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RESUMO

O presente  trabalho monográfico  objetiva  abordar  as  inovações  trazidas  pelo  Estatuto  da
Pessoa com Deficiência nos campos da Interdição e Curatela, destacando-se o novo instituto
da Tomada de Decisão Apoiada. Para tanto, analisar-se-á a evolução do tratamento dado às
pessoas  com deficiência  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Em primeiro  momento,  será
estudada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tratado internacional
sobre direitos humanos que foi ratificado no Brasil em 2008, possuindo status de emenda
constitucional e que alterou o conceito de “deficiência”. A partir da análise dos princípios
norteadores do documento internacional,  será visto como se deu a sua regulamentação no
Brasil,  pela  Lei  Brasileira  de Inclusão da Pessoa com Deficiência  (lei  n.  13.146/15),  que
inaugurou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com isso, serão abordadas as inovações
trazidas  pelo  Estatuto  no  âmbito  da  capacidade  das  pessoas  com  deficiência.  Uma  vez
alterado o conceito de capacidade, faz-se necessário analisar como isso afetou a legislação
civil  brasileira,  principalmente nos institutos já existentes da Interdição e Curatela,  dando
destaque  às  particularidades  do  novo  instituto  criado,  chamado  de  Tomada  de  Decisão
Apoiada.

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Inclusão social. Curatela. Incapacidade jurídica.



ABSTRACT

This monograph aims to approach the Statute on Persons with Disabilities’ innovations on
subjects  such  as  Judicial  Interdiction  and  Guardianship,  highlighting  the  new institute  of
Supported Decision-Making. For that, it will be analyzed the evolution of treatment given to
the group of  disabled  people on the  Brazilian  legal  order.  At  first,  it  will  be  studied  the
Convention on The Rights of Persons with Disabilities, international treaty on human rights
that  was  ratified  in  Brazil  in  2008,  with constitutional  amendment  status  that  altered  the
concept of “disability”. From the analysis of the international document principles, it will be
studied how it was regulated in Brazil through the Brazilian Law on the Inclusion of Persons
with  Disabilities  (law  n.  13.146/15),  which  inaugurated  the  Statute  on  Persons  with
Disabilities. Thereby, it will be approached the innovations brought by the Statute within the
scope of capacity of the disabled people. Once the concept of capacity was modified, it is
necessary to also analyze how this change impacted the Brazilian legislation, especially in
institutes that already existed, such as Judicial Interdiction and Guardianship, focusing mainly
on the particularities of the new institute created, named Supported Decision-Making. 

Keywords: Persons with disabilities. Social inclusion. Guardianship. Legal incapacity.
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INTRODUÇÃO

As pessoas com deficiência, ao longo da história da humanidade, eram excluídas da

vida em sociedade, pois não eram consideradas seres humanos sadios, capazes de levar uma

vida em civilização. O preconceito e o estigma social cerceou este grupo por bastante tempo,

até que alguns avanços começaram a ser feitos em prol de sua maior integração civil e social. 

Com a devastação trazida pelo fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das

Nações  Unidas  (ONU)  foi  criada,  a  fim  de  buscar  soluções  para  reorganizar  os  países

assolados  pela  guerra.  Em 1948,  firmou-se  pela  comunidade internacional  um importante

documento para impedir  que novas atrocidades fossem cometidas  contra a  humanidade,  a

Declaração Universal dos Direitos Humanos que, inclusive, tratava dos direitos das pessoas

com deficiência, considerando-as pessoas dignas de exercer a cidadania. A partir desse grande

marco, surgiu a terceira geração de direitos fundamentais, de forma que os direitos humanos

passaram a ser o foco da preocupação dos Estados, com a criação de diversos tratados que

versavam sobre o assunto.

Um desses tratados foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

(CDPD) e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, no ano de 2007, e incorporado

no ano seguinte pelo Brasil,  sendo o primeiro tratado de direitos humanos aprovado com

status de emenda constitucional. O documento trouxe diversos princípios que buscam nortear

o tratamento dado às pessoas com deficiência, bem como uma nova concepção sobre o que é

“deficiência”.

Nesse sentido, o presente trabalho monográfico objetiva analisar, por meio de pesquisa

doutrinária,  jurisprudencial  e  legal,  o  impacto  social  e  também  jurídico  causado  pela

regulamentação  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  da  Convenção  sobre  os  Direitos  das

Pessoas com Deficiência, por meio da Lei nº 13.146/15, que instaurou o Estatuto da Pessoa

com Deficiência (EPD), além de suas inovações nos ramos da interdição e curatela, com a

criação do instituto da Tomada de Decisão Apoiada. 

Destarte,  em primeiro capítulo será analisada a  ratificação da Convenção sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência no Estado brasileiro; sua implementação por meio da

Lei  nº  13.146/15,  que  instituiu  o  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência,  com destaque  na

mudança de paradigma causada pela adoção do modelo social de direitos humanos, o que

trouxe um novo conceito acerca do que é “deficiência”.
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No segundo capítulo, será estudado como o entendimento sobre a incapacidade à luz

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência teve grande influência sobre as

inovações  trazidas  pelo  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência,  ao  alterar  completamente  o

instituto da capacidade na legislação brasileira, através do Código Civil, buscando dar maior

autonomia e igualdade às pessoas com deficiência.

Uma vez compreendidas as atuais noções sobre a capacidade, em terceiro capítulo,

serão analisadas as mudanças que essa alteração provocou nos institutos já conhecidos da

Interdição e Curatela, dando destaque ao novo instituto implementado pelo Estatuto da Pessoa

com Deficiência, chamado de Tomada de Decisão Apoiada e como se dará sua aplicação. Por

ser instituto recente, a Tomada de Decisão Apoiada ainda não está sendo muito utilizada na

prática  pelas  pessoas  com  deficiência,  o  que  justifica  a  dificuldade  de  se  encontrar

jurisprudências acerca do tema. 

Em  suma,  verifica-se  que  o  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  trouxe  maior

autonomia às pessoas com deficiência, ao alterar os institutos da capacidade civil, oferecendo

a  esse  grupo  novas  ferramentas  que  os  possibilitam  exercer  os  atos  da  vida  civil  com

dignidade, respeito e igualdade. Entretanto, para tal, é necessário um estudo mais aprofundado

por  especialistas  da  área,  bem como que  as  inovações  sejam divulgadas  às  famílias  das

pessoas com deficiência, para que a Tomada de Decisão Apoiada seja implementada cada vez

mais  no  meio  jurídico,  visando  maior  inclusão  social  e  autonomia  das  pessoas  com

deficiência. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência  objetivou  trazer  ao  ordenamento  jurídico

brasileiro maior autonomia à pessoa com deficiência. Entretanto, somente com o decorrer de

muitos anos, a mudança de mentalidade da sociedade permitiu a busca pela inclusão social

desse  grupo.  No  Brasil,  a  tutela  dos  interesses  da  pessoa  com  deficiência  se  deu,

principalmente,  com a  Constituição  Federal  de  1988,  que  instituiu  a  garantia  de  direitos

fundamentais como igualdade, liberdade e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, em 2008, mais um passo fora dado em prol da inclusão social das

pessoas com deficiência no Brasil, através da ratificação da Convenção sobre os Direitos das

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que será analisada nesta seção, bem

como suas concepções de “deficiência”.

Após,  ainda,  será  examinada a  sua regulamentação,  através  da Lei  nº  13.146/15,

conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,  promulgada em

2015, com destaque ainda nas diferenças encontradas entre o antigo modelo médico e o atual

modelo social de direitos humanos instituído pelo referido Estatuto,  que alterou o Código

Civil.

1.1 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Somente  após  60  anos  da  proclamação  da  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, o Brasil internalizou,

no ano de 2008, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo

Facultativo,  ratificada  por  meio  do  Decreto  Legislativo  nº  186/2008  e  promulgada  pelo

Decreto nº 6.949/2009, tornando-se o primeiro tratado de Direitos Humanos recepcionado

com  status  equivalente  a  emenda  constitucional,  conforme  estabelece  artigo  5º,  §3º  da

Constituição Federal de 1988:

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:
§ 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.
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(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Atos aprovados na forma
deste parágrafo).

Ao  longo  de  muitas  décadas,  os  movimentos  protagonizados  pelas  pessoas  com

deficiência e seus defensores consistiam na luta para que fossem conquistados os direitos e as

garantias previstas na Lei Maior, com o intuito de que ganhassem o mesmo espaço que os

demais civis para exercerem a vida em cidadania com dignidade, igualdade e respeito. Sendo

assim, a internalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)

se tornou uma importante  conquista  para  a  proteção dos  Direitos  Humanos,  fruto  de um

processo  de  amadurecimento  e  de  mudança  de  mentalidade  da  sociedade  em geral,  que

demonstrou reconhecimento pelo direito a uma vida plena e digna de interesse de cerca de

24% (vinte e quatro por cento) da população, contabilizando aproximadamente 45,6 milhões

de brasileiros, conforme Censo do IBGE de 20101 .

Primeiramente, deve-se compreender a hierarquia normativa do texto da Convenção

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ser recepcionada em nosso ordenamento

jurídico como norma com status de emenda constitucional. Com isso, a referida Convenção se

iguala em hierarquia à Constituição Brasileira,  preponderando sobre as demais normas da

mesma,  como  a  legislação  ordinária,  ou  seja,  leis  ordinárias,  complementares,  medidas

provisórias, decretos-legislativos regulares, de forma a interferí-las e discipliná-las2. 

Nesse  pensamento,  entende-se  que,  como  bem  enuncia  o  professor  de  Direito

Constitucional Luiz Alberto David Araújo: 

Com  o  reconhecimento  de  tal  hierarquia  especial,  a  Convenção  irá  disciplinar,
influenciar e dirigir a legislação ordinária. Assim, toda e qualquer norma anterior à
Convenção  que  não  se  alinhar  com  os  valores  lá  constantes  foi  revogada
implicitamente.  Quer  dizer,  a  Convenção,  após  a  sua  ratificação,  produz  efeitos
imediatos, revogando a legislação ordinária contrária a ela. Se de um lado, produz
tal efeito, por força de sua hierarquia, efeito revocatório, trata também de disciplinar
a  normatividade  futura  e  a  Administração  Pública,  de  maneira  que  o  Poder
Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, recebam esses valores trazidos
pela Convenção, sob a forma de princípios, e apliquem em sua atividade regular.
(ARAÚJO, 2014, p. 41)

1 OLIVEIRA.  Luiza  Maria  Borges.  Cartilha  do  Censo  do  IBGE  de  2010.  Disponível  em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-
deficienciareduzido.pdf>.

