
1 
 

FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL FIBRA 

 

 

 

 

 

CARLOS DE MAGALHÃES SAMPAIO NETHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁPOLIS 

2018 



2 
 

FACULDADE DO INSTITUTO BRASIL FIBRA 

 

 

 

 

CARLOS DE MAGALHÃES SAMPAIO NETHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE CIVIL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão apresentado 

como requisito parcial para obtenção de 

título de Bacharel em Direito. 

Orientador: Prof. Esp. Hugo Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁPOLIS 

2018 



3 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho reflete sobre as mudanças trazidas para a compreensão da 

capacidade civil da pessoa com deficiência, a partir da Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência – o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) – do ano de 

2015. Por meio da análise de artigos legais, revisitas e a ideia de capacidade civil, a 

proteção da pessoa com deficiência e quem é o sujeito protegido pela lei. Também 

se chama a atenção para o estigma da deficiência enraizado ao longo do tempo e 

como é possível encontrá-lo nos dias atuais, pontualmente nos incisos do artigo 6º 

do EPD. Por fim, traz-se à baila o princípio maior da dignidade da pessoa humana 

como instrumento capaz de atribuir a verdadeira efetividade a um discurso jurídico 

dissociado do determinismo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pessoa com deficiência, Capacidade civil, Estigma e 

Dignidade humana. 
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ABSTRACT 

 

This paper reflects on the changes brought to the understanding of legal capacity of 

persons with disabilities, from the Brazilian Law of Inclusion of People with 

Disabilities - the Person Statute with Disabilities (EPD) – the year 2015 Through the 

analysis of the legal articles, revisits the idea of civil capacity, the person protecting 

the disabled and who is the subject protected by law. Also draws attention to the 

stigma of disability ingrained over time and how you can find it today, punctually in 

sections of Article 6 of the EPD. Finally, it brings to the fore the greatest principle of 

human dignity as an instrument to assign the true effectiveness to a disassociated 

legal discourse of determinism. 

 

KEYWORDS: Person with disability, Civilian capacity, Stigma and Human dignity 
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INTRODUÇÃO 
 

A partir da Convenção de Nova York (C.N.Y), que ingressou em nosso 

sistema com força constitucional, e com o advento do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (E.P.D), lei nº 13.146 de 2015, um novo aspecto de capacidade fora 

criado. 

 

A pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, conforme o artigo 2º do E.P.D, não é 

mais considerada incapaz, na medida em que os arts. 6º e 84 do referido estatuto, 

deixa claro que a deficiência não afeta a capacidade civil. 

 

Nesse sentido, estimasse que 24%, ou seja, 45,6 milhões de pessoas tem 

algum tipo de deficiência no Brasil (Censo 2010, IBGE). Não obstante, a evolução no 

E.P.D veio para possibilitar os deficientes a viver de forma independente 

participando de todos aspectos da vida. 

 

 Assim, fica evidenciando que hoje em dia toda pessoa, mesmo a deficiente, é 

dotada de capacidade legal, ainda que se valha de um curador ou de um apoiador. 

 

Desta forma é de grande importância demonstrar a mudança dos direitos dos 

portadores de deficiência, uma vez que este estudo acadêmico se volta à valoração 

da inclusão social dos deficientes em uma sociedade política organizada. 

 

Com a nova concepção de capacidade civil houve grandes mudanças nos 

institutos da interdição e curatela, na medida que se tornam medidas extraordinárias, 

voltadas tão somente a natureza patrimonial e negocial. 

 

Observa-se um instituto chamado “tomada de decisão apoiada”, onde o 

deficiente deverá, no exercício de sua capacidade, contar com o apoio de pessoas 

escolhidas por ele próprio, para apoiar em determinados atos da vida civil. 
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Por fim, o presente trabalho tem o intuito de problematizar partindo de uma 

premissa quanto à inclusão social e dignidade da pessoa humana as modificações 

legais nos direitos civis dos portadores com deficiência no Brasil,. 
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1 CAPÍTULO 
 

1.2 Pessoa com Deficiência no Brasil e sua linha histórica 
 

A existência de uma barreira frente a um indivíduo que queira ter acesso à algum 

ambiente físico ou social, fazendo com que este fique limitado à simples ações, se 

caracteriza uma situação de deficiência dentro de uma perspectiva histórica social, que é 

adotada pelo Brasil. 

Nesse contexto, a Convenção Sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, foi 

aprovada pelo nosso ordenamento pelo decreto n° 186/2008, nos termos do art. 5°, §3° da 

Constituição Federal de 1988, tendo tal convenção força de emenda constitucional – 

assunto que trabalharemos a decorrer dos próximos capítulos -. 

Assim, a Convenção logo em seu preambulo, precisamente na alínea “e” trás um 

breve conceito sobre deficiência no aspecto social, como citado acima. Observe tal 

dispositivo: 

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que 
a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as 
barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e 
efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, S/P) 
 

A definição completa sobre o que caracteriza a pessoa com deficiência vem 

elencada logo no art. 1° da convenção, como vemos a seguir: 

O propósito da presente Convenção 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 inerente. 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. (BRASIL, 2015, S/P) 

 

Podemos concluir, desta feita, que deficiência é um termo ligado à impedimentos de 

longo prazo que podem afetar um ser humano, em sua esfera física, mental, intelectual ou 

sensorial. Deve-se destacar, que se trata de um conceito em constante evolução, vez que 

as barreiras que o mundo apresenta se modificam com o passar do tempo. 
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Tal definição de pessoa com deficiência veio priorizando de forma absoluta o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, deixando para trás os conceitos 

históricos de deficiência sob o aspecto da medicina. A nova definição vem para integralizar e 

incluir o indivíduo à sociedade, conforme: 

Embora se possa encontrar muitos equívocos devidos à insuficiente 
compreensão do conceito, contextualizado em seu processo histórico 
de construção, a grande diferença de significação entre os termos 
integração e inclusão reside no fato de que enquanto que no primeiro 
se procura investir no “aprontamento” do sujeito para a vida na 
comunidade, no outro, além de se investir no processo de 
desenvolvimento do indivíduo, busca-se a criação imediata de 
condições que garantam o acesso e a participação da pessoa na 
vida comunitária, através da provisão de suportes físicos, 
psicológicos, sociais e instrumentais.(SASSAKI, 2012, S/P) 

 

De fato, esta nova conceituação tem como objetivo principiológico a quebra as 

barreiras sociais existentes em um mundo extremamente preconceituoso, onde não se deve 

ter mais obstruções na participação plena e efetiva na sociedade pelo deficiente. 

