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RESUMO 
 
O presente projeto tem por objetivo analisar as consequências que Lei n° 13.146/2015 
acarretou aos direitos da pessoa com deficiência, a fim de verificar a relevância do 
impacto causado tanto na esfera jurídica quanto na social, tendo em vista que o 
deficiente mental deixou de ser considerado absolutamente ou relativamente incapaz 
para a prática dos atos da vida civil, passando a ser pessoa plenamente capaz. Em 
um primeiro momento, a mudança, notadamente inclusiva, aparenta ser simples e 
benéfica, uma vez que levou ao deficiente a liberdade de conduzir a sua vida por si 
só. Porém, muitas controvérsias e embates surgiram já que referida alteração refletiu, 
de forma não tão positiva, em outras searas do Direito como no Direito de Família e 
também no Código de Processo Civil. Em face disso, o presente trabalho buscará 
explanar a luz do Código Civil e da Lei n° 13.146/2015 a questão da (in) capacidade 
da pessoa deficiente além de outras peculiaridades, tais como quais os casos de 
incapacidade relativa e absoluta agora previstos no ordenamento jurídico, já que se 
devem analisar cada caso de forma individualizada, o novo sistema jurídico da 
interdição do deficiente, visto que a curatela passou a ser última opção, bem como as 
vantagens e desvantagens desse novo sistema, tendo sempre em vista a situação do 
deficiente nesse canário como sujeito de direito. A pesquisa será conduzida por meio 
de levantamento bibliográfico, valendo-se do método dedutivo de trabalho. 
  
INTRODUÇÃO 

 
Com a promulgação da Lei nº 13.146/2015, também denominado Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, deixou-se de rotular a pessoa com deficiência mental como 

absolutamente ou relativamente incapaz passando a considerá-la como plenamente 

capaz de praticar os atos da vida civil. A intenção dessa mudança foi 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.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência gerou grandes debates entre os civilistas 

e um inevitável impacto na sociedade. Tendo em vista um sistema jurídico tradicional, 

que por décadas no Brasil, tratou a incapacidade como resultado imediato da condição 

de doença mental, como se toda e qualquer deficiência mental levasse de fato à 

incapacidade, o impacto do novo diploma se fez sentir em outros ramos do Direito 

brasileiro, inclusive no âmbito processual. A curatela também sofreu grandes 

alterações, de modo que, não há mais a interdição de direitos e a pessoa com 

deficiência mental não precisará de uma pessoa para representá-lo nos atos da vida 

civil. Contudo, em situações excepcionais, o deficiente ou doente mental poderá se 

submeter à curatela e esta será determinada observando-se a situação de cada caso 

e deverá durar o menor tempo possível, nos termos do artigo 84, § 3°, da Lei nº 



13.146/2015. 

 
OBJETIVOS  

 
O presente trabalho de pesquisa científica tem o propósito de examinar a 

repercussão que a Lei n° 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência vem 

acarretando aos direitos da pessoa com deficiência, averiguando se as ocorridas 

mudanças interferiram de forma positiva ou negativa nos direitos da personalidade e 

na vida social do deficiente, bem como nas relações jurídicas propriamente ditas, 

averiguando-se se há ou não necessidade de interdição, já que os deficientes 

necessitam de auxílio e não mais de alguém que faça tudo em seu nome.  

 
METODOLOGIA 

 

A pesquisa é classificada como qualitativa, quantitativa e descritiva e será 

abordada fazendo-se uso do método dedutivo. Quanto aos procedimentos técnicos a 

pesquisa se dará por meio do levantamento bibliográfico com base nos estudos 

jurídicos existentes, legislação nacional pertinente e jurisprudência relevante. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS DIREITOS CIVIS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

 
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde o princípio, possui como cerne a 

regulamentação e o aprimoramento de todas as leis, decretos e portarias voltadas 

para o atendimento da pessoa com deficiência. Esta norma foi sancionada no dia 6 

de julho de 2015 entrando em vigência 180 dias após a sua publicação, o que se deu 

em janeiro de 2016. Pode-se dizer que a Lei n°13.146/2015 acaba por afirmar todos 

os princípios constantes na Convenção de Nova York, tratado internacional de direitos 

humanos do qual o Brasil é signatário e que entrou no sistema jurídico com efeitos de 

Emenda à Constituição por força do art. 5 º, § 3 º, da CF/ 1 988 e do Decreto 6 

.949/2009. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência possui como princípio fundamental a 

inclusão da pessoa com deficiência, tutelando a dignidade humana de todos aqueles 

que eram tratados no art. 3° do Código Civil como absolutamente incapazes, 



conferindo-lhes, dessa maneira, plena liberdade para a prática dos atos da vida civil 

e, sobretudo, garantindo-lhes a igualdade ante as demais pessoas. 