2 ARAÚJO. Luiz Alberto David. 2014. p. 41 Disponivel em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-sdpcd-novos-
comentarios.pdf)}>.
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A Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência  e  seu

Protocolo Facultativo, primeiramente assinados em Nova York, em 30 de Março de 2007,

objetiva, principalmente,  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, conforme dispõe seu artigo 1º3.

Ainda,  cumpre  ressaltar  a  tentativa  da  Convenção  em superar  a  definição  apenas

biomédica do conceito de “deficiência”, acrescentando-lhe uma visão contemplada à luz dos

Direitos Humanos. Nesse sentido, a “deficiência” deve ser compreendida não somente em

relação às condições físicas, mentais ou intelectuais do ser humano, mas também em relação a

fatores  sociais,  políticos  e  econômicos,  como por  exemplo  a  discriminação,  a  exclusão  e

opressão a que as pessoas com deficiência são submetidas. (DINIZ; BARBOSA; SANTOS,

2009).

Partindo desta definição, será realizada uma breve análise sobre os princípios gerais da

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), dedicando-se um foco

especial em um aspecto que permeia todo o texto, o reconhecimento da igualdade desse grupo

perante a lei.

Os princípios gerais da CDPD estão elencados em seu artigo 3º4, sendo eles: o respeito

pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias

escolhas, e a independência das pessoas; a não discriminação; a plena e efetiva participação e

inclusão na sociedade; o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência

como  parte  da  diversidade  humana  e  da  humanidade;  a  igualdade  de  oportunidades;  a

acessibilidade; a igualdade entre o homem e a mulher; e o respeito pelo desenvolvimento das

3 Art.1º da CDPD -  O propósito da presente Convenção  promover, proteger e assegurar o exercício pleno e
eqüitativo de  todos os  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  por  todas  as  pessoas  com deficiência  e
promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em igualdades  de  condições  com as  demais
pessoas. (grifo nosso).

4Art. 3 da CDPD – Os princípios da presente Convenção são: a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia
individual,  inclusive  a  liberdade  de  fazer  as  próprias  escolhas,  e  a  independência  das  pessoas;  b)  A não-
discriminação; c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; d) O respeito pela diferença e pela
aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; e) A igualdade de
oportunidades;  f)  A  acessibilidade;  g)  A  igualdade  entre  o  homem  e  a  mulher;  e,  h)  O  respeito  pelo
desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de
preservar sua identidade. 
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capacidades  das  crianças  com deficiência  e  pelo  direito  das  crianças  com deficiência  de

preservar sua identidade. 

Baseado no princípio da igualdade de todos perante a lei,  os países signatários da

Convenção  não  devem  permitir qualquer  manifestação  de  discriminação  com  fulcro  na

deficiência,  garantindo  às  pessoas  com  deficiência  proteção  igual  e  efetiva  contra  a

discriminação,  não  importando  a  razão  motivadora  de  tal  ato.  Para  alçar  a  promoção  da

igualdade, deve-se adotar medidas que permitam e sirvam de auxílio para que seja oferecida

uma adaptação razoável aos cidadãos com deficiência.

Ainda, se propõe a CDPD a tutelar os interesses tanto das mulheres - que já sofrem

com a desigualdade, o que é agravado quando também são pessoas com deficiência - quanto

das crianças com deficiência, por intermédio de medidas apropriadas que contribuam com o

avanço e desenvolvimento das mesmas, a fim de que tenham condições de exercer os direitos

e garantias previstos na própria Convenção. 

Devem, portanto, de uma forma geral, os países signatários da Convenção de Nova

York adotar medidas que assegurem às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de

oportunidades com os demais cidadãos, ao transporte, à informação e comunicação, tanto na

zona urbana como na rural. Tais ações devem identificar os obstáculos à acessibilidade para

poder superá-los.5

Em suma, verifica-se, conforme pensamento do professor Luiz Alberto David Araújo

(ARAÚJO, 2014, p.43), que:

Os princípios, na realidade, como já apontado, estão interligados, todos garantindo a
inclusão  social.  Quando  asseguramos  o  respeito  à  diversidade,  à  diferença,  à
aceitação, estamos afirmando que não deve haver discriminação; e que deve haver
inclusão. E, para que haja inclusão, deve haver acessibilidade, que é um direito
instrumental  para  o  exercício  de  outros  direitos.  Por  isso,  o  direito  à
acessibilidade  se  configura  como  um  direito  fundamental  das  pessoas  com
deficiência. Sem ela, a pessoa com deficiência não consegue exercer outros direitos.
Não tem o direito de ir e vir, não tem o direito à educação (porque não consegue
chegar  até  a  escola  e,  dentro  dela,  não  consegue  se  locomover  como as  outras
pessoas), não consegue exercer o direito à saúde, porque não consegue chegar ao
Posto Médico, dentre outros problemas. (grifo nosso).

5 DO AMARAL, Carlos Eduardo Rios. Breve Nota Sobre a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas
com Deficiência de Nova York. 2011. Disponível em: <https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6679>.
Acesso em: 05 de maio de 2017.
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Dessa forma, entende-se que, para garantir a inclusão social desse grupo de pessoas

com deficiência, é necessário que haja acessibilidade. Mesmo que existisse a igualdade de

oportunidades – um dos princípios trazidos pela Convenção – de nada ela serviria se não

houvesse acessibilidade. 

Para  que  isso  seja  alcançado,  deve-se,  primeiramente,  compreender  os  obstáculos

enfrentados pelas pessoas com deficiência, e isso se inicia entendendo o diferente, o humano,

a pessoa nutrida de sua diversidade. 

Nesse sentido, a sociedade deve estar preparada para conviver com as dificuldades

enfrentadas pela pessoa com de deficiência, sem discriminação e desrespeito ao próximo. Para

Luís Alberto David Araújo (ARAÚJO, 2014, p.43-44), o direito ao convívio com a diferença é

um direito de duas mãos, ou seja, um direito notório das pessoas com deficiência e um direito

das pessoas que não possuem deficiência, pois estas poderão aprender, conviver e desenvolver

acolhimento e solidariedade. Assim, se é um direito desse grupo vulnerável, é também direito

do grupo entendido como “sem deficiência”, de forma que todos ganham com o convívio com

pessoas diferentes da maioria.

Conclui-se  que  os  princípios  se  formam  de  maneira  conjunta  e,  através  do

compromisso  assumido  pelo  Estado,  primeiramente  com  a  Constituição  Federal  e,  mais

recentemente,  com a  Convenção  e  o  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência,  tais  princípios

devem ser implementados em sociedade, a fim de alcançar, cada vez mais, a inclusão social

desses cidadãos. 

Para fiscalizar se os princípios estão de fato sendo cumpridos, deve-se entender o seu

conteúdo, tanto individual, como em coletivo. Apesar de poderem ser entendidos de forma

separada, sua aplicação deve ser conjunta e harmônica, pois eles estão interligados. Como

exemplo, pode-se citar o caso de um estudante estar em sala de aula com seus colegas que não

possuem deficiência.  Neste  caso,  não  há desobediência  de  princípios,  uma vez  que estão

presentes a não-discriminação, o respeito, a acessibilidade, entre outros, ou seja, os princípios

funcionam de forma harmônica entre si. 

Também, deve-se analisar se esse cumprimento está ocorrendo no Estado brasileiro,

verificando se a aplicação desses princípios está sendo respeitada conforme a Convenção. Isto

deve ser observado no cotidiano, diariamente, através, por exemplo: do comportamento dos

professores, diretores e orientadores em sala de aula; da forma de implantação de políticas

públicas que possibilitem o acesso às pessoas com deficiência; do atendimento de médicos; da
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forma de ingressar em concursos públicos; da garantia de seus direitos em demandas judiciais,

entre outras situações. 

Nessa vertente, dispõe a referida Convenção que todas as pessoas são iguais perante e

sob a lei e que fazem jus a igual proteção e benefício da mesma, sem discriminação:

Art. 12 - Reconhecimento igual perante a lei:

1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de
ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei.

2.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.

3.Os  Estados  Partes  tomarão medidas apropriadas para prover o  acesso  de
pessoas  com  deficiência  ao  apoio  que  necessitarem  no  exercício  de  sua
capacidade legal. 

4.Os  Estados  Partes  assegurarão  que  todas  as  medidas  relativas  ao  exercício  da
capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos,
em  conformidade  com  o  direito  internacional  dos  direitos  humanos.  Essas
salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal
respeitem  os  direitos,  a  vontade  e  as  preferências  da  pessoa,  sejam  isentas  de
conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às
circunstâncias  da  pessoa,  se  apliquem pelo  período mais  curto possível  e  sejam
submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente,
independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais
medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa. 

5.Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas
apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de
possuir ou herdar bens,  de controlar as próprias finanças e de ter igual  acesso a
empréstimos  bancários,  hipotecas  e  outras  formas  de  crédito  financeiro,  e
assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de
seus bens (grifo nosso).

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi criada e redigida com

a intenção de assegurar às pessoas com deficiência tanto a igualdade perante a lei, ou seja, a

igualdade  formal,  como a  igualdade  material,  através  da  equiparação  de  oportunidades  e

respeito  às  suas  diferenças,  que  fora  traduzida  em temas  como o  direito  à  educação,  ao

trabalho, à saúde, entre outros. 