É o entendimento do Procurador Federal Maurício Maia, em seu artigo Novo 

conceito de pessoa com deficiência e a proibição ao retrocesso:  

Os impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais passaram 
a ser considerados como características das pessoas, inerentes à 
diversidade humana; a deficiência é provocada pela interação dos 
impedimentos com as barreiras sociais, ou seja, com os diversos 
fatores culturais, econômicos, tecnológicos, arquitetônicos, dentre 
outros, de forma a gerar uma impossibilidade de plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade. Como dito, não é a 
pessoa que apresenta uma deficiência, mas a sociedade. Superar a 
deficiência não é tão-somente cuidar dos impedimentos, mas 
possibilitar e criar mecanismos que eliminem as barreiras existentes 
no ambiente. (MAIA, 2013, P. 293) 
 

 Nesse mesmo sentido, aponta o Desembargador Federal Ricardo Tadeu 

Marques da Fonseca, em sua obra O Novo Conceito Constitucional de Pessoa Com 

Deficiência: Um Ato De Coragem:  

Os impedimentos de caráter físico, mental, intelectual e sensorial 
são, a meu sentir, atributos, peculiaridades ou predicados pessoais, 
os quais, em interação com as diversas barreiras sociais, podem 
excluir as pessoas que os apresentam da participação da vida 
política, aqui considerada no sentido mais amplo. (TADEU, 2012, 
P.48) 
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Podemos, desta feira compreender que a “deficiência”, na verdade, é 

provocada pela interação dos indivíduos com as barreiras sociais, ou seja, a 

problemática não está na deficiência de uma pessoa, e sim, nas condições que a 

sociedade apresenta para recebe-la e estabelecer uma interação. 

A carta magna de 1988 é totalmente voltada a implementação da dignidade 

da pessoa humana no meio social, independe do indivíduo. Aqui, todo ser humano 

tem dignidade só pelo fato de já ser pessoa. 

O professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo em sua obra “O Direito de Antena 

em face do Direito Ambiental no Brasil” diz algo muito importante sobre a conjunção 

de princípios fundamentais e a dignidade da pessoa humana: 

Para começar a respeitar a dignidade da pessoa humana tem-se de 
assegurar concretamente os direitos sociais previstos no art.6° da 
Carta Magna, que por sua vez está atrelado ao caput do art.225, 
normas essas que garantem como direitos sociais a educação, a 
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma da Constituição, assim como direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia 
qualidade de vida. (PACHECO, 2017, P. 01) 

 

O Autor leciona que a referida norma diz respeito a um direito fundamental 

que soma e tem as mesmas qualidades de outros, tais como o direito à vida, à 

liberdade, à intimidade, à honra. 

Ainda sobre a dignidade da pessoa humana e a titulação dada quando se fala 

“pessoas com deficiência” ao invés de “portadores de deficiência”, ou algum outro 

termo, pode-se observar uma valoração no tratamento dos deficientes, visto que se 

ressalta a pessoa humana a frente de sua deficiência; a pessoa à frente de qualquer 

limitação. 

Nesse ponto de vista, o termo “portador” da a pensar que a deficiência é algo 

passageiro ou temporário. Ocorre que, na maioria dos casos a deficiência é algo 

permanente, não podendo essa titulação prosperar. 

Ao decorrer da história -assunto que vamos aprofundar em seguida- muitos 

outros termos foram usados de maneira inequívoca, como podemos observar 

segunda jornalista Maria Isabel Silva:  
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Até a década de 1980, a sociedade utilizava termos como "aleijado", 
"defeituoso", "incapacitado", "inválido"... Passou-se a utilizar o termo 
"deficientes", por influência do Ano Internacional e da Década das 
Pessoas Deficientes, estabelecido pela ONU, apenas a partir de 
1981. Em meados dos anos 1980, entraram em uso as expressões 
"pessoa portadora de deficiência" e "portadores de deficiência". Por 
volta da metade da década de 1990, a terminologia utilizada passou 
a ser "pessoas com deficiência", que permanece até hoje. (SILVA, 
2016, P. 02) 

 

Com essa evolução histórica na terminologia utilizada, podemos concluir que 

a rotulação de uma pessoa pela sua característica é algo completamente errado 

segundo os ditames constitucionais. 

Acontece que muitas vezes o indivíduo que se usa de alguns termos para 

caracterizar a pessoa com deficiência usa-se de uma imagem subjetiva 

preconcebida, deixando de analisar o impacto que possa causar. 

Ressalta-se que, apesar da existência de termos pejorativos, muitas pessoas 

não têm noção e muito menos maldade ao se expressar dessa maneira. O que há é 

falta de conhecimento quanto a causa. 

Sobre isso, o antropólogo e professor João B. Cintra Ribas faz um breve 

comentário em sua obra O que são pessoas deficientes: 

Sempre que usamos palavras do tipo „excepcional”, „cego”, “surdo”, 
“inválido”, “louco”, “aleijado”, “anormal” etc., temos em mente uma 
concepção daquilo que estas palavras querem nos dizer. Apesar de 
quase sempre as usarmos de forma indiscriminada, sem muita 
preocupação, elas sempre tem algum significado para nós. As 
palavras são expressões verbais criadas a partir de uma imagem que 
a nossa mente constrói. (JOÃO, 1985, P. 07) 
 

Deve-se sempre estar claro que antes da pessoa com deficiência ter 

deficiência, ela é pessoa como qualquer outra, sendo assim, não merece de tal 

forma tamanha discriminação. 

