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RESUMO
O presente artigo analisa os principais aspectos trazidos pelo Estatuto da pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015),
denominada como Lei de Inclusão. Visa abordar seu conceito, finalidade e seu objetivo de incluir a pessoa deficiente na
sociedade. Apontar as alterações que a Lei trouxe para o ordenamento jurídico, mas especificadamente ao Código Civil
Brasileiro. Aborda também a relação da Lei com o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Utilizou-se
no presente estudo o método teórico, consistente na pesquisa de obras doutrinárias, bem como artigos disponibilizados
virtualmente que versam sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVE: Estatuto da pessoa com deficiência; Igualdade; Dignidade.

1 INTRODUÇÃO

A atual sociedade globalizada vive em constante mudanças comportamentais, uma delas é
adequar-se às principais dificuldades que o ser humano possui de conviver e interagir com os meios
sociais. Nesse aspecto, observa-se os obstáculos que a vida proporciona no dia-a-dia das pessoas,
principalmente, quando são dependentes de outras pessoas para gerir os atos da vida cotidiana.
Trata-se aqui, das pessoas com deficiência. Fala-se, entretanto, sobre a sua inclusão no meio social.
Tal  assunto,  reflete,  não  apenas  quanto  as  questões  de  urbanidade,  como  a  acessibilidade  e
inclusão no mercado de trabalho, mas também, o reconhecimento da capacidade desses indivíduos,
e a manutenção de sua personalidade jurídica.

Aponta o presente trabalho, uma breve evolução histórica-normativa dos direitos das pessoas
com deficiência. Aborda os primeiros direitos existentes incluídos no Código Civil Brasileiro de 1916
até o atual de 2002, bem como, a influência internacional incluída no ordenamento jurídico de acordo
com o permitido pela Constituição Federal Brasileira, como Decretos e Convenções sobre os direitos
das pessoas com deficiência, até a criação da atual Lei n. 13.146/2015. 

Essa  lei,  chamada  de  Lei  de  inclusão,  traz  mudanças  significativas  às  pessoas  com
deficiência e altera dispositivos legais importantes do Código Civil Brasileiro atual.

O presente  trabalho visa  demonstrar  as  principais  alterações trazidas pelo  Estatuto,  bem
como sua relação com os mais importantes princípios constitucionais, o Princípio da Igualdade e da
Dignidade da Pessoa humana. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

No  presente  estudo  utilizou-se  o  método  teórico  bibliográfico,  consistente  na  análise
doutrinária, impressa e eletrônica de estudos acerca do tema abordado.
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3 A LEI 13.146/2015 E SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS

Inicialmente, faz-se necessária a compreensão da evolução histórica até se chegar a criação
da Lei 13.146/2015.

O  Código  Civil  Brasileiro  de  1916  em  seu  artigo  5º  mencionava  que  os  absolutamente
incapazes eram os loucos de todo gênero. (CÓDIGO CIVIL, 1916). Observa-se que o ordenamento
jurídico tratou os deficientes com essa expressão, pois na época, não havia distinções específicas
de cada doença, proporcionando a exclusão dessas pessoas e o desrespeito à suas limitações.
(ROSENVELD, 2015)

Após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  diante  das  crueldades  ocorridas,  vários  soldados  que
sobreviveram ficaram mutilados e com sequelas diversas deixadas pela guerra, aumentando assim o
número de pessoas com deficiência. Com isso, o Estado procurou buscar direitos e garantias de
proteção aos portadores de deficiência. Assim, o governo alemão, iniciou um trabalho de inclusão, o
qual  buscava-se  possibilitar  uma  maior  igualdade  entre  os  deficientes  e  os  demais  cidadãos.
(BRUMER; MOCELIN; PAVEI, 2004)

Já  em  1982,  foi  aprovado  pela  ONU  o  Programa  de  Ação  Mundial  para  Pessoas  com
Deficiência, que instituiu uma evolução mais significativa sobre o assunto, que estabeleceu uma
série de medidas, dentre elas a finalidade de prevenir, de promover a reabilitação, com o objetivo de
conquistar a igualdade com uma participação plena na vida social e no desenvolvimento. (SIERRA,
2010)

Para Vânia Morales, “entendia-se que a pessoa com deficiência encontrava-se em situação
de  desvantagem pela  falta  de  acesso  às  instituições  que poderiam promover  a  sua integração
social.” (SIERRA, 2010)

Com o advento da Constituição Federal  em 1988, o Código Civil  Brasileiro de 1916 ficou
defasado, uma vez que trouxe ao ordenamento jurídico o princípio da dignidade da pessoa humana,
que será tratado a diante, que demonstra que toda pessoa tem o direito de ser respeitada. Viu-se na
Constituição uma grande evolução para proteção dos deficientes. (ROSENVELD, 2015)

Inclusive, prevê a Carta Maior, em seu art. 23, II, que a competência para cuidar da proteção
e garantia das pessoas com deficiência é comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, bem como, no art. 24, XIV, a competência legislativa conferida também à União, Estados
e ao Distrito Federal para legislar sobre sua proteção e integração social.

