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[...] não se aspira a uma igualdade que 
frustre e desbaste as desigualdades que 
semeiam a riqueza humana da sociedade 
plural, nem se deseja uma desigualdade 
tão grande e injusta que impeça o homem 
de ser digno em sua existência e feliz em 
seu destino. O que se quer é a igualdade 
jurídica que embase a realização de todas 
as desigualdades humanas e as faça 
suprimento ético de valores poéticos que 
o homem possa desenvolver. As 
desigualdades naturais são saudáveis, 
como são doentes aquelas sociais e 
econômicas, que não deixam alternativas 
de caminhos singulares a cada ser 
humano único.  

Cármen Lúcia Antunes Rocha. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a polêmica envolvendo as alterações 
promovidas pela Lei n. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, no 
tocante às alterações da teoria da capacidade civil sob a égide do princípio da 
dignidade da pessoa humana em face das relações familiares. Remonta-se à 
trajetória percorrida para a inclusão da pessoa com deficiência e a normatização de 
direitos voltados a essa minoria. Busca-se uma análise acerca da Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência cuja finalidade é a 
promoção, a proteção dos direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, em 
contraposição ao normatizado pela Lei n. 13.146/2015, no tocante à reformulação do 
art. 3º e 4º do Código Civil, que causou impasses na teoria da capacidade civil, sob 
a ótica dos direitos da personalidade. Serão apresentadas as modificações 
pretendidas pelo Projeto de Lei n. 757, de 2015, em relação à teoria da capacidade 
civil, à tomada de decisão apoiada e os efeitos da curatela. Também serão 
abordadas as questões sobre a capacidade de uma pessoa com deficiência mental 
severa praticar atos como casamento civil em qualquer regime de bens, livre 
planejamento familiar e a decisão sobre a quantidade de filhos que se pretende ter à 
luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do planejamento 
familiar, do melhor interesse da criança e do adolescente e da parentalidade 
responsável. Será apontada a forma com que os tribunais têm tentado amenizar 
essas incongruências legislativas. O que se pretende é uma discussão acerca do 
tema a fim de se propor alterações que harmonizem a Lei 13.146/2015 com as 
diretrizes legais já existentes no ordenamento pátrio e com os propósitos da 
convenção.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Capacidade; Casamento; Deficiência; Planejamento Familiar.  
  
 



 

 
ABSTRACT 

 
This paper aims to demonstrate the debate surrounding the changes promoted by 
Law 13.146/2015 - Statute of the Person with Disabilities, regarding the changes in 
the theory of civil capacity under the protection of the principle of the dignity of the 
human person regarding family relations. It reflects on the past trajectory in the 
creation of the inclusion of people with disabilities and the normalization of rights 
aimed at this minority group. An analysis is sought on the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD) whose purpose is the promotion, protection of 
the rights and dignity of persons with disabilities, as opposed to the norm established 
by Law 13.146/2015, regarding the reformulation of art. 3 and 4 of the Civil Code, 
which caused impasses in the theory of civil capacity, from the point of view of the 
personality rights. The changes proposed by Project of Law n. 757 of 2015 shall be 
presented in relation to the theory of civil capacity, supporting the decision making 
and the effects of curatorship. It shall also address the issue of the ability for a 
person with severe mental disabilities to practice acts such as civil marriage on any 
property regime, free family planning, and the decision on the number of children that 
one intends to have in the light of the constitutional principles of the human dignity, 
family planning, the best interests of children and adolescents, and responsible 
parenting. It shall be pointed out how the courts have tried to soften these legislative 
incongruities. The intention is to discuss the subject, in order to propose changes that 
harmonize Law n. 13.146/2015 with the legal guidelines that already followed in the 
country and the purposes of the convention (CRPD). 

 
KEYWORDS: Capacity; Marriage; Disabilities; Family planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como escopo analisar o estatuto da pessoa com 

deficiência no tocante às alterações da teoria da capacidade civil, sob a égide do 

princípio da dignidade da pessoa humana, em face das relações familiares, cujo 

objetivo é assegurar que as alterações realizadas pelo referido estatuto promovam 

integração das pessoas com deficiências sem que, para isso, violem ou retirem 

direitos dessa minoria social. 

Para tanto, no primeiro capítulo será explorada a evolução histórica da 

inclusão social da pessoa com deficiência, buscando estabelecer a definição da 

terminologia “pessoa com deficiência”, concebida pela Convenção Sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência. Este termo foi recepcionado também pelo ordenamento 

pátrio por meio da Lei n. 13.146/2015, também denominada de Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. 

No segundo capítulo, serão investigados os fundamentos constitucionais e os 

instrumentos jurídicos criados em favor da pessoa com deficiência. Apontando as 

leis ordinárias pensadas a partir da Constituição Federal de 1988, até a ratificação 

da Convenção das Nações Unidas, que foi um prenúncio a criação da Lei n. 

13.146/2015. 

A pesquisa foi dirigida aos direitos da pessoa com deficiência no tocante ao 

Direito de Família, e sua abordagem quanto à capacidade civil, fazendo um 

contraponto com a Lei n. 13.146/2015, e inquirindo se as alterações pretendidas 

com o projeto de Lei do Senado n. 757/2015 serão suficientes para sanar os pontos 

polêmicos que a serem abordados  neste estudo. 

No terceiro capítulo, foram examinados os princípios aplicáveis aos direitos 

das pessoas com deficiência, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa 

humana, da solidariedade, da igualdade e não discriminação, do melhor interesse da 

criança e do adolescente, sempre buscando uma reflexão sobre as alterações 

realizadas pela Lei n. 13.146/2015, acerca da teoria da capacidade civil, que gerou 

grandes controvérsias, quando generalizou não só as deficiências, mas também o 

grau de comprometimento existente entre elas.  

No quarto e último capítulo serão avaliadas as alterações na teoria da 

capacidade civil a partir da Lei n. 13.146/2015, principalmente no que se refere à 
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capacidade para o casamento, o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos e do 

planejamento familiar, a possibilidade da parentalidade responsável, assim como a 

repercussão destas alterações na jurisprudência pátria. 

Diante disso, a presente pesquisa busca esclarecer os seguintes 

questionamentos: qual seria o prejuízo para um deficiente mental com discernimento 

reduzido ao realizar um casamento em regime de bens que lhe aprouver? Quais 

seriam as consequências das alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência no 

que tange ao planejamento familiar? Sobre a parentalidade responsável, como o 

melhor interesse do menor poderia ser afetado? O projeto de Lei n. 757/2015 

proposto no Senado Federal será suficiente para resolver a problemática causada 

pelo Estatuto da pessoa com deficiência? Tais inobservâncias incorrem na não 

aplicabilidade dos fins sociais pretendidos pela Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Para tanto, será demonstrada a necessidade de urgentes alterações na Lei n. 

13.146/2015, bem como serão trazidos à baila casos práticos, extraídos de decisões 

de tribunais pátrios, oportunidade em que se confirmará a problemática ilustrada 

causada pelas alterações na teoria da capacidade civil. 

Pretende-se, utilizando o método teórico-histórico, o qual é capaz de explicar 

as construções por meio de análise feita a partir de acontecimentos, bem como, com 

base em pesquisa bibliográfica em diversas fontes de informações como livros, 

plataformas acadêmicas, revistas científicas nas áreas do direito, legislação 

brasileira e estrangeira, projetos de lei, etc., demonstrar que a Lei n. 13.146/2015 

equivocou-se na interpretação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência quando generalizou as deficiências e suas 

necessidades.  
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1 DA HISTORICIDADE DA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
 

O tratamento dispensado aos portadores de deficiência ao longo do tempo é 

marcado por discriminação, preconceito, crueldade e marginalização. Nilson Tadeu 

Reis Campos Silva acredita que a discriminação vivenciada pelas pessoas com 

deficiência tem fundamento na própria disputa pela sobrevivência no início das 

civilizações, quando “os indivíduos com deficiência sucumbiam às hostilidades – 

fossem elas naturais ou não, tal qual sucede ainda hoje dentre os animais em selvas 

cujo código prevalente é o da força”.1 

Nilson Tadeu assevera ainda que é possível identificar os primeiros relatos de 

discriminação contra pessoas com deficiência no berço da filosofia ocidental. Na 

Grécia, com Platão e Aristóteles, aconselhava-se a eliminação das pessoas com 

deficiência, lançando-as nos penhascos, ou ocultando esses indivíduos à margem 

da sociedade.2 

Através destes apontamentos, pode-se depreender que a discriminação 

vivenciada por esse grupo de pessoas era generalizada, e muitas vezes sua 

existência estava condicionada à própria sorte. Não se falava em compaixão, nem 

sequer eram compreendidas como pessoas, e o tratamento que recebiam estava 

mais próximo ao oferecido aos animais. 

Neste sentido, ao refletir sobre os ensinamentos de Platão, evidencia-se o 

posicionamento de Nilson Tadeu. Segundo a explicação desse autor, Platão 

acreditava que os seres superiores deveriam apenas se relacionar com seres da 

mesma espécie, igualmente superiores, e aqueles que fossem disformes, deficientes 

deveriam privar a perpetuação de seus genes e se manter isolados, ocultados, in 

verbis: 

 

E àqueles dentre os jovens que foram valentes no combate ou em 
qualquer outro lugar deve dar-se-lhes, entre outras honrarias e 
prêmios, uma liberdade mais ampla de se unirem às mulheres a fim 
de que haja pretexto para se gerar o maior número possível de filhos 

                                                           
1 SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos. Entre Hefesto e Procusto a Condição das Pessoas Com 
Deficiência. In: Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica, da FUNDINOP - 
UENP/Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPEPG), Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação 
(CONPESQ), Faculdade Estatual de Direito do Norte Pioneiro. n. 12 (janeiro/junho). Jacarezinho, 
2010. p. 99-130. Disponível em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/162/162 > 
Acesso em 17 de jan. 2017. p. 106. 
2 Ibid., p. 107. 
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de homens dessa qualidade. [...] Tomarão conta das crianças que 
forem nascendo as autoridades para esse fim constituídas, quer 
sejam homens ou mulheres, ou uns e outros, uma vez que os postos 
de comando são comuns a homens e mulheres [...] Pegarão então 
nos filhos dos homens superiores, e levá-los-ão para o aprisco, para 
junto de amas que moram à parte num bairro da cidade; os dos 
homens inferiores, e qualquer dos outros que seja disforme, 
escondê-los-ão num lugar interdito e oculto, como convém [...]. Se, 
realmente, queremos que a raça dos guardiões se mantenha pura.3 

 

Seguindo a mesma linha de Platão, Aristóteles ilustra em suas obras a 

segregação realizada pelos gregos: 

 

Quanto a rejeitar ou criar os recém-nascidos, terá de haver uma lei 
segundo a qual nenhuma criança disforme será criada; com vistas a 
evitar o excesso de crianças, se os costumes das cidades impedem 
o abandono de recém-nascidos, deve haver um dispositivo legal 
limitando a procriação; se alguém tiver um filho contrariamente a tal 
dispositivo, deverá ser provocado o aborto antes que comecem as 
sensações e a vida (a legalidade ou ilegalidade do aborto será 
definida pelo critério de haver ou não sensação e vida).4  

 

Nilson Tadeu descreve que o desprezo social em face das pessoas com 

deficiência decorre do fato de este grupo de pessoas ser considerado retardo à 

sobrevivência dos demais. Relata ainda que o levantamento realizado por 

historiadores demonstra que as leis romanas da Antiguidade discriminavam os 

indivíduos com deficiência a ponto de legitimar a eugenia por afogamento, e os que 

conseguiam sobreviver eram abandonados à mendicância ou à exploração 

circense.5 

O que se pode extrair dos relatos acima citados é que as pessoas “disformes” 

eram aquelas que nasciam com alguma deficiência física, ou seja, o fato de nascer 

com algum membro do corpo faltando, ou qualquer tipo de má formação genética 

era suficiente para ser condenado ao abandono, à discriminação, à miserabilidade 

afetiva, econômica e social. 

                                                           
3 PLATÃO. A República. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 154-155. 
4 ARISTÓTELES. A política. Trad. Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Editora Martin Claret, 2010, 
p. 1335. 
5 SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos. Entre Hefesto e Procusto a Condição das Pessoas Com 
Deficiência. In: Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica, da FUNDINOP - 
UENP/Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPEPG), Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação 
(CONPESQ), Faculdade Estatual de Direito do Norte Pioneiro. n. 12 (janeiro/junho). Jacarezinho, 
2010. p. 99-130. Disponível em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/162/162 > 
Acesso em: 17 jan. 2017, p. 107. 
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A Lei das XII Tábuas, em Roma, atribuía de forma autoritária, na Tábua IV- 

De Jure Patrio – Do pátrio poder –, ao homem o poder de vida e morte sobre sua 

prole quando deixava expresso que: “É lícito matar os que nascem monstruosos”, 

mediante o julgamento de cinco vizinhos.6  

Jayme de Altavila assinala que o povo romano tinha uma espécie de 

“obsessão contra os defeitos físicos e não perdoava nem mesmo aqueles que 

chegavam à suprema autoridade, como o imperador Claudius, que sempre foi 

ridicularizado pela sua manqueira ou claudicância”.7  

É possível inferir que se não fosse sua linha sucessória, o imperador Claudius 

teria vivenciado uma existência bem mais difícil, pois, embora constem relatos que o 

mesmo era ridicularizado por seu próprio povo, graças ao seu cargo, ele conseguiu 

o mínimo de respeito. Não sofreu o mesmo fim que a maioria das pessoas com 

deficiência padecia na época, qual seja, abandono, mendicância ou exploração 

circense. 

Em Roma, após o surgimento e ascensão do Cristianismo, as pessoas com 

deficiência passaram a ser toleradas pela sociedade e deixaram de ter sua vida 

ceifada, dando início à ideia do acolhimento das pessoas com deficiência em 

detrimento do amor e da caridade cristã, conforme ensina Maria Aparecida Gugel: 

 
Foi no vitorioso Império Romano que surgiu o Cristianismo. A nova 
doutrina voltava- se para a caridade e o amor entre as pessoas. As 
classes menos favorecidas sentiram-se acolhidas com essa nova 
visão. O Cristianismo combateu, dentre outras práticas, a eliminação 
dos filhos nascidos com deficiência. Os cristãos foram perseguidos, 
porém, alteraram as concepções romanas a partir do Século IV. 
Nesse período é que surgiram os primeiros hospitais de caridade que 
abrigavam indigentes e pessoas com deficiências8. 

 

Durante a Idade Média, sob a influência do Cristianismo, os senhores feudais 

amparavam os deficientes e os doentes em casas de assistência, “alternando a 

concepção de deficiência ora como noções teológicas de possessão pelo demônio, 

ora como desígnios divinos.”9  

                                                           
6 ALTAVILA, Jaime de. Origem dos direitos dos povos. 12. ed. São Paulo: Ícone, 2013, p. 94. 
7 Ibid., p. 94. 
8 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da 
humanidade. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 
30 out. 2017. 
9 COMISSÃO DE ESTUDOS PARA INSERÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO 
MERCADO DE TRABALHO. A Inserção da Pessoa Portadora de Deficiência e do Beneficiário 
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Nilson Tadeu descreve que surgiu nesse período a crença de que as pessoas 

com deficiência eram possuídas por demônios, eram tidas como “bruxas ou como 

fruto de castigo de Deus, quando não como objeto do deleite sádico”.10 Ou seja, as 

deficiências eram compreendidas tendo por base o divino, o oculto, e não como uma 

causa natural ou genética. 

Também nesse sentido faz apontamentos Adreana Dulcina Platt, ao afirmar 

que, na Idade Média, o deficiente era considerado um sujeito possuído por entidades 

malignas: 

 

Na Idade Média, a questão da bruxaria/feitiçaria emergiria de forma 
mais contundente, haja vista o domínio absoluto da Igreja Católica 
nas questões da sociedade sob um amplo aspecto, não mais sob a 
alegação da vontade de deuses, mas na presumida manifestação 
demoníaca em indivíduos que não se moldassem às vontades da 
corte e do clero.11 

 

Foi na Idade Moderna, após a Revolução Francesa, em 1789, com os ideais 

de capitalismo mercantil e de divisão social do trabalho, que a deficiência passou a 

ser compreendida como uma questão de saúde/médica e educacional, ocasião em 

que tiveram origem dois contrapontos distintos. 

O primeiro culminou na internação de inúmeras pessoas deficientes em 

conventos e hospitais psiquiátricos, o que gerou a institucionalização do indivíduo. 

Mantidas segregadas por anos, o vínculo com a instituição era permanente, pois 

esta era a forma de excluir os que possuíam alguma deficiência mental na época, ou 

em outras palavras, os que não eram úteis ao mercado de trabalho.12 

Por outro lado, para as pessoas com deficiência física, foram realizados 

inúmeros inventos no intuito de propiciar meios de trabalho e locomoção e 

                                                                                                                                                                                     

Reabilitado no Mercado de Trabalho. Disponível em: 
<http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/manual_ppd.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2018, p. 106. 
10 SILVA, Nilson Tadeu Reis Campos. Entre Hefesto e Procusto a Condição das Pessoas Com 
Deficiência. In: Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica, da FUNDINOP - 
UENP/Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPEPG), Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação 
(CONPESQ), Faculdade Estatual de Direito do Norte Pioneiro. n. 12 (janeiro/junho). Jacarezinho, 
2010. p. 99-130. Disponível em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/162/162 > 
Acesso em: 17 jan. 2017, p. 107-108. 
11 PLATT, Adreana Dulcina. Uma contribuição histórico-filosófica para a análise do conceito de 
deficiência. Ponto de Vista: Revista de Educação e Processos Inclusivos, Florianópolis, SC, Brasil v. 
1. jul/dez 1999, p. 72. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/pontodevista/article/view/1523/1533>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
12 COMISSÃO DE ESTUDOS PARA INSERÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO 
MERCADO DE TRABALHO. A Inserção da Pessoa Portadora de Deficiência e do Beneficiário 
Reabilitado no Mercado de Trabalho. Disponível em: 
<http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/manual_ppd.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2018, p. 3-4. 
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possibilitar o mínimo de independência a esse grupo de pessoas: a cadeira de 

rodas, bengalas, bastões, muletas, coletes, próteses, macas, veículos adaptados, 

camas, móveis, além do Código Braille, por Louis Braille para deficientes visuais, 

etc.13 

Com uma visão voltada para o social e para o trabalho, o sociólogo Eduardo 

Joly, citando Marta Russell, acredita que estas alterações ocorreram em decorrência 

do capitalismo mercantilista e da divisão social do trabalho, e não pelo lado humano 

de inclusão da pessoa com deficiência. Ele afirma que 

 
[...] o lugar que ocuparam (as) pessoas (com deficiência) nos 
distintos modos que as sociedades organizaram seus sistemas de 
produção foi variando. Sob a escravidão, se trabalhava sadio, doente 
ou lesionado, até a morte; e logo se era substituído [...]. No 
feudalismo, [...] os que tinham alguma limitação [...]. Com o advento 
da indústria, que exigiu uma divisão técnica do trabalho e assentou 
as bases para o modo de produção capitalista, surgiu o uso da força 
de trabalho em troca de um salário. Uma relação na qual os 
proprietários dos meios de produção procuraram contratar apenas 
aqueles que consideravam capazes de realizar tarefas repetitivas, 
durante longas horas de expediente, em condições que [...] 
demonstraram ser subumanas. Foi nesse contexto que surgiu o 
conceito de deficiência pela primeira vez [...] como incapacidade 
suspeita para ser explorados e produzir lucros para os empresários.14 

 

Somente no século XX houve uma singela mudança no tratamento das 

pessoas com deficiência do ponto de vista humano, pois, após as grandes guerras 

mundiais, um lastro de mutilados, cegos e surdos surgiu, de maneira que as 

deficiências deixavam de ser somente adquiridas por doenças mentais, intelectuais 

ou vírus. Este fato culminou com o desenvolvimento da reabilitação desses 

indivíduos, não só pela carência de mão-de-obra surgida no pós-guerra, mas 

também pela necessidade de propiciar uma atividade remunerada e uma vida social 

digna aos soldados mutilados.15 

                                                           
13 COMISSÃO DE ESTUDOS PARA INSERÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO 
MERCADO DE TRABALHO. A Inserção da Pessoa Portadora de Deficiência e do Beneficiário 
Reabilitado no Mercado de Trabalho. Disponível em: 
<http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/manual_ppd.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2018, p. 3-4. 
14 JOLY, Eduardo. Discapacidad y empleo: por el derecho a ser explotados. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/RegisterToDownload#ChooseAccountChecklists>. Acesso em: 19 jan. 
2018. 
15 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. A Inserção da Pessoa Portadora de Deficiência e do 
Beneficiário Reabilitado no Mercado de Trabalho. Disponível em: 
<http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/manual_ppd.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2018, p. 3-4. 
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A Organização das Nações Unidas (ONU) sensibilizou-se com este grupo 

social e adotou uma série de compromissos formais em apoio às pessoas com 

deficiência, como a Declaração do Direito das Pessoas Deficientes, em 1975, a 

celebração do ano de 1981 como o ano Internacional da Pessoa Deficiente, a 

criação da Convenção de Guatemala e, principalmente, a aprovação da consagrada 

Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, cujo texto final 

foi aprovado e firmado pelo Brasil e por mais 85 nações em 30 de março de 2007, 

cuja finalidade foi a de promover proteção dos direitos e da dignidade das pessoas 

com deficiência.16 

Para Ivana de Siqueira, ex-diretora da Organização dos Estados Libero-

Americanos – OEI –, no Brasil, a dificuldade encontrada em obter relatos históricos 

de como foi o lento processo de emancipação dos direitos das pessoas com 

deficiência consiste no fato de o tema não despertar o interesse dos historiadores. 

As pessoas com deficiência só conquistaram espaço e visibilidade na sociedade 

brasileira nas últimas décadas, quando passaram a ser tema na literatura 

acadêmica, nos estudos na área da psicologia, da educação e da saúde etc.17  

Segundo Ivana de Siqueira, muito embora durante todo o século XX tenham 

surgido iniciativas voltadas para as pessoas com deficiência, não havia a 

participação efetiva dessa minoria de pessoas na tomada das decisões em assuntos 

que lhes diziam respeito. Então, no final da década de 1970, surgiu o movimento 

com o lema “Nada sobre Nós sem Nós”. Esse movimento possibilitou a 

reconfiguração de forças na arena pública na qual as pessoas com deficiência 

despontavam como agentes políticos.18 

A medicina brasileira do século XIX não era capaz de catalogar o rol de 

transtornos mentais. Assim, o art. 5º, inciso II, do Código civil de 1916, englobou em 

uma só fórmula aqueles que seriam relegados ao limbo da curatela. Eram 

denominados no Código Civil como “loucos de todos os gênero”, de forma ampla 

                                                           
16 CORIAT, Silvia. Celebrando a Diversidade: pessoas com deficiência e direito à inclusão - a cor do 
cristal com que se olha. Disponível em: <http://www.planetaeducacao.com.br/portal/Celebrando-
Diversidade.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2018, p. 24. 
17 LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. História do Movimento Político das Pessoas com 
Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos; Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010, p. 12-13. 
18 Ibid., p. 12-13. 
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que não se permitia mensurar o grau da incapacidade e deficiência, o que gerava 

imprecisão e estigmatização.19 

O desrespeito perpetrado em face das pessoas com deficiência ocorria tanto 

em relação à restrição de seus direitos civis quanto ao que lhes era imposto pela 

tutela da família e de instituições.20 

No âmbito constitucional, a primeira Constituição brasileira que normatizou os 

direitos direcionados às pessoas com deficiência, mesmo que de forma indireta, foi a 

Constituição Federal de 1934. É verdade que a mesma não trouxe, de forma 

expressa em seu texto normativo, esta proteção, mas surgia o primeiro regramento 

constitucional voltado para as minorias, uma vez que já descreveu em seu art. 138 a 

Incumbência da União, dos Estados e dos Municípios de assegurar amparo aos 

desvalidos (sem valimento ou valia, desamparado ou destraçado)21, criando serviços 

especializados e estimulando os serviços sociais voltados a estas pessoas.22 

A Constituição Federal de 1937 retrocedeu, pois nem sequer de forma indireta 

trouxe a promoção dos direitos das pessoas com deficiência, limitando-se a 

normatizar, em seu art. 156, “e” e “f”, tão somente os direitos previdenciários dos 

funcionários públicos acometidos por alguma invalidez.23 Já a Constituição Federal 

de 1946 trouxe no art. 157, inc. XVI, os direitos previdenciários para os 

trabalhadores em caso de doença, de invalidez, entre outras possibilidades.  

Ao contrário da sua antecessora – a Constituição de 1937 – ampliou os 

direitos previdenciários, não se restringindo aos direitos previdenciários dos 

funcionários públicos.  

A Constituição de 1967 reescreveu no art. 158, inciso XVI, elencando os 

direitos previdenciários descritos na Constituição de 1946, quais sejam, aqueles 

aplicados nos casos de invalidez.24 

                                                           
19 ROSENVALD, Nelson. Curatela In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Org.). Tratado de direito das 
famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 734. 
20 LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. História do Movimento Político das Pessoas com 
Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos; Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010, p. 12. 
21 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: Dicionário de Língua Portuguesa. 8. ed. 
Curitiba: Positivo, 2010, p. 249. 
22 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 19 jan. 2018. 
23 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 19 jan. 2018. 
24 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm> Acesso em: 19 jan. 2018. 
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Só em 1969, com a Emenda à Constituição Federal de 1967, houve de forma 

direta e expressa a proteção e promoção, determinando que a lei especial tratasse 

sobre a educação de excepcionais.25 O termo “excepcionais”, na época, não era tido 

como pejorativo, conforme mencionado anteriormente, pois o próprio Código Civil de 

1916 tratava os deficientes mentais como “os loucos de todo o gênero.26 

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição 

Cidadã,27 em seu art. 1º caput, deixou expresso que o Brasil é um Estado 

Democrático de Direito, e como um Estado do bem-estar social, cuja destinação é a 

promoção para a aplicação da isonomia material e a garantia de direitos a todas as 

pessoas, sem distinção.28 

A Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência e seu protocolo facultativo foi assinado em Nova York, em 30 de março 

de 2007, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 

186/2008, com quórum qualificado de três quintos, nas duas casas legislativas, nos 

termos do art. 5º, §3º da Constituição Federal, ou seja, é equivalente à emenda 

constitucional. Em vinte e cinco de agosto de 2009 foi ratificada e promulgada por 

meio do Decreto Presidencial n. 6.949/2009, data de início de sua vigência no plano 

jurídico interno.29  

Essa Convenção tem grande relevância para o presente estudo, já que foi 

fundamental para a criação da Lei n. 13.146/2015, conhecida como o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. Essa lei trouxe em seu art. 1º o conceito da expressão 

“pessoas com deficiência” ao positivar que: 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 

                                                           
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 - Emenda Constitucional n. 
1 de 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67EMC69.htm > Acesso em: 19 jan. 
2018. 
26 BRASIL. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 19 jan. 2018. 
27 BRASIL. Senado Federal. 25 anos da Constituição Cidadã. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/constituicao25anos/historia-das-constituicoes.htm Acesso 
em 19 de jan. 2018. 
28 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e os direitos humanos: ótica da diferença e ações 
afirmativas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 165. 
29 BRASIL. Decreto n. 6.949 de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 19 jan. 2018. 
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participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas.30 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência também abarcou os princípios inerentes aos direitos da pessoa com 

deficiência. Dentre estes, serão analisados neste estudo os princípios que possuem 

maior abrangência nas relações familiares, tais como o da dignidade da pessoa 

humana, da igualdade, da solidariedade, da não-discriminação, e o princípio da 

isonomia, que, embora não tenha sido apontado pela dita convenção, é extremante 

necessário na aplicação dos direitos das pessoas com deficiência.31  

Conforme demonstrado neste tópico, as pessoas com deficiência foram 

historicamente marginalizadas e discriminadas pela sociedade. A crueldade 

praticada socialmente chegava ao ponto de legitimar a eugenia, ou abnegar a vida 

em sociedade para essas pessoas. 

O preconceito ao que diverge do padrão, permitiu concepções diferentes da 

terminologia “pessoa com deficiência”. Na Idade Média, havia uma conotação 

religiosa, uma vez que acreditavam que essas pessoas eram possuídas por 

demônios, ou estavam sofrendo castigo divino. Na Idade Moderna, em um tímido 

progresso, a concepção deixou de ser religiosa, tornando-se uma questão de 

saúde/médica e educacional, conforme demonstrado acima.  

Com o crescimento do capitalismo, a necessidade de força de trabalho 

influenciou a criação de inúmeros engenhos que reabilitassem as pessoas com 

deficiências físicas, auditiva, visual, etc., para o mercado de trabalho.  

As pessoas com deficiência mental severa, assim como as com outras 

deficiências, sempre sofreram hostilização. Elas são duplamente marginalizadas, 

pois, por meios dos relatos históricos, ao contrário dos indivíduos que possuíam 

alguma capacidade laboral, as deficientes mentais eram marginalizadas, compelidas 

a uma vida isolada da sociedade, já que não estavam aptas à produção. 

A segregação da pessoa com deficiência tem raízes profundas na cultura 

humana, que ultrapassa as barreiras do tempo e espaço. Platão já aconselhava que 

os “homens inferiores” ou “disformes” deveriam viver em lugar segregado e oculto; 

na Idade Moderna, falava-se em institucionalização do indivíduo em conventos ou 

                                                           
30 BRASIL. Decreto n. 6.949 de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm> Acesso em 19 jan. 2018. 
31 BRASIL. Decreto n. 6.949 de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm> Acesso em 19 jan. 2018. 
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hospitais psiquiátricos. Então, qual a diferença, ou, o que evoluiu de uma época à 

outra? Ou ainda, qual o benefício para uma pessoa com diagnóstico de Alzheimer, 

ou em coma, com a limitação do poder de cuidado do curador a somente atos 

patrimoniais, nos termos da Lei n. 13.146/2015? Qual seria a possibilidade da efetiva 

participação desse indivíduo nas tomadas das decisões referentes ao seu 

tratamento médico adequado? Ou de realizar uma paternidade/maternidade 

responsável?  