A democratização da sociedade brasileira passa pela construção de efetivo respeito 

a essa parcela da população, que a duras custas procura conquistar um espaço ao qual, por 

lei, tem direito. (ARANHA, 2001, S/P) 

Para algumas pessoas o termo correto ao chamas a pessoa deficiente pode 

não parecer algo com relevância. Ocorre que ao analisarmos um pouco a linha 
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histórica, veremos como foi o tratamento por eles recebido, e como é importante a 

evolução. 

De maneira breve podemos dividir as etapas históricas em quatro, incluindo a 

que vivemos: Etapa da exclusão; Etapa da segregação; Etapa da Integração; e 

Etapa da inclusão, conforme a conceituação doutrinária criada por Romeu Kazumi 

Sassaki. 

A primeiro momento ao analisarmos a Etapa da exclusão, voltada dos 

primórdios ao século XIX, veremos que as pessoas com deficiência, seja ela qual 

for, eram totalmente excluídas dos ambientes socias, muito casos tinham-se suas 

vidas ceifadas pelo fato da sociedade desacreditar em sua adaptação. (SASSAKI, 

2012, S/P) 

Este modelo de rejeição social, totalmente retrógrado, era tomado por 

pessoas que se intitulavam como “normais”, ante ao fato de não possuírem 

quaisquer deficiências ou impedimentos.  

Neste período histórico, se levava em consideração a “utilidade” que o 

indivíduo tinha perante a sociedade, e a comunidade da qual fazia parte, e em que, 

não era reconhecimento absolutamente como pessoa. (SASSAKI, 2012, S/P) 

Completamente envolvidos por noções negativas a respeito do valor social da 

pessoa com deficiência, os inúteis e inválidos eram postos às margens da sociedade 

da época, de maneira limitativa e restritiva, não podendo participar da vida com os 

considerados normais. 

Com isso, constata-se facilmente que não existia qualquer meio para os 

deficientes se incluírem no meio social, muito menos evoluírem numa perspectiva 

voltada ao tratamento, físico ou mental. 

Em segundo veremos a Etapa da Segregação, começando a partir de 1910. A 

educação era realizada em certos institutos, visando a reabilitação da pessoa -

apesar de parecer algo digno, muitas vezes não eram assim-. Primeiros passos para 

divisão de Educação normal e educação especial. 

Nesse seguimento, chamado modelo assistencialista, a pessoa com 

deficiência já começara ser mais incluída na comunidade, e o governo começaria ali 
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a prestar um serviço assistencial, seja ambas inclusões por caridade ou por gerar 

vantagens a pessoa que ajuda o deficiente. (SASSAKI, 2012, S/P) 

A atuação governamental apenas se remia ao fato de degredar as pessoas 

portadoras de deficiência, o que se resumia  a enfurnar pessoas “degradadas” em 

instituições com o mínimo básica para sobrevivência. 

Ainda assim, há que se destacar que não eram todas as pessoas que 

conseguiram internação em instituições ligadas ao governo. Tal fato dependida de 

um julgamento subjetivo governamental, ou até mesmo da sociedade.  

Em terceiro, chamada Etapa da integração, em meados de 1940, podemos 

observar uma maior valoração as Direitos Humanos, onde talvez a pessoa começará 

a ser vista antes de sua deficiência. (SASSAKI, 2012, S/P) 

Seguindo essa evolução, frente ao modelo integrador, instigada pelos direitos 

humanos, precisamente pela declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, 

passou-se a existir serviços públicos e privados voltados a mediadas para que as 

pessoas com deficiência evoluíssem sob um aspecto funcional ideal e profissional 

(SASSAKI, 2012, S/P) 

Sob aspecto funcional ideal, temos como conjunto de medidas para 

integralizar o deficiente no meio da sociedade, podendo-se exigir os direitos básicos 

como qualquer cidadão. 

Sob aspecto profissional, seria a integralização da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho rentável. 

Apesar do exposto acima, a minoria da população deficiente conseguiu ter tal 

tratamento e serviço, visto a criação do modelo médico da deficiência (aqueles que 

precisavam ser curados e combatidos especializados pela medicina). 

As limitações físicas, mentais, sensoriais, ou qualquer que seja, são 

responsáveis pela exclusão do indivíduo na perspectiva do modelo médico, que 

começou as ser falado aproximadamente nos anos 60. Nesse liame, o modelo 

médico não analisaria o âmbito social, e sim somente o deficiente e sua deficiência. 

(SASSAKI, 2012, S/P) 
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Nesse contexto, não será analisado a deficiência como um fator social, mas 

sim como um problema humano combatido com tratamentos médicos. Pode se dizer 

que em algumas situações, o deficiente ainda era tratado como anormal, 

infelizmente passando uma ideia medieval desses cidadãos. 

 

Desta feita, a minoria que conseguiu se reabilitar segundo tal modelo da era 

integralizada, teve acesso a escola ou ambiente de trabalho, caso completamente 

ao contrario dos que não puderam tal tratamento. 

Por ultimo e atual momento em que vivemos, a Etapa da inclusão, ocorre um 

maior enaltecimento da diversidade humana com uma maior inclusão das pessoas 

com deficiência em sociedade, sem distinção. 

Finalmente, a quarta etapa, a INCLUSÃO (a partir da década de 90 
do século 20) teve suas sementes plantadas pelos movimentos de 
luta das próprias pessoas com deficiência (surgidos no Brasil a partir 
de 1979). A luta foi fortalecida pelo lema Participação Plena e 
Igualdade, do Ano Internacional das Pessoas Deficientes (1981). 
(SASSAKI, 2012, S/P) 
 

Nesta última e atual etapa inclusiva, podemos considerar como aquela que 

deu um grande ápice evolutivo para a pessoa com deficiência sob o aspecto social. 