Após 14 anos da Carta Magna, em 2002 com a instituição do Código Civil – Lei 10.406/2002 –
o tratamento aos deficientes ainda era semelhante ao Código Civil  de 1916, porém, trouxe uma
classificação dos indivíduos em absolutamente incapazes (art. 3º) e relativamente incapazes (art.4).
A incapacidade era definida por um conceito médico e não jurídico, que restringia a possibilidade do
ser humano para praticar qualquer ato da vida civil. (ROSENVELD, 2015)

Para Marina Carneiro Matos Sillmann, 

Considerar  todos  aqueles  que  possuem  alguma  forma  de  transtorno  mental  como
absolutamente incapazes trazia uma maior segurança jurídica aparente, pois coibia qualquer
ato de autonomia a ser exercido por estes sujeitos, dispensando a análise de quais seriam as
reais limitações trazidas pela doença. (SILLMANN, 2016)

Em 2006, foi criada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), ao
qual foi internalizada pelo Brasil através da aprovação do Decreto legislativo n° 186 de 09 de junho
de 2008 e promulgação do Decreto n° 6.949 de 25 de agosto de 2009, ambos alicerçados pela
Constituição Federal, em seu art. 5, §3º, que dão aos tratados e convenções internacionais sobre
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direitos humanos, equivalência de emendas constitucionais. Ou seja, esse foi o amparo legal na
criação do Estatuto. (PEREIRA; LELIS, 2016)

Por fim, em 06 de Julho 2015 foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei 13.146, sendo publicada no Diário Oficial da
União em 07 de Julho de 2015.

A  estrutura  da  Lei  se  baseia  em dois  livros:  O Livro  I,  que  dispõe  sobre  a  parte  geral,
contendo  Disposições  Preliminares,  Direitos  Fundamentais,  Da  Acessibilidade,  Da  Ciência  e
Tecnologia; e o Livro II, que trata-se sobre a Parte Especial, abordando Do Acesso à Justiça, Dos
Crimes e das Infrações Administrativas e Disposições Finais e Transitórias.

Desde o momento em que a Lei entrou em vigor, muito se discute sobre suas alterações
feitas  no  ordenamento  jurídico.  Os  seus  reflexos  repercutem  em  várias  esferas  jurídicas,
principalmente do âmbito civil, da qual se verá adiante.

Após essa breve síntese histórica, passa-se agora a compreensão do que é pessoa com
deficiência. 

O conceito de pessoa com deficiência trazido pelo Estatuto em seu artigo 2º, é que Pessoa
com Deficiência é aquela que possui  impedimento  de longo prazo (seja ele  de  natureza física,
mental,  intelectual  ou  sensorial)  o  qual  obstrui  sua interação plena e  efetiva  na sociedade nas
mesmas condições de igualdade com as demais pessoas.

Segundo o Ministério Público do Paraná:

São  pessoas  que  apresentam  necessidades  próprias  e  diferentes  que  requerem  atenção
específica em virtude de sua condição de deficiência. Genericamente também são chamados
de  portadores  de  necessidades  especiais.  São  pessoas  que  apresentam  significativas
diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de
caráter permanente, que acarretam dificuldades em sua interação com o meio físico e social.
(PARANÁ, 2017)

O Artigo 1 da Convenção (CDPD) aduz que:

O propósito da presente Convenção é promover,  proteger e assegurar  o exercício pleno e
eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. 

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.
(CONVENÇÃO, 2007)

Diante desses conceitos, pode-se observar que desde o início da criação de proteção às
pessoas com deficiência,  decretos, convenções,  etc.,  pode-se verificar a atuação do Estado em
proporcionar meios de incluir o deficiente na sociedade.