Referido Estatuto, em seu art.84, reforçando a inclusão com dignidade-

liberdade, assegura aos portadores de necessidades especiais o direito ao pleno 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.  

 
1.1 Os direitos da personalidade da pessoa deficiente 

 
Consagrando os princípios da igualdade plena e da inclusão com autonomia 

das pessoas com deficiência, O Estatuto estabelece no art.8° a proteção integral da 

pessoa com deficiência, assegurando a responsabilidade do Estado e da família na 

concretização dos seus direitos da personalidade. 

Os direitos da personalidade, embora tratados de modo específico no Código 

Civil, também podem ser visualizados em normas gerais, como dispõe o art. 5°, X, da 

Constituição Federal. Percebe-se que a Constituição Federal em nenhum momento 

faz distinção entre as pessoas, concluindo-se, portanto, que os deficientes também 

têm assegurados no texto constitucional seus direitos da personalidade. 

 
1.2 A (in) capacidade da pessoa deficiente à luz do Código Civil e da Lei n. 
13.146/15: uma comparação 

 
Os casos de incapacidade tratados nos artigos 3° e 4° do Código Civil de 2002 

sofreram profundas mudanças com a entrada em vigor da Lei n°13.146/2015, a 

começar pelo art.3° que dispõe sobre a incapacidade absoluta, mantendo-se agora 

como única hipótese de incapacidade absoluta a do menor impúbere (menor de 16 

anos). O art. 4°, por sua vez, que dispõe dos relativamente incapazes, no seu inciso I 

permaneceu a previsão dos menores púberes (maiores de 16 e menores de 18 anos), 

bem como continuou a previsão da incapacidade dos pródigos, em seu inciso IV. 

Todavia, não há mais menção à deficiência mental no inciso II, havendo referência 

apenas aos ébrios habituais e os viciados em tóxicos e também não há mais a 

expressão “excepcional sem desenvolvimento mental completo”, antes prevista no 

inciso III, passando a tratar apenas daqueles que “por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”. 

O Estatuto da pessoa com deficiência, nos termos dos artigos 6° e 84 deixa 

bem claro que a deficiência não afeta a plena capacidade civil para a realização de 



atos referentes ao próprio corpo, a vida íntima e a liberdade de escolha sendo 

assegurado o direito de exercício dessa capacidade em igualdade de condições com 

as demais pessoas.  

Em outros pontos, percebe-se que esta mudança legislativa operou-se em 

diversos níveis, inclusive no âmbito do Direito Matrimonial, porque o mesmo diploma 

estabelece, revogando o art. 1.548, inciso I, do Código Civil, e acrescentando o §2º 

ao art. 1.550, que a pessoa com deficiência mental ou intelectual, em idade núbil, 

poderá contrair núpcias, expressando sua vontade diretamente ou por meio do seu 

responsável ou curador. 

 
1.2.1 Alterações dos direitos da pessoa deficiente no Direito de Família 

 
Antes da promulgação da Lei nº 13.146/2015, a pessoa com deficiência 

mental ou intelectual era considerada absolutamente incapaz de exercer seus atos 

da vida civil, o que incluía também os direitos e garantias previstos no Direito de 

Família, tais como o de se casar ou constituir união estável, decidir sobre o número 

de filhos, dentro vários outros. 

Para se ter uma ideia, o inciso I do artigo 1.548 do Código Civil, que foi 

revogado após a promulgação do Estatuto, previa ser nulo o casamento do enfermo 

mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Somente a após 

a promulgação da lei que tais pessoas adquiriram seus direitos na área da família, 

podendo hoje exercê-los de forma livre. 

Contudo, apesar dos efeitos dessa conquista terem surtido de forma positiva, 

ao analisar artigo 1.550, IV e §2º do Código Civil, percebe-se uma pequena 

contrariedade, uma vez que, ao mesmo tempo em que a Lei estabelece no inciso IV 

que “é anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo 

inequívoco, o consentimento”, ela autoriza no § 2º que “a pessoa com deficiência 

mental ou intelectual em idade núbil poderá contrair matrimônio, expressando sua 

vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador”. Com isso, a fim de 

evitar eventuais fraudes e vícios nessa manifestação da vontade, muita cautela deverá 

se ter no momento em que isso ocorrer na prática, de forma a evitar uma interpretação 

extensiva a ponto de validar e considerar qualquer meio de exteriorização de vontade, 

ainda mais quando essa vontade implicar consequências jurídicas relevantes. 