O aspecto social trata que, os impedimentos existentes numa vida em 

comunidade, política, jurídica, entre outros, são espelhos de uma sociedade que os 

deficientes estão inseridos, completamente cheia de pré-conceitos. 

Esses impedimentos/barreiras trazidos pela sociedade – talvez até de 

maneira subjetiva- acabam limitando os deficientes de exercer os plenos direitos 

humanizados garantidos. 

Fato é, a direito à diminuição das barreiras sociais, nos trás como 

consequência direta a maior inclusão das pessoas portadoras de deficiência, que 

passarão a ter maior convivência direta com a sociedade. 

Outra consequência direta, é o fato de que com a inclusão social, as pessoas 

portadoras de deficiência poderão gerir suas vidas de maneira autônoma, podendo, 

assim, tomar decisões no meio de seu ambiente social, passando a ter uma vida 

mais digna. 
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2 CAPÍTULO 
 

2.1 Poder Constituinte Originário 
 

Embora muito já se tenha tratado historicamente sobre Poder Constituinte 

Originário e seu papel frente a elaboração de uma nova Constituição ainda é de 

suma importância contextualizar sua significação e abrangência. 

O Poder Constituinte Originário representa à autoridade suprema do 

ordenamento, responsável por confeccionar a Constituição do Estado, isto é, o 

documento normativo superior que inicia a ordem jurídica e atua como seu 

fundamento de validade. 

O professor José Afonso da Silva, expõe em seu livro Curso de Direito 

Constitucional Positivo o seguinte conceito a respeito de Constituição: 

A Constituição do Estado, considerada sua lei Fundamental, seria 
então, a organização dos elementos essenciais: um sistema de 
normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do 
Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício 
do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, 
os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em 
síntese, a constituição é o conjunto de normas que organiza os 
elementos constitutivos do estado. (SILVA, 2013, P. 39) 

 

Como o próprio nome já revela, o Poder é intitulado “Constituinte” uma vez 

que não é criado por nenhum outro - afinal ele tem natureza originária, anterior à 

qualquer normatização jurídica -. Nesse sentido, no aspecto jurídico, toda vez que 

um Estado é criado o Poder Constituinte Originário elabora uma nova Constituição. 

Como observamos o Poder Constituinte Originário é aquele que elabora a 

Constituição do Estado, sendo possível sua identificação em dois momentos. 

momento material do Poder Constituinte Originário e Momento formal do Poder 

Constituinte Originário, qual seja: 

Decisão política de criação de um novo Estado (momento material)  e a 

efetiva elaboração da Constituição (momento formal), dando a ideia do direito que 

surgiu. Ressalta-se que o momento formal trata-se evidentemente da formalização 

do momento material 
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O poder constituinte, na teoria de Sieyès, seria um poder inicial, 
autônomo e omnioitente. É inicial porque não existe, antes dele, nem 
de facto nem de direito, qualquer outro poder. É nele que se situa, 
por excelência, a vontade do soberano (instância jurídico-política 
dotada de autoridade suprema). É um poder autónomo: a ele esó a 
ele compete decidir-se, como e quando, deve “dar-se” uma 
constituição à Nação. É um poder omnipotente, incondicionado: o 
poder constituinte não esta subordinado a qualquer regra de forma 
ou de fundo. (CANOTILHO, 1994, P.94)  

 
 

Apesar de haver divergência entre alguns doutrinadores brasileiros, o Poder 

Constituinte Originário caracteriza-se por ser: Político; Inicial; Incondicionado e 

Ilimitado. 

Ele é político porque é um poder de fato, não sendo um poder jurídico, pois 

não se baseia numa ordem jurídica, mas sim cria uma nova ordem jurídica. É Inicial 

pois dá início ao Estado, preexiste à ordem jurídica. Incondicionado pelo fato de que 

não se condiciona à forma de manifestar a sua vontade. (MORAIS, 2013, P.712) 

Permanente, o Poder Constituinte Originário não se esgota, sempre vai 

existir. Podendo-se manifestar a qualquer tempo, quando manifestado pelo seu 

titular (povo). E por último, ilimitado, em seu aspecto jurídico. 

Os Professores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gomet, em seu livro 

Curso de Direito Constitucional, 9ª edição, o Poder Constituinte Originário, em suma, 

é passível de três características básicas, para que seja reconhecido: Inicial, 

ilimitado e incondicionado. 

Segundo os professores, ele é inicial, porque é a origem do ordenamento 

jurídico. É o ponto de começo do Direito do Direito. É ilimitado pois não pertence e 

não está regido à nenhuma ordem jurídica. E por fim, é incondicionado por não 

poder ser regido nas suas formas de expressão pelo direito preexistente. (MENDES, 

GOMET, 2013. P.104) 

Uma das formas de expressão do Poder Constituinte é o exercício 

democrático do direito: o povo escolhe representantes responsáveis por elaborar um 

novo documento constitucional que fundará ou recriará o ordenamento jurídico. 

Diante disso, devem os representantes do poder Constituinte Originário agir 

em concordância com os ideais da população que escolheram que os mesmos 

estivessem como criadores de uma nova ordem jurídica. 



17 
 

 Dispõe Paulo Branco desta forma, como vemos abaixo: 

Se o poder constituinte é a expressão da vontade política da nação, 
não pode ser entendido sem a referência aos valores éticos, 
religiosos, culturais que informaram essa mesma nação e que 
motivam as suas ações. Por isso o grupo que se arrogue a condição 
de representante do poder constituinte originário, se se dispuser a 
redigir uma Constituição que hostilize esses valores dominantes, não 
haverá de ter o acolhimento de suas regras pela população. 
(BRANCO, 2012, P. 275) 

 

No direito brasileiro, o Poder Constituinte Originário foi assim exercido nos 

documentos: 1891; 1934; 1988 (atual constituição). 

Desta forma, o Poder Constituinte Originário cria a nova ordem jurídica e 

institui poderes derivados, concedendo a estes, atribuições. O Poder Constituinte 

Derivado pode modificar a Constituição, também podendo criar as Constituições 

Estaduais (MORAES,2013, P. 25). 