Na percepção da Mestre Eugênia Augusta Gonzaga (GONZAGA, 2014, p. 85), o item

2 do artigo 12, ao dispor que “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”,  estaria,  se  parasse por  aí,  revogando as  disposições  legais  relativas ao

instituto da interdição presentes em nosso Código Civil vigente, uma vez que a interdição se
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trata de medida judicial que visa estabelecer a forma como se dará a prática de atos jurídicos

por parte de quem não possui a capacidade legal para tanto, podendo ser determinado por um

juiz, por meio de uma interdição total ou parcial, esclarecendo ainda que: 

A  interdição  ocorre  com  frequência  em  relação  às  pessoas  com  deficiência
intelectual e, na maioria das vezes, de modo total. Neste sentido, o item 3 admite
que certas pessoas com deficiência podem precisar de apoio para o exercício de
sua capacidade legal. Importante ressaltar desde já que consideramos essa previsão
de apoio como absolutamente correta e deve ser interpretada como mais uma medida
de equiparação de oportunidades, de direito à diferença, como afirmado no início
deste estudo. (GONZAGA, 2014, p.85)

A compreensão do que é “deficiência” e “incapacidade” para a CDPD, bem como as

mudanças no instituto da Interdição Civil advindas do Estatuto da Pessoa com Deficiência

terão maior aprofundamento, posteriormente, nesta monografia. 

1.2 A LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LBI) E O

MODELO SOCIAL

Com a confirmação do Brasil como um dos países signatários da Convenção sobre os

Direitos  das  Pessoas com Deficiência  e  do Protocolo Facultativo,  de forma a se tornar  o

primeiro  tratado  internacional  de  direitos  humanos  ratificado  com  status  de  emenda

constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, fora aprofundada a discussão sobre a lei

nacional. 

Segundo  Laís  de  Figueirêdo  Lopes  (LOPES,  2016,  p.  41),  o  tema  da  edição  do

Estatuto sobre a Pessoa com Deficiência se mostrava controverso, uma vez que muitos não

concordavam com a existência de uma lei em apartado que tratasse do assunto desde a sua

primeira proposição6, já que havia um tratado de direitos humanos específico para pessoas

6 O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi proposto primeiramente nos anos 2000, pelo deputado federal Paulo
Paim (PT/RS), que em 2003, como Senador, apresentou novamente o texto no Senado (PLS n. 006/2003). Neste
ano foi criada a Comissão Especial na Câmara dos Deputados, com o objetivo de analisar o Estatuto da Pessoa
com Deficiência. O Brasil exerceu papel importante na elaboração do tratado de direitos humanos na ONU, de
forma que a tramitação do projeto de lei do Estatuto no Congresso Nacional ficou sobrestada até que o texto da
Convenção fosse finalizado, o que ocorreu em 2006. Neste mesmo ano, os dois projetos no Congresso são
aprovados,  respectivamente,  no  Senado  Federal,  sendo  o  texto  levado  à  Câmara  dos  Deputados,  sob  o  n.
7.699/2006 e o outro na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, para tratar do Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Após 2007, houve um esforço dentro do Congresso Nacional em realizar a ratificação da Convenção
e  do  Protocolo  Facultativo,  de  forma  que  se  confirmasse  integralmente  o  tratado  no  ordenamento  jurídico
brasileiro, operando-se a regra da Emenda Constitucional n.45/2004. (LOPES, 2016, p.39-40).
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com deficiência que tinha alçado o mais alto patamar hierárquico das normas constitucionais

no Brasil. 

Entretanto, o entendimento de que os novos temas trazidos pela Convenção deveriam

ser  regulamentados  prevaleceu  e,  após  diversos  diálogos  e  a  realização  de  encontros

organizados  ao  longo  dos  anos  pelo  Conselho  Nacional  dos  Direitos  das  Pessoas  com

Deficiência (CONADE), foi elaborado o texto que – aprovado na Câmara e no Senado e

sancionado  pela,  na  época,  Presidente  Dilma  Rousseff  –  instituiu  em  art.  1º  da  lei  nº

13.146/2015,  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência  (LBI),  conhecida

também como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A LBI foi publicada em 06 de julho de

2015, entrando em vigência 180 dias depois, e:

Constituído por uma série de novidades em várias dimensões do marco normativo de
proteção dos direitos  das  pessoas  com deficiência,  o  documento legal  invoca  os
poderes  respectivos  a  organizar  seus  sistemas  em  cumprimento  a  um  novo
paradigma jurídico guiado pela: revogação do conceito de discernimento, divórcio
entre a condição psíquica e a capacidade e entre essa – ou sua relativização - e a
interdição civil. Dentre as várias inovações introduzidas pela CDPD e pela LBI, uma
das que tem gerado grande debate – teórico e prático - é a que envolve, na esfera
civil, o regime das incapacidades da pessoa com deficiência e abrange as questões
aqui  tratadas,  quais  sejam,  a  interdição  civil,  a  curatela  e  a  tomada  de  decisão
apoiada. (ALENCAR, 2016, p. 234).

A principal  contribuição  da  LBI  é,  em geral,  regulamentar  em âmbito  nacional  a

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, destacando os importantes temas

que o tratado trouxe e que, anteriormente, não existiam na legislação do país.

Importante esclarecer que, a partir dos avanços nas discussões acerca da inclusão das

pessoas com deficiência e, com a ratificação da Convenção e a publicação da LBI em 2015,

houve uma mudança de paradigma do antigo modelo médico para o modelo social de direitos

humanos (LOPES, 2016, p. 43-45). O modelo médico, na compreensão de Cláudia Werneck

(WERNECK, 2004, p.16-20), que teve por base os conceitos de Romeu Sassaki (SASSAKI,

1997),  parte  da  premissa  implícita  de  que  “quanto  mais  perto  do  bom  funcionamento

estiverem a visão, a audição, o intelecto e o sistema motor de uma pessoa, mais direitos ela

vai adquirindo como cidadã”. 

Segundo  este  modelo,  “quanto  mais  comprometido  física,  intelectual  ou

sensorialmente  for  uma  criança,  um  adolescente  ou  adulto,  menos  direitos  humanos  e

constitucionais ele ou ela pode ter e exercer” (WERNECK, 2004, p. 16-20). Aqui, a única
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causa da discriminação sofrida pelas pessoas com deficiência seriam suas limitações,  não

tendo importância a maneira com a qual a sociedade lida com essas diferenças, de forma que a

mesma estaria “isenta de qualquer responsabilidade por atos e processos de discriminação, e

por combatê-los e desconstruí-los” (WERNECK, 2004, p. 16-20).

Já o modelo social, que serve de inspiração na implementação da LBI no ordenamento

brasileiro  (LOPES,  2016,  p.43-45),  partiu  do  movimento  de  um  grupo  de  pessoas  com

deficiência do Reino Unido, que se iniciou na década de 1960 e objetivava demonstrar como a

maioria das dificuldades encontradas por pessoas com deficiência era resultado da maneira

que a sociedade lidava com as lesões físicas, intelectuais, sensoriais e múltiplas destes grupos.

Este movimento, portanto, por meio de um processo de conscientização, conseguiu,

aos poucos, provar que a discriminação sofrida no cotidiano pelas pessoas com deficiência era

construída pela própria sociedade em que estavam inseridos, em razão da dificuldade e da

resistência  das  pessoas  em conviver  em sociedade com as  diferenças  físicas,  intelectuais,

sensoriais e múltiplas dessa minoria. 

Nesse sentido, para Werneck (WERNECK, 2004, p.16-20):

Com a  percepção  de  que  a  deficiência  é  sempre  uma  construção  coletiva  entre
indivíduos e sociedade,  ficou mais  fácil  entender que a reabilitação e os demais
tratamentos médicos não devem prevalecer sobre outras medidas para garantir às
pessoas  com  deficiência  o  pleno  exercício  de  seus  direitos  humanos  e
constitucionais. 

Isso  não  quer  dizer  que  com  a  adoção  do  modelo  social  deve-se  abandonar  os

tratamentos médicos, como a reabilitação. Quer dizer que é importante fazer com que tanto o

governo quanto seus governados, quanto os médicos, as famílias, os professores, ou seja, a

sociedade em geral, compreenda que tais tratamentos de saúde não devem prevalecer sobre as

garantias fundamentais dos cidadãos, mas se igualarem aos direitos à educação, ao lazer, ao

emprego, à cultura, sem discriminação por quaisquer deficiências. Somente quando todos os

acessos forem garantidos, haverá distribuição equitativa de oportunidades. Ainda, segundo a

autora  (WERNECK,  2004,  p.16-20),  “por  expandir  e  dar  complexidade  ao  sentido  do

vocábulo  deficiência,  o  modelo  social  fortalece  as  reflexões  sobre o valor  das  diferenças

individuais  e  traz  o  assunto  para  o  contexto  de  diversidade,  direitos  humanos  e

sustentabilidade do sistema”.
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Para melhor demonstrar as diferenças entre o modelo médico e o modelo social de

direitos humanos, segue o quadro comparativo abaixo:

MODELO MÉDICO MODELO SOCIAL

A deficiência quando analisada sob o modelo 
médico se torna:

A deficiência quando analisada sob o modelo 
social se torna:

Um incidente isolado, individual e, no 
máximo, familiar;

Um tema de direitos humanos e de 
desenvolvimento inclusivo (conceito em 
construção que estuda as relações entre 
pobreza /desenvolvimento e deficiência);

Um caso médico e funcional a ser tratado, 
curado ou resolvido;

Um assunto de interesse público universal;

Uma interferência capaz de prejudicar a 
eficácia do trabalho dos professores das 
escolas de ensino regular;

Um valor agregado ao trabalho desenvolvido 
pelos professores das escolas de ensino 
regular;

Algo que vitimiza pessoas, impedindo-as de 
sobreviver e de se manter como adultas por 
outros meios além do assistencialismo 
governamental ou não-governamental;

Um fator a mais para que uma pessoa adulta 
conquiste autonomia e se torne um sujeito de 
todo e qualquer direito, participando 
ativamente das decisões de sua comunidade e
nação;

Uma “doença” que infelizmente atinge certas 
pessoas;

Um tema imprescindível na avaliação do 
impacto social dos programas para reduzir 
pobreza, garantir educação básica e bons 
níveis de empregabilidade para a população; 

Um número a ser considerado em programas 
de reabilitação e/ou campanhas de prevenção 
de deficiência;

Uma estratégia para se lidar com qualquer 
forma de diversidade: regional, linguística, 
cultural, entre outras;

Um fardo oneroso para a sociedade; Um pré-requisito para se pensar em políticas 
públicas inclusivas e formar novas coalizões 
intersetoriais;

Uma condição “anômala” que não se 
entrelaça com etnia, gênero ou religião; 

Uma condição humana que se entrelaça com 
qualquer outra;
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Um tema abordado pela mídia com ênfase 
apenas nos dias de celebrações relacionadas a
deficiência;

Um tema que faz parte do dia a dia das 
redações, mobilizando a mídia como o fazem 
economia, cultura, esporte ou lazer 

Um fator que necessariamente prejudica o 
desenvolvimento de uma comunidade porque 
a deficiência reduz a capacidade produtiva 
das pessoas, impedindo-as de obter ganhos de
qualquer natureza;

Um fator que só prejudica o desenvolvimento
de uma comunidade se as pessoas com 
deficiência continuarem invisíveis, sem 
acesso a bens e serviços disponíveis; 

Um assunto de política especial, raramente 
contemplado nas políticas públicas gerais.

