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RESUMO 

O presente projeto voltado ao direito civil abrangerá o direito familiar, direito 

processual civil e a Constituição Federal. A pesquisa pretende abordar as alterações 

trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em relação ao Direito Civil nos 

efeitos da Curatela, confrontando-as com o novo Código de Processo Civil.  

Essa análise se insere na proteção da dignidade da pessoa humana prevista 

na Constituição Federal em seu artigo 1.º, III, bem como de inúmeros princípios 

relativos ao Direito Civil Constitucional.  

INTRODUÇÃO 

O sistema normativo que será tratado nesse projeto, Lei n. 13.146 de 06 de 

julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata-se de um sistema 

normativo inclusivo que venera o princípio da dignidade da pessoa humana em 

diversos sentidos.  

Este novo diploma, retirou a pessoa com deficiência da categoria de incapaz, 

alterando de forma substancial o tratamento relativo aos absoluta e relativamente 

incapazes, com o objetivo de inclusão social das pessoas que apresentam algum 

tipo de deficiência.  

Com sua entrada em vigor, 03 de janeiro de 2016, a pessoa com deficiência, 

aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, não mais será considerada incapaz de reger os atos da vida civil, isto 

por que, conforme artigo 6.º do mencionado diploma, a deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa. Destarte, com a nova lei, o conceito de capacidade civil 

foi reconstruído e ampliado. Em suma, podemos dizer que houve uma „revolução‟ na 

teoria das incapacidades, o que repercute diretamente nos institutos de direito 

assistencial, em especial para a curatela. Essa revolução trouxe diversas garantias 

para os portadores de deficiência.  

OBJETIVOS 

No trabalho de curso a ser desenvolvido, busca-se compreender e analisar 

as alterações trazidas para o Código Civil, no que se refere à Curatela, pelo Estatuto 

da Pessoa com Deficiência. A pesquisa demonstrará a importância das mudanças 

introduzidas pelo novo diploma.  
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O presente projeto terá como objetivos específicos, a descrição do processo 

histórico da capacidade civil e a compreensão dos princípios que a orientam; 

compreensão do sistema de interdição, reconhecido hoje apenas como curatela 

específica para realização de determinados atos; análise das mudanças trazidas 

pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, para o Código Civil; interpretação do novo 

instituto, Tomada de Decisão Apoiada; análise das confrontações existentes entre o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Novo Código de Processo Civil, dentre 

outros.    

METODOLOGIA 

O estudo abrangerá de modo peculiar uma investigação legislativa, 

doutrinária e jurisprudencial da hipótese lançada. Esse estudo terá por referência os 

métodos comparativo, dedutivo  e analítico por considerar as eventuais alterações 

trazidas ao Código Civil.  

Considerando o novo diploma, garantidor dos direitos às pessoas portadoras 

de deficiência, a abordagem do tema será de análise da evolução da capacidade 

civil, de modo a aprofundar no sistema protetivo, Curatela. Os materiais à serem 

utilizados incluem a legislação aplicável, doutrina em livros periódicos especializados, 

jurisprudência coletada ante os tribunais, bem como de outras fontes nacionais e, 

ressalto, que os delineamentos necessários serão promovidos ao longo da pesquisa.  

DESENVOLVIMENTO  

Embora tenha poucos meses desde sua entrada em vigor, março de 2016, o 

novo Código de Processo Civil revogou inúmeros dispositivos presentes na Lei 

13.146/2015, demonstrando as efetivas confrontações. Cito, por exemplo, a 

possibilidade de autointerdição, aquela realizada pela própria pessoa com 

deficiência, trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, entretanto, revogada 

pelo Código de Processo Civil de 2015, que não traz em seu rol de legitimados a 

opção para formulação do pedido pelo próprio interessado. Flávio Tartuce, com 

muita cautela, ressalta a necessidade de se interpretar adequadamente ambos os 

diplomas para se tentar amenizar os efeitos de um verdadeiro “atropelamento 

legislativo”.   

RESULTADOS PRELIMINARES 
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 Conforme censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), somos mais de 190 milhões de habitantes no Brasil, dos quais 

45,6 milhões de pessoas se declaram portadoras de alguma deficiência, sendo elas 

visual, auditiva, motora e mental.  Por consequência, 23,9% da população brasileira 

mantinham seus direitos regidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, até ser instituída a Lei 13.146/2015. Todo e qualquer deficiente, por 

menor que fosse sua inabilitação, era repelido pela sociedade e inclusive pela 

própria família. 

Efetivamente, não será um processo fácil, será necessário treinamento de 

professores, para melhor integração nas escolas, treinamento de colegas e da chefia, 

para integração ao trabalho e mesmo dentro da família, de modo a reconhecer a 

importância do deficiente na comunidade, sem contar que no sistema forense, 

podemos notar que o trabalho dos civilistas, processualistas e juristas, que lidam 

com os casos práticos em seu cotidiano jurídico, será de intenso trabalho, com o 

intuito de sanar todas as controvérsias e atropelamentos trazidos pelos diplomas, 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Código de Processo Civil de 2015.   

O Estatuto representa para as pessoas portadoras de deficiência, um grande 

avanço, não apenas por ampliar direitos, e até mesmo ampliar políticas que lhes 

permitam o exercício dos mesmos, mas também por explicitar, de modo contundente, 

que uma deficiência não pode ser limitante para os exercícios de direitos civis.  
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