Pretende-se demonstrar que nos dias atuais as pessoas com deficiência 

mental severa continuam sendo duplamente discriminadas, pois, em que pese a 

referida lei tenha ratificado direitos às pessoas com deficiência física, auditiva, 

visual, etc., mais uma vez na história constata-se a exclusão de direitos voltados às 

pessoas que não possuem capacidade de autogoverno. 

No intuito de demonstrar o retrocesso legal da Lei n. 13.146/2015, faz-se 

necessária uma análise dos fundamentos constitucionais e dos instrumentos 

jurídicos em favor da pessoa com deficiência, que foram legitimados no Brasil nos 

últimos anos, e que servem como ferramentas para efetivar na prática a proteção 

aos direitos das pessoas com deficiência. 
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2 DOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E DOS INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS EM FAVOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A busca de direitos integralizadores que permitissem a concretização das 

condições humanas mínimas e dignas para as pessoas com deficiência ocorreu de 

forma gradativa. Após as grandes guerras mundiais, surgiu um lastro de mutilados, 

cegos e surdos, o que culminou com uma atenção especial à situação dos 

deficientes em todo o mundo, cujas causas deixavam de ser somente as doenças 

mentais, intelectuais ou vírus, conforme dito no tópico anterior. 

No Brasil não foi diferente. A constitucionalização dos direitos relativos às 

pessoas com deficiência foi se consolidando aos poucos. Conforme demonstrado no 

tópico anterior, a Constituição Federal de 1988 foi decisiva na ratificação dos direitos 

dessa minoria. Já em seu preâmbulo, definiu quais seriam os fundamentos da 

República Federativa do Brasil: “assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos”32. 

O poder Constituinte prescreveu à União, aos Estados, Municípios e ao 

Distrito Federal tomadas de medidas efetivas na busca pela promoção de ações que 

possibilitem a reabilitação, integração e o direito à vida comunitária das pessoas 

com deficiência. Para tanto, trouxe em seu rol, doze previsões legais, que estão 

disseminadas ao longo de seu texto, ordenando aos entes federativos a criação de 

algumas leis ordinárias que instrumentalizassem a aplicação de tais direitos. 

A ideia foi elaborar um rol abrangente de direitos às pessoas com deficiência, 

tais como a proibição de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão 

no mercado de trabalho, a obrigação da sociedade e do Estado em assegurar a 

criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 

portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, devendo ainda propiciar sua 

integração social, a eliminação de obstáculos arquitetônicos, a fabricação de 

veículos de transporte coletivo que garantam acesso adequado etc.33  

                                                           
32 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acesso em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 jan. 
2018. 
33 Art.7º, [...] XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão 
do trabalhador portador de deficiência; [...]  
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Dando início à execução destes comandos no ano de 1989, foi criada a Lei n. 

7.853, que implementou disposições sobre como deve ocorrer o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência e sua integração social. Ademais, dispôs sobre a tutela 

jurisdicional dos interesses e instituiu a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 

difusos, disciplinando como seria a atuação do Ministério Público, definindo crimes, 

dentre outras providências.34 

Apesar da demora, a normatização federal acerca do tema no ambiente de 

trabalho ocorreu em 1991 através da Lei n. 8.213. Insta mencionar que essa lei não 

é exclusiva para esse grupo de pessoas, mas trouxe no art. 93 a obrigatoriedade de 

contratação de um número mínimo de pessoas portadoras de deficiência pelas 

                                                                                                                                                                                     

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - 
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
Art. 24º, [...] XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência[...];  
Art. 37, [...] VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;  
Art. 40, [...] § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos 
em leis complementares, os casos de servidores: [...] I portadores de deficiência;  
Art. 201, [...] § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de 
atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 
quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 
Art. 203, [...] IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; [...] V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
Art. 208, [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
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 [...]§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à 
saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: [...] 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. 
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos 
de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. 
(BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acesso em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 jan. 
2018). 
34 BRASIL. Lei n. 7.853 de 1989. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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empresas, assim como incumbiu ao Ministério do Trabalho e Emprego a sistemática 

de fiscalização das empresas quanto a estas contratações.35 

Em âmbito da assistência social, houve a criação da Lei n. 8.742/1993, que 

garantiu um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência que comprovasse não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

dentre outros direitos.36 

Buscando garantir a mobilidade desse grupo de indivíduos, foi criado o 

Decreto n. 3.691/2000, que regulamentou a Lei n. 8.899/1994, a qual dispõe sobre o 

transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo 

interestadual.37 

No ano de 2000 foi criada a Lei n. 10.048/2000, que oferece prioridade de 

atendimento às pessoas com deficiência, e a 10.098/2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. Salienta-se que tanto a Lei n. 

10.048/2000 quanto a 10.098/2000 foram reestruturadas pelo Decreto n. 

5.296/2004.38 

O Código Civil de 2002 também adequou as normas civilistas às diretrizes 

constitucionais. Extirpou a expressão “Os loucos de todo o gênero”, de seu 

antecessor39, e tratou dos direitos das pessoas com deficiência em inúmeras 

situações. Alguns destes dispositivos foram modificados pela Lei n. 13.146/2015, e 

serão apontados em tópico especifico a seguir.40  

Em 2002 foi criada a Lei n. 10.436/2002, que reconheceu a legalidade da 

comunicação e expressão, a Língua Brasileira de Sinais – Libras –, que foi 

remodelada pelo Decreto n. 5.626/2005, inserindo como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério e 

nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas e privadas, do 

                                                           
35 BRASIL. Lei n. 8.213 de 1991. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8213 
cons.htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
36 BRASIL. Lei n. 8.742 de 1993. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8742. 
htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
37 BRASIL. Decreto n. 3.691 de 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3691.htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
38 BRASIL. Decreto n. 5.296 de 2004. Disponível em: 
<Dhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 20 de 
jan. 2018. 
39 BRASIL. Lei n. 3.071 de 1916 - Código Civil. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/Ccivil 
_03/leis/L3071.htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
40 BRASIL. Lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1557>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios o aprendizado da Libras.41 

Em 30 de março de 2007, o Brasil assinou em Nova York/EUA a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo. Esta convenção foi promulgada em 2009 por meio do Decreto-Lei n. 

6.949.42 

Por último, em âmbito federal, houve a criação da Lei n. 13.146/2015, que é 

objeto principal deste estudo, cuja pretensão foi a de unificar em um só diploma legal 

os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, todos os Decretos e Leis criados para implementar os direitos das 

pessoas com deficiência. 

Conforme exposto, a busca por dignidade e melhores condições de vida para 

as pessoas com deficiência tem sido de forma vagarosa, pois a Constituição Federal 

de 1988, de forma categórica, determina inúmeras ações em prol dos direitos e 

proteção das pessoas com deficiência. Entretanto, passados quase trinta anos de 

sua existência, percebe-se que na prática não houve a efetivação integral do que se 

tinha pretendido.  

Pode-se afirmar que a assinatura e ratificação da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência mostrou-se de grande valia pós- 

Constituição na concretização desses direitos, tendo ainda sido relevante para a 

criação da Lei n. 13.146/2015. 

Neste sentido, serão abordadas no próximo tópico algumas normas previstas 

na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que são 

correlatas às relações familiares, bem como o porquê se acredita que não houve 

uma adequada interpretação da norma internacional pelo legislador brasileiro, o que 

culminou em consideráveis mudanças na teoria da capacidade civil, acarretando 

uma série de indagações que precisam ser debatidas e reformuladas, sob pena de 

gerar graves prejuízos às pessoas com deficiência.  

 

                                                           
41 BRASIL. Decreto n. 5.626 de 2005. Disponivel em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
42 BRASIL. Decreto n. 6.949 de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6949.htm>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
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2.1 DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

tem como objetivo assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, assim como 

sua inclusão social e promoção da cidadania. Entretanto, este estudo terá como foco 

primordial os preceitos da dita Convenção no âmbito das relações familiares, como o 

instituto do casamento ou partilha de bens. Para tanto, determinou em seu art. 23, 

que os Estados partes tomem medidas efetivas e apropriadas que busquem eliminar 

qualquer discriminação contra as pessoas com deficiência, em todos os aspectos 

relativos ao casamento, família, paternidade e relacionamentos.43  

Assim, buscou-se a igualdade de condições das pessoas com deficiência, de 

modo a assegurar o direito de contrair matrimônio após idade mínima exigida a 

todos. Ademais, a Convenção determina, de forma categórica que, para casar-se e 

estabelecer família, é essencial que a vontade dos nubentes ocorra de forma 

responsável, livre e consciente.44  

Do mesmo modo, ao reportar-se ao direito da pessoa com deficiência em ter 

filhos e realizar um planejamento familiar, de forma sábia e incisiva, constou na 

Convenção que para tais atos é preciso ter liberdade, mas também responsabilidade 

sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos. 

Tratou ainda sobre o direito de se conservar a fertilidade das pessoas com 

deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas, assim como sobre o 

direitos e responsabilidade das pessoas com deficiência no tocante à guarda, 

custódia, curatela e adoção de crianças. Todavia, deixa claro que em todos os casos 

acima citados, deve prevalecer o superior interesse da criança.45 

A todo o momento, no art. 23 da Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, é atribuído aos Estados Partes a prestação de 

                                                           
43 BRASIL. Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 04 jul. 
2017. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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assistência necessária às pessoas com deficiência para que elas pessoas possam 

exercer suas responsabilidades na criação dos filhos.46 

O legislador brasileiro, ao contrário do que pretendeu a Convenção, não se 

ateve a algumas nomenclaturas como “livre e pleno consentimento” para o 

casamento da pessoa com deficiência; “livre e responsavelmente” ao realizar seu 

planejamento familiar, bem como que, ao envolver direitos de menores, deve 

prevalecer o “superior interesse da criança”.47 

Em que pese toda boa-fé do legislador pátrio ao elaborar e aprovar alguns 

artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, este diploma causou grandes 

prejuízos às pessoas com deficiência mental em grau elevado, que possuem 

nenhuma ou mínima aptidão de governar-se, quando retirou destes os direitos que 

lhes protegiam. A exemplo, citam-se dois artigos que fundamentam esta afirmação: 

 

Art. 6º 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. 
 
Art. 85º.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados 
aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 
§ 1º. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 
trabalho e ao voto. 
§ 2º. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 
sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 
interesses do curatelado. 
§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao 
nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha 
vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. 
grifo nosso.48  

 

                                                           
46 BRASIL. Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 04 jul. 
2017. 
47 Ibid. 
48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 nov. 
2017. 
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Observa-se da redação da Lei n. 13.146/2015 e da CIDPD que, em nenhum 

momento, pretendia autorizar que um deficiente mental com severo grau de 

comprometimento pudesse casar-se no regime de bens que lhe aprouver, ou que 

concebesse quanto filhos quisesse.  

A CIDPD é clara ao positivar que a pessoa com deficiência possui o direito de 

se casar, bem como de realizar seu planejamento familiar. Entretanto, não 

desconsiderou que, para fazê-lo, é necessário ter livre e pleno consentimento 

responsável e que, em todos os casos, deverá prevalecer o superior interesse da 

criança.49 

Ademais, só terá livre e pleno consentimento responsável aquele sujeito cuja 

deficiência não tenha afetado sua capacidade para a prática dos atos da vida civil e 

de governar-se. Nas palavras de Sílvio Rodrigues, “a incapacidade é o 

reconhecimento da inexistência, numa pessoa, daqueles requisitos que a lei acha 

indispensáveis para que ela exerça os seus direitos”.50 

Neste sentido, ao ignorar esses preceitos, o legislador brasileiro falhou, pois 

generalizou as deficiências, e isso incorreu na não aplicabilidade dos fins sociais 

pretendidos pela CIDPD, já que nos termos constantes na Lei n. 13.146/2015, 

compreende-se que todo indivíduo com deficiência tem a capacidade de 

discernimento para se casar, realizar um planejamento familiar e paternidade 

responsável.  

Para Joyceane Bezerra de Menezes, o EPD pecou por excesso de cuidado, 

ao desconsiderar como absolutamente incapaz os indivíduos com total falta de 

discernimento, ou seja, total falta de capacidade de entender as consequências de 

seus atos, ou mesmo aqueles que, por qualquer causa transitória ou permanente, 

não possam exprimir sua vontade.51 

Neste sentido, constata-se que o legislador não considerou as inúmeras 

deficiências que podem acometer o ser humano, assim como se, em decorrência de 

uma deficiência, o indivíduo tenha condições de dirigir sua vida sem a intervenção 

de outrem para atos que não se restringem aos patrimoniais.  

                                                           
49 BRASIL.  Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
50 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 32.ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 41. 
51 MENEZES, Joyceane Bezerra de Menezes. O risco do retrocesso: uma análise sobre a proposta 
de harmonização dos dispositivos do código civil, do CPC, do EPD e da CDPD a partir da alteração 
da lei n. 13.146, de julho de 2015. Revista IBDFAM: Famílias e sucessões, Belo Horizonte, v. 16, 
jul./ago. 2016, p.150. 
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Na prática, o que se comprova com os diagnósticos médicos é que algumas 

deficiências mentais severas comprometem a percepção da realidade do indivíduo. 

A exemplo, pode-se citar a esquizofrenia, que tem como sintomas mudanças no 

nível do pensamento e da afetividade. Estas alterações têm como consequência o 

comprometimento do comportamento do desempenho existencial do indivíduo. Em 

razão da doença, estas pessoas passam a ter uma forma patológica de representar 

a realidade, de elaborar conceitos e de relacionar‐se com o mundo objetal.52 

Pode-se ainda citar a pessoa com diagnóstico de autismo, cuja deficiência 

afeta, de diferentes maneiras, a forma como uma pessoa comunica-se e relaciona-

se com outras. Não existe como prever o desenvolvimento de uma pessoa com 

deficiência ao longo do tempo, pois algumas pessoas terão condições de se 

governar, outras não terão a mínima aptidão para isso.53 

A deficiência, por si só, não retira da pessoa o direito de praticar os atos da 

vida civil, mas a ausência de discernimento e da capacidade de querer e 

compreender os efeitos de suas escolhas.54 Constata-se que, considerar que todas 

as pessoas com deficiência têm capacidade de fato, pode acarretar graves prejuízos 

sociais. 

Face ao exposto, é preciso analisar o caso concreto para aferir a capacidade 

e aptidão de autogoverno, razão pela qual se defende neste estudo que tanto a 

generalização das deficiências, com a exclusão de toda e qualquer deficiência do rol 

dos absolutamente incapazes, como a restrição do poder de cuidado o curador, 

devem ser debatidas, pois, do contrário, incorrer-se-ia em graves prejuízos às 

pessoas que se encontram em um estado de total falta de discernimento.  

Nesse sentido, ressalta-se que o indivíduo com deficiência auditiva tem 

capacidade de governar-se, mesmo necessitando de auxílio em determinados 

momentos. Acredita-se que o autismo é um comprometimento permanente, e a 

maioria dos indivíduos afetados por essa condição em grau elevado torna-se 

                                                           
52 COSTA, Marcelo Xavier; ALMEIDA, Ana Flavia Santos. Associação do tratamento espiritual ao 
tratamento farmacológico como tratamento integrativo em pacientes esquizofrênicos. 
Disponível em: <http://jornal.faculdadecienciasdavida.com.br/index.php/RBCV/article/view/520/182>. 
Acesso em: 22 jan. 2018, p. 3. 
53 THE NATIONAL AUTISTIC SOCIETY. About autism. Disponível em: 
<http://www.autism.org.uk/about.aspx>. Acesso em: 04 out. 2017. 
54 MENEZES, op. cit., p.149. 
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incapaz de viver independentemente, haja vista sua escassez de autocontrole e 

compreensão da realidade.55  

Em recente análise do Recurso de Apelação n. 1007607-79.2015.8.26.0565, 

no qual se pretendeu a reforma da decisão proferida por juiz de primeira instância 

que concedeu os efeitos da curatela para fins extrapatrimoniais, o Desembargador 

Relator Fábio Podestá, da 5ª Câmara de Direito Privado do Foro de São Caetano do 

Sul, traçou os seguintes comentários: 

 

Pergunta-se: Há aí algum sinal de tutela? A lei, formalmente, 
atribui a igualdade entre os desiguais, mas na realidade 
desprotege os mais vulneráveis, fulminando os seguintes 
direitos à proteção aos deficientes e o sistema das 
incapacidades. Mais uma vez questiona-se: Se a dignidade da 
pessoa humana é o princípio matriz do sistema, impedir o 
magistrado de proteger plenamente alguém acometido por uma 
condição incapacitante é tutelar essa dignidade? Pelas razões 
acima invocadas, é possível inferir que, se a pessoa, por causa 
transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade, 
contrariando o texto expresso do Código Civil, deve o juiz declarar a 
incapacidade absoluta para permitir a representação. [...] No caso em 
tela, o perito concluiu que o incapaz é portador de desenvolvimento 
mental retardado, condição congênita e irreversível, relacionada à 
síndrome de Down, o que o torna incapaz em grau total e em caráter 
permanente para todos os atos da vida civil (ff.67). Assim, 
comprovada a incapacidade do interdito de manifestar sua vontade, é 
imperiosa a decretação de sua incapacidade absoluta. O parecer, em 
face do exposto, em que pese o respeitável entendimento do zeloso 
Promotor de Justiça oficiante, é pelo desprovimento do recurso. “(sic) 
(ff. 135/141). A tais razões de decidir acrescentem-se que os 
ensinamentos de Rosa Maria de Andrade Nery, in Instituições de 
Direito Civil, Volume V, Família, pág. 433: “As alterações podem 
transmitir a falsa ideia de que patologias e limitações 
efetivamente provadas na vivência pessoal de alguém não as 
impediriam de praticar atos da vida civil, isto é um nonsense”. 
Impedem sim”. (grifo nosso) Tanto assim o é que o artigo 1.767, do 
Código Civil, manteve as hipóteses de curatela, in verbis: “Art. 1.767. 
Estão sujeitos a curatela: I. aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua vontade; “ Portanto, ante a 
conclusão do laudo de ff. 65/68, que atesta que “O examinando é 
portador de desenvolvimento mental retardado, condição congênita e 
irreversível, relacionada com a síndrome de Down, o que o torna 
incapaz em grau total e em caráter permanente para todos os atos 

                                                           
55 SILVA, Ana Jacinta Pereira da. A inclusão de pessoas autistas no ambiente escolar. Trabalho 
de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba. 
(UEPB). Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/13991/1/PDF%20-
%20Ana%20Jacinta%20Pereira%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018, p. 23. 
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da vida civil.” (sic), impõe-se manter o decreto de interdição. Grifo 
nosso56 

 

O Desembargador, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, não 

aplicou ao caso prático a regra estabelecida na Lei n. 13.146/2015, por acreditar que 

esta não atenderia às necessidades da pessoa com deficiência.  

 Essa situação foi resolvida de maneira a não prejudicar os interesses da 

pessoa com deficiência, mas foi preciso recorrer até segunda instância para 

conseguir proteger esses direitos, que antes da Lei n. 13.146/2015, seriam 

reconhecidos sem grandes esforços. 

Certamente, a não observância da necessidade pessoal de cada sujeito 

violaria de forma direta os direitos da personalidade, da dignidade da pessoa 

humana, dentre outros direitos tão importantes abarcados pela Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foram ignorados 

pelo legislativo brasileiro quando da criação da Lei n. 13.146/2015, cuja análise será 

apresentada no próximo tópico.  

 

2.2 DA LEI N. 13. 146/2015 - ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E AS 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO CÓDIGO CIVIL. 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

conforme explanado anteriormente, foi fundamental para a regulamentação da Lei n. 

13.146/2015, cujo projeto inicial foi apresentado junto ao congresso Nacional no ano 

de 2000 – Projeto de Lei n. 3.638/2000 – denominado de Estatuto do Portador de 

Necessidades Especiais, no qual se pretendia regulamentar e aprimorar todas as 

leis, decretos e portarias voltadas para o atendimento da pessoa com deficiência.57 

Em fevereiro de 2003, o projeto de Lei n. 3.638/2000 foi amplamente 

reestruturado e reeditado pelo Senado Federal e lhe foi atribuída a denominação à 

época de “Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência”. Foi aprovado em 21 de 

dezembro 2006, quando se tornou o projeto de Lei n. 7.699/2006, que ficou em 

                                                           
56 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 1007607-79.2015.8.26.0565, Rel. 
Desembargador: Fábio Podestá, 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara 
Cível. julgado em 27/06/2017, DJe 27/06/2017. 
57 GABRILLI, Mara. LBI - Lei Brasileira de Inclusão. Disponível em: <http://maragabrilli.com.br/wp-
content/uploads/2016/03/Guia-sobre-a-LBI-digital.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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andamento nas casas até 2015, quanto deu origem à Lei 13.146/2015 - Estatuto do 

Portador de Deficiência.58  

Paralelamente ao projeto de Lei n. 7.699/06 - Estatuto do Portador de 

Deficiência -, no âmbito internacional foi elaborado ao longo de quatro anos, a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cuja finalidade era 

proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, a qual teve seu texto 

aprovado em 13 de dezembro de 2006, na sede das Nações Unidas em Nova York, 

e foi aberta à assinatura em 30 de março de 2007.59 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Dec. 186 de 

09/07/2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º, do art. 5º do 

Constituição Federal de 1988, em vigor no ordenamento jurídico externo desde 

31/08/2008 e promulgado pelo Decreto Presidencial n. 6.949/2009, de 25/08/2009, 

data de início de sua vigência no plano jurídico interno.60  

A Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência foi determinante para a aprovação do Projeto de Lei n. 7.699/2006 - 

Estatuto do Portador de Deficiência -, que originou a Lei Ordinária 13.146/2015.  

Ressalta-se que o então chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência 

modificou de forma relevante os artigos 3º e 4º do Código Civil61. Os objetivos 

dessas alterações foram a inclusão social das pessoas que apresentam algum tipo 

de deficiência. Para tanto, eximiram do rol dos absolutamente incapazes os maiores 

de 16 anos e extirparam do texto legal qualquer menção aos indivíduos com 

discernimento mental reduzido. 

                                                           
58 GABRILLI, Mara. LBI - Lei Brasileira de Inclusão. Disponível em: <http://maragabrilli.com.br/wp-
content/uploads/2016/03/Guia-sobre-a-LBI-digital.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
59 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CRPD). Disponível em: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-
on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>. Acesso em: 02 dez. 2017. 
60 BRASIL. Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 04 jul. 
2017. 
61 Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 
16 (dezesseis) anos.   
Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:               
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;          
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;            
IV - os pródigos. 
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. 
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Tais alterações geraram uma verdadeira transfiguração na teoria das 

incapacidades, dando origem a duas correntes de pensamentos opostos. A primeira, 

defendida por José Fernando Simão e Vitor Kümpel, condena as modificações dos 

art. 3º e 4º do Código Civil, realizadas pela Lei n. 13.146/2015, por acreditarem que 

a dignidade destas pessoas deveria ser respeitada por meio da proteção de sua 

vulnerabilidade.62  

Já a segunda vertente, liderada por Joyceane Bezerra, Flávio Tartuce, Paulo 

Lobo, Nelson Rosenvald, Jonez Figueiredo Alves, Rodrigo Cunha e Pablo Estolze, 

defende que as ditas inovações foram importantes para a proteção da tutela da 

dignidade e liberdade das pessoas com deficiência, cujo fim é o da inclusão social 

desse grupo de pessoas.63  

O fato de um indivíduo possuir alguma deficiência não implica 

necessariamente sua incapacidade de autogoverno, conforme já apontado em tópico 

anterior, ou seja, a pessoa com deficiência física, sensorial, ou qualquer outra que 

não afete sua capacidade de autogoverno ou lucidez, deve de fato gozar 

plenamente dos direitos patrimoniais e existenciais sem qualquer restrição ou 

imposição de terceiros.64  

É importante apontar que, para estes indivíduos, o Estatuto da pessoa com 

deficiência foi de fato benéfico, pois conseguiu abarcar muitos direitos e garantias 

em uma só lei.65 Entretanto, para as pessoas com deficiência cuja característica é a 

parcial, mínima ou nenhuma compreensão da realidade, estas alterações merecem 

ser repensadas. 

A exemplo, é possível citar a síndrome do autismo, que possui como 

características específicas uma desordem comportamental e emocional decorrente 

de algum tipo de comprometimento orgânico cerebral. É considerada uma síndrome 

complexa que afeta três importantes áreas do desenvolvimento humano, tais como a 

comunicação, socialização e o comportamento. Possui diferentes etiologias, graus 

de severidade e características específicas. É considerada uma síndrome de 
                                                           
62 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: do direito assistencial – da tutela, da curatela e da guarda.11. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 641. 
63 Ibid., p. 641. 
64 MENEZES, Joyceane Bezerra de Menezes. O risco do retrocesso: uma análise sobre a proposta 
de harmonização dos dispositivos do código civil, do CPC, do EPD e da CDPD a partir da alteração 
da lei n. 13.146, de julho de 2015. Revista IBDFAM: Famílias e sucessões, Belo Horizonte, v. 16, 
jul./ago. 2016, p.149. 
65 BRASIL. Senado Federal. Lei Brasileira de Inclusão entra em vigor e beneficia 45 milhões de 
pessoas. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/21/lei-brasileira-de-
inclusao-entra-em-vigor-e-beneficia-45-milhoes-de-brasileiros>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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comprometimento permanente e a maioria dos indivíduos afetados por esta 

condição permanece incapaz de viver de forma independente, necessitando de 

apoio familiar constante.66 

Em relatório emitido no ano de 2015 pela ONU, cerca de 1% da população 

mundial ou uma em cada 68 crianças apresenta algum transtorno do espectro do 

autismo e a ocorrência desta condição neurológica tem aumentado. Ban Ki-moon, 

Secretário-Geral da ONU, ressaltou que o autismo ainda não é bem compreendido 

em muitas sociedades, apesar de afetar milhões de indivíduos.67  

Outra deficiência tão grave como o autismo no tocante à capacidade de 

discernimento de alguns indivíduos é a esquizofrenia, que é considerada a principal 

forma de psicose, estudada pela psiquiatria. Seus sintomas envolvem uma série de 

disfunções cognitivas e emocionais que prejudicam a percepção, o raciocínio lógico, 

a linguagem e a comunicação, o controle comportamental, o afeto, a fluência e 

produtividade do pensamento e do discurso, a capacidade hedônica, a volição, o 

impulso e a atenção. Dessa forma, esta doença caracteriza-se pela alteração do 

pensamento, dos sentimentos e da relação com o mundo exterior. Em todos os 

casos encontra-se uma clivagem das funções psíquicas que atinge a personalidade, 

o processo associativo e os afetos.68 

Manifesta-se mais precocemente em homens com idade entre 18 a 25 anos, 

enquanto nas mulheres manifesta-se entre os 25 e 35 anos, sendo bastante rara a 

incidência antes da puberdade ou após os 55 anos. Pesquisas demonstram que a 

evolução da doença no sexo masculino apresenta fatores mais sérios e de pior 

prognóstico que em pacientes do sexo feminino.69  

                                                           
66 SILVA, Ana Jacinta Pereira da. A inclusão de pessoas autistas no ambiente escolar. Trabalho 
de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba. 
(UEPB). Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/13991/1/PDF%20-
%20Ana%20Jacinta%20Pereira%20da%20Silva.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2018, p. 23-24. 
67 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Rejeitar pessoas com autismo é ‘um 
desperdício de potencial humano’ destacam representantes da ONU. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/rejeitar-pessoas-com-autismo-e-um-desperdicio-de-potencial-humano-
destacam-representantes-da-onu/.>. Acesso em: 07 ago. 2017. 
68 SANTOS, Caroline Castro de Assis. O que a análise do comportamento tem a dizer sobre a 
esquizofrenia? Monografia apresentada ao Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais. Disponível em: 
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31950040/O_que_a_Analise_do_Comportame
nto_tem_a_dizer_sobre_a_esquizofrenia.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expire
s=1516650707&Signature=quFsrpv951kT1GbCevfXzjoyVsI%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DO_que_a_Analise_do_Comportamento_tem_a_d.pdf>. 
Acesso em: 22 jan. 2018.  
69 SANTOS, Caroline Castro de Assis. O que a análise do comportamento tem a dizer sobre a 
esquizofrenia? Monografia apresentada ao Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 
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A deficiência intelectual ou mental possui um conceito indeterminado em 

decorrência de sua ampla gama de variação, as quais só podem ser analisadas por 

profissionais capacitados. O que se percebe é que a generalização das deficiências 

pelo legislador na criação da Lei n. 13.146/2015 é descabida e prejudicial, já que 

para a prática dos atos que envolvam as relações familiares disciplinadas pelo 

direito de família, como habilitação para o casamento, o planejamento familiar, 

parentalidade responsável etc., é necessário que o sujeito possua capacidade de 

compreender e concordar com o ato que está praticando.70 

Ademais, não foram considerados na elaboração da referida Lei que os 

quadros clínicos de uma deficiência e outra são distintos, assim como a forma que 

cada indivíduo é afetado por ela. Explicam Carvalho e Maciel: 

 

A deficiência intelectual pode se apresentar em diferentes níveis. 
“LEVE: As pessoas com esse nível de deficiência podem 
desenvolver habilidades escolares e profissionais, chegando, 
inclusive a prover a sua manutenção, muito embora necessitem, 
algumas vezes, de ajuda e orientação em situações sociais 
diferentes daquelas a que estão acostumados. MODERADO: O 
indivíduo com deficiência mental moderada tem capacidade 
insuficiente de desenvolvimento social, mas poderá manter-se 
economicamente através de programas supervisionados de trabalho. 
SEVERO: As pessoas portadoras de deficiência mental de nível 
severo apresentam pouco desenvolvimento motor e mínimo 
desenvolvimento de linguagem. Poderão contribuir apenas 
parcialmente para sua subsistência em ambientes controlados. 
PROFUNDO: As pessoas com a deficiência nesse nível têm um 
retardo intenso e a capacidade sensorial motora mínima.71 

 

Observa-se que não existe qualquer possibilidade de enquadrar todas as 

deficiências em um dispositivo legal, assim como não é possível aferir a capacidade 

                                                                                                                                                                                     

de Minas Gerais. Disponível em: 
<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31950040/O_que_a_Analise_do_Comportame
nto_tem_a_dizer_sobre_a_esquizofrenia.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expire
s=1516650707&Signature=quFsrpv951kT1GbCevfXzjoyVsI%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DO_que_a_Analise_do_Comportamento_tem_a_d.pdf>. 
Acesso em: 22 jan. 2018, p.3-5. 
70 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Cuidado e o direito de ser: respeito e compromisso 
– o direito de constituir família da pessoa com deficiência intelectual: requisitos e limites. Rio de 
Janeiro: Editora GZ, 2018, p. 241. 
71 CARVALHO, Erenice Natália Soares de; MACIEL, Diva Maria Moraes de Albuquerque. Nova 
concepção de deficiência mental segundo a American Association on Mental Retardation-AAMR: 
sistema 2002. Temas em Psicologia, v. 11, n. 2, p. 147-156, 2003. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2003000200008>. Acesso 
em: 25 jan. 2018. 