Uma prioridade na abordagem dos problemas
enfrentados pelas populações de risco. 

Quadro 1 – Principais diferenças entre o Modelo Médico e o Modelo Social7

Ou seja, a adoção do paradigma do modelo social de direitos humanos pela LBI se

mostra um avanço pelos motivos supracitados,  considerando a deficiência não apenas por

motivos técnicos apenas, mas também leva em consideração o meio em que as pessoas com

deficiência estão inseridas.

Segundo este modelo, sob o olhar dos direitos humanos prevalece uma abordagem

psicossocial  do  que  é  “deficiência”,  a  partir  do  entendimento  de  que  as  pessoas  com

deficiência são antes, seres humanos e como tais, os seus direitos não dependem apenas da

sua  limitação  funcional,  mas  do  meio  em  que  essas  pessoas  convivem.  Nesse  caso,  a

sociedade  é  corresponsável  pela  inclusão  das  pessoas  com  deficiência,  uma  vez  que  a

limitação funcional, conforme o modelo social, não é visto como um obstáculo ao exercício

de direitos, desde que haja acessibilidade e apoio a esse grupo.

Nas palavras de Laís de Figueirêdo Lopes (LOPES, 2016, p. 43):

O modelo social da deficiência com fundamento nos direitos humanos propõe uma
conceituação  mais  justa  e  adequada  sobre  as  pessoas  com  deficiência,
reconhecendo-se como titulares de direitos e dignidade humana inerentes, exigindo
um papel ativo do Estado, da sociedade e das próprias pessoas com deficiência.

Assim, conclui-se que a lesão em si não seria a razão da incapacidade do indivíduo, e

sim a forma como essa lesão é percebida no meio em que o indivíduo se encontra, de forma

7 WERNECK,  Cláudia.  Modelo  médico  x  Modelo  social  da  deficiência.  Em:  Manual  da  mídia  legal  3:
comunicadores pela saúde / Escola de Gente – Rio de Janeiro: WVA Editora, 2004, p. 16-20.
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que a sociedade, portanto, seria a responsável por incapacitar esse seres humanos, com seus

obstáculos  ou  com a  falta  de  apoio  fornecido  a  essas  pessoas.  Nesse  sentido,  conforme

entendimento de Débora Diniz (DINIZ, 2007 apud LOPES, 2016, p. 45), o modelo social

causa uma inversão na causalidade, já que:

Se para  o  modelo  médico  o  problema  estava  na  lesão,  para  o  modelo  social,  a
deficiência era o resultado do ordenamento político e econômico capitalista,  que
pressupunha um tipo ideal de sujeito produtivo. Houve, portanto, uma inversão na
lógica  da  causalidade  da  deficiência  entre  o  modelo  médico  e  o  social:  para  o
primeiro,  a deficiência era resultado da lesão, ao passo que, para o segundo, ela
decorria dos arranjos sociais opressivos às pessoas com lesão.

Um dos desafios da implementação da LBI em congruência com o modelo social no

ordenamento brasileiro será enfrentar as divergentes visões que existem em relação às pessoas

com deficiência e se encontram enraizadas na percepção da sociedade.

Tanto  a  Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência  quanto  a  Lei

Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com Deficiência  possuem como  base  essa  mudança  de

paradigma  do modelo  médico  para  o  modelo  social  focada  nos  direitos  humanos.  Dessa

forma, os dois se mostram como espelhos para promover os direitos desses grupos e facilitar a

criação  de  políticas  que  desenvolvam uma  nova  perspectiva  em relação  as  pessoas  com

deficiência,  bem como prevenir  e eliminar casos de exclusão, desrespeito e discriminação

para com estas pessoas. 

Para  melhor  entender  o  modelo  social,  também  foi  desenvolvida  uma  equação

matemática  baseada  no  estudo  de  Marcelo  Medeiros  (MEDEIROS,  2005  apud  BIELER,

2005, p. 2), que mostra o impacto do ambiente em relação à funcionalidade do indivíduo. A

fórmula é esta a seguir:

Deficiência = Limitação Funcional x Ambiente

Se o ambiente não oferecer nenhum tipo de barreira à pessoa, lhe será atribuído valor

0 (zero). Assim, mesmo que seja atribuído qualquer valor à limitação funcional, a deficiência

também terá valor 0 (zero). Ou seja, a existência da deficiência pode persistir, mas ela não se

tornará um impedimento para que o indivíduo exerça seus direitos garantidos.



24

A intenção  da  fórmula  é  demonstrar  que  a  limitação  funcional  do  indivíduo  se

agravaria ou não conforme o ambiente, o meio em que ele está inserido, de forma que, se o

meio se mostra totalmente acessível, sem obstáculos, a limitação funcional seria nula, o que

pode ser notado também nestas equações:

0 Deficiência = 1 Limitação Funcional x 0 Ambiente

0 Deficiência = 5 Limitação Funcional x 0 Ambiente

Por  outro  lado,  se  o  ambiente  trouxer  impedimentos  ao  indivíduo,  sendo  o  valor

atribuído  superior  a  0  (zero),  a  limitação  funcional  do  indivíduo  será  potencializada,

progressivamente, quanto mais agravada for, como bem traduzem estas equações:

1 Deficiência = 1 Limitação Funcional x 1 Ambiente

25 Deficiência = 5 Limitação Funcional x 5 Ambiente

O conceito de pessoas com deficiência trazido pela Convenção sobre os Direitos das

Pessoas  com Deficiência  se  baseou neste  modelo social.  No preâmbulo da Convenção,  a

deficiência é reconhecida como um conceito em constante evolução e sujeito a mudanças, de

acordo com o progresso em sociedade. O texto enuncia que:

Preâmbulo, 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.

Foi nesse sentido que o conceito de pessoa com deficiência foi disposto na Convenção

em art. 1º, e reproduzido em art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,

nos termos a seguir:

Pessoas  com  deficiência  são  aquelas  que  têm impedimentos  de  longo  prazo  de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras,  podem  obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na  sociedade  em
igualdades de condições com as demais pessoas.
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Também se encontram incluídos no conceito de pessoas com deficiência as pessoas

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades derivadas do uso de drogas como

álcool,  crack,  entre  outras,  que  anteriormente  não  eram  reconhecidas  pelos  movimentos

sociais dos direitos das pessoas com deficiência. Entretanto, sendo a pessoa com necessidades

decorrentes do uso de drogas diagnosticada com transtorno mental e comportamental devido

ao uso de álcool, está reconhecida no campo dos direitos estabelecidos pela Convenção e LIB

(ALENCAR; ASSIS; MUSSE, 2016, p.233).

Por  fim,  se  deficiência  é  “a  expressão  de  uma  relação  complexa  entre  corpo  e

sociedade,  em que estigmas,  exclusão e opressão operam” (SANTOS; DINIZ; PEREIRA,

2009 apud ALENCAR; ASSIS; MUSSE, 2016, p. 234), compreende-se que as pessoais com

transtornos mentais derivados do uso de drogas ou deficiência em “sentido estrito” devem ter

garantidos os seus direitos de liberdade e de escolha, com a possibilidade do exercício dos

atos da vida civil, através dos institutos da interdição e curatela, por exemplo, motivo pelo

qual  a  Lei  n]  13.146/15  alterou  as  noções  de  capacidade  civil  no  ordenamento  jurídico

brasileiro, o que será melhor abordado e aprofundado no capítulo seguinte.

2 ALTERAÇÕES DO INSTITUTO DA CAPACIDADE 

Como foi aduzido em capítulo anterior,  o conceito de “deficiência” instituído pela

Convenção sobre os  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência,  bem como regulamentado no

Brasil  pela  Lei  Brasileira  de Inclusão,  objetiva atribuir  um olhar  mais  humano ao termo,

atrelado  aos  direitos  humanos  e   superando  a  visão  exclusivamente  biomédica  do  que  é

“deficiência”. 

Tal visão se traduziu no ordenamento jurídico brasileiro em uma grande mudança no

entendimento do instituto da capacidade civil já concebido no Código Civil, de forma que

veremos neste capítulo quais foram às mudanças relativas a capacidade do indivíduo com

deficiência com base na Convenção, bem como no Estatuto da Pessoa com Deficiência que

alterou o rol dos incapazes do Código Civil brasileiro. 
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2.1 O QUE SE ENTENDE POR INCAPACIDADE À LUZ DA CONVENÇÃOS SOBRE

OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CDPD)

Em  razão  da  mudança  trazida  pela  Convenção  acerca  do  conceito  do  que  seria

“deficiência”, é importante verificar que isso também se deve pelo fato do foco ter deixado de

ser  na incapacidade do indivíduo e em suas  limitações  e  passou a  ser  considerada a  sua

funcionalidade. 

A  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  com  este  intuito,  vem  utilizando  a

Classificação Internacional  de  Funcionalidade,  Incapacidade e  Saúde (CIF) (OMS, 2003),

bem como  a  Classificação  Internacional  de  Doenças,  sendo  sua  última  versão  a  CID-10

(OMS, 2008) é um perfeito exemplo de como essa funcionalidade está sendo adotada,  de

forma que o diagnóstico de uma condição de saúde vem se dando além da doença em si. 