Um ponto relevante é a inclusão social trazida pela Constituição em seu art.  37, VIII,  que
regulamenta a reserva de vagas para cargos públicos:

Art.  37.  A administração  pública  direta  e  indireta  de qualquer  dos Poderes  da União,  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
[...]
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
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A acessibilidade e inclusão social prevista no art. 227 também da Constituição Federal:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer,  à profissionalização, à cultura,  à dignidade,  ao respeito,  à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
(....)
II  -  criação  de  programas  de  prevenção  e  atendimento  especializado  para  as  pessoas
portadoras  de  deficiência  física,  sensorial  ou  mental,  bem  como  de  integração  social  do
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos,  com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e
de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência.

Mas o que exatamente o Estatuto trouxe? 
Como  já  mencionado  acima,  o  Código  Civil  vigente  de  2002,  trouxe  a  classificação  de

incapacidade absoluta (falta de discernimento para práticas de atos em razão de enfermidade ou
deficiência  mental)  e  de  incapacidade  relativa  (aqueles  que  por  deficiência  mental  tenham
discernimento  reduzido  e  para  os  excepcionais  sem desenvolvimento  mental  completo).  Com o
advento do Estatuto houve a revogação dos incisos dos artigos 3º e 4º do CC/2002 e sua nova
redação  consagra  o  regime  da  (in)capacidade  civil  favorecendo  às  aplicações  de  políticas  de
inserção da pessoa com deficiência na sociedade com o princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, buscando a igualdade social. (RIBEIRO, 2015)

De acordo com Paula Falcão Albuquerque e José Barros Correia Junior, 

[...] a ausência ou redução de discernimento era condição de caracterização de incapacidade
civil. Assim, se o ser humano possuísse qualquer enfermidade ou deficiência mental capaz de
retirar o discernimento, absoluta seria a incapacidade; se a pessoa fosse diagnosticada com a
redução de discernimento, em virtude de qualquer deficiência mental, a incapacidade relativa
era atribuída. (ALBUQUERQUE; CORREIA JUNIOR, 2016)

O Estatuto retirou do rol dos absolutamente incapazes os deficientes mentais, ficando como
fator classificatório apenas a idade, ou seja, os menores de 16 (dezesseis) anos prevista no art. 3º
do Código Civil. (CÓDIGO CIVIL, 2002) De acordo com o Estatuto os deficientes mentais passam a
ser capazes, uma vez que o déficit mental não afeta a plena capacidade civil da pessoa, é o que
dispõe o art. 6º: (ALBUQUERQUE; CORREIA JUNIOR, 2016)

Art. 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusiva para: 
I – casar-se e constituir família; 
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 a 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 a guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em
igualdade de oportunidade com as demais pessoas.

Nota-se que esse dispositivo do Estatuto traz diversas formas de inclusão social no momento
em  que  concede  às  pessoas  com  deficiência  direito  e  oportunidade  que  antes  não  existiam,
justamente por entender que o deficiente é um indivíduo detentor de capacidade civil plena. 
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Lógico que nem todo deficiente mental possui capacidade civil plena, há casos excepcionais,
pessoas que possuem limitações psíquicas e de discernimento, da qual  não conseguem gerir e
administrar  os  atos  da  vida  civil.  Nesses  casos,  após  verificar-se  a  incapacidade  relativa  do
deficiente, este necessita de um curador. O processo de curatela irá conceder a um curador poderes
para proteger o curatelado de acordo com a sua necessidade e por tempo razoável à sua proteção.
“É medida excepcionalíssima que tem o condão de considerar relativamente incapaz o deficiente
mental e atrelar a manifestação de vontade do mesmo à ratificação de um assistente, apenas e tão
somente quando necessário.” (ALBUQUERQUE; CORREIA JUNIOR, 2016)

A condição de pessoa com deficiência, isoladamente, não é elemento relevante para limitar a
sua  capacidade  civil.  Eventual  limitação  da  capacidade  será  constatada  através  do
discernimento para a tomada de decisões e a aptidão para manifestar sua vontade, o que
deverá ser feito por equipe médica especializada. (QUINAIA; DOMEZI, 2016)

O Estatuto trouxe às pessoas portadoras de deficiência,  que demonstrem algum grau de
discernimento quanto sua condição de pessoa, de serem ouvidas em suas manifestações, dando a
elas o poder de reconhecimento das suas decisões sobre a maneira que queiram conduzir suas
vidas, de acordo com sua autonomia. (COPI, 2016)

Diante  dos meios  inclusivos  e  de acessibilidade trazidos pelo  Estatuto  aos deficientes,  é
possível afirmar que esses direitos e garantias estão sendo aplicados? Será que as pessoas com
deficiência estão recebendo um tratamento igualitário e proporcional como os demais indivíduos da
sociedade? 