36 
 

de compreensão que cada indivíduo terá, razão pela qual, atribuir capacidade 

relativa a todos não se mostra a atitude mais adequada. 

Os autores Elpídio Donizetti e Felipe Quintella acreditam que o artigo 6º da 

Lei n. 13.146/2015 se equivocou ao estabelecer de modo genérico que a deficiência 

não afeta a capacidade civil. Segundo esses autores, evidencia-se o despreparo do 

legislador ao tratar a respeito de deficientes físicos e mentais como se fossem 

iguais. Acreditam que com a generalização das deficiências houve uma violação 

direta ao princípio da igualdade,72 razão pela qual, consideram ser inaceitável a ideia 

de que uma pessoa impossibilitada de expressar sua vontade possa ser considerada 

relativamente capaz. Até porque, o relativamente incapaz é aquele que participa do 

ato com seu assistente. Logo, é contraditório imaginar a possibilidade dos indivíduos 

em estado vegetativo, demência profunda etc., manifestar sua vontade. Isto posto, é 

defendido por esses autores que a Lei 13.145/2015 deixa sem proteção os sujeitos 

que ela mais deveria proteger.73 

Admitir que existam pessoas cuja principal característica de sua deficiência é 

o comprometimento da sua capacidade de autogoverno é uma questão de 

humanidade, razão pela qual se defende nesse estudo a adequação da Lei n. 

13.146/2015 à realidade fática, pois, como bem menciona o professor José 

Fernando Simão, estas alterações deixaram “o deficiente à mercê de pessoas sem 

escrúpulos e com maior dificuldade para invalidar negócios jurídicos”.74 Ademais, 

nos termos em que se encontra a atual redação do art. 3º do Código civil, após ser 

alterado pela Lei 13.146/2015, as pessoas que não possuem qualquer condição de 

manifestar sua vontade, seja por causa transitória ou não, estão desprotegidas. Por 

exemplo, citam-se os casos de invalidade dos negócios e atos jurídicos praticados 

pelos incapazes sem assistência ou representação do curador (arts. 166, I, 171, I, 

185 e 1.767 e seguintes do Código Civil), da suspensão do prazo de prescrição e de 

decadência contra o absolutamente incapaz (arts. 198 I, e 208 do Código Civil), do 

descabimento de repetição de indébito contra o incapaz no caso de invalidação do 

negócio jurídico, salvo prova de proveito dele (arts. 181 588 e 589 do Código Civil), 

                                                           
72 DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso didático de direito civil. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 54-56. 
73 Ibid., p.54-56. 
74 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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da invalidade da quitação dada pelo incapaz (art. 310 do Código Civil), dentre 

outros.75 

Destacam-se, ainda, os prejuízos sofridos nas questões familiares, que são o 

cerne do presente estudo, como no caso de nulidade do casamento (e, por 

consequência, de eventual união estável) no caso de total falta de discernimento 

(arts. 1.548, I, e 1.727 do Código Civil), do planejamento familiar, paternidade 

responsável, dentre outros.76 

Logo, muito embora a Lei 13.146/2015 tenha demorado cerca de quinze anos 

para ser concluída, observa-se o despreparo legislativo em sua elaboração, haja 

vista as inúmeras discussões envolvendo as alterações que esta lei promoveu nos 

arts. 3º e 4º do Código Civil, restringindo a incapacidade absoluta aos menores de 

dezesseis anos, e atribuindo a todas as deficiências a capacidade relativa. 

Não se levou em consideração que a deficiência intelectual ou mental não 

pode ser engessada num conceito único, pois pode apresentar diversos graus de 

comprometimento, razão pela qual não é possível a sua generalização. 

Em razão do exposto, após observar os prejuízos que a Lei n. 13.146/2015 

pode originar, foi apresentado o Projeto de Lei do Senado n. 757/2015 a fim de 

amenizar os prejuízos gerados pela Lei n. 13.146/2015 e uniformizá-la com o 

ordenamento pátrio.77  

 

2.3 DO PROJETO DE LEI DO SENADO N. 757/2015 

 

Em razão dos desarranjos provocados com a entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, é necessário repensar os pontos conflitantes e tentar 

harmonizá-los tanto em relação à Convenção das Pessoas com Deficiência como às 

leis civilistas do ordenamento pátrio.   

Face ao exposto, depois de constatado que as alterações da Lei n. 

13.146/2015 poderiam prejudicar os indivíduos cuja deficiência implica a 

impossibilidade de autogoverno ou na adequada percepção da realidade, foi 

apresentado em pauta no plenário do Senado Federal, em 01 de dezembro de 2015, 

                                                           
75 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
76 Ibid. 
77 BRASIL. Projeto de Lei n. 757 de 2015. Disponível em: 
<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124251>. Acesso em: 27 nov. 2016. 
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o Projeto de Lei n. 757, de 2015.78 Já no art. 1º do referido projeto consta que sua 

principal finalidade é a harmonização do Estatuto da Pessoa com Deficiência com as 

demais normas do ordenamento pátrio. Em relação ao mérito, os autores do projeto 

consideram que, ao reconhecer a plena capacidade civil das pessoas com 

deficiência, o referido Estatuto acabou por gerar equívocos, como uma desproteção 

legal àqueles que precisam de apoio para praticar atos formais da vida civil.79  

Também foi considerado o fato de que o novo Código de Processo Civil – Lei 

n. 13.105/2015 – entrou em vigor após a Lei n. 13.146/2015, alterando tacitamente 

alguns dos dispositivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, gerando 

incongruências entre essas duas normas que, segundo Flávio Tartuce, foi um 

“cochilo do legislador que gerou o atropelamento jurídico de uma norma jurídica por 

outra”.80 

Este projeto foi apresentado com caráter de urgência na tramitação, 

reivindicando a adesão célere dos Congressistas para a retificação do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, como uma tentativa de evitar maiores prejuízos às pessoas 

que não possuem discernimento adequado, ou que não têm a mínima condição para 

exprimir sua vontade, tenham o apoio necessário para quaisquer atos da vida civil.81 

Os senadores Antônio Carlos Valadares e Paulo Paim, ao apresentar o 

referido projeto de lei, admitiram que em nenhum momento a Convenção 

Internacional das Pessoas com Deficiência aboliu a proteções jurídicas oferecidas 

pelos Estados Partes às pessoas que não possuem discernimento para 

autogoverno. Constataram, ainda, que o espírito da Convenção é garantir que as 

pessoas com deficiência não sofram discriminação motivada pela deficiência e que 

tenham acesso aos mesmos mecanismos de apoio disponíveis para quaisquer 

outras pessoas.82 

Concluíram que, infelizmente, houve por parte da Lei n. 13.146/2015 a 

eliminação de garantias que já existiam no ordenamento. A título de exemplo, 

apontaram que nos Estados Unidos da América, na Alemanha, no Reino Unido e na 
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79 Ibid. 
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Suécia, continua sendo concedido tratamento legislativo especial para essas 

pessoas sem capacidade de autogoverno. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

num evidente contrassenso, tornou o Brasil um dos poucos países do mundo que 

não apoia e não protege as pessoas sem o mínimo discernimento.83 

Estas alterações ocorridas nos arts. 3º e 4º do Código Civil foram apontadas 

pelos Senadores como um retrocesso inadmissível por negar às pessoas com 

deficiência mental severa, que não possuem aptidão para exercer sozinhas os atos 

da vida civil, a proteção necessária.84 

Foram acertadas as considerações dos congressistas Antônio Carlos 

Valadares e Paulo Paim. Entretanto, é uma pena que não tenham percebido estas 

consequências antes de aprovarem o texto legal do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, já que ambos os senadores participaram do projeto de lei que o 

antecedeu.  

 Flávio Tartuce foi chamado para emitir um parecer técnico sobre o Projeto de 

Lei n. 757, e, segundo ele, o que se pretende é a repristinação de dois incisos que 

antes estavam previstos no artigo 3º do Código Civil, com pequenas modificações de 

texto, de maneira que o inciso II preceituaria como absolutamente incapazes “os que 

não tenham qualquer discernimento para a prática desses atos, conforme decisão 

judicial que leve em conta a avaliação biopsicossocial”.85 Por outro lado, o inciso III 

do mesmo comando passaria a ter a seguinte redação: “os que, mesmo por causa 

transitória, não puderem exprimir sua vontade”.86 

Este projeto trouxe em seus arts. 1º e 2º a seguinte redação:  

 
Art. 1º Esta Lei tem por finalidade harmonizar dispositivos da Lei 
n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); da Lei n. 13.105, 
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); da Lei n. 
13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto das Pessoas com 
Deficiência); e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, promulgada pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 
2009, relativos à capacidade das pessoas com deficiência e das 
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demais pessoas para praticar os atos da vida civil, bem como às 
condições para exercício dessa capacidade, com ou sem apoio.  
Art. 2º Ficam revogados os incisos II, IV, VI e VII, do art. 123 da Lei 
n. 13.146, de 6 de julho de 2015, e as alterações promovidas pelo 
art. 114 dessa lei nos arts. 3º, 4º, 1.548, 1.767, 1.769 e 1.777 da Lei 
n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Grifo nosso).87 

 
Esta postura de assumir o equívoco cometido em relação à Lei n. 

13.146/2015 foi acertada, uma vez que estas alterações não visam restabelecer 

qualquer espécie de preconceito ou de discriminação contra as pessoas com 

deficiência, mas permitir que as que não possuem capacidade de entendimento ou 

manifestação de vontade, tenham o apoio para praticar os atos da vida civil, 

conforme pretendido no art. 123, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 

Como bem apontado por Joyceane Bezerra, ao deixar de considerar a 

existência dos absolutamente incapazes, o legislador incorreu em erro e não 

conduziu corretamente o pretendido pela convenção, pois “aquele que não tem 

condições de manifestar sua vontade por estar em coma [...] não pode praticar 

quaisquer atos da vida civil, assim como a pessoa que não dispõe de nenhum 

discernimento.”88 

Para José Fernando Simão, declarar como relativamente capaz as pessoas 

sem o mínimo discernimento, ou a incapaz de manifestação de vontade, é inútil em 

termos fáticos, pois o incapaz não poderá participar dos atos da vida civil por 

motivos óbvios. Em virtude do exposto, acredita-se que mudança legislativa 

praticada pela Lei n.13146/2015 é extremamente prejudicial àquele que necessita de 

representação e não de assistência.89 Neste sentido, as alterações pretendidas pelo 

Projeto de Lei n. 757/2015 são necessárias. 

Também se posicionou sobre o Projeto de Lei n. 757 na CCJ - Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania - a senadora Lídice da Mata, que proferiu relatório 

favorável à aprovação do projeto, porém desde que sejam feitas algumas alterações, 

                                                           
87 BRASIL. Projeto de Lei do  Senado n. 757, de 2015. Disponível em: < http://legis.senado.leg. 
br/sdleg- getter/documento?dm=4374494&disposition=inline> Acesso em 23 jan. 2018. 
88 MENEZES, Joyceane Bezerra de Menezes. O risco do retrocesso: uma análise sobre a proposta 
de harmonização dos dispositivos do código civil, do CPC, do EPD e da CDPD a partir da alteração 
da lei n. 13.146, de julho de 2015. Revista IBDFAM: Famílias e sucessões, Belo Horizonte, v. 16, 
jul./ago. 2016, p.150. 
89 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da pessoa com deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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as quais, segundo ela, são necessárias para que não ocorra um descompasso com 

a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência.90 

A senadora defende que, em relação à tomada de decisão apoiada, o Projeto 

de Lei n. 757 deve ser alterado, pois, em sua versão original, determina que a 

sentença da tomada de decisão apoiada não será averbada no livro “E” do Registro 

Civil das Pessoas Naturais, conforme é feito hoje com a curatela, sendo inválidos os 

atos praticados sem a presença do apoiador, que estiverem abrangidos no termo.91 

Contudo, este não é o mesmo posicionamento de Flávio Tartuce que, em seu 

parecer técnico sobre o projeto, afirma que exigir o registro da sentença da tomada 

de decisão apoiada é algo dispendioso e desnecessário.92  

Por outro lado, a senadora defende que, ao retomar o critério da ausência ou 

insuficiência de discernimento contido no Código Civil, estar-se-ia representando um 

grave retrocesso, ao passo que possuir discernimento adequado para praticar atos 

da vida civil não significa que a vontade manifestada pela pessoa deva ser 

ignorada.93 

Nelson Rosenvald repreende arduamente o Projeto de Lei n. 757/2015, pois 

afirma que o retorno da incapacidade absoluta será como abrir a “caixa de pandora”, 

permitindo que magistrados profiram sentenças mal fundamentadas, e, assim, se 

estaria fadado à restituição da “interdição” em seu “status quo ante”.94 

Sob esse aspecto, a proposta desse estudo diverge do posicionamento dos 

dois últimos elencados – Lídice da Mata e Nelson Rosenvald –, pois a realidade 

fática não pode ser desprezada pelos operadores do direito. Da mesma forma, isto 

não foi feito pela Convenção das Pessoas com Deficiência, pois, em momento 

algum, a dita convenção atribuiu capacidade a todos.  

Conforme já mencionado neste estudo, a Convenção é clara ao proibir 

discriminação contra qualquer pessoa por motivo de deficiência, sob pena de ser 

uma afronta à dignidade e aos valores inerentes ao ser humano. Entretanto, deixa 

                                                           
90 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n. 757, de 2015. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124251>. Acesso em: 03 dez. 2017 
91 Ibid. 
92 TARTUCE, Flávio. Projeto de Lei do Senado Federal n. 757/2015: o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, o Código Civil e o Código de Processo Civil – Parecer. Disponível em: 
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dez. 2017. 
93 BRASIL, op. cit. 
94 ROSENVALD, Nelson. A “caixa de Pandora” da incapacidade absoluta. Disponível em: 
<https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2017/06/06/A-%E2%80%9Ccaixa-de-
Pandora%E2%80%9D-da-incapacidade-absoluta>. Acesso em: 23 jan. 2018. 
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claro que, ao tomar qualquer decisão, a pessoa com deficiência deve decidir de 

forma livre e responsável, assim como, ao consentir algo, tem que ser de forma livre 

e plena. 

Dessa forma, é possível chegar à seguinte indagação: a não aceitação da 

realidade fática não seria uma espécie de discriminação? 

Logo, a atribuição de incapacidade não pode ser interpretada como um ato 

discriminatório. Isso porque ela existe e deve ser respeitada, pois, do contrário, 

insistir que toda pessoa com deficiência teria total capacidade de expressar sua 

vontade lhe seria prejudicial, como bem menciona o Professor José Fernando 

Simão, nesta explicação: 

 
[...] sendo o deficiente, o enfermo ou excepcional pessoa plenamente 
capaz, não poderá ser representado nem assistido, ou seja, deverá 
praticar pessoalmente os atos da vida civil. Mas há um problema 
prático: apesar de o Estatuto ter considerado tal pessoa capaz, na 
vida cotidiana tal pessoa não consegue exprimir sua vontade. Há 
pessoas que, por fatores físicos, são incapazes de manifestar sua 
vontade, mas passam a ser capazes por força da nova lei. Assim 
indago: qual o efeito prático da mudança proposta pelo Estatuto? 
Esse descompasso entre a realidade e a lei será catastrófico. Com a 
vigência do Estatuto, tais pessoas ficam abandonadas à própria 
sorte, pois não podem exprimir sua vontade e não poderão ser 
representadas, pois são capazes por ficção legal. Como praticarão 
os atos da vida civil se não conseguem fazê-lo pessoalmente? A 
situação imposta pelo Estatuto às pessoas que necessitam de 
proteção é dramática. Trouxe, nesse aspecto, o Estatuto alguma 
vantagem aos deficientes? A mim, parece que nenhuma.95 

 

José Fernando Simão vem de encontro ao que será demonstrado no decorrer 

desta pesquisa, uma vez que tais impasses devem ser confrontados, e é preciso 

chegar a um consenso sobre as alterações necessárias na Lei n 13.146/2015. 

Ademais, a atribuição de incapacidade não pode ser interpretada como um ato 

discriminatório, pois insistir que toda pessoa com deficiência tem total capacidade de 

expressar e compreender os fatos em sua volta é irreal, razão pela qual é 

necessário que seja concedido tratamento legislativo especial para essas pessoas 

sem qualquer discernimento, pois só assim terão seus direitos respeitados.  

Entretanto, não se pode ignorar que alguns indivíduos que possuem 

deficiência mental precisam de garantias protetivas por parte do Estado, justamente 

                                                           
95 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da pessoa com deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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para lhes dar tratamentos condizentes com sua necessidade. Ressalta-se ainda que 

incluir essas pessoas no rol de absolutamente incapazes não é uma afronta à sua 

dignidade humana, mas uma forma de proteger seus direitos individuais e pessoais, 

como assevera Ruy Barbosa: 

 
A regra da igualdade não consiste senão em tratar desigualmente os 
desiguais na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade 
social, proporcional e desigualdade natural, é que se acha a 
verdadeira lei da igualdade. Os mais são desvarios da inveja, do 
orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade os iguais, ou os 
desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma 
universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do 
que vale, mas atribuir os mesmos a todos, como se todos se 
equivalessem [...].96 

 

Ao legislar sobre o tema, há que se valer do princípio constitucional da 

isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal no sentido de permitir a 

igualdade material para todos na medida de sua desigualdade, entendendo que é 

obrigação do Estado garantir a todos os indivíduos, com ou sem deficiência, o apoio 

que porventura necessitem para o exercício de sua cidadania. 

Aos operadores do direito também é necessário primar sempre pelo diálogo 

entre todas as fontes do direito, não se limitando apenas à interpretação de uma lei 

isoladamente, desprestigiando a unidade do sistema jurídico, cujo fundamento 

central é os valores e princípios fundamentais.97 

Vale lembrar que não é possível prever quanto tempo perdurará em 

tramitação do Projeto de Lei n. 757/2015, muito menos em que rumo seguirão suas 

alterações. Deste modo, ficará a cargo da doutrina e dos aplicadores do direito 

adequar os direitos desse pequeno grupo de pessoas com o que realmente 

pretendeu a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, já que esta tem força de emenda constitucional e está acima de 

qualquer lei ordinária. 

 

                                                           
96 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Saraiva: São Paulo, 2009, p. 
420. 
97 MENEZES, Joyceane Bezerra de Menezes. O risco do retrocesso: uma análise sobre a proposta 
de harmonização dos dispositivos do código civil, do CPC, do EPD e da CDPD a partir da alteração 
da lei n. 13.146, de julho de 2015. Revista IBDFAM: Famílias e sucessões, Belo Horizonte, v. 16, 
jul./ago. 2016, p. 143. 
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3 DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Neste capítulo, serão abordados de forma breve alguns princípios que são 

aplicáveis às pessoas com deficiência, seu conceito e importância. 

 

3.1 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Os direitos denominados personalidade são aqueles considerados essenciais 

à vida humana e possuem caráter subjetivo. Cleide Fermentão afirma que a 

dignidade possui uma dimensão moral, e que, no âmbito dos direitos da 

personalidade, estão inseridos os direitos fundamentais, os individuais clássicos e os 

de fundo econômico e social.98  

Em uma definição simplista, a personalidade, para o dicionário jurídico, 

consiste no atributo da pessoa ser titular de direitos e contrair obrigações.99  

Sob uma perspectiva filosófica e humana, com a evolução da sociedade, os 

direitos da personalidade tornam-se fundamentais ao ser humano e, por 

consequência, estão positivados no texto constitucional. Assim, na hierarquia das 

normas, tais direitos possuem uma posição superior no ordenamento pátrio, uma 

vez que possuem tutela jurídica de natureza constitucional, civil e penal. Perfaz um 

grande encontro jurídico entre o direito privado, a liberdade pública e o direito 

constitucional.100 

No âmbito do Direito Civil, os direitos da personalidade estão descritos de 

forma expressa nos artigos 1º e 2º do CC, e determinam que toda pessoa é 

possuidora de direitos e deveres na ordem civil, e que a personalidade civil da 

pessoa humana tem início com o nascimento, concedendo ainda a lei, especial 

proteção ao nascituro desde sua concepção. Insta salientar que, devido à 

importância do tema, o legislador tratou de inclui-lo em capítulo próprio intitulado 

“Dos Direitos da Personalidade” localizado entre os arts. 11 e 21 do Código Civil.101 

                                                           
98 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Direito à liberdade: por um paradigma de 

essencialidade que dê eficácia ao direito personalíssimo da liberdade. Curitiba: Juruá, 2009, p.101. 
99 PARK, Thais Hae Ok Brandini. Dicionário jurídico: principais expressões de uso cotidiano e sua 
legislação, termos e palavras latinas na prática forense. 5. ed. Leme: Cronus, 2016, p. 206. 
100 FERMENTÃO, op. cit., p.101-102. 
101 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
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Na órbita constitucional, os direitos da personalidade estão positivados no art. 

5º, XLI CF102, onde o constituinte garantiu a igualdade entre todos perante a lei, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, assim como garantiu a punição legal a qualquer discriminação 

atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.  

Leonardo Estevam de Assis Zanini, citando Adriano de Cupis, autor italiano 

que muito influenciou os juristas brasileiros a desenvolver o conceito acerca do 

tema, afirma que os direitos da personalidade são subjetivos cuja função é constituir 

o mínimo necessário e imprescindível à personalidade dos indivíduos. Em outras 

palavras, se "constituem assim a medula da personalidade, a qual, sem eles, 

restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo seu valor 

concreto.”103 

Francisco Amaral conceitua os direitos da personalidade como sendo os 

direitos subjetivos que têm por objeto os bens e os valores essenciais da pessoa no 

seu aspecto físico, moral e intelectual.104  

Elimar Szaniawski aduz que a denominação “direitos da personalidade” 

compreende os direitos personalíssimos e os direitos essenciais ao desenvolvimento 

da pessoa humana. Estes são destinados à proteção da dignidade da pessoa 

humana, e tendem a preservar os indivíduos de possíveis atentados que possam 

sofrer por parte de qualquer outro indivíduo ou do próprio Estado.105  

Neste contexto, em um mundo jurídico utópico, são garantidos, protegidos e 

respeitados os direitos da personalidade pelo Estado, mas no mundo real é sabido 

que esta não é a realidade vivida pela sociedade. 

O critério sobre o limite de proteção do Estado em relação aos direitos da 

personalidade não é unanime na doutrina, haja vista que para alguns autores, como 

Ingo Wolfgang Sarlet, estes direitos são irrenunciáveis e inalienáveis, ou seja, não 

podem ser destacados do ser humano, tratando-se então de qualidade intrínseca. 

Neste sentido: 

 

                                                           
102 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 
103 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p.93. 
104 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 249. 
105 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 71. 
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[...] o reconhecimento e proteção da dignidade da pessoa pelo Direito 
resulta justamente de toda uma evolução do pensamento humano a 
respeito do que significa este ser humano e de que é a compreensão 
do que é ser pessoa e quais os valores que lhe são inerentes que 
acabam por influenciar ou mesmo determinar o modo pelo qual o 
Direito reconhece e protege esta dignidade. [...] que a dignidade, 
como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e 
inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como 
tal, e dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode 
cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de uma 
pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, 
compreendida como qualidade integrante e, em principio, 
irrenunciável da própria condição humana, pode (e deve) ser 
reconhecida, respeitada promovida e protegida, não podendo, 
contudo (no sentido ora empregado) ser criada, concedida ou 
retirada [...].106 

 

Aqueles que defendem as alterações promovidas no art. 3º do Código Civil no 

tocante a exclusão do rol dos absolutamente incapazes — os que não possuem 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo esta 

incapacidade transitória ou não —, bem como no que tange à limitação do exercício 

da curatela aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do art. 85 da Lei 

nº 13.146/2015, o fazem sob a argumentação de que a liberdade e a independência 

são direitos fundamentais, como é o caso do pensamento de Nelson Rosenvald.107 

Mas a crítica que se faz neste estudo é: como pode um sujeito que não possui 

qualquer compreensão da realidade, como a pessoa que se encontra em coma, ter a 

possibilidade e a capacidade para ser independente, ou ainda, decidir sobre atos de 

natureza existencial, e praticá-los com a assistência de seu curador?  

Para Fernanda Borghetti Cantali e Eugênio Facchini Neto, os direitos da 

personalidade não são de maneira absoluta, indisponíveis, intransmissíveis e 

irrenunciáveis. Pois se assim o fossem, haveria a limitação e restrição desses 

direitos, e por consequência, perderiam sua oponibilidade erga omnes.108 Nesse 

sentido, Cantali afirma que: 

 

                                                           
106 SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito 
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 14. 
107 ROSENVALD, Nelson. Conheça o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em: 
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108 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Disponível em:  
<http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/4023/1/403067.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2018. 
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[...] diante da necessidade de consideração de uma perspectiva 
intersubjetiva, do ser com os outros que gozam dos mesmos direitos, 
evidencia-se a possibilidade de restrição destes direitos. Mesmo a 
dignidade é passível de relativização; não fosse assim, não se falaria 
em proteção do núcleo essencial da dignidade, este sim intangível. 
No que toca à transmissibilidade, verificou-se que não há como 
transferir o direito em si, já que o vínculo de qualquer direito da 
personalidade com seu titular é orgânico. Todavia, não 
descaracterizando a intransmissibilidade essencial desses direitos, 
há que se considerar a possibilidade da transmissibilidade dos 
efeitos patrimoniais, o que fica claro a partir da legitimação dos 
sucessores a postularem indenização por danos morais em caso de 
violação de um direito da personalidade de pessoa falecida. Em 
relação à característica da indisponibilidade, a partir da qual os 
direitos da personalidade seriam irrenunciáveis e não poderiam 
sofrer limitações voluntárias, [...] há possibilidade de renúncia ou 
limitação voluntária dos direitos da personalidade pelo seu titular. 
Admitir uma esfera de disponibilidade não os descaracteriza 
enquanto direitos essencialmente indisponíveis. Todavia, negar a 
possibilidade de restrição do direito é posição que não se sustenta 
diante das evidências fáticas e, por isso, aproximando a realidade 
social da realidade jurídica, a construção da teoria dos direitos da 
personalidade admite algumas relativizações a partir da 

desconstrução de alguns critérios absolutos de caracterização. 109 

 

Face ao exposto, é possível afirmar que os direitos da personalidade 

possuem em sua essência a indisponibilidade, pois não podem ser completamente 

renunciados pelo seu detentor. Todavia, podem ser considerados como 

relativamente disponíveis. Observa-se que essas afirmações não são contraditórias 

e convivem harmoniosamente, permitindo um caráter ambivalente aos direitos da 

personalidade. 

Aqueles que defendem a restrição dos absolutamente incapazes aos menores 

de dezesseis anos acreditam que estão garantindo a dignidade e proteção das 

pessoas com deficiência. Mas como garantir a saúde e o bem-estar social de uma 

pessoa com Alzheimer em estágio avançado, limitando o poder de atuação de seu 

curador?  

Este indivíduo necessitará de apoio não só para os assuntos financeiros, 

como também para as relações existenciais, pois, a depender da situação que ele se 

encontre, é absolutamente incapaz. Portanto, negar esta incapacidade deve ser 

encarado como uma discriminação reversa. 