No primeiro caso o Poder Constituinte é derivado reformador e o segundo é o 

Poder Constituinte derivado decorrente. 

Desta feita, se o Poder Constituinte Derivado é instituído pelo Poder 

Constituinte Originário, significa dizer que ele nasce na ordem jurídica, sendo 

portanto um Poder Jurídico: derivado; limitado e condicionado. Este poder se exerce 

na forma que a Constituição se impõe. 

 Dentre tais atribuições que acima foi mencionada, ressalta-se um de suma 

importância, qual seja manter a nossa Constituição compatível com a realidade em 

que está. 

Portando, não existem constituições imutáveis, pois os textos constitucionais 

necessitam se adaptar com as mudanças sociais, sob pena de perderem a harmonia 

com a realidade e se tornarem ineficazes de sentido normativo. (MORAES, 2013, P. 

27) 

Nesse sentido, o professor José Afonso da Silva: 

A estabilidade das constituições não deve ser absoluta, não pode 
significar imutabilidade. Não há constituição imutável diante da 
realidade social cambiante, pois não é ela somente um instrumento 
de ordem, mas deverá se-lo, também, de progresso social. Deve-se 
assegurar certa estabilidade constitucional, certa permanência e 
durabilidade das instituições, mas sem prejuízo da constante, tanto 
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quanto possível, perfeita adaptação das constituições às exigências 
do progresso, da evolução e do bem estar social. (SILVA, 2013, P. 
42) 

 

No brasil, adotamos, tradicionalmente, documentos Constitucionais rígidos, 

que significa que a Constituição pode ser modificada e que o procedimento 

escolhido para modificação é mais complexo e dificultoso do que aquele referente à 

legislação infraconstitucional. 

Desta forma, não quer dizer que quanto mais rígida seja a Constituição mais 

estável ela será. Isto porque, se não puder haver atualização do texto constitucional, 

poderá ocorrer o rompimento da Constituição. A Constituição deverá se atualizar em 

conformidade com o tempo em que se vive. 

A opção pela rigidez exige um procedimento especial para a confecção de 

emendas constitucionais. A deliberação e a votação de Proposta de Emenda 

Constitucional ocorrerão em casa do Congresso Nacional, a chamada sessão 

bicameral, em dois turnos, considerando-se aprovada se em cada turno, e em cada 

casa obtiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. 

Sobre o tema, trata José Afonso da silva: 

A Constituição, como se vê, conferiu ao Congresso Nacional a 
competência para elaborar emendas a ela. Deu-se assim a um órgão 
constutuído o poder de emendar a Constituição. Por isso se lhe dá a 
denominação de poder constituinte instituído ou constituído. (SILVA, 
2013, P. 66)  
 

Assim, este é o papel do poder reformador – promover pequenos ajustes para 

rejuvenescer e adequar a Constituição, de modo que sua aplicação seja eficaz a 

todos. 

 

2.2 Tratados e atos internacionais e sua incorporação com força de Emenda 

Constitucional 
 

Ramo do Direito Internacional, os tratados são vistos não como espécies, haja 

vista sua abrangência em termos como pactos, convenções, cartas, convênios e 

protocolos firmados entre países. Nos últimos anos, o Brasil vem ratificando grande 
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numero de tratados internacionais, relativos ou não ao Direitos Humanos, sendo 

todos eles incorporados em nosso sistema. 

 

O professor Ricardo Castilho, em sua obra “Direitos Humanos” diz que de 

acordo com a convenção de Viena de 1969 os tratados são autocomposições 

internacionais regidas pelo Direito Internacional, contendo instrumento único, com 2 

(dois) ou mais anexos, com denominação específica. (CASTILHO, 2015, P. 163) 

  

Em nosso ordenamento, a incorporação dos tratados internacionais é 

resultado de um ato do Presidente da Republica e do Congresso Nacional, conforme 

observamos no art. 84, VIII, da CF/88: 

 

Art.84. Compete privativamente ao Presidente da República: VIII- Celebrar 

tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 

Nacional. (BRASIL, 1988, S/P) 

  

Em se tratando de tratados internacionais de Direitos Humanos, há uma mudança no 

que tange a recepção pelo ordenamento, como podemos a partir de agora fazer um 

pequena analise. 

 

Com a reforma do poder judiciário, introduzida pela EC45/2004, foi concedida 

ao Congresso Nacional a possibilidade de incorporação de tratados internacionais 

que versem sobre Direitos Humanos. Deste modo deverá o tratado ou convenção 

respeitar o rito especial ou ordinário. 

 

O rito especial faz-se que a recepção do tratado ou convenção seja com 

status  de norma constitucional derivada, ou seja, são constituídos e retiram o 

fundamento de validade da Constituição.  

 

Nesse sentido, essa hipótese de recepção é prevista na Constituição Federal 

nos o arts. 5°, §3°, e 60, §2° , conforme observamos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  (Atos aprovados na forma 
deste parágrafo)  
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 
ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. (BRASIL, 
1988, S/P) 

 

Já o rito ordinário faz-se que a recepção do tratado ou convenção tratando 

sobre Direitos Humanos seja com status de norma supre legal, ou seja, acima das 

leis e abaixo da Constituição. 

 

Vale lembrar que caso o tratado ou convenção versar sobre qualquer outro 

tema que não envolva os direitos humanos, ele será incorporado pelo rito ordinário e 

terá status  de lei ordinária. 

 

 O tema é tratado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu livro (2013, 

P.712), Direito Constitucional – trigésima edição, referindo-se em três fases para a 

incorporação de um ato ou tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

A primeira fase é voltada ao chefe do poder executivo da união, vez que a 

celebração dos tratados, atos e convenções internacionais são de competência 

exclusiva em regra dele, conforme aduz nosso texto constitucional. 