Conforme as autoras Norma Farias e Cassia Maria Buchalla (FARIAS; BUCHALLA,

2005,  p.187-193),  a  Classificação  Internacional  de  Funcionalidade,  Incapacidade  e  Saúde

(CIF) descreve a incapacidade e a funcionalidade de acordo com as condições de saúde, em

razão das funções dos sistemas, bem como limitações do corpo em atividades no ambiente em

que o indivíduo se encontra socialmente inserido, identificando o que uma pessoa “pode ou

não pode fazer na sua vida diária”. 

Tanto a CIF quanto a CID-10, no entendimento da OMS, se complementam, através

da funcionalidade acrescida da  informação sobre o diagnóstico, de forma a prover um quadro

mais detalhado e amplo sobre a condição de saúde da pessoa.  Como exemplo, as autoras

mencionam as seguintes situações: duas pessoas com a mesma doença podem ter níveis de

funcionalidade  diferentes,  da  mesma  forma  que  duas  pessoas  com  o  mesmo  nível  de

funcionalidade podem ter diferentes condições de saúde. 

Segundo as referidas autoras, o termo do modelo da CIF é a funcionalidade e esta

“cobre os componentes de funções e estruturas do corpo, atividade e participação social”, ou

seja, a funcionalidade no aspecto positivo e negativo que corresponde à incapacidade.  De

acordo  com esse  modelo  da  CIF,  a  incapacidade  é  resultado  de  uma  “interação  entre  a

disfunção apresentada pelo indivíduo – seja orgânica e/ou da estrutura do corpo-, a limitação

de suas atividades e a restrição na participação social, e dos fatores ambientais”, de forma que

estes podem facilitar ou não no desempenho de tais atividades sociais.  

Dessa  forma,  pode-se  verificar  que  a  CIF  tem como sustentação  uma  abordagem
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psicossocial,  englobando  elementos  de  saúde  nos  níveis  tanto  físicos  quanto  sociais.  A

avaliação de uma pessoa com deficiência, portanto, é realizada de forma a integrar as três

dimensões, quais sejam, a biomédica, a psicológica (dimensão individual) e a social, sendo

todos  intervencionados  pelos  fatores  ambientais.  Cabe  acrescentar  que  a  OMS  também

pretende trazer como influência às dimensões, posteriormente, os fatores pessoais, que são

imprescendíveis na maneira de lidar com os aspectos limitadores. 

Com o intuito de sintetizar o estudo realizado, as autoras Norma Farias e Cassia Maria

Buchalla (FARIAS; BUCHALLA, 2005, p.187-193) afirmam que: 

O modelo da CIF substitui o enfoque negativo da deficiência e da incapacidade por
uma  perspectiva  positiva,  considerando  as  atividades  que  um  indivíduo  que
apresenta alterações de função e/ou da estrutura do corpo pode desempenhar, assim
como sua participação social.  A funcionalidade e a incapacidade dos indivíduos
são  determinadas  pelo  contexto  ambiental  onde  as  pessoas  vivem.  A CIF
representa  uma  mudança  de  paradigma  para  se  pensar  e  trabalhar  a
deficiência  e  a  incapacidade,  constituindo  um instrumento  importante  para
avaliação das condições de vida e para a promoção de políticas  de inclusão
social. A classificação vem sendo incorporada e utilizada em diversos setores da
saúde e equipes multidisciplinares. No entanto, será mais adequada à medida que for
utilizada por um número maior de profissionais, em locais diversos e a partir  de
pessoas e realidades diferentes (grifo nosso).

 
Nesse sentido, entende-se que o conceito de “deficiência” visa agrupar as limitações já

existentes aos fatores ambientais e sociais numa relação de causa e consequência, tendo em

vista que “deficiência é uma experiência cultural e não apenas o resultado de um diagnóstico

biomédico  de  anomalias”  (DINIZ;  BARBOSA;  SANTOS,  2009,  p.  69  apud  ALENCAR;

ASSIS; MUSSE, 2016, p. 230).

Ao  focar  na  funcionalidade  ao  invés  da  limitação  do  indivíduo,  valoriza-se  a

capacidade  e  o  potencial  do  mesmo frente  à  sociedade  e  ao  Estado,  deixando  claro  que

“deficiência não é o oposto de eficiência”, e assim, as noções de saúde e incapacidade tomam

outra dimensão, com o reconhecimento de que “todo ser humano pode experimentar uma

perda ou diminuição na sua saúde e, portanto, experimentar alguma incapacidade, sem com

isso comprometer  todo o seu ser,  todo o seu desempenho,  pessoa e  social”  (ALENCAR;

ASSIS; MUSSE, 2016, p. 230).               

Portanto,  ao  contrário  do  que  era  considerado  no  Código  Civil  de  2002 antes  da

publicação da LBI, a incapacidade, seja ela permanente ou não, à luz da Convenção e da

Constituição Federal de 1988, passa a ser vista como inerente ao ser humano e não a um
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determinado grupo social, podendo ser mensurada e até superada. 

Com a integração dos modelos médico e social, conforme já analisado, a Convenção

discerne  a  pluralidade  de  elementos  que  definem  os  conceitos  de  “deficiência”  e

“capacidade”, e assim, aumenta o alcance do grupo no qual estão inseridos os indivíduos  com

deficiência.

Quando ainda prevalecia o modelo médico,  principalmente nas décadas de 1970 e

1980, a deficiência era vista como uma questão de ordem individual e que afetava apenas a

esfera  privada  daquele  indivíduo.  Após  o  ano  de  1981,  que  foi  declarado  como  o  ano

internacional da pessoa deficiente pela ONU8, com a luta pelo reconhecimento dos direitos

das pessoas com deficiência pelos movimentos sociais, foi sendo instituído, principalmente ao

longo da década de 1990, o modelo social, e assim, a deficiência passou a ser vista também

como um problema social, de ordem pública, que precisa do apoio da sociedade, bem como

da atuação estatal. (MAIOR, 2013, p. 5 apud ALENCAR; ASSIS; MUSSE, 2016, p. 230).

Como foi visto em capítulo anterior, também foram protegidas pela Convenção e pela

LBI as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso

de crak, álcool e outras drogas. Para entender o que seria considerado como transtorno mental,

de acordo com a ordem médica prevista na Classificação Estatística Internacional de Doenças

e  Problemas  relacionados  à  Saúde  (no  momento,  a  CID-10,  2008),  todos  os  transtornos

mentais  admitidos  se  encontram  no  capítulo  V,  de  onde  podemos  extrair  exemplos  de

deficiência mental/intelectual como o autismo infatil, autismo atípico, bem como os tipos de

retardos mentais, podendo ser leve, moderado ou grave (OMS, 2008). Ainda neste capítulo,

encontra-se  o  subcapítulo  dos  transtornos  mentais  e  comportamentais  que  decorrem  de

substância psicoativa,  inseridos,  portanto,  em mesma categoria dos demais e considerados

também como deficiência mental/intelectual. 

Faz-se necessário, todavia, apontar as principais e tênues diferenças entre a deficiência

intelectual  e  transtorno  mental.  Segundo  estudo  feito  por  Daniel  Souza  Campos  Miziara

(MIZIARA, 2007, p. 22-23), com base na Associação Americana de Deficiência Mental e o

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, por deficiência mental se entende o

estado de redução notável do funcionamento intelectual significativamente inferior à média,

associado a limitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo como a

8 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. O Ano internacional das pessoas deficientes. Disponível em:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002911.pdf>. Acesso em: 20 de junho de 2017.
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comunicação e os cuidados pessoais, afazeres domésticos, habilidades sociais, utilização dos

recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. Isso

deve acontecer durante o desenvolvimento infantil, ou seja, antes dos 18 anos, para que um

indivíduo seja diagnosticado como deficiente intelectual. 

Em contrapartida,  o  transtorno  mental,  conforme aduz  a  Associação  Brasileira  de

Psiquiatria  engloba  um “amplo  espectro  de  condições  que  afetam a  mente  (nosso  mapa

genético, química cerebral, aspectos de nosso estilo de vida, acontecimentos passados)”. Nas

palavras de Miziara (MIZIARA, 2007, p.23): 

Seja qual for a causa,  a pessoa que desenvolve a doença ou o transtorno mental
muitas vezes se sente em sofrimento, desesperançada e incapaz de levar sua vida em
plenitude. Caracteriza-se, portanto, como uma variação mórbida do normal, capaz de
produzir prejuízo no desempenho global da pessoa nos âmbitos social, ocupacional,
familiar  e  pessoal.  Dessa  forma,  se  na  deficiência  o  indivíduo  apresenta
desenvolvimento intelectual reduzido ou incompleto, não dispondo, por conseguinte,
de instrumentos necessários à boa compreensão de todas ou de parte das coisas, na
doença ou no transtorno mental ele detém os instrumentos intelectuais necessários,
os quais, entretanto, apresentam funcionamento comprometido. 

Compreendendo  essas  diferenças,  por  outro  lado  também  se  pode  presumir

equivalência entre as pessoas com deficiência/mental e pessoas com transtornos mentais, uma

vez que:

Se trata de pessoas – e não de diagnósticos psiquiátricos – que, sujeitos de direito e
atores sociais, constituem o foco da ampliação dos marcos regulatórios de proteção
dos direitos humanos (organizados a partir das necessidades em saúde), e não os
manuais classificatórios – esses, necessariamente restritos, pois organizados a partir
de sintomas e limitações decorrentes das doenças (ALENCAR; ASSIS; MUSSE,
2016, p. 232). 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também adota uma lógica

da  garantia  de  direitos,  abandonando  a  perspectiva  do  dano  (que  se  expressa  no

enfrentamento, na eliminação e erradicação das violações de direito), o que também acontece

com demais leis de populações minoritárias, que se baseiam na garantia de direitos a partir de

ações de promoção destes e do monitoramento de políticas, e não somente da defesa diante da

violação. (ALENCAR; ASSIS; MUSSE, 2016, p. 232). 

Nesse passo e, com base na equação já apresentada (que indica que deficiência é o

resultado  da  limitação  funcional  do  indivíduo  multiplicado  pelos  fatores  ambientais  que
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também o limitam), entende-se que as pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool,

crack e outras  drogas,  apesar  de muitas  vezes não serem reconhecidas pelos  movimentos

sociais de defesa dos direitos da pessoa com deficiência ou em segmentos de pessoas com

transtornos mentais, possuem direitos humanos protegidos e consagrados pela Convenção.

