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1. RESUMO  

O estudo analisará os reflexos do novo Estatuto da pessoa com 

deficiência no direito privado, notadamente a partir da nova configuração de 

incapacidade civil, para concluir se a alteração, que significa uma nova 

compreensão da teoria das incapacidades é capaz de produzir insegurança 

jurídica a terceiros que contratam com pessoas com deficiência. 

2. INTRODUÇÃO 

O Código Civil de 2002 fixou a expressão “discernimento” como 

parâmetro para medir a capacidade de exercer direitos. Necessitavam de 

proteção legal os menores e as pessoas não detentoras de discernimento 

pleno para os atos da vida civil. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, editado com base na 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e seu 

Protocolo Facultativo, ratificados na forma do § 3º, artigo 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil conforme propugnado em seu artigo primeiro 

inaugura uma nova fase da proteção direcionada às pessoas beneficiárias de 

suas normas, com reflexos em todo o direito privado brasileiro. 

A partir do novo estatuto, a incapacidade somente poderá ser 

determinada por meio de procedimento específico tendente a aferir o grau de 

autonomia do sujeito de direito em relação ao exercício de suas prerrogativas. 

3. OBJETIVOS  

A formulação de um estatuto que expressa direitos de um determinado 

grupo com a tentativa de garantir direitos a estas pessoas, leva a crer que 

estes direitos não estão sendo reconhecidos ou respeitados dentro da 

sociedade. 

Pretende-se, portanto, uma revisão legislativa sobre o tema, com 

ênfase nas novas disposições legais e possíveis reflexos daí derivados, para 

identificar se o Poder Judiciário possui instrumentos suficientes para cuidar da 

necessária proteção dos interesses das pessoas com deficiência. 



A nova disciplina vai demandar do Poder Judiciário uma adequação da 

teoria das incapacidades e nos critérios na tutela dos interesses das pessoas 

com deficiência, justificando a pesquisa ora proposta, diante da evidente 

necessidade de geração de igualdade de oportunidades de inserção social 

para todos. 

4. METODOLOGIA 

Adotar-se-á o método de pesquisa bibliográfica com suporte no 

materialismo histórico-dialético, buscando entender o comportamento humano 

frente aos conflitos cotidianos e as formas encontradas para solução das 

desigualdades sociais. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 O conteúdo foi dividido em subtemas, esses partilhados entre os 

membros do grupo, que reúne-se periodicamente para avaliar as pesquisas 

feitas desde a última reunião.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Como resultados preliminares, nota-se uma posição doutrinária ainda 

não consolidada sobre o tema, tendo em vista sua incipiente inserção no 

sistema legal e jurídico. 
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