 

1.3 O novo Código de Processo Civil X O Estatuto da Pessoa Deficiente: 



antinomia jurídica 
 

Ambos os institutos, tanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência quanto o 

Código de Processo Civil, entraram em vigor no ano de 2016, o primeiro em 3 de 

janeiro e, o segundo, em 17 de março. Todavia, no que tange aos institutos que visam 

suprir a incapacidade daqueles que necessitam, tais institutos não foram tão 

harmônicos assim. 

O Novo Código de Processo Civil, ao tratar da curatela, focou-se no processo 

de interdição e almejou melhorar as condições pró-interditando, ao contrário do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, que afastou a ideia de interdição antes existente, 

focando na inclusão da pessoa com deficiência e afastando deste a condição de 

incapaz. 

A situação de normas incompatíveis entre si é uma tradicional dificuldade na 

qual se encontram os juristas de todos os tempos e que tomou uma denominação 

característica: antinomia. Posicionando-se pela prevalência do Estatuto da Pessoa 

com deficiência, Paulo Lôbo (2015) afirma que 

 
As regras do novo CPC deverão ser interpretadas em conformidade com as 
da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, pois esta tem 
frça normativa superior àquele, relativamente à curatela especial, como 
medida protetiva temporária, não sendo cabível a interpretação que retome o 
modelo superado de interdição, apesar da terminologia inadequada utilizada 
pela processual. 

 
Entende-se assim que em situações excepcionais, a pessoa com deficiência 

mental ou intelectual poderá ser submetida à curatela e não mais à interdição, sendo 

que a curatela, ao contrário da interdição total que existia anteriormente, deve ser de 

acordo com o artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, proporcional às 

necessidades e circunstâncias de cada caso e durando o menor tempo possível. “Tem 

natureza, portanto, de medida protetiva e não de interdição de exercícios de direitos” 

(LÔBO, 2015). 

 
1.3.1 O novo sistema jurídico da interdição do deficiente 

 
Após a promulgação da Lei nº 13.146/2015 o sistema jurídico de interdição do 

deficiente sofreu relevantes alterações. Sendo a pessoa com deficiência considerada 

plenamente capaz, deixou-se de existir o sistema de interdição antes promovido, 

restando tão somente a curatela e também o novo instituto da tomada de decisão 

apoiada, esta novidade para a legislação civil. Esse novo sistema jurídico de interdição 



se fará com observância, sobretudo, do art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Assim, será necessário que o autor especifique com bastante precisão na 

petição inicial as razões que justifiquem o pedido de interdição, sendo necessária, 

inclusive, a apresentação de laudo médico para provar suas alegações quando 

possível. Feito isso o interditando será citado para comparecer perante o juiz para ser 

entrevistado com perguntas a respeito de sua vida, negócios, bens, vontades, 

preferências e laços familiares e afetivos, e o que mais o juiz achar necessário para 

poder julgar sua capacidade de realizar atos da vida civil. 

Na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará curador levando em 

conta o estado e o desenvolvimento mental do interdito para, assim, estabelecer os 

limites da curatela. Ademais, a sentença de interdição deve tornar-se pública 

conforme dispõe o artigo 755 da Lei 13.105/2015. 

Apenas eventualmente, quando de fato necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela, conforme o art. 85 do Estatuto, que disciplina a curatela 

como medida excepcional estando restrita somente aos atos de natureza patrimonial 

e negocial. O mesmo comando prescreve que é facultada à pessoa com deficiência a 

adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 

Sendo assim, o deficiente mental só será submetido à curatela em situações 

excepcionais, isso no seu interesse exclusivo e não de parentes ou terceiros. Essa 

curatela deve ser proporcional às necessidades e circunstancias de cada caso e 

durara o menor tempo possível. Por fim, o Código Civil no art. 1.775-A afirma a 

possibilidade de uma curatela compartilhada. 