                                                           
109 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia 
privada e dignidade humana. Disponível em:  
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As alterações introduzidas no ordenamento jurídico pátrio pela Convenção 

sobre os direitos das pessoas com deficiência devem ser interpretadas sob a ótica 

dos direitos da personalidade que, para Diogo Costa Gonçales, são o conjunto de 

qualidades e relações que determinam a pessoa em si mesma e em função de sua 

participação na ordem do ser de forma única e singular.110 

Leonardo Estevam de Assis Zanini assegura que os direitos da personalidade 

pertencem a uma categoria do direito que ainda não possui definição única, 

simplista, mas, pela amplitude desses direitos que envolvem todo o desenvolvimento 

da personalidade humana, não é possível chegar a uma definição nesta altura, 

razão pela qual, prefere a definição de que os direitos da personalidade estão em 

amplo desenvolvimento. Portanto seu conceito está “inacabado”.111  

Oscar Ivan Prux certifica que o ser humano tem na sua singularidade pessoal 

características e atributos que lhe são próprios. Esta singularidade é que os torna 

diferente das demais pessoas. São estas características que compreendem a 

personalidade. É que a personalidade enquanto singularidade pessoal deve ser 

protegida pelo direito, pois, ocorrendo sua omissão, a própria vida perde o sentido 

de ser.112 

O reconhecimento da capacidade plena a todos os indivíduos, suprimindo 

suas diferenças pessoais e as peculiaridades de cada deficiência, atribuindo total 

capacidade de manifestar a vontade de forma consciente e racional, sem 

necessidade da assistência de seu representante legal, é uma afronta à dignidade 

da pessoa humana que, devido à generalização normativa dos termos “deficiência” e 

“capacidade”, permitiu que essas pessoas ficassem desprovidas de proteção.113 

Dessa maneira, é justamente em decorrência da limitação de discernimento 

de alguns indivíduos que surge o dever do Estado em promover meios que 

garantam a proteção dos direitos que lhes são inerentes. Ademais, este amparo 

jurisdicional advém na forma jurídica dos direitos da personalidade previstos 
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111 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p.96. 
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constitucionalmente. De outro lado, caso isso não ocorra, tem-se um ataque direto à 

dignidade das pessoas com deficiência.114  

Um desses desarranjos legislativos pode ser apontado quando o legislador 

determina no art. 6º da Lei n. 13.146/2015115 que a deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa para casar-se e constituir união estável, assim como 

para exercer seu planejamento familiar.  

Em exemplo prático: Determinado indivíduo com alto nível de autismo 

diagnosticado obviamente não possui capacidade mínima de compreender os 

efeitos e as consequências de um casamento. Essa pessoa, na atual redação civil, 

pode contrair matrimônio em qualquer regime de bens. 

Suponha-se que esse indivíduo seja uma pessoa abastada, a outra pessoa, 

que não lhe afere nenhum afeto, pode manipular ardilosamente esse indivíduo 

portador da síndrome de autismo, arquitetando plano para se casarem no regime da 

comunhão universal de bens. Dando sequência ao plano perverso, este aniquila 

todo o patrimônio da pessoa com deficiência (portador da síndrome de autismo em 

grau elevado), e, ao extirpar todo seu patrimônio, divorcia-se do portador da 

síndrome de autismo. 

Neste exemplo, completamente possível nos dias atuais, identifica-se uma 

afronta direta aos direitos da personalidade da pessoa com deficiência, uma vez 

que, diante de uma situação semelhante, esta pessoa tornar-se-á completamente 

dependente financeiramente de terceiros.  

Importante trazer a baila os ensinamentos de Cleide Fermentão. Ele afirma 

que os direitos da personalidade integram a dignidade humana, e que a dignidade 

humana, por sua vez, engloba os direitos fundamentais, os clássicos e os 

fundamentos econômico e social.116 Pode-se dizer que a insolvência civil afeta 

                                                           
114 MORAES, Carlos Alexandre. Novos direitos e direitos da personalidade. Maringá: Clichetec, 
2013, p. 12. 
115 Art. 6o 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. 
116 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Direito à liberdade: por um paradigma de 
essencialidade que dê eficácia ao direito personalíssimo da liberdade. Curitiba: Juruá, 2009, p.101-
102. 
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diretamente o direito da dignidade da pessoa humana, e, por consequência, afeta o 

direito da personalidade. Logo, no exemplo acima citado, essas alterações 

incorreriam na desproteção civil da pessoa com deficiência.  

Outro possível fato que deve ser levado em consideração é que, ao permitir 

que um indivíduo tenha quantos filhos queira sem que tenha condições mínimas de 

cuidar de si mesmo, coloca-se em risco não somente o direito da personalidade 

desta pessoa, mas também a dignidade de sua futura prole e dos terceiros 

envolvidos, os quais terão que suportar os cuidados dos filhos que não fazem parte 

de seu próprio planejamento familiar. 

Como poderá uma pessoa com deficiência sem discernimento necessário 

para se governar recorrer ao judiciário a fim de valer-se de seus direitos no âmbito 

do direito de família (ou qualquer outro âmbito), como, por exemplo, nas ações de 

paternidade/maternidade, ou de estado de filho? O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência limitou a atuação nos termos acima exposto? Tal impedimento não 

afetaria os direitos da personalidade das pessoas com deficiência?  

Neste sentindo, Gilberto Ronald Lopes Florêncio afirma: 

 

Os direitos da personalidade são aqueles que possibilitam ao seu 
titular, ou seja, à pessoa, promover a defesa do que lhe é próprio, 
isto é na vida, a integridade, a liberdade, a sociabilidade, a honra, a 
imagem, tec. Tais direitos são inerentes à pessoa humana e, 
portanto, ligam se a ela de modo permanente, perpétuo.117 

 

Dessa forma, é exatamente ao aceitar a diversidade das deficiências que se 

pode alcançar a proteção dos direitos da personalidade de um grupo minoritário, que 

é exatamente o das pessoas com deficiência. Reconhecer o dever da coletividade 

de respeitar esses direitos constitui uma obrigação geral e não violar os inúmeros 

direitos inerentes a qualquer pessoa.118 

Por todo o exposto, é possível concluir que os direitos da personalidade em 

sua essência são absolutos, por constituírem-se em direitos inerentes ao 

desenvolvimento da personalidade e dignidade humana. Entretanto, sua definição 

permanece em construção, devido à amplitude de direitos abrangidos por este grupo 

de direitos. 

                                                           
117 FLORÊNCIO, Gilberto Ronald Lopes. Direitos da personalidade. São Paulo: Led, 2005, p. 68. 
118 FERRARA, Francesco. Tratado de direito civil italiano. Roma: Athenaeum, 1921, p. 424 e ss.  
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Sob esse prisma, acredita-se que quando o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência ignorou as necessidades particulares de cada indivíduo, generalizou 

todas as deficiências. Em que pese toda boa intenção que porventura possa existir, 

é como se o legislador rompesse o “manto de proteção” das pessoas com 

deficiência que não possuem capacidade de se governar. Como consequência, 

afetou os direitos da personalidade desses indivíduos na medida em que lhes retirou 

ferramentas jurídicas que outrora os protegia. 

É por isso que se tem defendido neste estudo a necessidade de se alterar o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, sob pena de afetar na prática a consolidação 

dos direitos dessas pessoas, no tocante ao direito de família. E qualquer que seja o 

direito desrespeitado em âmbito familiar, incorre na afronta ao princípio 

constitucional da dignidade humana. O princípio da dignidade humana, por sua vez, 

está intrinsicamente relacionado aos direitos da personalidade, na medida em que a 

dignidade compõe a personalidade humana, razão pela qual o princípio da dignidade 

humana será objeto de estudo no tópico seguinte. 

 

3.2 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos mais imponentes princípios do 

Estado Democrático de Direito brasileiro. Foi expressamente normatizado pelo 

Poder Constituinte de 1988 e positivado no artigo 1º, III119 da CF/88, ao institui-lo 

como fundamento da República Federativa do Brasil. 

O princípio da dignidade da pessoa humana tem aplicabilidade em todo o 

sistema jurídico e é a base para os demais princípios, como descreve Maria 

Berenice Dias: “é um macroprincípio do qual se irradiam todos os demais [...]”.120 

Para Alessandro Severino Valler Zenni, a dignidade é a vida em plenitude. 

Nos seus aspectos “fenomenológico, transcendente e sistêmico, eis a fonte basilar 

do direito recorrente na sua positivação, interpretação e aplicação, sem o que o 

                                                           
119 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] III - a dignidade da pessoa humana; 
120 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2013, p. 65. 



52 
 

direito não passará de uma proposta normativa subsumível à artificialidade e à 

falibilidade".121 

Maria Celina Bodin de Moraes ensina que os “direitos das pessoas estão, 

todos eles, garantidos pelo princípio constitucional da dignidade humana, e vêm a 

ser concretamente protegidos pela cláusula geral de tutela da pessoa humana”.122  

Ao instituí-lo no texto constitucional, o legislador coloca a pessoa humana no 

centro protetor do direito, impondo a todos, e inclusive ao Estado, o dever de não 

praticar atos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, 

Luiz Edson Fachin assevera que: 

 

A dignidade da pessoa humana é o princípio estruturante, 
constitutivo e indicativo das ideais diretivas básicas de toda ordem 
constitucional. Tal princípio ganha concretização por meio de outros 
princípios e regras constitucionais formando um sistema interno 
harmônico, e afasta, de pronto, a ideia de predomínio do 
individualismo atomista do Direito. Aplica-se como leme a todo o 
ordenamento jurídico nacional, compondo-lhe o sentido e fulminado 
de inconstitucionalidade todo preceito que com ele conflitar. É de um 
princípio emancipatório que se trata 123 

 

Entende o autor que toda e qualquer norma que seja contrária a esse 

princípio deva ser penalizada com a decretação de sua inconstitucionalidade, pois 

esse princípio assegura a proteção a todos, sem distinção.  

Dessa forma, o princípio da dignidade humana permite ao operador do direito, 

em casos de interesse existencial da pessoa não tutelado pelo direito, a proteção 

necessária no caso concreto, sendo, portanto, importante instrumento para embasar 

as decisões quando a norma é omissa ou contrária aos preceitos constitucionais.124 

Assim sendo, aplicando o contido na Convenção Internacional dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência, em interpretação conjunta com a dignidade da pessoa 

humana, o operador do direito deve sempre buscar na prática o fim social 

condizente com a proteção da pessoa humana, já que o direito é um instrumento do 

                                                           
121 ZENNI, Alessandro Severino Valler; FILHO, Daniel Ricardo Andreatta. O direito na perspectiva 
da dignidade. Transdiciplinariedade e Contemponraneidade. Porto Alegre: Fabris Editor, 2011, 
p.106. 
122 MORAES, Maria Celina Bodin de. O princípio da dignidade humana. In: MORAES, Maria Celina 
Bodin de (coord). Princípios do direito civil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.55. 
123 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 
p.191. 
124 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p.88. 
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homem, e não ao contrário, razão pela qual, deve o direito almejar a efetivação da 

dignidade humana em sua essência.125 

Neste sentido, a principal finalidade deste relevante princípio é a garantia de 

que a pessoa humana, tendo ou não capacidade de autogoverno, tenha a devida 

proteção estatal. Ou seja, é dever do Estado atuar positivamente com a finalidade de 

possibilitar/salvaguardar o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Assim, é o 

entendimento de Antonio Enrique Perez Luño que afirma que: 

 
[...] la dignidad humana, constituye no sólo la garantia de que la 
persona no va a ser objeto de ofensas e humillaciones sino que 
entraña tambien la afirmación positiva del pleno desarollo de la 
personalidad de cada individuo.126  

 

Isto significa que, na formulação da Lei n. 13.146/2015, embora conste 

previsão deste princípio no capítulo II, arts. 4º ao 8º, o legislador brasileiro não se 

atentou quanto ao que realmente pretende a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, que é 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, e 

de forma equivocada generalizou não só as deficiências, como também a 

particularidade de cada indivíduo.  

Evidencia-se um desajuste entre a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e a Lei n. 13.146/2015127, pois em nenhum momento a 

referida convenção pretendeu oferecer tratamento igual a todos os indivíduos sem 

distinção de suas necessidades. Se assim o fosse, esta incorreria na ofensa da 

dignidade da pessoa humana. Muito pelo contrário, na convenção, a expressão 

“necessidades” aparece ao menos em seis momentos, sempre se referindo às 

características pessoais no tocante às deficiências, sexo ou idade, impondo uma 

necessidade de se olhar para as diferentes situações que possam vir a surgir.128  

                                                           
125 ZENNI, Alessandro Severino Valler; FILHO, Daniel Ricardo Andreatta. O direito na perspectiva 
da dignidade. Transdiciplinariedade e Contemponraneidade. Porto Alegre: Fabris Editor, 2011, 
p.81-82. 
126 PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 7. ed. Madrid: Tecnos, 1998, p. 
318. 
127 BRASIL.  Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
128 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Cuidado e o direito de ser: respeito e compromisso 
– o direito de constituir família da pessoa com deficiência intelectual: requisitos e limites. Rio de 
Janeiro: Editora GZ, 2018, p.236-237.  
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As necessidades individuais de cada ser humano não são iguais, haja vista as 

características próprias e únicas inerentes a cada indivíduo. Portanto, o que é 

acertado para determinado indivíduo não será necessariamente a melhor opção 

para outros. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
corresponsável nos destinos de sua própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida.129 

 

Assim, a garantia de direitos de proteção às pessoas com deficiência que não 

possuem autonomia necessária para a prática de atos da vida civil, como no caso da 

representação da curatela, é a única maneira de respeitar suas características 

intrínsecas, e, dessa forma, garantir sua dignidade na vida em sociedade. 

Segundo Barboza, a realidade das normas não pode ser contrária às 

contingências sociais, ou seja, deve ser levada em conta a efetivação dos direitos 

fundamentais em concreto. Face ao exposto, a análise sobre a limitação ou 

extensão da curatela, como no caso do art. 85 da Lei n. 13.146/2015, deve ser 

fundada no princípio da dignidade humana, de acordo com o art. 1º da Constituição 

Federal.130 

Dessa forma, oferecer especial atenção aos direitos de proteção das pessoas 

com deficiência mental severa, que não possuem autogoverno, é a única forma pela 

qual o Estado pode buscar sua integral proteção e garantir o acesso à justiça. Há de 

ser colocada em pauta a diferença entre as deficiências existentes, haja vista, não 

ser possível generalizar toda e qualquer deficiência, principalmente quando se está 

diante de direitos advindos das relações familiares, como casamento, procriação, 

entre outros. 

Ademais, as características individuais e a amplitude de cada deficiência 

estudada hoje pela medicina deveriam ser respeitadas pelo legislativo, assim como 

                                                           
129 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 73. 
130 BARBOZA, Heloisa Helena; MENDONÇA, Bruna Lima de; ALMEIDA JUNIOR, Vitor Azevedo. O 
Código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Rio de Janeiro: Processo, 2017, p. 260.  
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pelos operadores do direito que, na grande maioria, não possuem capacidade 

técnica para compreendê-las. 

Pode-se concluir nesse tópico que o direito da dignidade da pessoa humana é 

um mandamento constitucional que compõe os direitos da personalidade, razão pela 

qual deve ser invocado pelos operadores do direito quando a lei for omissa ou 

confrontar diretamente esse princípio. 

No tocante aos direitos das pessoas com deficiência que não possuem 

capacidade de autogoverno, acredita-se que na aplicação da Lei n. 13.146/2015, 

sempre que no caso concreto se identificar que a norma implicará em desrespeito a 

esse princípio, poderá o magistrado invocá-lo para fundamentar sua decisão, até 

que ocorram as alterações pretendidas com o projeto de Lei 757/2015 citado acima. 

 Assim como o princípio da dignidade da pessoa humana, a Convenção 

Internacional das Pessoas com Deficiência trouxe ainda em seu arcabouço de 

proteção desse grupo de indivíduos outro princípio constante na Constituição 

Federal de 1988, que é o da solidariedade, que, mesmo não sendo tratado de forma 

expressa na dita convenção, está implícito, e por esta razão, será objeto de estudo 

no tópico que se segue. 

 

3.3 DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

  

A convenção internacional das pessoas com deficiência elencou em seu texto 

normativo quais seriam os princípios que a embasavam. Entretanto, muito embora 

não tenha feito menção expressa ao princípio da solidariedade, determinou várias 

ações por parte do Estado e da sociedade cuja finalidade é o apoio à pessoa com 

deficiência, de forma que tenha o desenvolvimento adequado, possibilitando sua 

inserção social. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe no artigo 3º, I,131 que é um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade 

livre, justa e solidária, consagrando o chamado princípio da solidariedade, 

objetivando uma justiça distributiva e social, entre a população de forma a combater 

as desigualdades e a miséria. 

                                                           
131 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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Monique Pereira e Jorge Renato dos Reis descrevem que o princípio da 

solidariedade previsto na Constituição Federal é tão notável que irradia para todos 

os demais princípios existentes no ordenamento. Neste sentido, tanto os operadores 

do direito quanto a doutrina devem dar mais ênfase em sua aplicabilidade, já que a 

solidariedade possui hierarquia superior e plena força normativa no que diz respeito 

à dignidade da pessoa humana.132 

Para Paulo Lôbo, a solidariedade é um vínculo de sentimento ético e moral, 

racionalmente guiado, restrito e autodeterminado que impõe a oferta de ajuda, 

auxiliando em uma mínima similaridade de certos interesses e objetivos, de forma a 

manter a diferença entre os parceiros na solidariedade. Esta solidariedade aumenta 

sua importância na medida em que permite a tomada de consciência da 

interdependência social.133 

Sidney Madruga entende que a solidariedade, numa concepção ética, é ser 

empático, ou seja, colocar-se no lugar do outro, estabelecendo laços entre os 

membros de uma sociedade a fim de que todos possam participar de forma 

compartilhada e cooperada nos processos sociais.134 Para o autor, a importância da 

solidariedade dentro do universo coletivo das pessoas com deficiência é o ponto 

chave do qual se destacam três ideias fundamentais. São elas: 

 
A primeira é que a coletividade adquire uma importância 
transcendental para a vida dos indivíduos [...]. A segunda é o 
reconhecimento de que essa importância do coletivo exige um 
sacrifício direto em determinadas situações do cumprimento de 
planos pessoais de vida. Daí se admitir, nesse ponto, as medidas de 
discriminação inversa que encontram a sua razoabilidade a partir dos 
valores de solidariedade. A terceira é que os sacrifícios que se 
podem exigir dos indivíduos não devem limitar a beneficiar sujeitos 
identificáveis, senão também a coletividade como ente abstrato (a 
exemplo da conservação do meio ambiente que se realiza em 
benefício de toda a coletividade).135 

 

                                                           
132 PEREIRA, Monique; REIS, Jorge Renato dos. A sustentação do princípio da solidariedade a partir 
da constitucionalização do direito privado: as contribuições da hermenêutica filosófica. In: REIS, Jorge 
Renato dos; BRANDT, Fernanda (Orgs.). Intersecções jurídicas entre o público e o privado: a 
constitucionalização do direito privado. Curitiba: Multideia, 2017, p.19. 
133 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Direito de família e os princípios constitucionais. In: PEREIRA, Rodrigo da 
Cunha (Org.). Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 111. 
134 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e os direitos humanos: ótica da diferença e 
ações afirmativas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 77. 
135 Ibid., p. 78-79. 
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Neste sentido, a solidariedade em âmbito individual está relacionada com a 

ética social; já no tocante ao aspecto jurídico estatal, se coaduna com a busca de 

uma igualdade material.136 

Para Helena Carolina Schroeder e Priscila de Freitas, o verdadeiro significado 

do princípio da solidariedade não pode ser confundido com caridade, pois, embora 

se pareçam, o sentido de solidariedade está baseado na solidariedade social em 

que os seres humanos se ajudam mutuamente, garantindo assim as condições 

mínimas de sobrevivência em sociedade e não simplesmente em ser bom.137 

A caridade adveio com o Cristianismo, que está relacionado com ser bom ou 

realizar uma ação altruísta de ajuda a alguém. Entretanto, a solidariedade se 

diferencia por seu conceito ético social, vez que se relaciona com o bem-estar 

social.138 Seguindo essa linha de pensamento, José Fernando de Castro Farias, 

expõe que: 

 

A partir do século XIX, quando se fala em solidariedade, pretende-se, 
com essa palavra, designar algo bem diferente. Trata-se de uma 
nova maneira de pensar a relação indivíduo-sociedade, indivíduo-
Estado, enfim, a sociedade como um todo. É somente no fim do 
século XIX que aparece a lógica da solidariedade como um discurso 
coerente que não se confunde com caridade ou filantropia.139 

 

Logo, ao analisar a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência, conclui-se que os Estados Membros devem promover 

ações sociais de inclusão e de promoção das pessoas com deficiência, objetivando 

uma justiça distributiva e social, assim como inclusão e socialização entre estes 

indivíduos que fazem parte de uma minoria como forma a combater as 

desigualdades por estes enfrentadas. 

O art. 9 do Decreto Lei n. 6.949/2009 determina uma série de iniciativas que o 

Estado deve desenvolver com base neste princípio, tais como a acessibilidade a fim 

de garantir às pessoas com deficiência o direito de ir e vir de forma independente e 

                                                           
136 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e os direitos humanos: ótica da diferença e 
ações afirmativas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 79. 
137 SCHROEDER, Helena Carolina; FREITAS, Priscila de. O direito fundamental da solidariedade e o 
estatuto da pessoa com deficiência: meios de inclusão social para alunos portadores de deficiência. 
In: Seminário Nacional: demandas sociais e políticas públicas na sociedade comtemporânea. 
Disponível em: <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/16935>. Acesso em: 
01 dez. 2017.  
138 Ibid. 
139 FARIAS, José Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 190. 
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participar plenamente, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de 

todos os aspectos da vida. Estas medidas incluem a identificação e a eliminação de 

obstáculos e barreiras à acessibilidade, entre outros.140 

Neste sentido, em que pese não tenha sido expressamente mencionado 

como um princípio norteador da Convenção Internacional das Pessoas com 

Deficiência, identifica-se que o princípio da solidariedade está intimamente ligado a 

vários comandos da dita convenção. 

Somente por meio da solidariedade é que se pode obter a participação e a 

inclusão da pessoa com deficiência na comunidade e em todos os aspectos da vida 

social. Ademais, acredita-se que quando a Lei n. 13.146/2015 propõe a tomada de 

decisão apoiada e permite a curatela, determina uma forma de proteção à pessoa 

com deficiência de forma solidária, haja vista que o sentido de solidariedade está 

baseado na solidariedade social, e só se a obtém quando se garante a dignidade.   

Quanto a estas determinações, não há críticas neste estudo, pois de fato são 

medidas importantes para a inclusão social destas pessoas. Todavia, não pode ser 

ignorada a necessidade de aplicar em conjunto ao princípio da solidariedade o da 

isonomia, que será mais bem explanado no tópico a seguir. 

 

3.4 DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

O princípio da igualdade é um importante instrumento jurídico quando se 

tratam de assuntos ligados aos aspectos sociais, como a discriminação e a 

dignidade humana. Face ao exposto, não se pode falar sobre os direitos das 

pessoas com deficiência sem atrelá-los a este princípio, pois, conforme já 

demonstrado neste estudo, a discriminação enfrentada pelas pessoas com 

deficiência em conjunto com a desigualdade social é histórica. 

A Constituição Federal de 1988, de forma direta, garante total igualdade de 

direito das pessoas portadoras de deficiência às demais, ao estabelecer no caput do 

art. 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nos 

termos já mencionados.141 
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Deste modo, é possível a igualdade distributiva social a todos? É bem 

verdade que a humanidade sempre buscou e sempre buscará a igualdade, pois é o 

que mostra a história. Tantas guerras e lutas foram travadas sob a égide da 

igualdade e liberdade de direitos. Todavia, se tantas lutas já foram firmadas, por que 

ainda é necessário falar, estudar, pleitear, doutrinar sobre a igualdade e suas 

aspirações?  

Norberto Bobbio compreendeu a igualdade como uma “aspiração perene dos 

homens vivendo em sociedade”, defendendo que se desconhece uma sociedade de 

pessoas livres e iguais em direitos, e que uma sociedade justa com total aplicação 

desses direitos é hipotética, utópica, pois a igualdade e liberdade entre os povos e 

nações nunca será alcançada, mas enquanto houver um motivo íntegro e justo pela 

igualdade, é preciso continuar a lutar.142 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

tratou no art. 3º quais seriam seus princípios gerais, e incluiu a igualdade e a não 

discriminação. No art. 5º, tratou especificamente sobre esses princípios a fim de que 

os países signatários compreendessem a necessidade de políticas públicas para a 

inclusão e desenvolvimento desse grupo de minoria.143 

O princípio da igualdade se desdobra em duas vertentes, compreendidas 

como a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal consiste na 

uniformidade perante a lei, que veda tratamento desigual aos iguais e dispensa 

tratamento jurídico igualitário a todos sem distinção. Nesta perspectiva, tanto ao 

legislador como aos aplicadores do direito, é vedado dar tratamento distinto aos que 

se encontram na mesma situação, sob pena de incorrer em arbitrariedade e 

discriminação.144 Já a igualdade material se relaciona com a ideia de Estado Social, 

na busca da igualdade de fato, real e efetiva. O tratamento diferenciado aos 

desiguais assenta-se na normativa difundida a partir de um “constitucionalismo de 

cunho nitidamente intervencionista e estatal, que favorece os direitos sociais e 

econômicos em função de pessoas e de coletividade”.145 Nesta perspectiva, 
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situações desiguais não podem ter o mesmo tratamento abstrato e impessoal, tendo 

como desdobramento da igualdade fática as políticas de ações afirmativas.   

Para Alexandre Moraes, o princípio da igualdade possui uma tríplice 

finalidade e sua aplicação não se restringe ao legislador ou aos interpretes do 

direito. Segundo ele, é aplicável também ao público e ao particular, na medida em 

que estes não podem pautar-se em condutas discriminatórias, preconceituosas ou 

racistas, sob pena de responsabilidade civil e penal nos termos da lei vigente.146 

Fabio Konder Comparato ensina que as chamadas “liberdades materiais” têm 

por objetivo a igualdade de condições sociais, que só podem ser alcançadas por 

meio de leis, aplicação de políticas e programas difundidos pelos Estado.147 Nesse 

sentido, San Tiago Dantas ensina que: 

 

Quanto mais progridem e se organizam as coletividades, maior é o 
grau de diferenciação que atinge seu sistema legislativo. A lei 
raramente colhe no mesmo comando todos os indivíduos; quase 
sempre atende a diferenças de sexo, de profissão, de atividade, de 
situação econômica, de posição jurídica, de direito anterior; 
raramente regula do mesmo modo a situação de todos os bens; 
quase sempre se distingue conforme a natureza, a utilidade, a 
raridade, a intensidade de valia que ofereceu a todos; raramente 
qualificam de um modo único as múltiplas ocorrências de um mesmo 
fato; quase sempre os distingue conforme circunstâncias em que se 
produzem, ou conforme a repercussão que têm no interesse geral. 
Todas essas situações, inspiradas no agrupamento natural e racional 
dos indivíduos e dos fatos, são essenciais ao processo legislativo e 
não ferem o princípio da igualdade. Servem, porém, para indicar a 
necessidade de uma construção teórica que permita distinguir as leis 
arbitrárias das leis conforme o direito e eleve até esta alta triagem a 
tarefa do órgão do poder judiciário.148  

 

Neste sentido, o princípio da igualdade é um mandamento constitucional que 

direciona o legislativo, os operadores do direito e o particular em geral, cujo objetivo 

é coibir qualquer meio que promova a discriminação de um grupo de pessoas.  

Dito isso, segundo os autores aqui citados, as alterações promovidas pela Lei 

n. 13.146/2015 da teoria da capacidade civil devem ser analisadas sob a ótica da 

moral e dos bons costumes, assim como deve ser averiguado se estas alterações 
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criaram situações abusivas ou arbitrárias, sem qualquer finalidade perseguida pela 

Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ademais, o 

instituto da incapacidade surgiu com a finalidade de proteção daqueles que não 

possuem aptidão de se governarem, e, na medida em que este instituto é extirpado 

do contexto jurídico ou aplicado apenas aos menores de 16 anos, ocorre 

diretamente uma afronta ao princípio da igualdade. Sob esse aspecto, corrobora 

Caio Mário: 

 

Se a capacidade dos direitos ou de gozo é geminada com a 
personalidade, de que naturalmente decorre, a capacidade de fato ou 
de exercício nem sempre coincide com a primeira, porque algumas 
pessoas, sem perderem os atributos da personalidade, não têm a 
faculdade de exercício pessoal e direto dos direitos civis. Aos que 
assim são tratados pela lei, o direito denomina incapazes.149   

 

Neste entendimento, a todo ser humano é assegurada a capacidade/ 

personalidade de direito, prevista no art. 1º do Código Civil, que é a aptidão para 

adquirir direitos e contrair deveres, só se extinguindo com a morte, mas nem todos 

possuem a capacidade de fato, que é a aptidão para a prática dos atos da vida civil. 

A necessidade da aplicação do princípio da igualdade aos direitos dos 

indivíduos com deficiência mental severa é de extrema importância, haja vista que, 

para assegurar seus direitos, não basta que sejam tratados como os deficientes 

físicos ou sensoriais, pois suas necessidades são mais amplas e específicas, 

considerando que muitos destes não possuem qualquer aptidão para compreender 

as consequências de seus atos. Ou seja, possuem a capacidade de direito que é 

intrínseca a todo ser humano, mas não possuem a capacidade de exercê-la 

sozinhos, uma vez que dependem de assistência ou representação de terceiros para 

que ocorra o exercício de fato de seus direitos.  