Apesar dos avanços conquistados em defesa aos deficientes zelando pela igualdade e a
dignidade humana, muitos obstáculos ainda precisam ser  enfrentados,”  quando analisado sob a
ótica de uma via de independência física e intelectual.” (PEREIRA; LELIS, 2016)

4 PRINCÍPIO DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SUA PROTEÇÃO
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A Lei de inclusão fixou expressamente que as pessoas com deficiência devem ter seus direito
à igualdade com relação aos demais respeitado, ou seja, “garante a igualdade, possibilitando que o
desigual  seja  tratado  de  forma desigual,  e  deste  modo  possibilitando  e  garantindo  o  acesso  à
dignidade necessária para o mínimo existencial.” (PEREIRA; LELIS, 2016) 

O  Art.  4,  caput,  do  Estatuto  menciona  que  “Toda  pessoa  com  deficiência  tem  direito  à
igualdade  de  oportunidades  com  as  demais  pessoas  e  não  sofrerá  nenhuma  espécie  de
discriminação”, ainda, Art. 84, caput, do referido Estatuto também menciona que: “A pessoa com
deficiência  tem  assegurado  o  direito  ao  exercício  de  sua  capacidade  legal  em  igualdade  de
condições com as demais pessoas.” 

O direito à igualdade implica o direito à diferença, ou seja, é coerente que a aplicação do
Estatuto faça com que o sistema jurídico normativo reconheça,  nas pessoas com deficiência,  a
existência e personalidade diferenciadas,  com habilidades e traços característicos,  positivando a
coexistência dos diferentes. (QUINAIA; DOMEZI, 2016)

Para Quinaia e Domezi, 

Ainda que a pessoa com deficiência se valha de institutos protetivos como, por exemplo, a
curatela, em uma perspectiva constitucional isonômica que se inspira na eficácia horizontal dos
direitos fundamentais,  esta grande parcela da sociedade passa, agora,  a ser tratada como
plenamente capaz. (QUINAIA; DOMEZI, 2016)
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Esse  comportamento  jurídico  trazido  pelo  Estatuto,  nada  mais  é  do  que  a  busca  pela
igualdade entre as pessoas com deficiência em relação às demais pessoas, no meio social.

A  clareza  do  caráter  normativo  inclusivo  do  Estatuto,  exaltou  o  princípio  fundamental  da
dignidade  da  pessoa  humana,  tornando-se,  de  forma  especial,  uma  conquista  social.  Que,
consequentemente, enalteceu a aplicação do princípio da igualdade. (QUINAIA; DOMEZI, 2016)

O princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  “constitui-se  em uma conquista  que  o  ser
humano alcançou no decorrer dos tempos, derivada de uma razão ético-jurídica contra a crueldade e
as atrocidades praticadas pelos próprios humanos, uns contra os outros, em sua trajetória histórica.”
(VAZ; REIS, 2016)

Este é o mais importante dos princípios no ordenamento jurídico, é o caminho para outros
princípios  previsto  na  Constituição  Federal,  para  os  direitos  fundamentais  e  da  personalidade,
fornecendo a proteção à pessoa humana contra violações que venha a sofrer. (SILVA, 2016)

O princípio da dignidade da pessoa humana foi  consagrado pela Constituição Federal  de
1988  no  art.  1,  III,  como  um  dos  fundamentos,  entre  tantos  outros,  que  constitui  o  Estado
Democrático de Direito. Tal princípio sendo denominado como o mais importante, compreende todos
os demais direitos. Para Maria Helena Diniz, “A importância desses direitos e posição privilegiada
que vem ocupando na Lei Maior são tão grandes que sua ofensa constitui elemento caracterizador
de dano moral e patrimonial indenizável”.  (DINIZ, 2005)

A dignidade da pessoa humana: 

[...]  impõe reconhecer a elevação do ser humano ao centro de todo o sistema jurídico,  no
sentido  de  que  as  normas  são  feitas  para  a  pessoa  e  para  a  sua  realização  existencial,
devendo  garantir  um  mínimo  de  direitos  fundamentais  que  sejam  vocacionados  para  lhe
proporcionar vida com dignidade. (FARIAS; ROSENVALD, 2007)

Para Letícia Rayane Dourado Pinto, 
a  dignidade  da  pessoa  humana  engloba  todos  os  valores  e  direitos  que  devem  ser
reconhecidos à pessoa humana, com a finalidade de garantir sua integridade física, psíquica,
moral e intelectual, com vistas à preservação de sua autonomia e livre desenvolvimento da
personalidade. (DOURADO PINTO, 2015)