 
2. O IMPACTO DA LEI Nº 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA) 

 
As alterações advindas da Lei nº 13.146/2015, como visto, refletiu de forma 

significativa no Direito Civil, ao mesmo tempo em que fez surgir também diversos 

posicionamentos acerca da sua eficácia, de forma que, atualmente, há doutrinadores 

que vêm a inserção do Estatuto como vantajosa, bem como há outros que não olham 

sob esse prisma. 

 
2.1 Vantagens X Desvantagens: a efetividade dos direitos da personalidade da 
pessoa deficiente 

No que tange aos efeitos negativos, Simão (2015) traz à tona algumas questões 

relevantes como no caso em que 



Sendo o deficiente, o enfermo ou excepcional pessoa plenamente capaz, 
poderá celebrar negócios jurídicos sem qualquer restrição, pois não se 
aplicam as invalidades previstas nos artigos 166, I e 171, I do CC.  [...]Com a 
vigência do Estatuto esse contrato passa a ser, em tese, válido, pois 
celebrado por pessoa capaz. Para sua anulação necessária ser à a prova dos 
vícios do consentimento (erro ou dolo) o que por exigirá prova de maior 
complexidade e as dificuldades dessa ação são enormes. 

 

O autor ainda levanta uma discussão em torno da responsabilidade em caso 

de dano a terceiro 

Sendo o deficiente, o enfermo ou excepcional pessoa plenamente capaz, terá 
uma outra desvantagem em termos jurídicos: passará a responder com seus 
próprios bens pelos danos que causar a terceiros, afastando-se a 
responsabilidade subsidiária criada atualmente pelo artigo 928 do CC. [...] Tal 
pessoa, sendo interditada por força da doença será cuidada por seu curador. 
Se causar danos, o patrimônio do curador responderá. O incapaz só 
responde subsidiariamente. Com o Estatuto, a responsabilidade será 
exclusiva da pessoa que causou o dano (SIMÃO, 2015). 

 

Embora sejam diversas as críticas, muitas são também as vantagens oriundas 

da Lei nº 13.146/2015, a começar por ser considerada um marco histórico na luta pela 

igualdade, pois antes de sua promulgação o que existia era um verdadeiro abandono 

jurídico com relação a uma parcela da população que, em verdade, era a que mais 

necessitava de um amparo legal. 

Além disso, é de suma importância ressaltar que, ao afirmar que a pessoa 

portadora de deficiência passou a ser considerada capaz, não significa que tal 

mudança deve ser interpretada como uma máxima na legislação civil, de modo que 

ainda existem institutos voltados à assistência daqueles que de fato não possuem 

condições mínimas de expressarem sua vontade e, consequentemente exercerem os 

atos da vida civil. 

Dessa forma, o que o Estatuto buscou ao considerar o portador de deficiência 

plenamente capaz foi exteriorizar o fato de que toda pessoa é capaz e suscetível de 

direitos, podendo, todavia, quando excepcionalmente necessário ter essa capacidade 

suprida pelo instituto da curatela, ou ainda da tomada de decisão apoiada. Nesse 

sentido, Oliveira (2016) esclarece que 

 
[...] agora, o juiz concederá a curatela e indicará os atos para os quais a 
mesma será necessária, não havendo mais que se falar em curatela parcial 
ou total. Assim, nos termos do artigo 755 do novo CPC, o juiz nomeará 
curador e fixará expressamente os limites da curatela, não podendo mais 
declarar genericamente que está será total ou parcial, até mesmo porque a 
incapacidade absoluta agora se restringe aos menores de 16 anos. 

 



Logo, analisando tal esclarecimento com uma leitura conjunta do art.84 do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, é possível entender que as críticas e 

desvantagens que giram em torno da prática de certos atos da vida civil como, por 

exemplo, a celebração de um negócio jurídico e a responsabilidade por eventuais 

danos a terceiros não oferecem, na realidade, um risco tamanho a ponto de apontar 

a Lei nº 13.146/2015 como prejudicial aos portadores de deficiência, uma vez que tais 

atos possuem caráter negocial e a própria lei assegura a assistência da curatela a 

esses atos. 

Com relação aos impactos ocasionados na sociedade, a promulgação do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência teve um reflexo positivo na medida em que 

resgatou as pessoas com deficiência que antes se viam desamparadas pela lei, uma 

vez que sendo consideradas absolutamente incapazes não possuem margem alguma 

de decisão, dando-lhes agora um tratamento igualitário honrando o vértice do Estado 

democrático do Direito que é o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Lembrando que essa mudança de paradigmas teve início com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007 e posteriormente 

incluído no Ordenamento Jurídico Brasileiro pelo Decreto 6.949/2009. 