 

A segunda fase trata também de competência, porem voltada ao Congresso 

Nacional, sendo exclusivamente do parlamento resolver de forma definitiva questões 

sobre tratados, acordos ou atos internacionais relacionados a encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

 

Essa deliberação é realizada por aprovação de um decreto legislativo, que 

inevitavelmente devera ser promulgado pelo presidente do Senado Federal, e 

posteriormente publicado. Refere-se o art. 49, I, da Constituição Federal, a 

competência exposta acima. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/quadro_DEC.htm
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Art.49 é de competência exclusiva do Congresso Nacional: I- Resolver 

definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem 

encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. (BRASIL, 1988, S/P) 

 

Por último, a terceira fase é quando há um decreto do Presidente da 

República promulgando o acordo, ato, tratado internacional que foi ratificado pelo 

Congresso Nacional. Só após isso a norma internacional tratada cria executoriedade 

interna perante nosso ordenamento, sendo até mesmo, objeto de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade.  

 

2.3 Recepção da Convenção de Nova York 
 

 

A convenção internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, foi ratificado pelo congresso 

nacional por meio do Decreto Legislativo n° 186, de 9 de julho de 2008. 

 

Nesse episódio, o decreto fora aprovado nas duas casas do Congresso, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, conforme  art. 5°, 

§3° da CF, tendo  o tratado retro força de emenda constitucional – tratando-se de 

uma Convenção dotada de natureza jurídica diferenciada. 

 

Assim, passa-se a vigorar no Brasil, em seu plano jurídico externo, desde 31 

de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

data de início de sua vigência no plano interno. 

Descarte, a lei brasileira de inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida 

como Estatuto da Pessoa com Deficiência, modifica significativamente os direitos 

civis das pessoas com deficiência. 

A partir de tal convenção que ingressou em nosso sistema com força 

constitucional, e com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (E.P.D), lei 

nº 13.146 de 2015, um novo aspecto de capacidade fora criado. 
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A pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, conforme o artigo 2º do E.P.D, não é 

mais considerada incapaz, na medida em que os arts. 6º e 84 do referido estatuto, 

deixa claro que a deficiência não afeta a capacidade civil. 

 

A convenção sobre direito das pessoas com deficiência de 2007, teve a 

participação de 192 países membros da Organização das Nações Unidas, bem 

como representantes civis de todo o mundo. 

 

A sessão solene realizada em 2006, teve como objeto a aprovação final deste 

tratado firmado pelo Brasil, tal como 85 países, no ano de 2007. 

 

A fato é que faz-se necessário a convenção para tratar-se de certo tipo de 

pessoas, como é o caso tratado nesse trabalho, visto a extrema violação mundial no 

que tange aos Direitos Humanos das pessoas com Deficiência. 

 

A convenção serviu para introduzir e derrubar barreiras impostas pela 

sociedade no que se refere à acessibilidade tanto física quando intelectual do 

deficiente, tratando-o de maneira mais humanizada. 

 

Retrata-se do art. 12, item 2, da referida convenção que: artigo 12 

Reconhecimento igual perante a lei. Os Estados Partes reconhecerão que as 

pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. (BRASIL, 2007, S/P) 

 
Por obvio, conclui-se que a nova concepção de capacidade é sob uma perspectiva 

completamente inclusiva socialmente, não cabendo teoricamente mais espaços para 

descriminações. 
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3 CAPÍTULO 
 

 

3.1 Estatuto da pessoa com deficiência e a capacidade civil 
 

Comecemos a dissertar com base na Convenção de Nova York, que de 

maneira direta influenciou no ordenamento interno no que se refere ao tratamento 

das pessoas com deficiência. Ressalta-se com isso a grande modificação na 

capacidade civil e alguns institutos previstos na legislação civilista. 

 

Se compararmos com o que já foi trabalhado na presente pesquisa até o 

momento, podemos perceber a grande evolução nos direitos dos deficientes 

historicamente.  

 

É de suma importância destacar os conceitos históricos que já foram usados 

para tratar as pessoas com deficiência, tal como as desigualdades passadas 

socialmente por estes para que chegassem nesse grande momento de evolução e 

inclusão. 

 

O estatuto reflete uma conquista social extraordinária por se tratar de um 

sistema legalista inclusivo que consagra veementemente os princípios fundamentais 

expressos em nosso texto constitucional. 

 

Como retratado no final do capítulo anterior, a Convenção de Nova York 

passou-se a vigorar em todo ordenamento brasileiro com força de emenda 

constitucional, trazendo ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei 13.146 de julho 

de 2015 o cumprimento integral do direito internacional acordado pela República. 

(STOLZE, 2016, P. 02) 

 

Com o Estatuto em vigor, automaticamente a pessoa com deficiência – 

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

ou sensorial -, não deveria ser mais de um ponto de vista técnico considerada 

incapaz. 
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Assim trata em um breve comentário o civilista e magistrado Pablo Stolze em 

seu artigo A deficiência não é causa de Incapacidade Relativa – A brecha 

Autofágica: 

Com a entrada em vigor do Estatuto, vale salientar, a pessoa com 
deficiência não seria mais tecnicamente considerada civilmente 
incapaz, na medida em que, respeitando a diretriz da Convenção de 
Nova York, os arts. 6º e 84, do mesmo diploma legal, deixam claro 
que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. 
(STOLZE, 2016, P. 07) 

 

Desta feita, como falado a deficiência não irá afeitar a plena capacidade civil 

das pessoas com deficiência, tendo que o estatuto previu  expressamente, elencado 

um rol de ações civis, que não será afetada, como observamos a seguir: 

 

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. (BRASIL, 2015, S/P) 
 
 

Ainda, para confirmar tais direitos, veio o art. 84 com tamanha clareza e 

“consolidou” que os deficientes são legalmente capazes, mesmo que não exerçam 

os direitos resguardados na legislação, dando assim característica de direitos 

indisponíveis.  

 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 

2015, S/P) 

Diante dos fatos, apesar da Convenção de Nova York ter revogado alguns 

dispositivos, foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência que de maneira expressa ao 

ser publicado que extinguiu grande parte dos incisos que tratavam das 

incapacidades relativas e absolutas no Código Civil Brasileiro de 2002.  
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Ademais, tal extinção fez com que se alterassem automaticamente institutos 

conhecidos, como a curatela e interdição e a tomada de decisão apoiada.  