Sidney Madruga ensina que, para aplicar o princípio da igualdade não basta 

oferecer a todos as mesmas regras, mas permitir que todos tenham a mesma 

oportunidade de exercício de direito, ou seja, deve-se permitir que o maior número 

de pessoas tenha garantido seu desenvolvimento e a satisfação de suas 

necessidades básicas.150 
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Estes indivíduos necessitam de amparo e cuidado especial, que só é possível 

na pessoa de um curador, o que não pode ser desconsiderado para a criação de 

quaisquer leis que busquem a proteção dos direitos desse grupo de pessoas. Neste 

sentido: 

 
O igual deve ser tratado igualmente; o desigual, desigualmente” é, ao 
mesmo tempo, um desafio para essa tese e um instrumento para sua 
análise. A simetria nessa formulação sugere que o dever de 
tratamento desigual deva ser compreendido da mesma maneira que 
o dever de tratamento igual.151  

 

Nesse diapasão, ao oferecer tratamento jurídico idêntico para as pessoas 

com deficiência mental severa e para as pessoas com deficiência física, sensorial, 

motora, etc., não é adequado, uma vez que suas necessidades são divergentes, já 

que para a completa satisfação e garantia dos direitos das pessoas que não 

possuem autogoverno não pode haver limitação no poder de cuidado de seu 

curador, pois a participação desse indivíduo para os atos da vida civil será mínima 

ou nula, a depender do comprometimento da deficiência ou enfermidade.   

Face ao exposto, uma vez ignoradas estas singularidades pelo legislador ou 

pelos operadores do direito, tem-se uma diferenciação abusiva e arbitrária, que em 

nada contribuirá para a promoção igualitária de defesa dos direitos deste grupo de 

pessoas, o que incorrerá em um descumprimento dos comandos constitucionais. 

Não é possível aceitar que, na busca de proteção geral das pessoas com 

deficiência, ocorra a discriminação de quem mais precisa de proteção estatal, que 

são os que não possuem capacidade de se governar. Desconsiderar suas 

peculiaridades, assim como a abrangência do comprometimento de sua deficiência, 

é deixar de aplicar os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, que têm força de emenda à Constituição. Nas palavras de 

Rui Portanova, isso seria uma afronta ao princípio da isonomia: 

 
O princípio da igualdade ou da isonomia é um princípio dinâmico. 
Melhor seria ao denominá-lo princípio igualizador. Ou seja, não se 
trata de uma determinação constitucional estática que se acomoda 
na fórmula abstrata de que todos são iguais perante a lei. Pelo 
contrário, a razão de existir tal princípio é propiciar condições para 
que se busque realizar a igualização das condições desiguais. É que, 
havendo indiscutivelmente desigualdades, a lei abstrata e impessoal 
incida em todos igualmente, levando em conta apenas a igualdade 
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dos indivíduos e não a igualdade dos grupos, acaba por gerar mais 
desigualdades e propiciar injustiças. [...] é importante atentar-se para 
as características e peculiaridades de cada caso. Em cada auto 
processual, mais do que um número, existem pessoas humanas que 
debatem muitas vezes direitos sociais relevantíssimos como 
moradia, a alimentação, o trabalho, a saúde. Esses litigantes, para 
alcançarem os objetivos constitucionais, a efetiva participação, a 
efetividade e os escopos do processo, não podem litigar em 
desequilíbrio de forças.152 

 

O Estatuto das Pessoas com Deficiência pecou ao negligenciar as diferenças 

entres as deficiências, permitindo, com isso, a existência do desequilíbrio na 

promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência mental severa. 

Ser diferente não pode ser compreendido como um problema social, e é 

dever do Estado adequar-se para permitir a igualdade de direitos aos “diferentes”.  

Neste sentido, esse desiquilíbrio gera discriminação, e está em descompasso 

com o disposto no art. 4º e seguintes da Lei n. 13.146/2015. Segundo Robert Alexy: 

 

O enunciado de igualdade não pode exigir a igualdade de todas as 
características naturais e de todas as condições fáticas nas quais o 
indivíduo se encontre. Diferenças em relação à saúde, à inteligência 
e à beleza podem ser talvez um pouco relativizadas, mas sua 
eliminação se depara com limites naturais. [...]. A igualização de 
todos, em todos os aspectos, faria com que todos quisessem fazer 
sempre a mesma coisa. Mas se todos fazem a mesma coisa, 
somente é possível atingir um nível intelectual, cultural e econômico 
muito limitado. Portanto, o enunciado geral de igualdade dirigido ao 
legislador não pode exigir que todos sejam tratados exatamente da 
mesma forma, ou que todos devam ser iguais em todos os aspectos. 
[...] Um ponto de partida para esse meio termo é a fórmula clássica o 
igual deve ser tratado igualmente e o desigual desigualmente.153 

 

Não se pode permitir a perpetuação das desigualdades, tampouco aceitar a 

hostilização dos diferentes tipos de deficiências. A diferença faz parte do ser 

humano, que traz na sua singularidade pessoal uma contribuição para a vida em 

sociedade. 

Neste sentido, o direito à igualdade e à não discriminação previstos tanto na 

Constituição como no Estatuto das Pessoas com Deficiência é uma forma de 

equilibrar as relações desses indivíduos dentro da sociedade como um todo, 

                                                           
152 PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p.63. 
153 ALEXY. Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 5. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2015, p. 397. 



64 
 

possibilitado na medida que suas desigualdades tenham tratativas desiguais a fim 

de nivelar as relações destes com os demais. 

Face ao exposto, para que haja a garantia absoluta dos direitos das pessoas 

com deficiência mental severa, devem ser respeitadas suas diferenças e, acima de 

tudo, deve o Estado promover meios para igualar suas (dos deficientes) diferenças 

aos demais, ou seja, garantir que eles tenham resguardados todos os seus direitos 

da dignidade da pessoa humana.154 

Atribuir a incapacidade absoluta para a prática dos atos da vida civil aos 

indivíduos cuja deficiência lhes retira o autogoverno, nos termos constantes no 

Código Civil, anterior às alterações da Lei n. 13.146/2015, era uma proteção, pois, 

antes de qualquer sentença atribuindo a incapacidade absoluta ao sujeito, o 

magistrado tinha como ferramenta laudos de profissionais da saúde, munidos de 

capacidade e aptidão técnica para aferir a possibilidade de autogoverno ou não do 

sujeito. 

Ademais, o princípio da igualdade visa justamente vedar atos que promovam 

a discriminação, diferenciações arbitrárias, assim como proibir a desigualdade de 

condições em promover a garantia de seus direitos básicos para uma vida digna.   

Neste sentido, acredita-se que, a partir do momento em que são atribuídas 

aos deficientes mentais com nenhuma ou restrita faculdade de compreensão dos 

acontecimentos cotidianos de sua vida, a autonomia e independência total, o 

legislador os deixa à mercê de proteção estatal, deixando-os mais vulneráveis a 

pessoas ardilosas que possam vir a praticar atos que coloquem em temeridade a 

dignidade destes indivíduos. 

Logo, estas consequências tendem a afetar a moral, os bons costumes, assim 

como afrontam a promoção da solidariedade, da igualdade material e formal, além 

de atentarem contra a vedação de qualquer ato discriminatório contra as pessoas 

com deficiência nos termos da Convenção Internacional dos direitos das pessoas 

com deficiência. 

Compreender e aceitar que determinadas deficiências impossibilitam o sujeito 

de, sozinho, garantir e promover seus direitos é uma maneira de igualá-lo às demais 

pessoas. Não pode o Estado dificultar ou coibir o auxílio a estes sujeitos, sob pena 

de ferir os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, assim como o 
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da igualdade e não discriminação previstos na Convenção Internacional das 

Pessoas com Deficiência. 

Com a aferição de capacidade de discernimento a todos, sem distinção, a Lei 

n. 13.146/2015, além de permitir desigualdade de condições na defesa e garantia 

dos direitos básicos às pessoas com deficiência mental severa, também incorreu em 

afronta direta aos direitos garantidos às crianças e aos adolescentes, na medida em 

que são deveres básicos dos genitores o exercício da paternidade/maternidade de 

forma consciente a fim de garantir os direitos fundamentais dos menores, como a 

vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana, entre outros.  

     

3.5 DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente estabelece que é 

dever da família, da sociedade, e do Estado assegurar à criança e ao adolescente 

absoluta prioridade com relação aos direitos contidos no art. 227 da Constituição 

Federal de 1988.155 

Para José Sebastião de Oliveira, a ordem constitucional é a de que os 

genitores cumpram o integral apoio à criança e ao adolescente, tais como lhes 

garantam a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, 

dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 

a salvo de toda forma de negligência.156   

Maria Berenice Dias afirma que a missão constitucional atribuída aos pais 

está pautada nos deveres de assistir, criar e educar os filhos menores, não se 

limitando aos encargos de natureza patrimonial. Acredita que a essência existencial 

do poder familiar é a questão mais importante, pois coloca em foco a afetividade 

responsável que liga pais e filhos, propiciada pelo encontro, pelo desvelo, enfim, 

pela convivência familiar.157 

Em âmbito internacional, este princípio tem o respaldo da Convenção 

Internacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, na qual estabelece no art. 
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3.1 que todas as ações relativas aos menores devem considerar primordialmente o 

interesse maior da criança.158  

Além disso, em 1990 houve a criação da Lei nº 8.069, denominada como 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagrou o princípio do melhor 

interesse do menor em seus arts. 4º e 6º.159 

Segundo Paulo Lôbo, o princípio do melhor interesse do menor não é uma 

recomendação ética, mas uma determinação nas relações das crianças e 

adolescentes com seus pais, com sua família e com a sociedade.160 

Segundo Valéria Silva Galdino Cardin, a doutrina da proteção integral da 

criança e do adolescente caracteriza-se pelo reconhecimento da condição de 

vulnerabilidade do menor, pessoa detentora de direitos fundamentais, sendo dever 

do Estado, da família e da sociedade amparar a criança e o adolescente em seu 

desenvolvimento físico, mental, moral e intelectual.161 

A inserção do princípio do melhor interesse do menor e do planejamento 

responsável no direito de família é uma determinação normativa de que a 

parentalidade deve ser exercida de forma consciente no intuito de garantir os direitos 

fundamentais dos menores, como a vida, a saúde, a dignidade humana, entre 

outros.162 

Nesta acepção, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência não 

ignora o fato de existirem pessoas com deficiência que não estão aptas à procriação, 

pois em seu art. 23, “b”, deixa claro que a pessoa com deficiência tem o direito de 

decidir sobre a paternidade desde que, seja de “forma livre e responsável”.163 

O defendido neste estudo é que o discernimento e a capacidade de 

autogoverno da pessoa com deficiência sejam apurados, com a finalidade de se 

constatar a existência das condições psicológicas necessárias para a criação e 
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subsistência de um filho, para o fim de não colocar em risco a dignidade das partes 

envolvidas, pois filhos necessitam muito mais do que a vontade de ser pai ou mãe, 

uma vez que, para serem pais, é necessária a faculdade de governar-se em relação 

aos atos da vida civil. 

Fernanda Diehl, ao realizar pesquisas junto aos profissionais da saúde e pais 

de pessoas com Síndrome de Down, questionou o posicionamento destes quanto à 

constituição de família por esses indivíduos. Ao final de sua pesquisa, concluiu que: 

 
[...] as pessoas com trissomia do cromossomo 21 (vinte e um) 
deveriam ser percebidas de forma individualizada, reconhecendo-se 
o exercício do planejamento familiar àqueles que puderem 
satisfazer os deveres parentais e exercer a paternidade 
responsável – foi, em parte, corroborada, na medida em que as 
respondentes se manifestaram, em sua maioria, favoráveis à 
constituição de família desses indivíduos. Entretanto, afirmaram que 
esses não possuem condições de cuidar, sozinhos, de uma 
criança. Neste caso, frisa-se o conceito de planejamento familiar, 
que consiste na liberdade de escolha sobre quando e como constituir 
família.164 (Grifo nosso) 

 

Nota-se que a conclusão dessa pesquisa se coaduna com a linha de 

raciocínio deste estudo na medida em que se identifica que o planejamento familiar 

e a parentalidade responsável estão intrinsicamente relacionados com o melhor 

interesse do menor e do adolescente. Neste sentido, só é possível preservar o 

melhor interesse destes por meio de uma parentalidade responsável, que, por sua 

vez, dependerá de um adequado planejamento familiar. 

Por todo o exposto, acredita-se que a aplicação da garantia constitucional do 

melhor interesse da criança e do adolescente é a medida pela qual se busca a 

garantia dos direitos fundamentais dos menores, como a vida, a saúde, a dignidade 

humana. Dito isto, só é possível a aplicação desse instituto ao titular que 

compreende suas atribuições, direitos e deveres em relação à criação de sua prole. 

Por este ângulo, é possível constatar que a generalização das deficiências 

pode trazer consequências danosas aos indivíduos que a Lei n. 13.146/2015, 

pretendia proteger. Ademais, permitir que um deficiente mental grave tenha o arbítrio 

de escolher a quantidade de filhos que deseja ter contraria não só princípio da 

                                                           
164 DIEHL, Fernanda. Constituição de família por indivíduos com síndrome de down: 
considerações acerca do estatuto da pessoa com deficiência (Lei n. 13.146/2015). Disponível em: 
<https://intranet.univates.br/bdu/bitstream/10737/1346/1/2016FernandaDiehl.pdf>. Acesso em: 25 jan. 
2018. 
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parentalidade responsável como também o do melhor interesse do menor, garantido 

em âmbito internacional. 

Diante das alterações nos arts. 3º e 4º do Código Civil promovidas pela Lei n. 

13.146/2015, que atribuiu capacidade relativa a todas as pessoas com deficiência, 

permitindo-lhes amplos poderes nos assuntos de cunho existencial, torna-se 

necessário o debate acerca de como aferir a capacidade ao indivíduo que, na 

prática, não possui o mínimo discernimento para compreender as consequências de 

uma maternidade/paternidade, sob o argumento de garantir a sua dignidade. Dessa 

forma, e para continuar com este raciocínio, serão tratadas no tópico seguinte as 

principais alterações ocorridas na teoria da capacidade civil. 
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4 DAS ALTERAÇÕES NA TEORIA DA CAPACIDADE CIVIL A PARTIR DO 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Conforme mencionado no decorrer deste estudo, a grande polêmica em torno 

da Lei n. 13.146/2015 concentra-se nas alterações ocorridas nos arts. 3º e 4º do 

Código Civil, quando foi atribuída capacidade relativa a todas as pessoas com 

deficiência, e quando declarou, no art. 6º, que a deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa para casar-se e constituir união estável, para o exercício 

dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como decidir sobre o número de filhos que 

deseja ter etc.165 

A Constituição Federal de 1988, no art. 1º, III, assegura que a República 

Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Neste 

sentido, o Código Civil trata da personalidade e da capacidade no Livro “I”, definindo 

no art. 1º que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, o que 

significa dizer que, para assegurar a dignidade humana individual, o legislador 

atribuiu a todos a capacidade de direito166. 

Clóvis Bevilaqua ensina que capacidade é a aptidão para exercer em nome 

próprio os atos da vida civil, constituindo-se em um atributo essencial da 

personalidade, já que é o meio pelo qual ela se exercita.167 

Para Cleide Fermentão, pessoa humana e dignidade humana podem ser 

analisadas como sinônimas devido a importância que ambas têm para o direito. Para 

compreender o verdadeiro sentido de pessoa humana, é necessário fazer uma 

análise sob a ótica da dignidade antológica e da ética.168 

A autora continua seu raciocínio argumentando que a palavra “pessoa” 

apresenta dois significados. Para a linguagem comum, pessoa é o ser humano, 

devido ao fato de nascer, ou até mesmo ser concebido. Para o direito, é o ser com 

personalidade jurídica, é o sujeito com aptidão para a titularidade de direitos e 

                                                           
165 BRASIL.  Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
166 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 04 nov. 
2017. 
167 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das obrigações. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1977, p.160. 
168 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Direito à liberdade: por um paradigma de 
essencialidade que dê eficácia ao direito personalíssimo da liberdade. Curitiba: Juruá, 2009, p.170. 
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deveres na órbita das relações jurídicas.169 Logo, se ser humano é o mesmo que ser 

pessoa, pode-se afirmar que pessoa possui capacidade e personalidade.  

Cleide Fermentão constrói seu pensamento levando em consideração que é 

através da capacidade de agir que a pessoa adquire sua personalidade. Logo, 

capacidade está diretamente ligada à liberdade, visto que só por meio da 

personalidade o homem se torna responsável pelas obrigações e por meio da 

liberdade alcança o status de ser humano,170 ao passo que a pessoa humana tem 

seus direitos tutelados desde a concepção nos termos do art. 2º do Código Civil; ela 

se torna titular de direitos, e para o exercício desses direitos, faz-se necessária a 

capacidade de exercício. 

Neste contexto de dignidade versus capacidade é sabido que existem as 

exceções, que são aqueles sujeitos que têm dignidade e capacidade de direitos, 

mas não possuem aptidão para a prática de sua capacidade de fato, podendo esta 

ser parcial ou total. 

A diferença entre a capacidade de direito e de fato é que a primeira se refere 

à capacidade de ser titular de direitos, enquanto a segunda está associada à 

capacidade de exercer os direitos, isto é, a de, sozinho, atuar na órbita jurídica em 

nome próprio.171  

Para Francisco Amaral, a capacidade de fato é o exercício de agir ou de 

obrar, que está relacionada com a prática dos atos com efeitos jurídicos, ou seja, de 

adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas conscientemente.172 

O motivo fomentador para esta incapacidade de fato pode advir em 

decorrência da idade ou de alguma deficiência. Logo, o incapaz é representado por 

seu tutor ou curador, cujo intuito é o equilíbrio das relações em que estes estão 

envolvidos. Neste sentido, Caio Mario afirma:  

 

O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma 
razão moralmente elevada, que é a proteção dos que são portadores 
de uma deficiência juridicamente apreciável. Esta é a ideia 
fundamental que o inspira, e acentuá-lo é de suma importância para 
a projeção na vida civil, seja no tocante à aplicação dos princípios 
legais definidores, seja na apreciação dos efeitos ou no 
aproveitamento e na eficácia dos atos jurídicos praticados pelos 
incapazes. A lei não institui o regime da incapacidade com o 

                                                           
169 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Direito à liberdade: por um paradigma de 
essencialidade que dê eficácia ao direito personalíssimo da liberdade. Curitiba: Juruá, 2009, p.170. 
170 Ibid., p. 172. 
171 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, 2002, p.39. 
172 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 281. 
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propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas padecem, mas, 
ao contrário, com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo a 
que uma falta de discernimento, de que sejam portadores, aconselha 
tratamento especial, por cujo intermédio o ordenamento jurídico 
procura estabelecer um equilíbrio psíquico, rompido em 
consequência das condições peculiares dos mentalmente 
deficitários. 173 

 

Observa-se que o propósito deste instituto é equilibrar as relações que 

envolvem direitos de incapazes de maneira a assegurar que a incapacidade não se 

torne óbice para a proteção de sua dignidade.  

Como dito anteriormente, a Lei n. 13.146/2015, em seu art. 114, alterou de 

forma relevante esta teoria, pois limitou a incapacidade absoluta aos menores de 16 

anos, alocando todos os demais ao rol dos relativamente incapazes, nos termos dos 

arts. 3º e 4º do Código Civil.174 

Os fatos jurídicos, na definição de Savigny, são acontecimentos nos quais as 

relações de direitos nascem e se extinguem. Assim, em amplo sentido, todos os 

acontecimentos decorrentes da atividade humana ou de fatos naturais que possuem 

capacidade de influenciar a órbita do direito são considerados fatos jurídicos.175 

O presente estudo concentra-se nos atos jurídicos por conduta humana, mais 

especificamente em negócios jurídicos cuja conduta humana é capaz de gerar 

efeitos no mundo jurídico176. O art. 104 do Código Civil estabelece que o negócio 

jurídico, para ser válido, deve obedecer a alguns requisitos, tais como: agente 

capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e ainda, forma prescrita 

ou não defesa em lei.177 

No tocante às relações familiares, a exclusão dos indivíduos, cuja deficiência 

resulte na incompreensão dos fatos em sua volta do rol dos absolutamente 

incapazes, acarretou a desproteção destes sujeitos em relação a terceiros que 

pretendam prejudicá-los.178 

                                                           
173 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2014, p. 230 
174 BRASIL.  Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
175 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 32.ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 2002, p.156. 
176 Ibid., p.169 
177 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
178 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da pessoa com deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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Ademais, tal alteração ignora os requisitos básicos do negócio jurídico, ou 

seja, a capacidade das partes. Como exemplo, pode ser citada a alteração do art. 

1.548, do Código Civil, que decretava a nulidade do casamento contraído pelo 

enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil.  

A possibilidade de nulidade do casamento levava em conta não só os 

requisitos de validade dos negócios jurídicos (capacidade do agente), mas também 

consistia em uma forma de proteção do deficiente incapaz contra pessoas 

desprovidas munidas de más intenções, que se utilizavam do matrimônio para 

dilapidar o patrimônio da pessoa com deficiência.179   

Após a Lei n. 13.146/2015, a pessoa com deficiência, independentemente da 

capacidade de governar-se, pode, livremente, contrair matrimônio em qualquer 

regime de bens que lhe aprouver.180 

Vale lembrar que a Lei n. 13.146/2015 alterou substancialmente o instituto da 

curatela, limitando a atuação do curador aos atos de natureza patrimonial ou 

negocial, excluindo a participação do curador para os atos de natureza existencial, 

como casamento, regime de bens, planejamento familiar, direito à manutenção da 

fertilidade, entre outros.181 

Tanto a excepcionalidade como a limitação dos poderes da curatela, nos 

termos do art. 84, §3182 e art. 85183 da Lei n. 13.146/2015, são questionados pela 

                                                           
179 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da pessoa com deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
180 Art. 6º - 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. 
181 BRASIL.  Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017.     
182 Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 
em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º  Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. 
§ 2º  É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. 
§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, 
apresentando o balanço do respectivo ano. 
183 Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial. 
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doutrina quando se refere ao deficiente mental com nenhuma capacidade de 

discernimento.184 Isso porque o art. 12, § 1º185 da Lei n. 13.146/2015 determina que, 

nos casos de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada 

a participação do indivíduo no maior grau possível, para a obtenção de seu 

consentimento prévio, livre e esclarecido, que é indispensável para a realização de 

tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.186 O questionamento 

funda-se na seguinte situação: se a curatela só é autorizada para pessoas que não 

podem exprimir sua vontade, como poderia a pessoa com deficiência manifestar seu 

consentimento nessas ocasiões? Ou ainda, é possível a interpretação de que a lei 

autoriza a curatela em outras hipóteses que não as expressamente elencadas nos 

incisos do art. 1.757 do Código Civil?187 

Portanto, deve-se analisar com profundidade cada instituto, com o fulcro de 

responder tal posicionamento, conforme será feito a seguir. 

 

4.1 DA CURATELA  

  

O instituto da curatela sofreu significativos impactos com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.156/2015, deixando de ser atribuído aos incapazes para ser aplicada 

aos relativamente incapazes. Sua utilização tornou-se de forma excepcional e 

restrita aos aspectos patrimoniais e negociais. Ademais, esta nova lei modificou 

ainda o rol dos legitimados para propositura da ação de interdição, pois acrescentou 

a possibilidade da autointerdição, conforme será mais bem explicado a seguir. 

                                                                                                                                                                                     

§ 1o  A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 
§ 2o  A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações 
de sua definição, preservados os interesses do curatelado. 
§ 3o  No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar 
preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. 
184 SOARES, Thiago Rosa. A capacidade de fato das pessoas com deficiência. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-
conle/tema5/2016_1186_capacidade-de-fato-das-pessoas-com-deficiencia_thiago-rosa-soares>. 
Acesso em: 23 nov. 2017. 
185 Art. 12.  O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável 
para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. 
§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua 
participação, no maior grau possível, para a obtenção de consentimento. 
§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela 
deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para 
sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de 
pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. 
186 BRASIL.  Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 03 dez. 2017.     
187 SOARES, op. cit. 
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A curatela é um instituto que visa à proteção e à assistência da pessoa que 

não detém capacidade de zelar por seus interesses próprios. Segundo Maria 

Berenice Dias, a curatela é o instituto protetivo dos maiores de idade, mas 

incapazes, isto é, sem condições de zelar por seus direitos e interesses, de reger 

sua vida e administrar seu patrimônio.188 

No ensinamento de Carlos Roberto, a curatela apresenta cinco características 

relevantes: a) os seus fins não assistenciais; b) o caráter eminentemente publicista; 

c) caráter supletivo da capacidade; d) a temporalidade, perdurando somente 

enquanto a causa da incapacidade se mantiver (cessada a causa, levanta-se a 

interdição); e e) sua decretação requer certeza absoluta da incapacidade.189 

Neste sentido, a curatela visa à proteção do curatelado, e só é concedida por 

meio de decisão judicial após avaliação da incapacidade. Deve ainda a sentença de 

interdição ser registrada no livro “E” no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais da Comarca da sentença prolatada, conforme determina art. 93 da Lei n. 

6.015/73, e art. 9º, III, do CC, para que se seja dada publicidade e assim surtam 

seus efeitos erga omnes.190 

A curatela, portanto, não é um procedimento rápido, pois precisa 

necessariamente passar pelo crivo do judiciário. E nos termos constantes do art. 84, 

§3º da Lei n. 13.146/2015, tornou-se ainda mais difícil e restrita sua aplicação, pois o 

legislador deixou claro que seu uso será tão somente para casos excepcionais, e 

deverá constar na setença que a prolatar seus limites, todavia, só é permitido sua 

utilização para fins patrimoniais.191 

Antes de proferir qualquer sentença de curatela, deverá o magistrado 

determinar que a pessoa a ser interditada passe por uma avaliação biopsicossocial, 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que deverá levar em 

consideração os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores 

socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de suas 

                                                           
188 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015, p. 621. 
189 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de familia. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 608. 
190 CASSETTARI, Christiano. Os desafios impostos pelo estatuto da pessoa com deficiência em razão 
das modificações nas teorias das incapacidades e seus reflexos na atividade de registradores e 
notários. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 80, jan.-jun. 2016, p. 266. 
191 BRASIL, Lei n. 13.146 de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm> Acesso em 25 jan. 2018. 
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atividades cotidianas assim como a restrição de participação da vida em sociedade 

nos termos do art. 2º, 1º§ da Lei n. 13.146/2015.192 

A Lei n. 13.146/2015 inseriu no Código Civil o artigo 1.775-A, que prevê a 

possibilidade da nomeação da curatela compartilhada à pessoa com deficiência, 

assim como a participação desta pessoa em seu processo de curatela. Neste 

sentido, indaga-se quanto à possibilidade do seu efetivo consentimento no que 

tange seu curador, nos termos do art. 12, 1º§ da Lei n. 13.146/2015.193 

Para Joyceane Bezerra de Menezes, a possibilidade da legitimidade ativa da 

própria pessoa proceder ao pedido de curatela é uma medida apropriada, uma vez 

que o sujeito em eminente estado de supressão de sua capacidade de 

discernimento, como no caso da doença de Alzheimer, pode em nome próprio 

requerer não só a sua curatela como também já indicar seu curador. Segundo a 

autora, essa possibilidade já ocorre em outros países como, por exemplo, a 

Argentina.194 

Todavia, devido ao “atropelamento jurídico” causado pela Lei n. 13.146/2015, 

o art. 1.768, IV, do Código Civil, teve vida breve com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil – Lei n. 13.105/2016.195 

Em relação à possibilidade da curatela compartilhada, foi acertada a posição 

do legislador, haja vista a necessidade de uma maior reflexão sobre as decisões a 
                                                           
192 BRASIL, Lei n. 13.146 de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 25 jan. 2018. 
193 SOARES, Thiago Rosa. A capacidade de fato das pessoas com deficiência. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-
conle/tema5/2016_1186_capacidade-de-fato-das-pessoas-com-deficiencia_thiago-rosa-soares>. 
Acesso em: 23 nov. 2017, p.15. 
194 ARTICULO 60.- Directivas médicas anticipadas. La persona plenamente capaz puede anticipar 
directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede 
también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos 
médicos y para ejercer su curatela. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se 
tienen por no escritas. Esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo 
momento. 
ARTICULO 139.- Personas que pueden ser curadores. La persona capaz puede designar, mediante 
una directiva anticipada, a quien ha de ejercer su curatela. Los padres pueden nombrar curadores y 
apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida, en los casos y con las formas en que 
pueden designarles tutores. Cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente. A 
falta de estas previsiones el juez puede nombrar al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a 
los hijos, padres o hermanos de la persona a proteger según quien tenga mayor aptitud. Se debe 
tener en cuenta la idoneidad moral y económica. (ARGENTINA. Codigo Civil y Comercial de la 
Nacion. Disponível em: <http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/Ley%2026994.pdf>. Acesso em: 26 
jan. 2018). 
195 MENEZES, Joyceane Bezerra de. O risco do retrocesso: Uma análise sobre a proposta da 
harmonização dos dispositivos do Código Civil, do CPC, do EPD e da CDPD a partir da alteração da 
Lei 13.146/2015. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.16(jul/ago). Belo Horizonte: IBDFAM, 
2016, p.159. 
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serem tomadas, entretanto, em relação à participação da pessoa com deficiência em 

seu processo de curatela, se possível que ocorra seu consentimento, não parece ter 

aplicabilidade prática, pois se o sujeito tem capacidade para participar do processo e 

para consentir a curatela, não faz sentido a aplicação da mesma, já que para essas 

situações a Lei n. 13.146/2015 trouxe o instituto da tomada de decisão apoiada.196
 

Outro exemplo a ser citado é o dos casos de deficiência em razão de 

Alzheimer, que se caracterizam por um progressivo e irreversível declínio em certas 

funções intelectuais como memória, orientação no tempo e no espaço, incapacidade 

de realizar cálculos simples, distúrbios da linguagem, da comunicação e da 

capacidade de realizar as tarefas cotidianas.197 

Neste sentido, como um indivíduo com Alzheimer avançado pode ser 

considerado relativamente incapaz e praticar atos com a assistência de seu 

curador? Tratam-se de incoerências cometidas pelo legislador na elaboração da Lei 

n. 13.146/2015, já que, para praticar atos com assistência, o sujeito deve ter a 

mínima compreensão das consequências de seus atos. 