A Lei nº 13.146 promove a inclusão social da pessoa com deficiência como 

pessoa plenamente capazes na perspectiva de serem sujeitos de direitos e deveres, 

sendo um dever da sociedade propiciar a essas pessoas tratamento igualitário.  

Quanto aos efeitos no âmbito familiar a Lei nº 13.146/2015 resguardou todos 

os direitos existenciais relativos à pessoa com deficiência de modo que, conforme bem 

revela o art. 85, §1º do Estatuto “A definição de curatela não alcança o direito ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto”. 

Além desse dispositivo tem-se também o art. 6º do Estatuto que manifesta o 

não impedimento da pessoa com deficiência em casar-se, ou ainda, exercer seus 

direitos sexuais reprodutivos, bem como decidir sobre o número de filhos, vedando 

expressamente a esterilização compulsória. 

Por fim, houve a criação do instituto da tomada de decisão apoiada que de certa 

forma refletiu no âmbito familiar no sentido de possibilitar que a pessoa com 

deficiência elenque um número certo de pessoas a fim de auxiliá-la e apoiá-la nas 

decisões da vida civil. Tal instituto está disposto no artigo 1.783-A do Código Civil. 



 
RESULTADOS 
 

Entendeu-se com a presente pesquisa que o deficiente mental ou intelectual é 

pessoa plenamente capaz de praticar seus atos da vida civil em igualdade de direitos 

com as demais pessoas, embora haja ressalva quanto à possibilidade de que sendo 

grave e muito reduzida a capacidade da pessoa, ela poderá ser submetida a institutos 

de proteção e assistência voltados exclusivamente para esses casos. 

No que tange à celebração de negócios jurídicos e eventuais danos a terceiros, 

bem como todos e quaisquer atos de natureza negocial e patrimonial, o Estatuto traz 

uma proteção no art. 85, que se dará por meio da curatela, em que tais situações não 

colocam em risco a integridade da pessoa com deficiência e a própria sociedade. Já 

com relação ao instituto da curatela propriamente dita, a mesma tem previsão tanto 

na Lei nº 13.146/2015, como no Código Civil e também no Código de Processo Civil, 

de forma que em suma, será restrita, em regra, aos atos de natureza negocial e 

patrimonial. Todavia, excepcionalmente, em casos de deficiência mental ou intelectual 

grave, que impossibilite a pessoa de manifestar sua vontade e exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, a curatela também poderá ser acionada.  

Outra questão que merece destaque foram os resultados no Direto de família 

que conferiu à pessoa com deficiência a liberdade de decidir e planejar acerca da 

constituição de família, do número de filhos, de seus direitos sexuais e reprodutivos, 

todos elencados no art.6º do Estatuto e também protegidos de forma especial no 

Código Civil. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A promulgação do Estatuto da Pessoa com deficiência, apesar de inúmeras 

críticas, representou uma conquista a essa parcela da população que, antes de sua 

promulgação, se viam à margem da sociedade, sem força nenhuma de decisão. O 

que a Lei nº 13.146/2015 quis, em verdade, foi mostrar que nem todos os tipos de 

deficiência mental ou intelectual levam à incapacidade absoluta afastando, assim, o 

instituto da interdição que retirava da pessoa com deficiência qualquer chance de 

expressar sua vontade acerca de sua própria vida. 

O que o Estatuto fez foi consagrar e colocar em prática o princípio que rege e 

fundamenta toda a legislação brasileira que é o princípio da dignidade da pessoa 



humana, oferecendo às pessoas com deficiência condições mínimas de igualdade de 

direitos, oportunidades e acessibilidade ao convívio familiar e social. 

Todas as críticas concernentes ao Estatuto nada mais são do que um reflexo 

de uma generalização, pois a ideia que se tem é que, uma vez considerada 

plenamente capaz, todas as pessoas com deficiência estarão autorizadas a 

praticarem todos os atos da vida, quando, na verdade, o que o Estatuto trouxe foi uma 

liberdade de decisão aqueles cuja deficiência não os impedem de manifestar sua 

vontade, e uma proteção aqueles que cuja deficiência os impossibilitem de se 

expressarem. A reflexão que fica é que os operadores do Direito sejam capazes de 

agir com bom senso, pois são múltiplos os casos, cada qual com suas 

particularidades, decidindo cada situação conforme a realidade e necessidade de 

cada um. 
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