Superado o entendimento do conceito de pessoas com transtorno mental e intelectual,

nota-se que o objetivo principal da Convenção ao instituir em seu artigo 12 que as pessoas

com deficiência tenham “igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos

da vida” era de reconhecer a capacidade legal e garantir a autonomia desse grupo social. 

Em seu artigo 2º, a Convenção explicita que:

Artigo  2º  -  (...)  “Discriminação  por  motivo  de  deficiência”  significa  qualquer
diferenciação,  exclusão ou restrição baseada em deficiência,  com o propósito  ou
efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou
qualquer outro.  Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de
adaptação razoável.

Para Alencar, Assis e Musse (ALENCAR; ASSIS; MUSSE, 2016, p. 233), a interdição

civil, em sua modalidade total principalmente, não estaria de acordo com a definição trazida

pela  Convenção,  uma  vez  que  “a  deficiência  não  pode  ser  definidora  automática  de

incapacidade,  nem  motivo  –  porque  nao  exclui  a  capacidade  legal  –  para  se  cercear  o

exercício de direitos civis e políticos”. A interdição das “pessoas com deficiência” ocorreria,

portanto, devido a uma “discriminação por motivo de deficiência”. Cumpre salientar ainda,

que um dos princípios norteadores da Convenção é o “respeito pela dignidade inerente, a

autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência

das pessoas”. 

Sendo assim, nota-se que um dos desafios da regulamentação da Convenção através

do Estatuto da Pessoa com Deficiência é  o enfraquecimento do instituto da interdição no

ordenamento jurídico brasileiro, em virtude da aplicação dos compromissos assumidos pelo

Estado ao internalizar o documento, que inclui a defesa da autonomia e da capacidade das

pessoas com deficiência, com base no artigo 4º, que dispõe que: 

Artigo 4. Obrigações Gerais. 1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar e
promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
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por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza,
necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;
b)  Adotar  todas as  medidas  necessárias,  inclusive legislativas,  para modificar  ou
revogar  leis,  regulamentos,  costumes  e  práticas  vigentes,  que  constituírem
discriminação contra pessoas com deficiência;

c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos
direitos humanos das pessoas com deficiência;

Tais  princípios  trazidos  pela  Convenção  e  também adotados  pela  LBI  devem ser

respeitados pelo ordenamento jurídico brasileiro, que deve, por meio de discussões e projetos,

verificar qual o melhor meio de garantir a inclusão das pessoas com deficiência em sociedade,

de forma que não sejam mais vítimas de discriminação tanto pela sociedade,  quanto pela

própria  aparelhagem jurídica,  alterando-se  portanto,  as  noções  de  autonomia,  liberdade  e

capacidade no âmbito civil. 

2.2 MUDANÇAS NA CAPACIDADE CIVIL COM O ESTATUTO DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA

Através  dos  estudos  e  ensinamentos  de  pensadores  como Foucalt9 e  Goffman10,  a

pessoa com transtorno mental era tratada, durante a história do direito tanto mundial como

brasileiro,  como  incapaz,  como  pode-se  perceber  pelo  Código  Filipino  e  no  Brasil  pelo

Código Civil  de 1916 e de 2002. O que parecia  ter  o intuito de proteger esse indivíduo,

acabou por cercear sua autonomia e impedí-lo de exercer seus atos da vida civil com liberdade

e dignidade. 

Tal grupo por muitos anos, ao longo da história, fora submetido a tratamentos sub-

humanos, sendo vítimas de atrocidades que lhe eram cometidas. Assim, compreende-se que as

mudanças  promovidas  pela  Convenção  e  pelo  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  são

decorrentes  de  movimentos  sociais  que  lutam pela  proteção  dos  direitos  e  à  garantia  da

9 FOUCAULT, Michel. História da loucura: na idade clássica. 9.ed. São Paulo: Perspectiva, 2012

10 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar,
1975; 
 ________.  Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 2013.
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liberdade  e  autonomia  das  pessoas  com  transtornos  mentais  por  muito  tempo,  como  o

Movimento da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, na década de 1980.11

Segundo o autor e Promotor de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (FILHO, 2016,

p. 364), vários autores do ramo do Direito Civil, após o advento do Código Civil de 2002,

entre eles Gustavo Tepedino12, Nelson Rosenvald13, e Pablo Stolze14, já vinham alertanto sobre

a necessidade de ter revisto os critérios antigos da teoria da incapacidade e, por conseguinte,

do instituto da interdição, por ferirem os princípios constitucionais da dignidade da pessoa

humana, da igualdade material, da liberdade e dos direitos da personalidade. 

Nesse sentido:

A Constituição, ao jungir os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade
e  da  liberdade  como  balizadores  do  estado  democrático  de  direito  brasileiro,
cabendo  inclusive  a  aplicação  desses  princípios,  também  considerados
fundamentais, diretamente aos casos concretos trouxe a necessidade de políticas ou
ações de inclusão para grupos vulneráveis e discriminados, como o da pessoa com
deficiência.  Era  premente  e  necessário,  na  seara  civil  e  dos  direitos  da
personalidade ,que se revisasse a teoria das incapacidades concebida no Brasil ainda
com base no vetusto Código Civil  de 1916 que se repetiu no de 2002. (FILHO,
2016, p.365)

Assim, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, recepcionada

com efeitos de emenda constitucional,  e com a regulamentação da mesma através da Lei

11 “A partir da segunda metade do século XX, impulsionada principalmente por  Franco Basaglia, psiquiatra
italiano, inicia-se uma radical crítica e transformação do saber, do tratamento e das instituições psiquiátricas.
Esse movimento inicia-se na Itália, mas tem repercussões em todo o mundo e muito particularmente no Brasil.
Nesse sentido é que se inicia o movimento da Luta Antimanicomial que nasce profundamente marcado pela ideia
de defesa dos direitos humanos e de resgate da cidadania dos que carregam transtornos mentais. Aliado a essa
luta, nasce o movimento da Reforma Psiquiátrica que, mais do que denunciar os manicômios como instituições
de  violências,  propõe  a  construção  de  uma  rede  de  serviços  e  estratégias  territoriais  e  comunitárias,
profundamente solidárias, inclusivas e libertárias. No Brasil, tal movimento inicia-se no final da década de 70
com a mobilização dos profissionais da saúde mental e dos familiares de pacientes com transtornos mentais. Esse
movimento se inscreve no contexto de redemocratização do país e na mobilização político-social que ocorre na
época”. (AMSTALDEN, Ana; PASSOS, Eduardo. A reforma psiquiátrica brasileira e a política de saúde mental.
Programa  de  Volta  para  Casa.  Centro  Cultural  do  Ministério  da  Saúde.  Disponível  em:
<http://www.ccms.saude.gov.br/VPC/reforma.html>. Acesso em: 26 de junho de 2017).

12 TEPEDINO. Gustavo. A parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva civil constitucional. Rio de
Janeiro. Renovar, 2002.

13 ROSENVALD, Nelson. Direito civil: teoria geral. Rio de Janeiro. Lumem Juris, 2009.

14 STOLZE, Pablo. Novo curso de direito civil: parte geral. 16. ed. São Paulo. Saraiva, 2014, v. I, p. 169.
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Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, tal revisão dos institutos e dispositivos já

citados tornou-se urgente e inevitável. 

Instituído pela Lei n. 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em

vigor no dia 2 de janeiro de 2016 e modificou dispositivos do Código Civil que dispunham

sobre o regime da capacidade civil. Tanto o caput quanto os incisos do artigo 3º, bem como os

incisos II e III do artigo 4º do Código Civil brasileiro foram alterados pelos artigos 11415 e

123, II do Estatuto, de forma que a redação dos referidos artigos se encontram da seguinte

maneira:

“Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
os menores de 16 (dezesseis) anos.
I - (Revogado);
II - (Revogado);
III - (Revogado).
……………………………………………………….
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:
.....................................................................................
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade;
.....................................................................................
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.”
(grifo nosso).

Com isso, verifica-se uma importante mudança no rol dos incapazes, uma vez que

atualmente são considerados absolutamente incapazes apenas os menores de 16 (dezesseis)

anos de idade. São considerados relativamente incapazes as pessoas com idade entre 16 e 18

anos, bem como os pródigos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, além daqueles que,

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 

Assim,  as  pessoas  com  deficiência,  inclusive  as  mentais  ou  intelectuais,  foram

retiradas do rol dos absolutamente incapazes, sendo remetidas para o rol dos relativamente

incapazes. 

Conclui-se que, por mais que um indivíduo possua um transtorno mental, qual seja sua

natureza, isso não é fator definitivo para que ele seja inserido automaticamente no rol dos

incapazes, de forma que tal modificação é um grande passo na busca pelo reconhecimento da

15 O artigo 114 da lei n. 13.146/15 também alterou os artigos 228, 1.518, 1.550, 1.557, 1.767, 1.771 a 1.777, 
todos do Código Civil.
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igualdade das pessoas com transtorno mental,  bem como das pessoas com deficiência em

geral. 

Importante verificar, todavia que, conforme Requião (REQUIÃO, 2015): 

A mudança apontada não implica, entretanto, que o portador de transtorno mental
não possa vir a ter a sua capacidade limitada para a prática de certos atos. Mantém-
se a possibilidade de que venha ele a ser submetido ao regime de curatela. O que se
afasta, repise-se, é a sua condição de incapaz. Esta determinação da nova lei, aliás,
reforça  entendimento  que  já  se  havia  defendido  em tese  de  doutorado,  sobre  a
necessária distinção entre transtorno mental, incapacidade e curatela. A  avaliação
de  existência  de  transtorno  mental  é  algo  que  cabe  ao  campo  médico,  ou  da
psicanálise,  sendo  mais  comumente  objeto  de  estudo  da  psiquiatria  e  da
psicopatologia.