O princípio da dignidade da pessoa humana, por ser a norma mais importante, torna todo o
sistema normativo unificado e centralizado, tomando-se primaz, para sua aplicação, tanto no âmbito
nacional como internacional. (BARCELLOS, 2002)

No entanto, os direitos fundamentais são tão importantes quanto o princípio da dignidade.
Para Paulo Gomes de Lima Junior e Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão,

Os direitos  fundamentais  possuem a  função  e  finalidade  de  salvaguardar  a  dignidade  da
pessoa humana, devendo ser usado pelo interprete da lei como a base, o principal critério
valorativo para garantir a justiça e valores éticos da norma. Uma norma que fere a dignidade
humana estaria ferindo diretamente os direitos fundamentais. Da mesma forma que o limite dos
direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o princípio da dignidade
da pessoa humana serve como importante elemento de proteção aos direitos contra medidas
restritivas e como justificativas para imposição de restrições a direitos fundamentais, atuando
como limitador desses direitos. (LIMA JÚNIOR; FERMENTÃO, 2012)

Importante observar  a aplicabilidade do princípio  da igualdade e da dignidade da pessoa
humana às pessoas com deficiência e a força que possui na proteção aos direitos da personalidade.
Pois,  o  instituto  da  personalidade  jurídica  deve  ser  compreendido  como  algo  que  vai  além da
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capacidade do indivíduo (em ser sujeito de direito) e que compreenda ainda a princípios e regras
(norma jurídica) que visam essencialmente proteger a pessoa. (AMARAL, 2003)

Nesse aspecto, 

a personalidade jurídica há de ser compreendida como o conjunto de características próprias
das pessoas, como primeiro bem jurídico da pessoa, de modo a irradiar direitos e deveres que
busquem efetivar a dignidade da pessoa humana. (DOURADO PINTO, 2015)

O detentor  do  direito  de  personalidade possui  além do direito  de  usar  e  usufruir  de  sua
personalidade, o de exigir que as demais pessoas respeitem tal direito, de modo que, nas mesmas
condições de igualdade, todos participem da vida social. (MARTIN; GONÇALVES, 2016)

Dessa forma, pode-se observar o quão é importante as mudanças que o Estatuto da pessoa
com deficiência trouxe, pois, para garantir a proteção à capacidade civil que cada indivíduo em ser
sujeito de direito e obrigações, faz-se necessário o respeito pela permanência da personalidade
jurídica  de  cada  um,  consequentemente,  resguardando  sua  dignidade  e  buscando  a  igualdade
social.

5 CONCLUSÃO

Os resultados atingidos possibilitaram a compreensão e a relevância que a inclusão da Lei
13.146/2015 trouxe ao ordenamento jurídico em especial os seus efeitos aplicados na sociedade,
para afirmar, na verdade, o que o Estado, já deveria ter praticado com relação à essas pessoas, ou
seja, a busca pela proteção e inclusão social das pessoas com deficiência.

Óbvio que há e haverá, ainda, muitas discussões sobre o tema e muito a ser feito em busca
da igualdade social  às  pessoas com deficiência,  uma vez que,  a  efetividade de vários direitos,
depende da evolução social e políticas públicas de inclusão dessas pessoas na sociedade. 

O esclarecimento que o Estatuto trouxe para os casos de incapacidade e as alterações no
ordenamento civil Brasileiro gerou muitos questionamentos acerca da capacidade do deficiente para
gerir  os atos da vida civil,  limitando-se, em determinados casos, apenas a tutela patrimonial  do
indivíduo. Mas, mesmo com tantas discussões acerca das suas alterações, o importante é observar
que houve uma evolução normativa e um olhar preocupado voltado aos incapazes, merecedores de
maior atenção estatal.

Assim, o Estatuto da pessoa com deficiência, reforça a aplicação do princípio da dignidade
humana e da igualdade, aplicando-os em diversas situações que antes eram esquecidas, uma vez
que, a principal função do Estatuto é trazer a garantia de uma vida digna, justa e isonômica às
pessoas que possui sua capacidade e condições de gerir os atos do dia-a-dia, ter direito igual às
demais  pessoas.  Dessa  forma,  espera-se  que  o  presente  trabalho  tenha  colaborado  para  o
esclarecimento de pontos relevantes da Lei e os métodos aplicados para a eficácia dos princípios
constitucionais abordados.
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