará se apartarmos a figura do apoiador da pessoa de um 

parente ou um amigo íntimo. Apoiadores podem ser administradores patrimoniais - 

profissionais liberais remunerados (o que a lei não proíbe) -, redes de apoio, serviços 

comunitários ou pessoas jurídicas especialmente constituídas para o exercício do 

apoio (o que denotará profissionalidade, mesmo por parte de uma pequena empresa 

da comunidade). Naquilo que se insira no especial âmbito de diligência dos 

apoiadores, eventuais lesões causadas a terceiros poderão atrair a responsabilidade 

conjunta de apoiadores e apoiado (não a solidariedade, que requer cláusula contratual 

ou regra explícita). (ROSENVALD, 2018).  

  

Em face do exposto, infere-se que a responsabilidade civil dos apoiadores, ante a 

ausência de lei ou cláusula contratual expressa, não poderá ser solidária. No entanto, no que 

toca às funções dos apoiadores pactuadas, existe a possibilidade de incidir responsabilidade, na 

medida dos deveres a estes conferidos, uma vez que a Tomada de Decisão Apoiada não retira 

o autogoverno do apoiado, mas, como dito oportunamente, não reduz a figura do apoiador a um 

mero “palpiteiro”.   

O instituto da Tomada de Decisão Apoiada está consubstanciado em onze incisos, 

nos quais, evidentemente, poderá incidir omissões legais. Quanto a isto, nos termos do §11 do 

art. 1.783-A, aplica-se, no que couber, as disposições quanto à prestação de conta na curatela à 

tomada de decisão apoiada. Nesse sentido, Rosenvald (2017) afirma que o procedimento de 

TDA está submetido, residualmente, às regras referentes à ação de curatela.  

Posto isto, nada obsta, no entanto, que seja reconhecida a incapacidade relativa da 

pessoa com deficiência que, previamente, foi submetida à Tomada de Decisão Apoiada, diante 

de um eventual aumento da sua limitação quanto à prática dos atos de vida civil.  

 

  



35 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência repercutiu de maneira 

significativa no ordenamento jurídico brasileiro, em virtude das alterações legais e axiológicas 

trazidas pela lei. Com efeito, a Lei 13.146/15 ampliou o exercício do direito à igualdade, 

acessibilidade e autonomia das pessoas com deficiência. Lado outro, para além do entendimento 

teórico acerca da temática, vislumbram-se alterações de ordem prática, haja vista que o rol dos 

absolutamente incapazes no Código Civil ficou restrito aos menores de dezesseis anos. Dessa 

forma, a controvérsia reside quanto aos efeitos jurídicos ao que a nova lei confere aos atos 

praticados pelas pessoas com deficiência na esfera civil. Portanto, se faz necessário fomentar a 

discussão quanto às consequências jurídicas advindas da nova lei.  

Em face da problemática em torno da reforma que a Lei 13.146/15 operou quanto 

ao instituto da (in) capacidade, tornou-se necessário repensar os impactos negativos trazidos 

pela nova lei, de forma a não desproteger pessoas que necessitam do amparo legal conferido 

anteriormente. Após análise das consequências advindas da vigência da nova lei, verificou-se a 

necessidade da jurisprudência, com o devido respaldo legal, desenvolver medidas que 

viabilizam a inclusão social e a não discriminação proposta pela lei, em compasso com a 

segurança jurídica, de modo a não desamparar às pessoas com deficiência concernente a sua 

vida civil.  

Diante disto, propõe-se a flexibilização dos efeitos provenientes da alteração do 

instituto da incapacidade para impedir, sobretudo, a margem para desproteção jurídica que a 

nova lei conferiu às pessoas com deficiências que antes eram consideradas absolutamente 

incapazes. Neste diapasão, incumbe ao magistrado, amparado pela lei, analisar o caso concreto 

a fim de compatibilizar a norma com a real situação fática da pessoa com deficiência submetida 

ao procedimento de curatela, a fim de determinar os efeitos da incapacidade. Desta feita, a 

atividade jurisdicional estará consoante com o objetivo da norma em conferir direitos às pessoas 

com deficiência, e não os reduzir.  

Como visto, houve um longo processo histórico para construção dos avanços 

sociais em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Não obstante o esforço legislativo no 

sentido de conferir autonomia, dignidade e acessibilidade a este grupo de pessoas, muito há de 

ser feito para atingir esta finalidade e combater o preconceito enraizado na sociedade. Para além 

da proposta que visa contornar efeitos negativos trazidos pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, a partir da atuação do juiz na subsunção da norma ao caso concreto, impõe-se 
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adotar políticas públicas direcionadas para este fim, de forma a efetivar os direitos legalmente 

previstos.  

Educar para conscientizar a sociedade. Combater a discriminação. E, por fim, 

adequar locais públicos da infraestrutura necessária ao atendimento das pessoas com 

deficiência, eis o desafio a ser enfrentado.  
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