Ademais, para os casos em que o sujeito não possui qualquer capacidade de 

discernimento, o tratamento jurídico adequado é o da representação e não o da 

assistência.  

Cristina Stringari Pasqual acredita que esses equívocos só ocorreram devido 

à incompreensão do legislador a respeito da categoria dos incapazes. Oferecer o 

mesmo tratamento jurídico aos deficientes físicos e mentais é uma afronta direta ao 

tratamento igualitário, uma vez que a realidade fática evidencia que suas 

necessidades são divergentes.198 

Christiano Cassetari ensina que a pessoa que não tem condição alguma de 

exprimir sua vontade jamais poderia ser considerada como relativamente incapaz, 

dada sua impossibilidade para praticar atos da vida civil sob assistência. Diante 

disso, essas pessoas devem ser consideradas como absolutamente incapazes, para 

                                                           
196 SOUSA, Lourival de Jesus Serejo. O estatuto da pessoa com deficiência e sua repercussão no 
direito de família. Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v. 15 (mai/jun). Belo Horizonte: IBDFAM, 
2016, p.86. 
197 ALZHEIMER MED. O que é doença de Alzheimer (DA)? Disponível em: 
<http://www.alzheimermed.com.br/perguntas-e-respostas/o-que-e-doenca-de-alzheimer-da>. Acesso 
em: 28 nov. 2017. 
198 PASQUAL, Cristina Stringari; PASQUAL, Marco Antonio. O Estatuto da Pessoa com deficiência 
como instrumento de tutela da vulnerabilidade e o novo regramento da incapacidade civil. Revista do 
direito imobiliário. v. 80, ano 39. p. 259-272. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan-jun/2016, p. 285. 
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que possam ser representadas, sendo este o instituto correto a ser aplicado nesses 

casos.199 

Referido autor enfatiza que em nenhum momento a Convenção Internacional 

das Pessoas com Deficiência pretendeu abolir as proteções jurídicas oferecidas 

pelos Estados às pessoas que não possuem discernimento, seja por deficiência ou 

por qualquer outra causa. Muito pelo contrário, o que se pretendeu na dita 

convenção foi a promoção e a garantia de que estas pessoas não sofram 

discriminações, assim como tenham as ferramentas e ajudas necessárias na 

garantia de seus direitos.200 

Proferindo duras críticas a Lei nº 13.146/2015, Christiano Cassetari, 

fundamentado em sua vasta experiência notarial e registral, assegura que: 

 

Diariamente os tabeliões de notas, em todo o País, são solicitados 
para lavrarem procurações públicas que permitem pessoas 
movimentarem contas bancárias, receber benefícios previdênciarios, 
gerenciarem patrimônio(imóveis e empresas), de pessoas com 
deficiência mental e intelectual. Ressalta-se que a maioria de tais 
solicitações não é feita pelo próprio deficiente, mas sim pela pessoa 
que deseja receber a qualidade de mandatário, o que se coloca em 
dúvida se o deficiente, de fato concorda com o ato a ser praticado. 
Se o legislador imaginasse o que ocorre no dia a dia de um 
tabelionato de notas em todo o País, ficaria preocupado com a nova 
legislação, e com as consequências nefastas que a mesma pode 
produzir ao deficiente, seus familiares e seu patrimônio.201 

 

Christiano Cassetari refere-se ao disposto no art. 83 da Lei n. 13.146/2015, 

endereçada aos notários e registradores, que determina que estes servidores 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.” Referido comando determina ainda que o 

descumprimento desta ordem constitui discriminação em razão de deficiência. 

Sendo assim, os profissionais da área ficam receosos de suscitar dúvidas às 

Corregedorias-Gerais de Justiça dos Tribunais de Justiça de seus Estados.202 

                                                           
199 CASSETTARI, Christiano. Os desafios impostos pelo estatuto da pessoa com deficiência em razão 
das modificações nas teorias das incapacidades e seus reflexos na atividade de registradores e 
notários. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 80, jan.-jun. 2016, p. 269. 
200 Ibid., p. 270. 
201 Ibid., p. 264. 
202 CASSETTARI, Christiano. Os desafios impostos pelo estatuto da pessoa com deficiência em razão 
das modificações nas teorias das incapacidades e seus reflexos na atividade de registradores e 
notários. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 80, jan.-jun. 2016, p. 264. 
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Nesta perspectiva, conclui-se que de forma coercitiva, a Lei n. 13.146/2015 

confere aos notários e registradores a delegação de atribuir capacidade a qualquer 

pessoa com deficiência, fato este descabido, tendo em vista que não possuem 

capacidade técnica para realizar tal ato. 

Outro ponto bastante questionado quanto a Lei n. 13.146/2015 por 

doutrinadores, como Heloisa Helena Barboza, Vitor Almeida203, José Fernando 

Simão204, funda-se  na alteração do  art. 1.550 do Código Civil205, que acresceu o 

parágrafo 2º, fazendo menção de que a pessoa com deficiência mental ou intelectual 

em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente 

ou por meio de seu responsável ou curador.  

Defendem esses autores supramencionados que o casamento é um ato de 

autonomia existencial e a possibilidade do curador manifestar a vontade de contrair 

núpcias no lugar da pessoa com deficiência mental ou intelectual, consentindo por 

ela tal ato é contrária à natureza e aos requisitos legais do casamento, que só 

admite outra pessoa requerer habilitação em nome alheio, por representação 

pública. Ademais, esta disposição é contrária à determinação da própria Lei n. 

13.146/2015, que restringe a prática dos atos do curador aos de cunho 

patrimonial.206 

Todas essas inconsistências demonstram o despreparo do legislador na 

elaboração da Lei nº 13.146/2015. Percebe-se que não compreenderam o sentido 

da curatela, tampouco o conceito de capacidade civil.  

                                                           
203 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Cuidado e o direito de ser: respeito e compromisso 
– o direito de constituir família da pessoa com deficiência intelectual: requisitos e limites. Rio de 
Janeiro: Editora GZ, 2018, p.241 
204 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da pessoa com deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
205 Art. 1.550. É anulável o casamento:  
I - de quem não completou a idade mínima para casar; 
II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; 
III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 
IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 
V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do 
mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 
VI - por incompetência da autoridade celebrante. 
§ 1o. Equipara-se à revogação a invalidade do mandato judicialmente decretada. 
§ 2o  A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, 
expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador.    
206 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Cuidado e o direito de ser: respeito e compromisso 
– o direito de constituir família da pessoa com deficiência intelectual: requisitos e limites. Rio de 
Janeiro: Editora GZ, 2018, p.241. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1556
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Maici Barbosa dos Santos Colombo defende que a realidade normativa deve 

conectar-se às contigências sociais. Face ao exposto, ao analisar a limitação ou a 

extenção da curatela, esta deve reger-se sob a ótica protetiva dignidade da pessoa 

humana que norteia o ordenamento pátrio nos termos do art. 1º, III da Constituição 

Federal.207 

Por todo exposto, evidencia-se um retrocesso legislativo ao considerar que 

não existem diferenças entre os inúmeros tipos de deficiências que acometem o ser 

humano. Somado a isso, a limitação do poder de cuidado do curador a somente atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, limita a proteção dos 

interesses daqueles indivíduos com total impossibilidade de manifestação de 

vontade ou consciência. Verifica-se que com essa limitação, tem-se uma afronta 

direta à personalidade e à dignidade do indivíduo.  

Pode ser apurado que na tentativa de inclusão desse grupo de pessoas, a Lei 

nº 13.146/2015 acarretou em uma exclusão de proteção, já que é uma utopia 

acreditar que todos possuem a mesma aptidão para a prática dos atos da vida civil.  

Todavia, para as pessoas com deficiência motora, física, auditiva, visual, etc., 

ou ainda para aquelas que possuem parcial capacidade de compreensão e 

consequência de suas ações, a Lei nº 13.146/2015 trouxe uma excelente ferramenta 

jurídica denominada “tomada de decisão apoiada”, que será melhor explanada no 

tópico seguinte.  

 

4.2 DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA 

 

Conforme dito em tópicos anteriores, uma série de consequências 

preocupantes ocorreu com as mudanças relativas à teoria da capacidade civil, que 

vão desde a atribuição de capacidade relativa ou total a todos, com a exclusão da 

incapacidade absoluta, assim como a limitação do poder do curador para atos de 

natureza patrimonial. 

Entretanto, houve algumas ferramentas inseridas no ordenamento pelo 

legislador, que podem ser úteis na prática, como é o caso do instituto da tomada de 

                                                           
207 COLOMBO, Maici Barboza dos Santos. O código civil e o estatuto da pessoa com deficiência. 
Rio de Janeiro: Processo, 2017, p.260. 
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decisão apoiada, uma inovação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, com 

previsão no art. 116, que acrescentou o artigo 1.783-A208 no Código Civil de 2002. 

Para Flávio Tartuce209, o modelo desse instituto no Brasil é bem próximo do 

utilizado no direito italiano, entretanto, precisa ser aperfeiçoado. Na Itália, o 

amministrazione de sostegno, introduzido pela lei italiana nº 6, de 9 de janeiro de 

2004, tem por finalidade “proteger, com a menor limitação possível da capacidade 

de agir, pessoas que são total ou parcialmente independentes da execução das 

funções do cotidiano, por meio de apoio temporário ou permanente”.210  

Outro ponto que merece destaque a esse respeito, consiste no fato de que 

não foi atribuída capacidade a todas as pessoas com deficiência, como ocorreu no 

Brasil. O art. 414 do Código Civil Italiano admite a incapacidade relativa ou absoluta 

                                                           
208 Art. 1.783-A.  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.            
§ 1o  Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores 
dev§ 2o  O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com 
indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo.            
em apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos 
apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos 
interesses da pessoa que devem apoiar.      
§ 3o  Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por 
equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as 
pessoas que lhe prestarão apoio.   
§ 4o  A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, 
desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado.            
§ 5o  Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os 
apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação 
ao apoiado.          
§ 6o  Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência 
de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, 
decidir sobre a questão.   
§ 7o  Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações 
assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público 
ou ao juiz.  
 § 8o  Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e 
se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio.       
§ 9o  A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de 
tomada de decisão apoiada. 
§ 10.  O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de 
decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria.           
§ 11.  Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à 
prestação de contas na curatela.            
209 TARTUCE, Flávio. Projeto de Lei do Senado Federal n. 757/2015: o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, o Código Civil e o Código de Processo Civil – Parecer. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4374546&disposition=inline>. Acesso em: 03 
dez. 2017, p.120. 
210 ITALIA. Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Disponível em: 
<http://www.camera.it/parlam/leggi/04006l.htm>. Acesso em: 26 jan. 2018. 
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às pessoas com doença mental habitual, ou qualquer outra enfermidade que os 

torne incapazes de prover seus próprios interesses.211 

Nelson Rosenvald212 certifica que a tomada de decisão apoiada foi uma 

importante inovação no ordenamento jurídico brasileiro, inspirada tanto pelo sistema 

jurídico italiano, como pelo sistema jurídico argentino que possui previsão 

semelhante no art. 43 do Código Civil.213 

O instituto da tomada de decisão é um instrumento processual que visa 

auxiliar e apoiar a pessoa com deficiência, permitindo que esta tenha a garantia do 

exercício dos atos da vida civil de que necessita. Trata-se de um processo 

autônomo, com rito próprio, no qual a própria pessoa com deficiência indica os 

apoiadores de sua confiança a serem nomeados pelo juiz, que antes de proferir a 

sentença, é assistido por uma equipe multidisciplinar, e pelo Ministério Público.214 

Salienta-se que a tomada de decisão apoiada não substitui a curatela já 

transitada e julgada. Este é o entendimento de Christiano Cassettari, tendo em vista 

o disposto no arts. 5º, XXXVI, da CF e as determinações do art. 6º da Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), os quais preveem 

expressamente que a lei nova não pode prejudicar a coisa julgada.215 

Joyceane Menezes acredita que a tomada de decisão apoiada é sem dúvida 

uma boa ferramenta para aqueles indivíduos que detêm razoável condição para 

                                                           
211 ITALIA. Il Codice Civile Italiano. Disponível em: 
<http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib1.htm>. Acesso em: 26 jan. 2018. 
212 ROSENVALD, Nelson. A tomada de decisão apoiada. Disponível em: 
<https://www.nelsonrosenvald.info/single-post/2015/07/16/A-Tomada-de-Decis%C3%A3o-Apoiada>. 
Acesso em: 26 jan. 2018. 
213 Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad  
ARTICULO 43.- Concepto. Función. Designación. Se entiende por apoyo cualquier medida de 
carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para 
dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. 
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la 
comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. 
El interesado puede proponer al juez la designación de una o más personas de su confianza para que 
le presten apoyo. El juez debe evaluar los alcances de la designación y procurar la protección de la 
persona respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe 
establecer la condición y la calidad de las medidas de apoyo y, de ser necesario, ser inscripta en el 
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. (ARGENTINA. Codigo Civil y Comercial de 
la Nacion. Disponível em: <http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/Ley%2026994.pdf>. Acesso em: 
26 jan. 2018). 
214 MENEZES, Joyceane Bezerra de Menezes. O risco do retrocesso: uma análise sobre a proposta 
de harmonização dos dispositivos do código civil, do CPC, do EPD e da CDPD a partir da alteração 
da lei n. 13.146, de julho de 2015. Revista IBDFAM: Famílias e sucessões, Belo Horizonte, v. 16, 
jul./ago. 2016, p.157. 
215 CASSETTARI, Christiano. Os desafios impostos pelo estatuto da pessoa com deficiência em razão 
das modificações nas teorias das incapacidades e seus reflexos na atividade de registradores e 
notários. Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, v. 80, jan.-jun. 2016, p.266. 
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administração de sua vida civil. Ademais, considera plenamente possível a 

existência concomitante da tomada de decisão apoiada e da curatela, desde que 

versem sobre áreas distintas.216  

Nesta perspectiva, a autora compreende que a tomada de decisão apoiada 

não tem o cunho de substituir a curatela, mas de ser outra ferramenta à disposição 

das pessoas com deficiência na defesa de seus direitos. Entretanto, outra dúvida 

que surge é quanto os resultados práticos deste instituto. 

Isso porque, na prática e no cotidiano dos Tabelionatos, não é costumeiro 

pedir a certidão negativa do Livro “E” do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas 

Naturais da Comarca onde o vendedor reside, em virtude da inexistência de regra 

legal que os obrigue a realizar tal procedimento.217 

Em uma situação hipotética, um pródigo que passou por um processo de 

interdição com sentença devidamente registrada no referido livro, tecnicamente, não 

pode praticar atos de venda do seu patrimônio, mas em uma Comarca com 

população volumosa, é muito provável que o tabelião não tenha conhecimento da 

provavél existência dessa interdição, já que não é de praxe se exigir qualquer 

documentação que comprove a capacidade do vendedor. Além disso, levando em 

consideração que o pródigo não apresenta sinais da sua incapacidade, a 

probabilidade de que o tabelião fará a venda sem que seu curador e sem que tenha 

conhecimento da situação é alta. 

Nota-se que mesmo tendo regramento do registro da sentença da interdição 

para dar publicidade, podem existir casos em que o interditado realizará a 

dilapidação de seu patrimônio sem que seu curador tenha conhecimento, cabendo 

somente a esse, após tomar conhecimento do ato, demandar judicialmente por 

árduos anos tentando desfazer o negócio jurídico outrora realizado. 

Agora, como imaginar que isso não acontecerá com a tomada de decisão 

apoida? Parece que seria completamente possível, haja vista não ter o legislador se 

atentado a essa situação ao redigir as normas do Estatuto das Pessoas com 

Deficiência, ou seja, não tomou o cuidado de deixar expresso qualquer menção de 

registro no livro “E” do 1º Registro Civil das Pessoas Naturais, ou mesmo uma 

                                                           
216 MENEZES, Joyceane Bezerra de. O risco do retrocesso: uma análise sobre a proposta de 
harmonização dos dispositivos do código civil, do CPC, do EPD e da CDPD a partir da alteração da 
lei n. 13.146, de julho de 2015. Revista IBDFAM: Famílias e sucessões, Belo Horizonte, v. 16, 
jul./ago. 2016, p.159. 
217 CASSETTARI, op. cit., p.266. 
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averbação no registro de nascimento ou casamento dos indivíduos, que são as 

formas possíveis para dar publicidade à sentença que decreta a tomada de decisão 

apoiada. 

É nessa perspectiva que, conforme já mencionado, a senadora Lídice da 

Mata, proferiu relatório favorável à aprovação do projeto de Lei 757/2015, desde que 

fossem realizadas algumas alterações. Dentre elas, a senadora apontou que a 

sentença da tomada de decisão apoiada deveria ser averbada no livro “E” do 

Registro Civil das Pessoas Naturais, como é feita hoje com a curatela, sob pena de 

serem considerados inválidos os atos praticados sem a presença do apoiador, que 

estiverem abrangidos no termo.218 

De outra banda, este não é o mesmo posicionamento de Flávio Tartuce, que 

em seu parecer técnico sobre o projeto de mudança da lei, afirmou que exigir o 

registro da sentença da tomada de decisão apoiada é algo dispendioso e 

desnecessário.219  

Com base nas informações acima coletadas, acredita-se que a tomada de 

decisão apoiada é uma ferramenta promissora na assistência dos direitos das 

pessoas com deficiência, mas que ainda merece ser debatido para não se tornar um 

mecanismo frívolo na órbita jurídica nacional. 

Por fim, pode-se afirmar que a tomada da decisão apoiada pode contribuir 

para a tutela dos direitos das pessoas com deficiência, no intuito de contrair núpcias, 

já que os efeitos da curatela não abrangem atos de natureza existencial. Ademais, 

acredita-se que não são todas as pessoas que possuem capacidade de 

compreensão das consequências e atribuições de um casamento, razão pela qual 

será feita a análise dessa possibilidade no tópico a seguir.  

 

4.3 DA CAPACIDADE CIVIL PARA O CASAMENTO E PARA A UNIÃO ESTÁVEL   

 

                                                           
218 BRASIL. Projeto de Lei do Senado n° 757, de 2015. Disponível em: 
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124251>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
219 TARTUCE, Flávio. Projeto de Lei do Senado Federal n. 757/2015: O Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, o Código Civil e o Código de Processo Civil. Parecer. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4374546&disposition=inline>. Acesso em: 03 
dez. 2017. 
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O casamento é uma instituição milenar que engloba valores sociais, 

religiosos, biológicos, morais e jurídicos. Por séculos, o casamento se manteve 

ligado às instituições religiosas.220  

Clóvis Bevilaqua descreve que o rompimento entre casamento e a Igreja no 

Brasil só foi possível após a transformação do sistema de governo com a 

proclamação da República, o que culminou com a promulgação do Decreto Lei nº 

181 em 24 de janeiro de 1890, que regulamentou o casamento civil de acordo com 

os princípios estabelecidos na constituição republicana. A partir deste momento, 

passou-se admitir como válido não só o casamento instituído pela igreja, mas 

também o casamento legalmente realizado.221  

Orlando Gomes entende o casamento como uma concepção contratual 

advinda do direito canônico, no qual se preconiza o consentimento dos nubentes, 

relegando a plano secundário para sua formação à intervenção do sacerdote, tendo 

por essência a contratualidade.  

Ainda, segundo Orlando Gomes, a Escola do Direito Natural acolheu essa 

concepção e definiu o casamento como um contrato civil, despido de vestes 

religiosas. Sob sua influência, as legislações passaram, a partir do Código de 

Napoleão, a discipliná-lo como um negócio jurídico contratual.222 

Clóvis Bevilaqua ensina que o casamento é um ato solene, e, portanto, para 

ter validade, necessita do cumprimento integral dos requisitos legais, tais como 

publicidade ampla e perfeita, que seja realizado perante autoridade pública 

competente, assistido por testemunhas legais, e sempre que possível deve ocorrer 

com coram populo, sendo imprescindível a vontade livre e inequívoca dos 

contraentes.223 

Se, no ato da solenidade, um dos nubentes se declarar contrário à sua 

realização, ou com duvidosa vontade, deve a autoridade pública competente pela 

celebração do ato, imediatamente suspender a cerimônia, não se admitindo a 

retratação no mesmo dia, porque segundo o autor, traria uma aparência de que não 

teria ocorrido com a necessária espontaneidade e liberdade de vontade.224 Neste 
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sentido, observa-se que a liberdade de vontade é requisito essencial para a 

concretude do casamento. 

No Brasil, o Código Civil de 1916 só reconhecia como legítima a família 

constituída pelo casamento. Esse conceito só foi alterado com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que acolheu amplas formas de constituição familiar.225 

Segundo José Sebastião de Oliveira, a Constituição Federal de 1988 não 

mudou o modelo familiar, mas apenas reconheceu a evolução das espécies de 

famílias existentes. O texto constitucional de 1988 contemplou a evolução fática do 

direito de família, que estava estampado na doutrina e na jurisprudência. Foi então 

que se anuíram em âmbito constitucional as múltiplas espécies de famílias, 

reconhecendo o vínculo marital não só no casamento civil e religioso, como também 

nas uniões estáveis, incentivando a sua conversão em casamento civil.226  

A mutação do direito de família é constante, razão pela qual, após 

Constituição de 1988, vislumbraram-se inúmeras alterações. Todavia, como este 

estudo não possui o objetivo de abordar sobre a evolução histórica do casamento, 

serão tratadas tão somente as questões que têm relevância com o tema proposto, 

qual seja, a capacidade de discernimento da pessoa com deficiência para a escolha 

do regime de bens e a capacidade de compreensão desses indivíduos das 

consequências de sua escolha.  

Importante frisar que, em decisões inovadoras, o Supremo Tribunal Federal 

(STF), nos acórdãos prolatados no julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, 

reconheceu a inconstitucionalidade da distinção de tratamento legal às uniões 

estáveis constituídas por pessoas de mesmo sexo, o que culminou na criação da 

Resolução n. 175/ 2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ficando expressa a 

vedação de qualquer óbice para a habilitação do casamento civil ou de conversão de 

união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.227 

Neste sentido, nada impede que pessoas com deficiência possam se unir com 

indivíduos do mesmo sexo, no intuito de constituir família. Atualmente, o conceito de 

casamento, nas palavras de Conradi Paulino Rosa, é a união legal de duas pessoas, 
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com diversidade ou igualdade de sexos, com intuito de constituir família, vivendo em 

plena comunhão de vida e em igualdade de direitos e deveres.228 

Para Dimas Messias de Carvalho, o casamento é como um contrato especial 

existente no direito de família vinculado às normas de ordem pública, cuja finalidade 

é a de promover a união entre pessoas que se encontram em plena comunhão de 

vida, com escopo de regular suas relações sexuais, cuidar de sua prole comum que 

eventualmente exista, e que se prestam mútua assistência material e espiritual.229 

O casamento é um ato solene e formal e deve seguir uma série de 

formalidades exigidas por lei, sob pena de nulidade ou anulabilidade. Mesmo 

passando por profundas mudanças, Orlando Gomes lembra que para boa parte da 

doutrina, como para Clóvis Bevilaqua, o casamento é uma espécie de contrato. 

Deve-se, portanto aplicar a ele as regras comuns a todos os contratos, nos termos 

do artigo 104 do Código Civil, que prevê os requisitos de validade genéricos dos 

negócios jurídicos em geral.230 

Ao contrário do casamento, a união estável tem como essência a 

informalidade, a não submissão das regras formais impostas pelo Estado, nos 

termos do artigo 226, § 3º da Constituição Federal, e no art. 1.723 do Código Civil, 

os quais definem como requisito desta entidade familiar a convivência pública, 

contínua e duradoura, como o objetivo de constituição de família.231 

O artigo 1.725 do Código Civil deixa expresso que, na união estável, a regra é 

a aplicação do regime da comunhão parcial de bens, ou seja, é comum ao casal os 

bens adquiridos com mútuo esforço durante a união.232 Assim como no casamento, 

na união estável as partes podem em comum acordo pactuar o regime de bens que 

lhe aprouver, desde que o estabeleçam, por meio de um pacto antenupcial, no caso 

do casamento, ou por uma declaração feita pelas partes na união estável.233 

Ambos os institutos trazem consequências na órbita jurídica, e sob a 

perspectiva de insolvência financeira da pessoa com deficiência mental com alto 

grau de comprometimento, talvez o regime de bens menos danoso seja o regime da 
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comunhão parcial de bens. Isto porque, a pessoa com deficiência terá assegurado 

todo o patrimônio recebido a título de doação e os adquiridos anterior ao casamento.  

A problemática deste estudo concentra-se na capacidade do agente, 

recentemente alterada pela Lei n. 13.146/2015, haja vista ter reconhecido em seu 

artigo 6º, I, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para 

casar-se e constituir união estável.234 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

trouxe no seu art. 23 o tópico denominado “Respeito pelo lar e pela família”, o qual 

determinou que os Estados membros ratificassem a adoção de medidas efetivas e 

apropriadas para eliminar a discriminação contra as pessoas com deficiência em 

todos os aspectos relativos a casamento, família, parentalidade e relacionamentos, 

de modo a assegurar o direito ao casamento à pessoa com deficiência em idade de 

contrair matrimônio, de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno 

consentimento dos pretendentes.235 

Ao analisar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, como o texto positivado pela Lei n. 13.146/2015, nota-se que, ao 

contrário da primeira, o legislador brasileiro não se atentou ao livre e pleno 

consentimento dos pretendentes, conforme determina a Convenção.236 

Para Christiano Cassettari, em vez de adaptar o Código Civil aos comandos 

da Convenção, a Lei n. 13.146/2015 eliminou garantias que beneficiavam as 

pessoas com deficiência e que precisavam de assistência, uma vez que a atribuição 

de capacidade para os atos da vida civil a todos foi um equívoco que não pode ser 

admitido.237 

Neste sentido, para ter o livre e pleno consentimento dos nubentes, é 

necessário que estes tenham capacidade para, de forma livre e consciente, exprimir 

sua vontade. E a capacidade está diretamente relacionada à aptidão de se 
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compreender e discernir os acontecimentos à sua volta.238 Ademais, como descreve 

Joyceane Bezerra de Menezes, não é a deficiência em si que retira a possibilidade 

do sujeito de praticar os atos da vida civil, mas a ausência de discernimento, de 

capacidade para compreender os efeitos de sua escolha. Isto porque existem 

pessoas com deficiência que possuem seu discernimento preservado, como é o 

caso dos deficientes visuais, auditivos, etc. No entanto, é um erro acreditar que 

todas as pessoas com deficiência possuem sua capacidade intacta e ilimitada.239 

Dessa forma, existem pessoas cuja principal característica de sua deficiência 

é justamente a falta de discernimento, razão pela qual, segundo Christiano 

Cassetari, é dever do Estado possibilitar a proteção jurídica desses indivíduos de 

maneira a impedir que, por um ato de desvario decorrente de um surto, esta pessoa 

perca seu patrimônio, pois não havia compreensão dos impactos decorrentes deste 

ato.240 

Neste diapasão, é possível compreender que o casamento ou a união estável 

é uma espécie de contrato, devendo ser aplicado a ambos as regras comuns a 

todos, nos termos do artigo 104 do Código Civil.  

A Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência impõe aos Estados 

Partes medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra pessoas 

com deficiência no tocante ao casamento. Todavia, isto não significa que a pessoa 

com deficiência possa fazê-lo sem a assistência de terceiros. 

No tocante às pessoas com deficiência com comprometimento de 

compreensão dos efeitos que surgem do casamento, estes devem ser auxiliados por 

seu representante legal na forma de assistência, ou, em último caso, por meio de 

representação, de maneira que o matrimônio ou a união estável não ocorra com 

regime de bens inapropriado ao indivíduo com deficiência. Ademais, assim como 

esses indivíduos necessitam de apoio para exercer seu direito ao casamento ou 

união estável, também se mostra necessário que recebam informações e 
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orientações sobre o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos de maneira que 

venham exercê-los com responsabilidade a segurança. 

 

4.4 DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS PELAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

tratou sobre o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da pessoa com 

deficiência, no artigo 25, no tópico “Saúde”. O diploma determinou que os Estados 

Partes reconhecessem os direitos de gozar do estado de saúde mais elevado 

possível sem qualquer discriminação baseada em sua deficiência.241 

Instituiu ainda que os Estados devem garantir à pessoa com deficiência o 

acesso aos serviços de saúde, gratuitos ou a custos acessíveis da mesma 

variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na 

área de saúde sexual e reprodutiva, e de programas de saúde pública destinados à 

população em geral.242 

Estas garantias mencionadas pela referida convenção vão além da 

possibilidade dessas pessoas terem uma vida sexual ativa. Sobre sexualidade, Ana 

Rita de Paula e Mina Regen asseveram: 

 

Sexualidade é se expressar, é entender o seu corpo, a sua fala, o 
seu sentir, e passar isso, e receber também as informações que os 
outros lhe dão sobre esse seu comportamento. E assim, reforçar a 
sua autoestima, reforçar a sua autoconfiança, reforçar a sua própria 
condição de cidadania.243 

 

Afirmam as autoras ora mencionadas que a comunidade científica é unânime 

em afirmar que a sexualidade é um elemento fundamental a todo ser humano, pois 

está interligada à intimidade, à afetividade, à ternura, a um modo de sentir e 

exprimir-se, relacionando-se com o outro.244 
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Decerto que, ao tratar do assunto, o sujeito deve se desvencilhar de qualquer 

tabu, pois a educação sexual é direito de todos, e isso independe do fato de o sujeito 

possuir ou não alguma deficiência, pois, assim como os demais, a pessoa com 

deficiência tem sentimentos, desejos e necessidades biológicas. 