Até que o Estatuto fosse instituído no ordenamento jurídico brasileiro, o transtorno

mental  se  encontrava  como uma das  circunstâncias  a  qual  se  atribuía  a  incapacidade  em

algum  nível  ao  indivíduo,  por  meio  de  outras  denominações  como  “enfermidade  ou

deficiência  mental;  excepcionais  sem  desenvolvimento  mental  completo”.  A  partir  das

inovações trazidas pelo Estatuto e implementadas no Código Civil, surgiram outros reflexos

também na referida legislação, como a possibilidade da pessoa com transtorno mental ser

testemunha ou se casar sem necessidade de autorização de curador, entre outros que ainda

virão.

Entretanto, nem todos os doutrinadores estão de total consentimento com as mudanças

trazidas pelo legislador. No tocante às condições biológicas das pessoas com deficiência, o

professor Flávio Tartuce (TARTUCE, 2015), por exemplo, aduz que:

Todavia, pode ser feita uma crítica inicial em relação à mudança do sistema. Ela
foi pensada para a inclusão das pessoas com deficiência, o que é um justo motivo,
sem dúvidas. Porém, acabou por desconsiderar muitas outras situações concretas,
como  a  dos  psicopatas,  que  não  serão  mais  enquadrados  como  absolutamente
incapazes  no  sistema  civil.  Será  necessário  um  grande  esforço  doutrinário  e
jurisprudencial para conseguir situá-los no inciso III do art. 4º do Código Civil,
tratando-os como relativamente incapazes. Não sendo isso possível, os psicopatas
serão considerados plenamente capazes para o Direito Civil.

Importante ressaltar que, no caso das incapacidades absolutas, no entendimento de

Waldir Filho (FILHO, 2016, p. 367-368), haverá também situações excepcionalíssimas de

aplicação a pessoas com deficiência efetiva e que esteja comprovado o seu impedimento em

todos os seus sentidos e nos atos de exercício da cidadania. Nos casos excepcionais, não se
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pode apenas realizar uma interpretação literal  da lei,  uma vez que o direito  é flexível e

mutável  no  tempo  e  espaço,  de  forma  que  “temos  que  utilizar  dos  vários  métodos  de

interpretação  jurídica,  desde  o  semântico,  passando  pelo  sistemático,  o  histórico,  o

teleológico, o integrativo e o progressivo, para achar a melhor forma de aplicar a norma no

caso concreto”, independente no seu final, seja ele para proteção da pessoa com deficiência

ou para garantir sua autonomia. 

Dessa forma, cumpre salientar, portanto, que a Lei nº. 13.146/15 trouxe inovações

dos  institutos  relativas  ao  conceito  de  “deficiência”,  “capacidade  legal”,  “avaliação

psicossocial”  e  “acessibilidade”.  Além  disso,  propiciou  mudanças  tão  impactantes  no

Código  Civil  brasileiro,  que  acarretou  na  criação  de  um  novo  norte  na  teoria  das

incapacidades, - como já analisado – e também no instituto da interdição ou curatela, como

será visto no próximo capítulo. 

3 TOMADA DE DECISÃO APOIADA: UMA ALTERNATIVA À CURATELA

O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a

regulamentação de vários assuntos, como forma de efetivar os princípios trazidos Convenção

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Conforme analisado, em razão da modificação

dos artigos 3º e 4º do Código Civil por força da Lei nº 13.146/15, os deficientes – incluindo-se

os  que  possuem transtorno mental  ou intelectual  –  não são mais  considerados  incapazes.

Todavia, não quer dizer que não haja casos em que uma pessoa com deficiência, tendo em

vista o grau do transtorno mental, necessite de auxílio para exercer sua capacidade. Nesses

casos, há medidas protetivas para auxiliá-lo, como a já conhecida curatela, – agora sob uma

nova ótica – bem como o instituto da tomada de decisão apoiada. (REQUIÃO, 2016). 

O Estatuto,  dessa  forma,  consagrou  o  giro  conceitual  relativo  à  deficiência,

dissociando-se  da  noção  de  incapacidade  e  admitindo  a  pessoa  com  deficiência  como

indivíduo possuidor de plena capacidade legal, em uma perspectiva constitucional isonômica.

(STOLZE apud SIGNORINI, 2016).

Assim, por força do artigo 116 do Estatuto, foi inserido modelo alternativo à curatela,

chamado de tomada de decisão apoiada, com a criação do artigo a 1783-A do Código Civil.

Neste seguimento, por determinação do artigo 115 também da lei  nº 13.146/15, o próprio
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“Título IV”, do Livro de Direito de Família,  teve sua redação modificada,  passando a se

chamar  “Da tutela,  da  Curatela  e  da  Tomada  de  Decisão  Apoiada”,  assunto  esse  que  se

estudará a seguir.

3.1 A INTERDIÇÃO ANTES DO ADVENTO DO ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

O Código Civil brasileiro, anteriormente à chegada da Lei nº 13.146/15, dispunha que

indivíduos eram considerados plenamente capazes quando atingissem a idade de 18 (dezoito)

anos ou na hipótese de emancipação, conforme artigo 5º. Entretanto, elucidava os artigos 3º e

4º que:

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
I – os menores de dezesseis anos;
II  –  os  que,  por  enfermidade  ou  deficiência  mental,  não  tiverem  o  necessário
discernimento para a prática desses atos;
III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
…………………………………..……………………….
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I – os
maiores de dezesseis e os 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; IV – os pródigos. 
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial.

Dessa forma, no caso dos indivíduos relativamente incapazes,  seus interesses eram

confinados  à  assistência,  enquanto  os  dos  absolutamente  incapazes  eram  confinados  à

representação, conforme artigos 1.690 a 1.728 do referido Código (MIZIARA, 2007, p. 23).

Presente nos artigos 1.767 a 1.778 do Código Civil de 2002 e nos artigos 747 a 756 do

Código do Processo Civil de 2015, a interdição era uma ação proposta no âmbito cível que se

originou do direito romano e possuía o objetivo de declarar a incapacidade do indivíduo pelo

juiz de forma que o sujeito passivo – interditado – não fosse mais passível de reger os atos

civis, na sua forma absoluta ou parcial. A interdição absoluta não permitia que o interditado

realizasse quaisquer atos da vida civil sem que seja assistido por seu curador. Já a interdição

parcial, autorizava que ele exercesse atos aos quais é considerado capaz, nos limites trazidos

pela sentença judicial. (PASCOAL, 2016).
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O interditando,  tendo  deferido  o  seu  pedido  no processo  de  interdição,  obtinha  a

curatela  do interditado.  Dessa forma,  segundo Carlos  Roberto  Gonçalves  (GONÇALVES,

2007, p. 496), a curatela seria “encargo deferido por lei a alguém capaz para reger a pessoa e

administrar os bens de quem, em regra maior, não pode fazê-lo por si mesmo”. Portanto, se

traduz em um dever suportado por alguém, pelo qual ficaria responsável pela administração

da própria pessoa e dos bens daquele sujeito considerado incapaz de fazê-lo por si mesmo

(NETO; MENEZES, 2014).

Importante destacar o caráter patrimonial dado à curatela, de forma que seu principal

cuidado era a tutela e administração dos bens do curatelado, além da praticamente absoluta

mitigação da personalidade do interditado, de forma que o mesmo perdesse quase toda a sua

capacidade de agir. (PASCOAL, 2016). 

3.2 A NOVA CURATELA

Com o  advento  do  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência,  bem como  as  mudanças

trazidas  no  âmbito  da  capacidade  civil,  a  preocupação  da  legislação  processual  ao

regulamentá-lo  no  ordenamento  jurídico  era,  principalmente,  com a  dignidade  da  pessoa

humana, o princípio da igualdade e autonomia da pessoa com deficiência.

Assim, não se admite mais estar sujeita à curatela qualquer pessoa com deficiência

intelectual (deficit cognitivo) ou com deficiência mental (saúde mental), apenas aquela muito

comprometida, que esteja impossibilitada de exprimir a sua vontade. Outras pessoas sujeitas à

curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, são os ébrios habituais e os viciados em

tóxicos (GONZAGA, 2016, p. 12). Dessa forma, segundo Paulo Lôbo (LÔBO, 2015): 

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.

Portanto,  com  o  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência,  permanece  o  instituto  da

curatela,  que  agora  possui  uma  finalidade  específica,  de  forma  que,  “a  curatela  é

extraordinária e restrita a atos de conteúdo patrimonial ou econômico, desaparece a figura da
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‘interdição  completa’ e  do  ‘curador  todo-poderoso  e  com  poderes  indefinidos,  gerais  e

ilimitados’”. (STOLZE apud DOURADO, 2015). 

Nas belas palavras de Maria Berenice Dias: 

A tendência atual é dar maior liberdade ao curatelado, deixando-o praticar sozinho
atos de natureza não patrimonial, cujos efeitos se limitam à esfera existencial, como
o caso do reconhecimento de paternidade. A proteção deve ocorrer na exata medida
da  ausência  de  discernimento,  para  que  não  haja  supressão  da  autonomia,  dos
espaços de liberdade. As restrições à incapacidade de agir não existem para alhear os
incapazes,  mas para  integrá-los  ao  mundo estritamente  negocial.  Segundo Pìetro
Perlingieri, é preciso privilegiar,  sempre que possível,  as escolhas da vida que o
deficiente psíquico  é capaz,  concretamente,  de exprimir,  ou em relação  às  quais
manifesta notável propensão. A disciplina da interdição não pode ser traduzida em
uma incapacidade legal absoluta, em uma "morte civil". Permitir que o curatelado
possa decidir, sozinho, questões para as quais possui discernimento é uma forma de
tutela  da  pessoa  humana,  pois  a  autonomia  da  vontade  é  essencial  para  o  livre
desenvolvimento da personalidade. A real necessidade da pessoa com algum tipo de
doença  mental  é  menos  a  substituição  na  gestão  patrimonial  e  mais,  como
decorrência do princípio da solidariedade e da função protetiva do curador, garantir
a dignidade,  a qualidade de vida,  a  recuperação da saúde e a  inserção social  do
interditado.  Para  quem  dispõe  de  discernimento  parcial,  a  interdição  deve  ser
limitada,  relativa  à  prática  de  certos  atos  (CC 1.772  e  1.780),  cabendo  ao  juiz
delimitar  sua  extensão  (CC1.772).  Nesses  casos,  há  a  sugestão  -  mas  não  a
imposição - de que as restrições sejam as mesmas previstas para os pródigos (CC
1.782). Como alerta Sérgio Girschkow Pereira, trata-se de curatela sem interdição.
(…) A curatela não leva à incapacidade absoluta do curatelado. Cabe distinguir o
grau de incapacidade. Desse modo, o curador representa o curatelado absolutamente
incapaz e o assiste quando sua incapacidade é relativa. (DIAS, 2015. p. 687-688).