 

Trabalharemos ainda sobre esses institutos, porem é de clara importância 

informar brevemente que a utilização de tais institutos assistencialistas são medidas 

extraordinárias, bem como em hipótese alguma ira afastar a capacidade civil 

daqueles de que algum modo a utilizarem. 

 

Tomando seguimento, cabe falar da mudança substancial que houve no 

Código Civil em seus artigos 3° e 4°, que respectivamente tratavam a respeitos das 

incapacidades absolutas e relativas. 

 

O artigo 3° do Código Civil antes da mudança legislativa dispunha nesta 

ordem que eram absolutamente incapazes os menores de 16 (dezesseis) anos, os 

que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento 

para prática dos atos, e os que por causa transitória não puderem exprimir sua 

vontade. 

 

Nesse sentido, após o estatuto, o artigo retro teve a maioria dos seus incisos 

extintos, ficando apenas como única forma de incapacidade absoluta a relacionada 

ao menores de 16 (dezesseis) anos incompletos, chamados pela doutrina de 

menores impúberes. Vejamos o atual texto civilista: 

 

 Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) 
anos.             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)          (Vigência) 
 I - (Revogado);        (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)      (Vigência) 
 II - (Revogado);          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)        (Vigência) 
 III - (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)        (Vigência). (BRASIL, 2002, S/P) 

 

Por sua vez, dispunha o artigo 4° antes da mudança que os relativamente 

incapazes na devida ordem seria os maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 

18 (dezoito) anos; os ébrios habituais, os viciados em tóxico, e os que por 

http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127


26 
 

deficiência mental, tenham discernimento reduzido; os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo; os pródigos. 

 

Após a mudança o artigo teve redução de texto no inciso II, ficando somente 

os ébrios habituais e os viciados em tóxico, e a revogação total do inciso III, que 

passará a tratar de outro assunto, como observemos a atual legislação: 

 

Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de 
os exercer:             (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)        (Vigência) 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por 
deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; 
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
 II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;         (Redação dada 
pela Lei nº 13.146, de 2015)         (Vigência) 
 III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)        (Vigência) 
IV - os pródigos. (BRASIL, 2002, S/P) 

 

Se compararmos o artigo 3° da antiga redação com o artigo. 4° da nova 

redação, podemos ver que o inciso III do artigo 3°, que tratava sobre o indivíduo que 

por causa transitória ou permanente que não pode exprimir sua vontade, não foi 

revogado. 

 

Ao analisarmos o artigo 4° atual, em seu inciso III, vemos que ouve uma 

transferência do texto antigo para a nova legislação, porem com uma transferência 

de artigos. Agora, quem sofre desta causa transitória ou permanente é considerado 

relativamente incapaz. 

 

Ao se tratar desta causa transitória ou o permanente, há certa divergência na 

doutrina, onde alguns estudiosos acham que o texto refere as pessoas que tem 

impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. 

Caracterizando assim uma pessoa com deficiência. 

 

Ademais, a outra parte dos professores – ao que parece ser mais condizente- 

seguida por Pablo Stolze não pensam assim, atribuindo a este inciso à pessoa que 

http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
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está em estado de hipnose, ou até mesmo em coma profundo, como vemos a 

seguir: 

 

Primeiramente, é até desnecessário observar que este inciso, 
mesmo na sistemática anterior, não tratava de pessoas com 
deficiência, então contempladas no inciso II do art. 3º do Código 
Civil, mas, sim, das situações em que determinada causa privasse o 
indivíduo de exprimir a sua vontade, como se dá na hipnose ou no 
estado de coma derivado de um acidente de trânsito. 
 Por óbvio, tais pessoas estão absolutamente impedidas de 
manifestar vontade, não havendo sentido algum em considerá-las 
“relativamente incapazes”, como pretende o inc. III do art. 4º do CC, 
alterado pelo Estatuto. (STOLZE, 2016, P.06) 
 

Sem dúvida, como expressa o próprio autor, não resta muito correto pensar 

que o termo faz alusão as pessoas com deficiência, tendo em conta que mesmo na 

legislação anterior já não era desta forma. Ainda, atualmente se torna impossível 

essa interpretação, pois sempre deverá observar a Convenção pela sua forma 

normativa, do que as demais leis. 

 

3.2 Curatela, Interdição e Tomada de Decisão Apoiada 
 

 Em se tratando da curatela, medida de extrema exceção, veremos que não 

foi um instituto assistencialista extinto pela nova legislação, permanecendo em 

nosso ordenamento, mas de maneira mais restrita e cautelosa, voltada tão somente 

a direitos de natureza patrimonial e negocial. 

 

A situação excepcional falada diz respeito a pessoa com impedimento mental 

ou intelectual que somente poderá ter curador caso seja de seu desejo privativo, 

extinguindo o que no passado seria requerido por parentes ou terceiros. 

 

O artigo 86 do Estatuto passou a tratar da seguinte maneira a Curatela: 

 

Art. 85.  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. 
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§ 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. 
(BRASIL, 2015, S/P) 

 

A curatela deverá ser analisada em cada caso, sendo como parâmetro a 

necessidade, proporcionalidade e circunstância de cada um. Em nenhum hipótese 

poderá ela abranger os direitos de família, como por exemplo de casar, de se 

reproduzir, tal como direitos como trabalho ou eleitoral. 

 

Nesse sentido, o grande jurista Paulo Lôbo, trata em seu artigo Com avanços 

legais pessoas com deficiência mental não são mais incapazes, da seguinte forma: 

 

A curatela não alcança nem restringe os direitos de família (inclusive 
de se casar, de ter filhos e exercer os direitos da parentalidade), do 
trabalho, eleitoral (de votar e ser votado), de ser testemunha e de 
obter documentos oficiais de interesse da pessoa com deficiência. O 
caráter de excepcionalidade impõe ao juiz a obrigatoriedade de fazer 
constar da sentença as razões e motivações para a curatela 
específica e seu tempo de duração. (LOBO, 2016, S/P) 

 

Tal entendimento, caminha paralelamente com o previsto no art. 6° do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já tratamos anteriormente, e que dispõe 

um rol considerável de direitos essencialmente previstos aos deficientes. 