As autoras Ana Rita de Paula e Mina Regen mencionam as múltiplas 

dimensões da sexualidade humana quando aduzem que a: 

 

[...] sexualidade deve ser entendida dentro de suas múltiplas 
dimensões: A dimensão biológica, relacionada aos aspectos 
orgânicos, anatômicos e fisiológicos da sexualidade. A dimensão 
psicológica, muito abrangente, vai tratar do desejo sexual, das 
fantasias, do erotismo e da construção complexa da identidade 
sexual e da orientação afetivo–sexual. A dimensão social vai estudar 
como se desenham os papéis sociais de gênero em diferentes 
culturas e épocas históricas. A dimensão espiritual está preocupada 
com aqueles aspectos da sexualidade que vão além das explicações 
dadas pelas dimensões anteriores, estão relacionadas com a 
intuição, as percepções alteradas de consciência que 
experimentamos em relacionamentos de amor.245 

 

Observa-se então que a sexualidade faz parte da vida de qualquer ser 

humano, independentemente de possuir ou não alguma deficiência. Ela está 

associada ao desenvolvimento da afetividade e da capacidade de entrar em contato 

consigo mesmo e com o outro, elementos fundamentais para a construção da 

autoestima.246  

Acredita-se que o propósito da abordagem do tema sexualidade pela 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consiste na 

preservação da autoestima da pessoa com deficiência quanto à sua sexualidade. 

A problemática sobre o tema consiste na dificuldade que muitos pais têm em 

falar sobre o assunto com seus filhos, e quando se fala em filhos com alguma 

deficiência, essas dificuldades se ampliam, na medida em que, inconscientemente, 

muitos pais tendem a tratar seus filhos com deficiência mental como eternas 

crianças, conforme explica Lliane Esnarriaga Sampaio, ao afirmar que: 
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[...] os pais, habitualmente observam a manifestação sexual (quando 
falam em namorar, casar; quando se masturbam, etc.) e continuam 
negando sua existência, utilizando mecanismos do tipo: tratar a 
pessoa deficiente mental como criança, inocente; restringir as 
informações a respeito do funcionamento do seu corpo; basear as 
orientações oferecidas a respeito do comportamento sexual, quando 
dadas, em censuras e repressões. Procuram usar de muitos meios 
para impedir a manifestação sexual e, principalmente, para ser 
conhecida a ocorrência dela. O que fica visível nesse modo de 
proceder dos pais é que eles acabam contribuindo, até 
involuntariamente, para criar mais uma dificuldade na vida dos filhos 
[...].247 

 

Outro agravante, segundo Maria de Fátima da Rosa, é que tanto pais como 

professores estão despreparados para tratar da sexualidade das crianças com 

deficiência, razão pela qual geralmente não lhes é fornecida educação sexual, e 

quando o fazem, está aquém do necessário. Ignoram que as pessoas com 

deficiência sentem necessidades sexuais assim como os demais.248 

A sexualidade, de modo geral, está associada ao ato sexual ou à reprodução, 

e muitas vezes ignora-se que a sexualidade é a expressão de um conjunto amplo de 

sentimentos, sensações que envolvem o cuidado com o corpo, a autoestima e o 

conhecimento de si mesmo. Contudo, uma educação sexual bem orientada pode 

diminuir drasticamente os riscos de exploração sexual, de comportamentos 

socialmente inaceitáveis, assim como prevenir uma gravidez indesejada com o uso 

de métodos contraceptivos indicados por profissionais habilitados para cada 

indivíduo, bem como evitar a incidência de DST’s.249  

Por todo o exposto, acredita-se que a sexualidade é um tema que enfrenta 

muito tabu dentro do seio familiar, principalmente quando envolve pessoas com 

deficiência. É necessário que sejam implementadas políticas públicas que visem 

capacitar pais e educadores ligados às pessoas com deficiência de maneira que 

estes possam contribuir para o amadurecimento sexual dessas pessoas 

independentemente do grau de comprometimento de sua deficiência.  
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Esse amadurecimento só será efetivado após debates entre profissionais, 

pais e educadores sobre como, quando e qual a forma mais adequada de abordar o 

assunto com pessoas com deficiência, pois a sexualidade é uma necessidade 

inerente a todo ser humano.  

Entretanto, isso não significa que toda pessoa com deficiência tem 

capacidade para conceber e criar filhos sem que isso atente contra o princípio do 

melhor interesse do menor, da parentalidade responsável e do planejamento 

familiar. Mais uma vez entra o embate da generalização das deficiências e das 

pessoas, pois, conforme já dito, a capacidade de ter filhos vai além da compreensão 

dos atos da vida civil, como a responsabilidade de atender às necessidades da 

criança em diversas áreas como a saúde, educação, moradia, vestuário, etc.  

Só através de uma educação sexual direcionada a essas pessoas pode-se 

introduzir métodos contraceptivos adequados a cada indivíduo como forma de evitar 

uma gravidez não planejada, impedir a contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis, assim como evitar que estas pessoas sejam alvos fáceis de 

exploradores sexuais. 

 

4.5 DOS REGIMES DE BENS  

 

Vencida a etapa sobre a possibilidade de uma pessoa com deficiência mental 

com alto grau de comprometimento de seu discernimento ter capacidade para 

compreender as consequências de um casamento, assim como para praticar o 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, faz-se necessária uma abordagem 

sobre os regimes de bens existentes no ordenamento pátrio para verificar qual 

regime mais protege e qual pode prejudicar mais os direitos dessas pessoas. 

 O Código Civil estabelece em seu Título II, Subtítulo I, os regimes de bens 

existentes no ordenamento pátrio, dentre os quais se tem: o regime da comunhão 

parcial de bens previsto no art. 1.658 e seguintes; regime da comunhão universal de 

bens com previsão no art. 1.667 e seguintes; regime de participação final nos 

aquestos previsto no art. 1.672 e seguintes; regime da separação de bens com 

previsão no art. 1.687 e seguintes; e por fim, o regime da separação obrigatória de 

bens previsto no art. 1.641 do mesmo dispositivo. 

Segundo Sílvio de Salvo Venosa, o regime de bens compreende uma das 

consequências jurídicas do casamento, tais como a administração do lar, dos bens 
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particulares e dos comuns, sendo, portanto, o estatuto que regula as relações 

patrimoniais entre os cônjuges e terceiros.250 

Assim,  o art. 1.647 do Código Civil, de forma taxativa, elenca os atos que não 

podem ser praticados por qualquer um dos cônjuges sem a anuência do outro, 

exceto se o casamento é regido pelo regime da separação absoluta de bens.251  

Porém, importante tratar da exceção trazida pelo art. 1.647 do Código Civil, 

que é uma das críticas desse estudo, haja vista, que permite à pessoa com 

deficiência, sem necessário discernimento para os atos da vida civil, livremente 

constituir matrimônio em qualquer regime de bens. E isto pode facilitar a prática de 

crimes contra estas pessoas, culminando em insolvência sem que ela tenha 

consciência do que isso significa e dos prejuízos que lhe podem acarretar.252  

O regime de separação obrigatória previsto no art. 1.641 é obrigatório para 

todos que possuem idade igual ou superior a 70 anos e para os que necessitam de 

suprimento judicial para o casamento, que são os sujeitos com 16 anos ou menos, 

nos termos dos art. 1.517 e 1.520, ambos do Código Civil.253  

Neste regime, não há comunicação entre os bens dos cônjuges, exceto na 

hipótese prevista na Súmula 377, do STF, em que há previsão no sentido de que: 

“No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância 

do casamento”.254 

Esta imposição legal do regime de bens aos que dependem de suprimento 

judicial fundamenta-se no entendimento de que o menor necessita de maior 

proteção dos pais ou tutores no curso do casamento. Já em relação aos maiores de 

70 anos, busca-se a proteção da pessoa idosa, na medida em que terceiros não 

encontrem em seu patrimônio a motivação para o matrimônio.255 

Ora, se para uma pessoa maior de 70 anos, que arduamente laborou por uma 

vida inteira e conquistou seu patrimônio, lhe é imposto um regime de bens, 

                                                           
250 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 327. 
251 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
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252 CASSETTARI, Christiano. Os desafios impostos pelo Estatuto da pessoa com deficiência em 
razão das modificações nas teorias das incapacidades e seus reflexos na atividade de registradores e 
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253 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 
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nov. 2017. 
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possuindo ou não o indivíduo qualquer deficiência que afete sua capacidade de 

autogoverno, deve-se tal imposição também ser aplica àqueles que possuem 

deficiência em alto nível. 

Por outro lado, tem-se uma lei destinada à proteção dos interesses pessoais e 

sociais das pessoas com deficiência, a Lei n. 13.146/2015, a qual abre mão dessa 

proteção. Sobre a questão, Christiano Cassetari aduz que o referido diploma recolhe 

o “manto protetor”  das pessoas com deficiência de maneira a permitir que pessoas 

com alto grau de deficiência mental, sem qualquer discernimento, contraiam núpcias 

em qualquer regime de bens.256  

Sílvio de Salvo Venosa ensina que o regime da comunhão parcial de bens é o 

regime legal do ordenamento brasileiro, e, portanto, a escolha desse regime não 

implica a assinatura de nenhum pacto antenupcial, o qual será explicado em 

sequência. Esse regime tem previsão no art. 1.658 do Código Civil e determina que 

se comuniquem os bens adquiridos na constância do casamento, excluídos da 

comunhão os bens particulares, cuja aquisição seja anterior à união, ou os bens 

adquiridos por meio de doação, sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. Essa é a 

regra aplicada para os casos de dissolução do casamento pelo divórcio. 257 

A comunhão parcial de bens é o regime legal vigente, resultante da vontade 

tácita dos nubentes. Para escolher qualquer regime diverso deste é obrigatória a 

formalização de um pacto antenupcial por meio de escritura pública anterior ao 

casamento, nos termos do art. 1.640 do Código Civil.258 

Acerca da escritura pública de pacto antenupcial, com previsão no art.1.653 

do Código Civil, é imprescindível que seja antecedente ao casamento. Trata-se de 

um instrumento extremamente formal, que exige o cumprimento de algumas regras, 

sob pena de nulidade, tais como: ao versar sobre direito de menores, sua validade 

estará condicionada à aprovação de seu representante legal; não é permitido 

convenção ou cláusula que dela contravenha disposição absoluta de lei, sob pena 

de nulidade; podem os nubentes convencionar a livre disposição dos bens imóveis, 

desde que particulares, quando adotarem o regime de participação final nos 

                                                           
256 CASSETTARI, Christiano. Os desafios impostos pelo Estatuto da pessoa com deficiência em 
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aquestos;  e para ter publicidade e validade perante terceiros, é obrigatório seu 

registro no Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges.259 

Em suma, a imposição da escritura pública de pacto antenupcial é o meio 

pelo qual o legislador dificulta a realização de matrimônios em regime diverso ao 

legal que, no caso, é o da comunhão parcial de bens. 

O regime de participação final nos aquestos tem previsão no artigo 1.672. 

Neste regime, cada cônjuge possui patrimônio próprio, sendo, entretanto, admitido 

que, em caso de dissolução pelo divórcio, ocorra a meação dos bens adquiridos pelo 

casal, a título oneroso, na constância do casamento.260 

É possível a administração exclusiva de cada cônjuge nesse regime dos bens 

que possuir, podendo livremente alienar se forem móveis, mas no caso de imóveis, 

a alienação individual dependerá da existência dessa possibilidade no pacto 

antenupcial, conforme exposto acima.261 

Esse regime é chamado pela doutrina como regime híbrido, e alguns 

doutrinadores, como Sílvio de Salvo Venosa, acreditam que entrará em desuso, pois 

é um regime com complexas particularidades que não foram bem aceitas pela 

população brasileira. Nas palavras do autor, é de “baixa renda e de pouca 

cultura”.262 

O regime da comunhão universal de bens tem previsão no art. 1.667 e 

consiste na comunhão total dos bens presentes e futuros dos cônjuges e suas 

dívidas passivas, exceto os bens recebidos por doação ou herança com cláusula de 

incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar.263 

Na hipótese de divórcio, tem-se a meação de todos os bens, fato o qual 

culmina numa problemática quando se permite àquele que possui deficiência mental 

severa a possibilidade de escolher tal opção como regime. Isso porque a pessoa 

com deficiência pode facilmente ser ludibriada por terceiros de má-fé e de uma hora 

para outra, com a realização do casamento, perder parte de seu patrimônio.264  
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razão das modificações nas teorias das incapacidades e seus reflexos na atividade de registradores e 
notários. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo, v. 80, jan./jun. 2016, p. 270. 



96 
 

Insta mencionar que, antes da Lei n. 13.146/2015, o art. 1.548 do Código Civil 

deixava expresso que era nulo o “casamento contraído pelo enfermo mental sem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil”. Agora, após alterações da 

referida lei, a pessoa com deficiência que vivenciar uma situação como a acima 

mencionada poderá no máximo requerer, nos termos do art. 1.550, do Código Civil, 

a anulabilidade, ou seja, o casamento neste caso é anulável, não é mais 

considerado nulo de pleno direito.265 

Nos termos expostos, observa-se que a alteração do instituto nulidade pelo da 

anulabilidade do casamento contraído pelo individuo sem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil é extremamente prejudicial para a proteção 

de seus direitos. Razão pela qual, se defende que não é possível permitir o 

casamento de pessoas que não possuem capacidade de autogoverno no regime da 

comunhão universal de bens, pois, uma vez admitida essa possibilidade, poderá 

ocorrer a insolvência civil da pessoa com deficiência.  

Esta falta de intervenção pode ser apontada quando o artigo 85, da Lei n. 

13.146/2015, restringe a atuação do curador aos atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, assim como quando proibiu os serviços notariais e 

de registro de negarem ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de 

seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua 

capacidade legal plena, sob pena de prática de crime de discriminação em razão de 

deficiência, nos termos do artigo 83 da referida lei.266 

O legislador atribuiu ao tabelião e ao registrador o condão de atestar a 

capacidade do indivíduo e de atribuir fé pública sem questionamento a algo que não 

concorda, sob pena de prática de discriminação.267 É como se um deficiente com 

alto grau de autismo, sem discernimento, elemento essencial ao ato notarial, 

comparecesse a um cartório de registro civil das pessoas naturais solicitando a 

habilitação para contrair matrimônio no regime da comunhão universal de bens. O 

registrador, mesmo desconfiando de sua inaptidão para governar-se, não pode se 

negar a dar início à habilitação do casamento, ou solicitar qualquer documento 

médico que ateste a capacidade do sujeito. 
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Acredita-se que a possibilidade das pessoas com deficiência ser prejudicada 

por terceiros aumentou devido às alterações realizadas pela Lei n. 13.146/2015. 

Ademais, é importante lembrar que os notários e os registradores públicos têm 

função delegada pelo Estado de conferir e certificar a segurança jurídica, sob o véu 

da fé pública, dos atos negociais praticados pela população268 que os procura.  

No exemplo acima citado, desconstituir a procuração, que na verdade é um 

ato jurídico munido de fé pública, não seria algo fácil, uma vez que isso só seria 

possível após anos de batalhas no judiciário e, enquanto isso, a pessoa com 

deficiência já amargou os danos de uma insolvência. 

Diante destes apontamentos, identifica-se que o Estatuto das Pessoas com 

Deficiência não cumpriu as determinações da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, pois, no anseio de promover a igualdade de direitos, 

atribuiu a todas as deficiências o mesmo regramento, e, conforme dito 

anteriormente, isso foi lamentável do ponto de vista jurídico e prático.269 

Por fim, o último regime de bens é o regime da separação total de bens, 

previsto no art. 1.687, do Código Civil. Neste regime não há meação, pois os bens 

pessoais são administrados individualmente por seu proprietário legal, podendo 

este, livremente, alienar ou gravar de ônus real os bens que possui. Cabe ainda a 

ambos os cônjuges a divisão das despesas do casal na proporção dos rendimentos 

de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto 

antenupcial, nos moldes do art. 1.688 do Código Civil.270 

Após uma breve explanação acerca dos regimes de bens existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, defende-se neste trabalho que deveria existir uma 

limitação quanto à escolha do regime aplicado às pessoas com deficiência sem 

capacidade de se governar, a fim de garantir sua proteção contra terceiros, como 

ocorre nos casos previstos no art. 1.641 do Código Civil.  

Por todo o exposto, os regimes de bens são instrumentos jurídicos que ditam 

as regras civis da comunhão. Para sua escolha, é imprescindível que os nubentes 

tenham capacidade de compreensão dos limites de seus direitos e obrigações na 
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vida marital, e das consequências que uma possível dissolução venha a causar a 

depender do regime escolhido.  

Quanto às pessoas com deficiência com capacidade parcial ou total 

capacidade de comprometimento, acredita-se que estas até podem contrair 

matrimônio, se esta for sua verdadeira e livre vontade. Mas em relação à escolha do 

regime de bens a adotar, é prejudicial o legislador ter atribuído plena capacidade 

para esse exercício no texto legal da Lei n.13.146/2015. 

Defende-se que, assim como aos maiores de setenta anos e os menores de 

dezesseis é aplicável o regime da separação obrigatória de bens, seja essa regra 

também aplicada às pessoas com deficiência com alto grau de comprometimento. É 

necessário ainda que, aos que possuem mínima ou média capacidade de 

discernimento, sejam assistidos ou representados por seus representantes legais de 

maneira a evitar que sejam alvos frágeis de indivíduos de má-fé. 

Tecidas essas considerações, evidencia-se a necessidade de discutir sobre a 

possibilidade da pessoa com deficiência mental, com média ou nenhuma 

capacidade de compreensão, ter a possibilidade de contrair núpcias e conceber 

filhos. Em outras palavras, ter maturidade para realizar um planejamento familiar e 

exercitar uma parentalidade responsável. 

 

4.6 DO PLANEJAMENTO FAMILIAR E DA PARENTALIDADE RESPONSÁVEL 

 

Na busca de integralização e inclusão das pessoas com deficiência, a Lei n. 

13.146/2015 entendeu que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para a realização do planejamento familiar, razão pela qual, será 

debatido neste tópico se essa atribuição foi acertada ou se pode incorrer em 

prejuízos para as pessoas com deficiência sem possibilidade de autogoverno, ou 

para aqueles que, por alguma enfermidade, estão em completo estado vegetativo.  

A atual Constituição Federal elencou a família como a entidade basilar da 

sociedade, responsabilizando o Estado pela sua proteção, conforme determinação 

do art. 226 da Constituição Federal.271 
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Em 1990, houve a criação da Lei n. 8.069, denominada Estatuto da Criança e 

do Adolescente, importante ferramenta jurídica que consagrou o princípio do melhor 

interesse do menor e o princípio da parentalidade responsável, objetivando seu 

integral desenvolvimento.272 

Com o intuito de unificar os comandos que envolvem esta temática, tendo 

como os principais o art. 226, da Constituição Federal, e a previsão da parentalidade 

responsável trazida no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 3º, 4º e 6º, 

foi criada a Lei n. 9.263/1996, que, por sua vez, trouxe o conceito de planejamento 

familiar em seu art. 2º. Sua definição é “o conjunto de ações de regulação da 

fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da 

prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”273, vedando qualquer ação estatal ou 

privada de controle demográfico. 

O planejamento e a parentalidade responsável são dois princípios que devem 

caminhar em conjunto com o do melhor interesse do menor e do adolescente. 

Acredita-se que estão intrinsecamente interligados por tratarem de matéria tão 

similar às relações familiares que envolvem pais e filhos.274 

Em relação à parentalidade responsável, Valéria Silva Galdino Cardin afirma 

que este princípio compreende não só o ato de decidir quanto ao número de filhos 

que deseja ter, mas também de planejar o intervalo entre as gestações, fazer uso 

das técnicas de reprodução assistida como último recurso à procriação, não praticar 

a seleção de embriões com finalidades eugênicas para escolha de atributos físicos, 

bem como não suprimir a filiação por meio da monoparentalidade, dentre outros 

direitos e obrigações, pois em conjunto com este princípio deve sempre ser 

conjugado o princípio do melhor interesse do menor.275 

No tocante às pessoas com deficiência, a Lei n. 13.146/2015 prevê em seu 

art. 6º, III, a liberdade e o direito ao planejamento familiar a qualquer pessoa, 

independentemente de sua deficiência. Abrangeu ainda, de forma expressa, a 

vedação a qualquer esterilização compulsória, nos termos do inciso IV do referido 

artigo, revogando a esterilização compulsória da pessoa com deficiência prevista na 
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Lei n. 9.263/1996, no art. 10, § 6º, norma que previa a possibilidade de tal ato em 

casos excepcionais e mediante autorização judicial. 

Observa-se que, dependendo do grau de comprometimento da deficiência, o 

indivíduo poderia ser esterilizado, ou seja, quando não conseguisse cuidar de si 

mesmo, o curador poderia solicitar em juízo tal providência.  

Krynski Stanislau, ao discorrer acerca do tema, aponta que: 

 

Os deficientes mentais profundos são todos aqueles incapazes de se 
beneficiarem de qualquer tipo de treinamento ou educação. 
Necessitam assistência por toda vida. Poucas são as famílias que 
podem prever essa assistência. Torna-se, por isso, hóspede 
permanente do Estado. Os deficientes mentais severos estão um 
pouco abaixo na escala da gravidade, necessitando também, em sua 
maioria, assistência permanente. Os deficientes mentais moderados 
são aqueles capazes de aproveitar os programas de treinamento 
sistematizado. Apresentam, em grande número problemas 
neurológicos (cegueira, surdez, distúrbios motores). A deficiência 
mental leve constitui o grande volume. Cerca de 85% dos deficientes 
estão neste plano, o que exige uma assistência adequada, médica 
psicopedagógica e a prudência normal.276 

 

Logo, a esterilização compulsória era permitida somente para indivíduos em 

situação de deficiência mental profunda, cuja assistência de terceiros era necessária 

e permanente por toda a vida. Tal possibilidade não é mais concebível em virtude do 

disposto no artigo 6º, IV, da Lei 13.146/2015, que vedou expressamente a 

esterilização compulsória, in verbis: 

 

Art. 6º 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.277 
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Quanto à vedação da esterilização compulsória, compreende-se que, devido 

à extremidade da medida, e tendo em vista que, na grande maioria, o ato é 

irreversível, talvez seja acertada essa previsão. Ademais, a jurisprudência já vinha 

se manifestando nesse sentido. 

Entretanto, atribuir a todas as pessoas com deficiência capacidade plena não 

parece ser o mais adequado, já que, nos termos debatidos anteriormente, a 

realidade fática demonstra que nem todos possuem aptidão para gerir um 

casamento, e ainda conceber filhos. 

Ademais, a própria Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência em 

seu art. 23, que trata do respeito pelo lar e pela família, determina que seja dever 

dos Estados proporcionar que as pessoas com deficiência não sejam discriminadas, 

incluindo em relação aos aspectos que envolvem casamento, família, paternidade e 

relacionamentos.278 

Em contrapartida, a Convenção também menciona que, para a prática desses 

atos, é necessário que os indivíduos tenham “livre e pleno consentimento” para 

decidir sobre casamento, e opinar de “forma livre e responsavelmente” sobre o 

número de filhos, assim como o espaçamento entre o nascimento desses filhos, e 

determinou que em todos os casos “prevalecerá o superior interesse da criança”.279 

Logo, é evidente que a Convenção não desconsiderou o fato de que, para praticar 

tais atos, é necessário ter capacidade e aptidão, muito menos desconsiderou a 

superioridade do melhor interesse do menor.  

Face ao exposto, o indivíduo com discernimento completamente faltoso, sem 

capacidade de entendimento ou de manifestação de seu querer, não tem 

capacidade para contrair matrimônio, pois não disporá de vontade livre para o ato.280 

Aceitar que existem deficiências que comprometem o discernimento dos 

indivíduos no autogoverno de sua vida, e que suas limitações não são objetivas, 

estruturais, mas subjetivas e psicológicas, é a única maneira de lhes garantir 

proteção. 
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Nesta direção, acredita-se que tratar das deficiências mentais como se 

fossem físicas ou sensoriais pode acarretar prejuízos imensuráveis, não só para as 

pessoas com deficiência, mas também para os futuros filhos que estes venham a ser 

concebidos, o que não é aceitável pelos preceitos do princípio da parentalidade 

responsável, que tem força constitucional, assim como o do planejamento familiar e 

do melhor interesse do menor. Estes princípios devem ser respeitados no intuito de 

proteger a dignidade da pessoa humana do grupo familiar. 

Também não se pode admitir que pessoas sem aptidão de autogoverno 

procriem de forma deliberada, e que o encargo de criação e mantença de seus filhos 

seja transferido aos seus familiares próximos. Até porque, muito embora o princípio 

da solidariedade imponha a ajuda dos familiares e da sociedade em geral à pessoa 

com deficiência, isso não significa que o sujeito deva abrir mão do seu próprio 

planejamento familiar em detrimento de outrem, pois, se assim o for, estar-se-á 

diante de uma afronta direta ao planejamento familiar expresso no art. 226 da 

Constituição Federal.  

Segundo José Sebastião de Oliveira, a Constituição Federal e o Código Civil 

deixam claro que o Estado não pode interferir nas decisões e ações praticadas pela 

família, tampouco ao tocante à parentalidade responsável e ao planejamento 

familiar, devendo a intervenção do Estado ser apenas em nível de orientação e 

distribuição de contraceptivos.281 

De fato, o Estado não poder interferir, mas impor a capacidade geral a todos, 

não seria o meio adequado, já que, para ter capacidade, o agente deve possuir 

consciência, o que permite ao homem compreender a realidade que o cerca, e reagir 

a essa realidade, assumindo seu destino e dos seus semelhantes com autonomia, 

buscando sempre melhores condições de vida para si e para seus descendentes.282 

Neste sentido, o que se propõe é estabelecer um meio termo, ou seja, antes 

de conceder a capacidade para uma pessoa contrair matrimônio e realizar seu 

planejamento familiar é necessário que essa pessoa tenha compreensão das 

consequências deste ato em sua vida e na de terceiros. Se, eventualmente, for 

constatado que a pessoa com deficiência mental ou intelectual não apresenta a 

                                                           
281 OLIVEIRA, José Sebastião. Fundamentos constitucionais do direito de família. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 272. 
282 ROCHA, Marisa Perrone Campos. A Questão cidadania na sociedade da informação. Revista 
Ciência da Informação, Brasília, v. 29, n. 1, jan/abr 2000, p. 43. 



103 
 

competência intelectual necessária para a emissão válida de vontade, não pode ser 

considerado válido o ato por ela praticado.283 

Um planejamento familiar inadequado gera uma série de problemas sociais 

que, muitas vezes, culmina em uma questão levada ao judiciário na busca de 

solução. Salienta-se que não cabe ao Estado intervir no planejamento familiar, mas  

buscar, por meio de políticas públicas, uma conscientização das consequências e 

dos danos que isso pode gerar.284 

Ressalta-se que essas políticas são importantes não só para as pessoas com 

deficiência mental severa, mas para todos os indivíduos que não possuem aptidão 

para a procriação aleatória, seja por incapacidade social, econômica ou psicológica.  

Logo, o que se pode concluir tanto para o planejamento familiar quanto para a 

parentalidade responsável, é que no direito nada é absoluto ou imutável. O direito 

está em constante transformação para melhor se adequar à sociedade. Nesse 

sentido, uma vez extinta a causa que gerou a inaptidão ou a incapacidade para a 

paternidade/maternidade, não há o que se questionar do ponto de vista jurídico se o 

indivíduo terá ou não filhos. 

Por outro lado, uma vez constatado que a pessoa não possui a mínima 

capacidade de gerir sua própria vida, e compreender os fatos que lhe cercam, não é 

possível que esta tenha o aval estatal para, de forma leviana, gerar filhos. 

A Lei n. 13.146/2015, no ímpeto de consolidar as diretrizes estabelecidas pela 

Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, aferiu capacidade de 

contrair matrimônio, realizar planejamento familiar, e conceber filhos a qualquer 

pessoa com deficiência, sem distinção de grau de comprometimento.  

Tal possibilidade foi apontada por alguns autores, nos termos apresentados 

no escopo deste estudo, como inapropriadas, pois o diploma não levou em 

consideração as características intrínsecas de cada deficiência que, a depender do 

comprometimento, pode tornar total ou limitada a percepção do sujeito.  

Neste diapasão, a prática da parentalidade responsável demonstra-se 

prejudicada pelo indivíduo que não possui capacidade de compreender as 

consequências da falta de um planejamento familiar.  

                                                           
283 BARBOZA, Heloisa Helena; ALMEIDA, Vitor. Cuidado e o direito de ser: respeito e compromisso 
– o direito de constituir família da pessoa com deficiência intelectual: requisitos e limites. Rio de 
Janeiro: Editora GZ, 2018, p.242. 
284 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do planejamento familiar e da paternidade responsável na 
reprodução humana assistida. Disponível em: <http://galdino.adv.br/site/artigos>. Acesso em: 03 
dez. 2017. 
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Ademais, a falta do planejamento familiar pode ser considerada uma afronta 

direta à dignidade da pessoa humana, uma vez que a concepção de um filho por um 

indivíduo que não possui capacidade mínima de prover-lhe sustento, garantir 

educação, saúde, e as necessidades mais básicas, acarreta violação direta ao 

melhor interesse do menor e do adolescente.  

Diante dos impasses demonstrados no decorrer deste estudo, será feita a 

seguir uma análise de como os tribunais estão tratando as alterações promovidas 

pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência.  

 

4.7 DOS IMPASSES CAUSADOS NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA PELA LEI N. 

13.146/2015 

 

Conforme dito anteriormente, a Lei n. 13.146/2015 ingressou no ordenamento 

pátrio ensejando importantes alterações na teoria da capacidade civil, que, 

consequentemente, impactou as relações familiares das pessoas com deficiência.  

Diante disso, e com a finalidade de demonstrar as razões do por que é defendida 

neste estudo a necessidade de se alterar a referida lei, concentrar-se-á esse tópico 

na ilustração e análise de casos práticos por meio de decisões recentes de alguns 

tribunais brasileiros. 

De pronto, talvez a mais emblemática das decisões que serão abordadas foi 

um julgamento proferido em recurso de apelação cível interposto em face de 

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Uberaba.285 

A apelação foi em razão de sentença proferida nos autos de ação de 

interdição na qual o magistrado limitou a atuação do curador a tão somente 

questões ligadas aos atos de natureza patrimonial como nos termos da Lei n. 

13.146/2015, art. 85, § 1º, neste sentido:  

 
DIREITO CONSTITUCIONAL - DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGOS DO ESTATUTO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI 13.146/15 - E DO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002 - ARTIGOS 84, "CAPUT" E SEU § 3º, E 85, §§ 1º E 
2º, AMBOS DA LEI 13.146/2015, E AINDA DO ART. 4º, INCISO III, 
DO CÓDIGO CIVIL, ALTERADO PELA LEI MENCIONADA - 
PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO - SUBMISSÃO DA 
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Rel. Desembargadora Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2017, DJe 27/07/2017. 



105 
 

MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL. Diante do princípio da reserva de 
plenário insculpido no art. 97 da Constituição Federal, a questão da 
inconstitucionalidade de artigos do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015) e do Código Civil, deve ser submetida 
ao Órgão Especial, nos termos do art. 33, I, c, do Regimento Interno 
deste Tribunal. - Suscitaram incidente de inconstitucionalidade. (TJ-
MG - AC: 10000170344196001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, 
Data de Julgamento: 25/07/0017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2017)286 Grifo nosso. 

 

 Inconformado, o representante do Ministério Público que interveio nos autos, 

recorreu para o Tribunal, ocasião em que afirmou não concordar com a sentença ora 

proferida, por acreditar que o art. 85, da Lei n. 13.146/2015, estava maculado de 

inconstitucionalidade, fato este que o promotor já teria citado nos autos ao analisar 

as provas que comprovaram que a requerida era absolutamente incapaz para a 

prática dos atos normais da vida civil, o que, por motivos óbvios, a impedia de 

exprimir sua vontade livre e consciente. 

E a preocupação levantada pelo ilustre promotor é a mesma levantada no 

decorrer deste estudo, in verbis: 

 
Como permitir que a curatelada somente nos atos negociais seja 
assistida? Como ficará sua vida em relação a diversos outros atos 
como, por exemplo, tratamentos médicos, administração de 
medicamentos, voto e vida sexual?". Ventilou, assim, ser necessária 
a declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 84, 
"caput" e seu § 3º, e 85, §§ 1º e 2º, ambos da Lei 13.146/2015, e 
ainda do art. 4º, inciso III, do Código Civil, alterado pela Lei 
mencionada? Ainda que refutada a tese de inconstitucionalidade, o 
Ministério Público asseverou que não há como prevalecer a restrição 
à prática de atos de natureza não patrimonial, sob pena de afronta ao 
disposto no art. 85, § 1º, da Lei 13.146/15, eis que "se o julgador 
parte do pressuposto de que referido dispositivo não é 
inconstitucional, deve permitir que a curatelada pratique todos os 
atos não negociais já que tal está garantido pelo texto legal 
mencionado.287 

 

Prosseguiu o representante do Ministério Público a dizer que a Lei 13.146/15 

criou situações absurdas e complexas que devem ser corrigidas urgentemente, pois, 

enquanto perdurar a atual redação do art. 85, as pessoas com deficiência que não 

conseguem exprimir sua vontade consciente ficarão sem proteção quantos aos 

                                                           
286 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.1.0000.17.034419-6/001 - Numeração: 5008604, 
Rel. Desembargadora Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2017, DJe 27/07/2017. 
287 Ibid. 
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assuntos de fins pessoais ou existenciais, e isso seria uma afronta direta à sua 

dignidade.288  

Feitas essas considerações, o Desembargador Federal Gilberto Jordan 

reconheceu que o recurso continha os pressupostos de admissibilidade. E em sua 

análise, considerou a Lei n. 13.146/2015, além de limitar os atos do curador no art. 

85, atribuiu, no art. 6º, a todas as pessoas com deficiência aptidão para o exercício 

de atos tais como casar-se e constituir união estável, exercerem direitos sexuais 

reprodutivos, dentre outros.289  

Em seu voto, o desembargador entendeu a relevância da discussão levantada 

pelo Ministério Público, e foi além, na medida em que mencionou que, uma vez 

apurada a completa limitação mental de determinado indivíduo, são plausíveis os 

questionamentos apontados. Finalizou determinando a remessa dos autos ao Órgão 

Especial para exame da inconstitucionalidade arguida.290  

A situação levantada é exatamente a questão apontada nesta pesquisa, no 

sentido de que essas alterações necessitam ser repensadas, pois, como apontou o 

desembargador no acórdão supracitado, mudou-se da “dignidade-liberdade”  

substituída por “dignidade-vulnerabilidade”, o que não é o ideal. 

Esse também é posicionamento defendido por alguns doutrinadores, entre 

eles José Fernando Simão, cuja percepção é a seguinte: “se em termos gerais o 

Estatuto é positivo, inclusivo e merece nosso aplauso, em termos de direito civil 

temos problemas incontornáveis”. Ademais, os equívocos legislativos inseridos no 

ordenamento pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência são extremamente 

prejudiciais àqueles que necessitam de representação e não de assistência, 

acarretando em danos graves àqueles sujeitos que a Lei n. 13.146/2015 deveria 

proteger.291 

Também corrobora desse entendimento Christiano Cassetari. Infelizmente, 

em vez de adaptar o Código Civil aos comandos da Convenção Internacional da 

                                                           
288BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.1.0000.17.034419-6/001 - Numeração: 5008604, Rel. 
Desembargadora Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2017, DJe 27/07/2017. 
289 Ibid. 
290 Ibid 
291 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da pessoa com deficiência causa perplexidade (Parte I). 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-
causa-perplexidade>. Acesso em: 22 jan. 2018. 
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Pessoa com Deficiência,  a Lei n. 13.146/2015 retirou das pessoas com deficiência 

inúmeras garantias que as protegiam nas relações civis.292 

Nesta direção, no julgado n. 10245130114946001, de Minas Gerais, a 

Relatora Alice Birchal, da 7ª Câmara Cível, reconhece que, para melhor atender aos 

interesses da pessoa com deficiência, não poderia ser aplicada a inteligência do art. 

85, da Lei n. 13.146/2015, haja vista, a total falta de lucidez da pessoa com 

deficiência no caso em tela: 

  

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CABIMENTO - 
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - 
RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE RELATIVA - AMPLIAÇÃO 
DOS LIMITES DA CURATELA. 1 - O indivíduo não pode ser mais 
considerado absolutamente incapaz, para os atos da vida civil, 
diante das alterações feitas no Código Civil pelo Estatuto da 
Pessoa com Deficiência - Lei n. 13.146/2015. [...] Inconformada a 
Autora apelou, pelas razões de fls. 110/114, alegando, em 
síntese, que, apesar das mudanças trazidas pelo Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, o Interditando não 
tem qualquer capacidade para decidir sobre disponibilidade de 
direitos relativos à sua saúde, ao matrimônio, ao trabalho, entre 
outros, uma vez que a livre manifestação do consentimento do 
Interditando não é possível, necessitando de representação para 
exercer inclusive esses direitos. [...] Em audiência realizada no dia 
20/08/2013, o Réu/Apelado respondeu às seguintes perguntas do 
interrogatório: "Perguntado qual o seu nome completo respondeu: 
Robson da Costa. [...] Perguntado se toma remédios, respondeu: que 
toma um remédio controlado, mas não sabe o nome. Disse que o 
presidente do Brasil é ele próprio; que hoje é sábado porque ontem 
foi domingo." [...]3 - A ampliação dos limites da curatela, para 
além dos atos patrimoniais e negociais, não é medida 
extraordinária, mas sim real, diante da incapacidade da parte 
(artigo 755, inciso I, do CPC/15). Ocorre que, diante do relatório 
médico e do laudo psiquiátrico, juntados aos autos, verifico que, 
apesar de não haver como impor o caráter absoluto da interdição, 
não configura medida extraordinária, mas real, a ampliação dos 
limites da curatela para além dos atos patrimoniais e negociais, razão 
pela qual a curatela deverá alcançar os direitos relacionados ao 
matrimônio e à saúde. (TJ-MG - AC: 10245130114946001 MG, 
Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras 
Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017). Grifo 
nosso293 

 

                                                           
292 CASSETTARI, Christiano. Os desafios impostos pelo estatuto da pessoa com deficiência em razão 
das modificações nas teorias das incapacidades e seus reflexos na atividade de registradores e 
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Corajosa e acertada a decisão da relatora, já que, acima de qualquer lei, o 

operador do direito deve seguir os princípios constitucionais. Neste caso, ela 

embasou sua decisão no princípio da dignidade da pessoa humana, por, 

acertadamente, compreender que a restrição da curatela geraria uma afronta aos 

direitos da pessoa com deficiência. 

Também houve questionamento a esse respeito quando em decisão de 

primeiro grau, que sequer ouviu a pessoa com deficiência, foram atribuídos os 

efeitos da curatela os autos de natureza patrimonial apenas. Inconformada com a 

decisão, a genitora da pessoa com deficiência recorreu ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, a fim de que fosse reformada a sentença de primeiro grau, tendo 

em vista o grau de comprometimento de seu filho em seu discernimento. Por 

unanimidade de votos, os desembargadores que integram a Décima Primeira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, reconheceram e deram 

provimento ao recurso nos seguintes termos: 

  

DIREITO DE FAMÍLIA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO 
- EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO - 
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI 13.146/2015) - EXERCÍCIO DA 
CURATELA EM CASOS EXCEPCIONAIS PARA PRÁTICA DE 
ATOS DE GESTÃO PATRIMONIAL E NEGOCIAL - ALEGADA 
IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DO 
INTERDITANDO POR SI PRÓPRIO - OBJETIVO DE 
REGULARIZAR A ATUAÇÃO DOS PARENTES - NECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR O GRAU DE 
DEFICIÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - BAIXA DOS AUTOS AO 
JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aduz, 
em resumo, que: a) com a alteração legislativa, as pessoas com 
enfermidade mental passaram a ser plenamente capazes para as 
práticas da vida Civil, sendo incapazes somente aos atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial; b) a 
curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial; c) "não pode haver capacidade 
plena a uma pessoa que possui problemas que não permitem ter 
discernimento de seus atos, não sabendo diferenciar o que é 
certo ou errado, e que não sabe nem se cuidar sozinho, como 
comprar o próprio alimento ou fazer uma simples troca de 
moeda corrente, uma vez que não conhece as notas de 
dinheiro"; d) o requerido não possui discernimento para praticar os 
atos da vida civil, uma vez que não consegue se cuidar sem auxílio 
de outra pessoa, necessitando do auxílio de sua genitora; e) o 
Ministério Público deveria ter ao menos entrevistado o interditando, 
antes de abandoná-lo a própria sorte, na APAE Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais, onde foi diagnosticado com 
enfermidade permanente e cuja CID é F.71, a qual o impossibilita 
de exercer qualquer atividade laboral que demande 
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responsabilidade, por não possuir o uso da razão", e que, diante 
desse quadro, "encontra-se incapaz de gerir pessoas e bens, 
necessitando sempre da ajuda de terceiros, pelo que 
indispensável sua interdição, nomeando-se a Requerente sua 
curadora para todos os fins legais" (mov. 1.1).Diante desses fatos, 
forçoso o reconhecimento de que a ausência de instrução probatória 
cerceou o direito da parte autora provar a necessidade de interdição 
de L.C.S., uma vez que há indícios de que não possui condições de 
praticar atos da vida comum sem auxílio de outras pessoas. Cumpre 
esclarecer que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir 
sobre os rumos do processo ante a análise dos elementos fático-
probatórios juntados aos autos, sendo que o deferimento de liminar 
depende do grau de cognição para formação de seu convencimento, 
nos termos do novo CPC: (TJPR - 11ª Código Cívil - AC - 1608448-5 
- Francisco Beltrão -  Rel.: Ruy Muggiati - Unânime -  J. 
14.06.2017).294 Grifo nosso 

 

Em outro julgado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em 

autos que questionava a continuidade da curatela de uma pessoa com deficiência 

portadora de esquizofrenia, tendo em vista a excepcionalidade prevista na Lei n. 

13.146/2015, foi realizada perícia médica, que constatou que a enfermidade da 

pessoa era duradoura, e que o sujeito teria de se submeter a tratamento contínuo, 

ao longo de sua vida. Constatou ainda que o mesmo não possuía aptidão para 

administrar seus bens, neste sentido: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE INTERDIÇÃO. 
PESSOA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA. PERÍCIA MÉDICA 
CONSTANTE DOS AUTOS ATESTANDO A ENFERMIDADE 
DOURADORA, NECESSIDADE DE TRATAMENTO 
CONTINUAMENTE E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE 
ADMINISTRAR SEUS BENS. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 
CONTIDAS NO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Lei n. 
13.146/2015). O Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou de 
forma significativa disposições do Código Civil concernentes à 
incapacidade civil e à curatela. A incapacidade é relativa daqueles 
que não podem exprimir sua vontade, por causa transitória ou 
permanente, devendo ser submetido à curatela em casos 
excepcionais. Neste caso, a curatela afeta apenas aspectos 
patrimoniais, mantendo o incapaz o controle dos aspectos 
existenciais de sua vida, a exemplo do direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, educação, saúde, 
trabalho, voto, etc. (art. 85 da 13.146/2015). Portanto, a sentença 
merece parcial reforma a fim de delimitar a incapacidade do apelado 
de acordo com disposições constantes no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência e, de consequência, fixar a extensão da curatela à prática 
de atos de conteúdo patrimonial e negocial, bem como ao 
gerenciamento do tratamento de saúde do apelado. RECURSO 
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CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AC: 
01107791120148090097, Relator: DR(A). MARCUS DA COSTA 
FERREIRA, Data de Julgamento: 07/02/2017, 6A CAMARA CIVEL, 
Data de Publicação: DJ 2217 de 23/02/2017)295 

 

A decisão do juiz de primeiro grau que havia realizado o levantamento da 

curatela foi parcialmente modificada, pois, segundo o entendimento do tribunal, o 

caso em concreto se enquadrava nos moldes do art. 85, da Lei 13.146/2015, que 

trata da excepcionalidade da curatela. Entretanto, com base no mesmo artigo, a 

curatela foi somente atribuída aos atos de natureza patrimonial. 

Dois são os questionamentos que se faz nesse estudo. O primeiro deles diz 

respeito movimentação da máquina judiciária estatal de forma equivocada para 

discutir o levantamento de indivíduo que não possuía aptidão para autogoverno, o 

que poderia ter sido evitado, se não fossem as alterações da Lei n. 13.146/2015. A 

segunda consiste no fato de que, conforme mencionado em tópico “2.2” neste 

estudo, a esquizofrenia é uma deficiência diagnosticada como uma das mais graves 

condições pela psiquiatria. É definida como uma síndrome clínica complexa que 

compreende manifestações psicopatológicas, variações de pensamento, percepção, 

emoção, movimento e comportamento.296 

Nesta esteira, como pode uma pessoa nessa situação realizar um 

planejamento familiar? Ou ainda, como poderá cuidar dos filhos a que venha 

conceber com a responsabilidade da paternidadade responsável, ou do melhor 

interesse do menor? 

Em sequência, será demonstrado um caso prático, no qual, se o magistrado 

tivesse aplicado a rigor da Lei n. 13.146/2015, ou se o fato que ensejou a lide tivesse 

ocorrido após a entrada em vigor da referida lei, o sujeito considerado como incapaz  

não faria jus ao exercício de seu direito. In verbis: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 
INCAPACIDADE ABSOLUTA ORIUNDA DE ACIDENTE. 
SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DE INCAPAZ. DECISÃO DE 
NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS "EX TUNC". 
RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE ANTERIOR A LEI 
13.146/2015. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO CONTABILIZADO. 

                                                           
295 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. AC: 01107791120148090097, Rel. 
Desembargador Marcos da Costa Ferreira, 6ª Câmara Cível, julgado em 07/02/2017, DJe 23/02/2017. 
296 OLIVEIRA, Renata Marques; FACINA, Priscila Cristina Bim Rodrigues; SIQUEIRA JÚNIOR, 
Antônio Carlos. A realidade do viver com esquizofrenia. Revista Bras Enferm, Brasília, n. 65, 2006. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v65n2/v65n2a17.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2017. 
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RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de Agravo 
de Instrumento que busca a reforma da decisão de fls. 16/17 que 
afastou o reconhecimento da prescrição suscitada em sede de 
preliminar de contestação, sob o fundamento de que mesmo, sendo 
declarado incapaz em 2013, os efeitos desta sentença retroagirão 
até a data do fato gerador, que, no caso, foi o acidente. Resta nítido 
que o fato ensejador da condição de incapacidade do Agravado diz 
respeito a acidente ocorrido no ano de 2005, não havendo razão 
para que o considere capacitado para atos da vida civil até o 
momento da sentença, que apenas declarou tal condição, frise-se, 
preexistente. Não merece guarida, portanto, a alegação de que os 
prazos prescricionais de três anos (em se tratando de reparação civil) 
ou de cinco anos (se considerada a relação de consumo) já se 
transcorreram, haja vista que tal prazo não é contabilizado perante 
os absolutamente incapazes, senão veja-se o artigo 198, I, do 
Código Civil. Neste sentido, vale inferir ainda, como bem assinalado 
na decisão guerreada, que a alteração legislativa ocorrida no ano de 
2015 (através da Lei 13.146, a qual passa a considerar como 
absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos) não 
enseja entendimento desfavorável ao Agravado, já que, na situação 
em tela, conforme se percebe tanto o fato gerador da incapacidade, 
quanto à sentença de interdição que a reconhece, se deram antes da 
referida alteração: (Classe: Agravo de Instrumento, Número do 
Processo: 0011245-37.2016.8.05.0000, Relator (a): Gardenia Pereira 
Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 15/02/2017) (TJ-BA - 
AI: 00112453720168050000, Relator: Gardenia Pereira Duarte, 
Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2017)297 

 

Nesta decisão, uma pessoa com deficiência que sofreu um acidente de 

automóvel no ano de 2005 e ficou gravemente ferida, após perícia clínica, 

identificou-se que o sujeito não possuía mais capacidade para a prática dos atos da 

vida civil, haja vista o seu comprometimento cerebral. Em 2013, foi declarada a sua 

interdição nos termos do antigo texto do art. 3º, II do Código Civil, no qual dispunha 

que eram incapazes “os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos”. 

Em 2014, sua curadora ingressou demandando judicialmente, requerendo a 

reparação civil dos danos causados ao autor decorrentes do acidente. A parte ré 

argumentou que nos termos das alterações ocorridas no art. 3º do Código Civil pela 

Lei n. 13.146/2015, e levando em consideração o prazo prescricional, o direito do 

autor já havia prescrito.  

Como o acidente e a declaração da curatela ocorreram antes da Lei n. 

13.146/2015 entrar em vigor, a decisão proferida foi pela incapacidade absoluta da 

pessoa com deficiência, e, dessa forma, não correria a prescrição em seu desfavor.  
                                                           
297 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. AI: 00112453720168050000, Rel. 
Desembargador Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/02/2017, DJe 15/02/2017. 
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Conforme se constata, os tribunais têm decidido de forma a melhor atender os 

interesses das pessoas com deficiência, já que a Lei n. 13.146/2015 generalizou as 

capacidades da forma já mencionada. 

Outra decisão selecionada para elucidar este debate, é um julgamento 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, após decisão do juiz 

de primeiro grau declarar a curatela com afeitos extrapatrimoniais, um representante 

do Ministério Público do Estado interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma 

da sentença por esta estar em desacordo com a Lei 13.146/2015. O Desembargador 

Fábio Podestá, em seu relatório, argumentou que: 

 
O plenamente capaz para os atos da vida civil é aquele que 
compreende e se autodetermina. A pessoa tem, portanto, pleno 
poder de gerenciar sua vida, seus negócios e seus bens. O 
discernimento constitui o alicerce desse instituto O indivíduo 
que não compreende e nem se autodetermina precisa ser 
tutelado. Por essa razão, o Código Civil salvaguarda o 
absolutamente incapaz, dando-lhe representante que age em nome 
do representado. Já ao relativamente incapaz, confere-se assistente, 
e ambos praticam em conjunto os atos jurídicos. Dessa forma, sendo 
a vontade validamente manifestada, a base dessa sistemática 
protetiva, a vulnerabilidade do indivíduo não pode ser 
desprestigiada pelo ordenamento jurídico. Todavia, a Lei 
13.146/2015, ao alterar os artigos 3º e 4º do Código Civil, deixa 
de amparar exatamente os indivíduos que não possuem 
discernimento. grifo nosso.298 

 

Continuou a tecer seus comentários sobre as incongruências da Lei n. 

13.146/2015, alocar à condição de relativamente capaz a pessoa em coma, ou, por 

exemplo, os deficientes mentais sem condições de manifestar validamente sua 

vontade. Apontou ainda a gravidade da implicação destas mudanças como o 

negócio praticado por pessoas em situações análogas que atualmente será, no 

máximo, anulável (art. 171, I do CC/02). Ademais, nos casos em que o rol probatório 

não é suficiente para comprovar uma simulação e estes forem vítimas, não mais 

farão jus à proteção do art. 166, I, do Código Civil. 

Além disso, questionou Fábio Podestá acerca da possibilidade e da lógica de 

um indivíduo em coma induzido manifestar validamente sua vontade para os atos de 

natureza extrapatrimoniais, nos moldes do art. 84 e 85, da Lei n. 13.156/2015. 

Negou provimento ao recurso, proferindo o seguinte julgado: 

                                                           
298BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 1007607-79.2015.8.26.0565, Rel. 
Desembargador: Fábio Podestá, 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara 
Cível. julgado em 27/06/2017, DJe 27/06/2017. 
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INTERDIÇÃO. Trata-se de recurso de apelação interposto em face 
da sentença de fls. 82/85, que julgou procedente o pedido formulado 
nos autos da ação de “interdição e curatela”, declarando-se a 
incapacidade absoluta de Renan Dominicheli, nomeando-se a Sra. 
Marisa Colombo Dominicheli como curadora definitiva. Inconformado, 
o Ministério Público do Estado de são Paulo interpôs recurso de 
apelação (fls. 90/99), sustentando, em suma, a constitucionalidade 
do Estatuto das pessoas com deficiência, bem como que a curatela 
deve ser restrita aos atos patrimoniais. O Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei n. 13.146/15) criou um microssistema protetivo 
destinado aos deficientes, nos termos de seu art. 2º. A despeito das 
modificações trazidas quanto à capacidade da pessoa natural, 
subsiste o instituto da curatela, a propósito, o art. 84, § 1º, da EPD e 
os artigos 1.767 e seguintes do Código de Processo Civil. Na 
hipótese, persiste a causa que impede o autor de exprimir sua 
vontade, sendo inexorável a improcedência do recurso. Adotado 
parecer do MP. Sentença mantida. Negado provimento ao apelo. 
(TJSP; Apelação 1007607-79.2015.8.26.0565; Relator (a): Fábio 
Podestá; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 
Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; 
Data de Registro: 27/06/2017)299 

  

Diante das jurisprudências mencionadas, acredita-se que não restam dúvidas 

quanto à urgência em alterar a Lei n. 13.146/2015, que, ao contrário do pretendido 

pela Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, criou um emaranhado 

de situações que deixam ainda mais fragilizados os direitos dos indivíduos que não 

possuem aptidão de autogoverno. 

                                                           
299 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação 1007607-79.2015.8.26.0565, Rel. 
Desembargador: Fábio Podestá, 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara 
Cível. julgado em 27/06/2017, DJe 27/06/2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se neste estudo apresentar as principais alterações ocasionadas pelo 

Estatuto das Pessoas com Deficiência no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo no 

tocante às relações familiares. Essas alterações tiveram como fundamento a 

Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que culminou na 

promulgação da Lei n. 13.146/15, denominada Estatuto das Pessoas com 

Deficiência.  

Esta convenção trouxe o atual conceito de deficiência, assim como elencou 

os princípios norteadores dos direitos das pessoas com deficiência, tendo sido 

alguns deles trabalhados neste estudo, tais como o da dignidade da pessoa 

humana, da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, do melhor interesse 

da criança e do adolescente. A abordagem desses princípios foi fundamental para 

melhor compreensão da problemática apresentada neste estudo, qual seja, a 

alteração na teoria da capacidade civil e limitação do poder de cuidado do curador. 

Após essas análises, identificou-se que Lei n. 13.146/2015 pecou 

gravemente ao atribuir a capacidade formal e integral a todas as pessoas com 

deficiência. Não foi levado em consideração que, a depender do grau de 

comprometido da deficiência, o sujeito se torna inapto de discernir os atos 

praticados em sua volta. 

Conforme demonstrado, incorreu em erro o legislador brasileiro ao não se 

atentar às inúmeras deficiências que podem acometer o ser humano. Nesse 

sentido, foi imprudente ao atribuir plena capacidade civil a toda e qualquer pessoa 

com deficiência para casar-se, exercer seus direitos reprodutivos, decidir sobre o 

número de filhos que pretende ter, etc., nos termos do art. 6º da Lei n. 

13.146/2015, pois não levou em conta o comprometimento da capacidade 

individual para autogoverno de cada indivíduo. 

Outro ponto controvertido da referida lei funda-se na limitação do poder de 

cuidado do curador apenas para fins patrimoniais. Não foi levado em consideração 

a existência de pessoas que, por motivo de enfermidade, não possuem condições 

de expressar sua vontade, como é o caso do indivíduo que se encontra em coma.  

Talvez, a falta de conhecimento sobre a teoria da capacidade civil foi o que 

ensejou essa sequência de erros por parte do legislador, uma vez que o indivíduo 

em estado de coma hospitalar, de forma alguma, poderá ser assistido na defesa 



115 
 

de seus direitos, ou seja, não pode ser considerado relativamente incapaz, 

devendo ser-lhe aplicada a prerrogativa da incapacidade absoluta, de maneira que 

tenha representação na defesa de seus direitos. 

Foi uma série de inconsistências que possibilitaram a conclusão de que a 

generalização das deficiências em casos práticos acarreta a total desproteção das 

pessoas com deficiência mental em alto grau de incompreensão da realidade. Em 

outras palavras, os mais vulneráveis ficaram sem o manto de proteção estatal que 

na verdade deveria protegê-los a fim de garantir seus direitos da personalidade e 

preservar sua dignidade humana.  

Defende-se, neste estudo, que o princípio da dignidade da pessoa humana 

deve ser invocado para proteger plenamente alguém acometido por uma condição 

incapacitante, ou que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir 

sua vontade, mesmo que, para isso, seja necessário contrariar o texto expresso da 

Lei n. 13.146/2015, isso porque acredita-se que o legislador não se atentou ao que 

realmente pretendeu a Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, cujo propósito foi assegurar o exercício pleno de todos 

os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, 

assim como promover o respeito da dignidade inerente a todas as pessoas, 

inclusive as com deficiência. 

Devido a estas incoerências, identificou-se a necessidade de alterar as 

modificações realizadas pela Lei n. 13.146/2015 no tocante à teoria da capacidade 

civil, especialmente nos art. 3º e 4º do Código Civil. Para tanto, foi apresentado em 

pauta no plenário o Projeto de Lei n. 757 de 2015 a fim de que sejam realizados os 

ajustes necessários nas determinações da Lei n. 13.146/2015, de maneira que 

não traga maiores prejuízos às pessoas que não possuem capacidade plena, ou 

que não podem manifestar sua vontade. 

Evidencia-se ser necessário o retorno no ordenamento jurídico pátrio da 

proteção às pessoas que antes eram consideradas como incapazes para o 

exercício dos atos da vida civil, haja vista que a realidade fática não pode ser 

desprezada pelos operadores do direito. Ademais, acredita-se que a não aceitação 

da realidade fática seria uma espécie de discriminação reversa e um ato 

atentatório a dignidade das pessoas com deficiência.  

Por fim, no intuito de comprovar o entendimento firmado neste estudo, 

apresentaram-se no último tópico casos práticos de decisões dos tribunais pátrios, 
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nos quais as alterações da Lei n. 13.146/2015 provocaram uma série de 

incongruências jurídicas. Isto culminou com um pedido de declaração incidental de 

inconstitucionalidade dos artigos 84, "caput" e seu § 3º, e 85, §§ 1º e 2º, ambos da 

Lei n. 13.146/2015, e ainda do art. 4º, inciso III, do Código Civil. 

Por todo o exposto, conclui-se que a Lei n. 13.146/2015 criou situações 

absurdas e complexas que devem ser corrigidas de forma urgente, pois, enquanto 

perdurar a atual redação do art. 85 da referida Lei e as alterações realizadas no art. 

3º e 4º do Código Civil, as pessoas com deficiência que não conseguem exprimir 

sua vontade consciente ficarão sem proteção aos assuntos relacionados a direitos 

pessoais ou existenciais. Dessa forma, isso se caracteriza como uma afronta direta à 

sua dignidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito, 

como é o caso do Brasil.  
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