 

Em progresso, partindo para a interdição, instituto assistencial que também foi 

abrangido pelo Estatuto, e que se preocupou com sua utilidade, vez que nas ações 

de interdição o curador responsável também recebia poderes bem amplos sob o 

interditado. 

 

Ocorreu que, muito se foi debatido pelos doutrinadores a respeito do fim ou 

não da interdição. Podemos falar que o instituto é ainda usado, mas como na ação 

de curatela, o Juiz não mais dará poderes ilimitados ao curador, devendo sempre 

restringindo para o âmbito patrimonialista. 

 

Nesse sentido, Paulo Lôbo, expõe em seu artigo de maneira breve que:  
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Não há que se falar mais de 'interdição', que, em nosso direito, 
sempre teve por finalidade vedar o exercício, pela pessoa com 
deficiência mental ou intelectual, de todos os atos da vida civil, 
impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-se-á, apenas, de 
curatela específica, para determinados atos. (LOBO, 2016, S/P) 

 
Ao se referir ao fim da interdição o jurista refere-se tão somente àquela em 

que o curador terá amplos poderes sobre o deficiente, enfatizando que esta não 

mais existe com a publicação do Estatuto, passando atualmente somente o ato de 

interditar com os poderes restringidos. 

 

Vale ressaltar que os interditados e os interditados com a publicação do 

Estatuto passaram a ser civilmente capazes, isto é, sua aplicação foi de forma 

imediata. As interdições que estão em curso deverão seguir normalmente, porem 

respeitando os direito resguardado pela legislação especial. 

 

Conforme aponta Pablo Stolze, o mesmo deverá ser nos casos das 

interdições já concluídas: 

 

 
Quanto aos termos curatela já lavrados e expedidos, estes continuam válidos, 

tendo que se observar a sua limitação aos termos do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Serão, assim, interpretados em nova perspectiva, que apenas autoriza o 

curador quanto à prática de atos patrimoniais (STOLZE, 2016, S/P) 

 

Por este motive, não haveria a necessidade de se intentar novo pedido de 

tomada de decisão apoiada, pelos casos em que já houverem sido estabelecidos 

anteriormente, mas única e apenas a adequação ao novo ordenamento. 

 

Tal raciocínio faz menção ao princípio constitucional da segurança jurídica, 

quanto a quantidade incontável de ações concluídas no território, bem como pelo 

fato que os institutos não deixaram de existir com a nova legislação, motivo pelo 

qual não existe razão para anulações das decisões.  

 

Por fim trataremos brevemente do último instituto assistencial chamada a 

“tomada de decisão apoiada” onde o deficiente solicitara um tomador, que será 2 
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(duas) pessoas idôneas, para que ajude a tomar decisão em certa situação 

especifica na vida civil. 

 

Art.  .   -A.  A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a 
pessoa com deficiência elege pelo menos    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.  (Incluído pela Lei nº 13.146, de 
2015).  (BRASIL, 2015, S/P) 

 

Também é um procedimento judicial, por meio da jurisdição voluntária, onde 

sempre se respeitará a vontade da pessoa que está solicitando o apoio, que servira 

como um auxilio ou até mesmo espécie de proteção para que o indivíduo não seja 

lesado por terceiros. 

 

É um instituto que imprescritívelmente será utilizado quando for de extrema 

necessidade, buscando-se autonomia da pessoa com deficiência com a utilização do 

apoiador, sempre devendo ser resguardado a vontade do mesmo. 

 

O tomador compromete a prestar apoio a pessoa apoiada sob pena de 

anulação da decisão que lhe conferiu tal poder. Caso se preste negligente ao fato, a 

denúncia poderá ser feita pela pessoa apoiada e pelo Ministério Público. 

 

A tomada de decisão torna-se um instituto mais tranquilo quando usado tendo 

em vista que a interdição geral dos direitos das pessoas com deficiência se mostra 

com muita afronta no ponto de vista jurídico e social, frisando-se que no meio social 

se demonstra mais prejudicial ainda. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art116
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O tema dissertado possui grande relevância em nosso ordenamento jurídico 

por se tratar de um atual avanço nos direitos dos portadores de deficiência com base 

à nova concepção de capacidade civil aos deficientes no Brasil. 

 

Diante dessas mudanças, procuramos analisa-las baseando-se em doutrinas, 

jurisprudências e princípios constitucionais, a forma em que os Tribunais estão 

trabalhando com a nova aplicação da legislação. 

 

Verificaremos como foi a primeira recepção no Brasil de uma Convenção 

Internacional, com força de emenda Constitucional, trazendo alterações no Estatuto 

da pessoa com deficiência (lei 13.146/2015) e ao Código Civil (lei 10.406/2002). 

 

Ainda, esclarecemos sobre as mudanças nos institutos civis da interdição; 

curatela e tomada de decisão apoiada, regras estas que se tornaram medidas 

excepcionais para efetivação dos direitos civis. 

 

A análise conjunta e detalhada do que foi exposto anteriormente facilitará o 

entendimento das mudanças no que tange à capacidade civil dos portadores de 

deficiência. 

 

Sendo assim, com base nos fatos apresentados de forma esclarecedora, 

demonstraremos a importância da discussão do presente tema. 

 

Pode-se concluir uma grande evolução nos direitos das pessoas, que antes 

das mudanças legislativas, eram tratadas como minoria por ter algum impedimento 

físico, mental, intelectual ou sensorial. 

 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar, com base em argumentos, uma tese 

para a solução do problema da desigualdade no Brasil, visto que não se pode taxar 

uma pessoa de incapaz pelo simples fato da mesma ser deficiente. 
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