Cumpre ressaltar que, segundo Waldir Filho (FILHO, 2016, p. 372-373), o Estatuto

não  extinguiu  o  instituto  da  incapacidade.  Ele  continua  existindo,  mas  em  situações

excepcionais, de forma que, capacidade é regra e incapacidade é exceção.

Nesse sentido, verifica-se o artigo 85 do Estatuto:

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.

§ 2o A curatela  constitui  medida extraordinária,  devendo constar  da sentença  as
razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.

Assim, entende-se que, nos casos excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou

intelectual  poderá  ser  submetida  à  curatela,  porém  no  seu  exclusivo  interesse  e  não  de
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parentes ou terceiros. Em contrapartida à interdição total anterior, essa nova curatela deve

estar de acordo com o artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, proporcional

às necessidades e circunstâncias de cada caso “e durará o menor tempo possível”. Possui sua

base na medida protetiva e não na interdição de exercício de direitos (LÔBO, 2015).

 Ainda:

A relação entre a pessoa em situação de curatela e o curador não poderá ter qualquer
conflito  de  interesses  e  de  influência  indevida, devendo  ser  proporcional  e
adequada às circunstâncias da pessoa (artigo 1.772 do Código Civil) e, repita-
se,  afetará  somente  os  atos  de  emprestar,  transigir,  dar  quitação,  alienar,
hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não
sejam de mera administração (artigo 1.782 do Código Civil). O papel do curador
é sempre de apoio à pessoa em situação de curatela,  no sentido de esclarecer  à
pessoa sobre seus bens, patrimônio e negócios, respeitando seus direitos, vontades e
preferências, tudo sem qualquer conflito de interesses. Ressalte-se que esse papel de
apoio, baseado em esclarecimentos, visa a proporcionar elementos para que a pessoa
em situação de curatela venha a manifestar suas preferências e vontades, de forma a
exercer plenamente o seu direito. (grifo nosso) (GONZAGA et. al, 2016, p.15)

Com isso, o atual artigo 1.767 do Código Civil, se refere ao tratamento das pessoas

sujeitas à curatela, de maneira a suprimir as situações anteriormente previstas de aplicação da

curatela às pessoas que não possuem discernimento para atos da vida civil; às pessoas com

deficiência mental; e às pessoas sem completo desenvolvimento mental, ressalvando ainda, o

caráter de excepcionalidade ao instituto. Cumpre ressaltar alteração também no artigo 1.768

do Código Civil  que retirou a palavra “interdição” e,  em seu lugar,  passou a  empregar a

expressão “o processo que define os termos da curatela”.

Em  suma,  com  do  advento  da  lei  nº  13.146/15,  as  pessoas  com  deficiência  que

passarem pelo processo da curatela serão consideradas juridicamente “relativamente capazes”,

uma vez que os capazes relativamente somente estão impedidos de realizar atos negociais e

patrimoniais sem assistência do curador nomeado. Por outro lado, por exemplo, os atos de

votar, casar, trabalhar e testemunhar, conforme art. 1.860, parágrafo único do Código Civil,

poderão ser realizados sem assistência do curador, conforme limites impostos pelo juiz (com o

auxílio de equipe multiprofissional) em sentença judicial (FILHO, 2016, p.373).
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3.3 O INSTITUTO DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA

Em razão do artigo 116 do Estatuto da Pessoa com Deficiência,  é incorporado ao

Código  Civil  um  novo  instituto  que  objetiva  auxiliar  as  pessoas  com  deficiência  a

participarem da vida civil de forma mais ampla, chamado de Tomada de Decisão Apoiada. É o

que dispõe o recém-criado artigo 1.783-A do Código Civil: 

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com
deficiência  elege  pelo  menos  2  (duas)  pessoas  idoneas,  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 informaçoes necessárias
para que possa exercer sua capacidade.
§ 1o Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e
os apoiadores devem 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.  
§  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. 
§ 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 restriçoes, 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 opinioes 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 obrigaçoes 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.

Já conhecido no direito estrangeiro, como no direito da Alemanha, Bélgica, França

Áustria e introduzido no Código Civil italiano há mais de dez anos como “amministrazione di

sostegno”,  ou seja,  administrador  de apoio  (VÍTOR, 2008, p.  175-176) como um modelo

alternativo que não exclui a curatela do sistema, mas espera provocar o seu desuso,  o novo

instituto da tomada de decisão apoiada demonstra ser “um remédio personalizado para as

necessidades existenciais da pessoa, ao contrário de um modelo limitador da capacidade para

agir.” (ROSENVOLD apud SIGNORINI, 2016).
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Verifica-se que no instituto da tomada de decisão apoiada, por iniciativa da pessoa

com deficiência, serão nomeadas pelo menos duas pessoas idôneas com as quais a mesma

mantenha vínculo e confiança, a fim de que prestem auxílio a pessoa com deficiência para

tomar decisões sobre atos da vida civil, oferecendo informações necessárias ao exercício de

sua capacidade. 

Ainda,  conforme  Rizzardo  (RIZZARDO  apud  SIGNORINI,  2016),  a  tomada  de

decisão apoiada não se restringe somente aos que apresentam deficiência mental,  e sim é

direcionada às com pessoas com deficiência de natureza, física, intelectual ou sensorial e que

demonstrem  limitações  na  execução  de  negócios,  na  expressão  de  sua  vontade  e  na

comunicação, por exemplo, podendo-se utilizar da tomada de decisão apoiada, que coexiste

no ordenamento com a curatela. 

Dessa forma, é priorizada a escolha da pessoa com deficiência para constituir ao redor

de  si  um grupo  de  pessoas  baseada  em sua  confiança,  o  que  antes  não  era  possível  de

acontecer em algumas situações de curatela.

No entendimento do referido autor, embora aparentemente semelhante, a tomada de

decisão  apoiada  não  implica  em  representação  da  pessoa  com  deficiência,  mas  sim  no

“acompanhamento  e  apoio”  em  decisões  acerca  de  “contratos  ou  negócios,  declarações,

assunção  de  compromissos,  decisões  e  questões  que  encerram importância  econômica  ou

patrimonial”. 

Segundo Requião (REQUIÃO, 2015), a tomada de decisão apoiada se trata de regime

que, como à curatela, também será constituído por via judicial. Nela, o juiz deve decidir com

base no que é ouvido não só pelo requerente, mas também pelos apoiadores escolhidos pelo

mesmo, o Ministério Público e a equipe multiprofissional, como bem dispõe o artigo 1.783-A,

§2º, reforçando a autonomia da pessoa com deficiência. A autonomia do apoiado também está

presente no termo que faz o pedido da tomada de decisão apoiada, termo este firmado pelo

apoiado com os apoiadores, sendo necessário que nele se “constem os limites do apoio a ser

oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o

respeito a vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar”, conforme artigo

1783-A, §1°.

Com isso,  nota-se que a tomada de decisão apoiada poderá ser feita de diferentes

formas,  dependendo de cada caso. O referido autor levanta um questionamento acerca do

prazo de vigência do acordo, se este seria determinado ou não. Conforme Paula Távora Vítor
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(VÍTOR,  2008,  p.202),  poderá  ser  diferente  para  cada  sujeito,  já  que  o  termo  que  for

apresentado é que especificará os limites do apoio. Com base na legislação europeia, que

possui medidas que seguem a mesma lógica da tomada de decisão apoiada, a determinação

costuma ser de prazos determinados, mas que na prática, haveria uma tendência desses prazos

se estenderem. 

Questionando se o sujeito,  ao requerer  o  instituto,  teria  sua capacidade afetada de

alguma maneira, Requião aduz que “no caso brasileiro a tomada de decisão apoiada parece

não implicar  em perda da capacidade do sujeito  que a requer,  mas sim em caminho que

oferece reforço à validade de negócios por ele realizados”.  Nesse sentido, informa Felicia

Harada (HARADA, 2015):

Na tomada de decisão apoiada o beneficiário conservará a capacidade de fato. É uma
figura bem mais elástica do que a curatela. Não se trata de um modelo limitador da
capacidade  de  agir,  mais  de  um  remédio  personalizado  para  as  necessidades
existenciais da pessoa, no qual as medidas de cunho patrimonial surgem em caráter
acessório. 

Segundo artigo 1.783-A, §4º do CC, a decisão tomada por pessoa apoiada em processo

de  tomada  de  decisão  apoiada  possui  validade  e  efeitos  sobre  terceiros,  sem  qualquer

restrição,  se  estiver  dentro  dos  limites  do  apoio.  O §5º  de  mesmo artigo  explicita  que o

terceiro interessado com quem a pessoa apoiada mantenha relação de negócio pode solicitar

que  os  apoiadores  também  assinem  o  contrato  ou  o  acordo  que  estiverem  tratando.  Se

determinado  negócio  jurídico  vier  a  trazer  risco  ou  prejuízo  e,  havendo  divergência  de

opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, o juiz decidirá a questão, sendo também

ouvido o Ministério Púbico (GONZAGA, 2016, p. 10).

Se por ventura, a divergência a qual se refere o §6º do artigo citado não trouxer risco

ou prejuízo, Requião (REQUIÃO, 2015) afirma que a solução se encontra no próprio texto da

lei, com a interpretação sistemática do Estatuto, de forma que se o negócio não trouxer risco

ou prejuízo relevante para o apoiado, a escolha dele prevalecerá sobre a de seus apoiadores.

Completa o autor aduzindo que “entretanto, acredita-se que em caso de divergências entre o

apoiado e o apoiador,  seja  útil  a  este  buscar  registrar  a  sua opinião contrária  ao negócio

realizado, para que no futuro não possa de alguma maneira vir a ser acusado de negligência na

sua atuação”.
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Tanto na tomada de decisão apoiada, quanto na curatela, destacou-se que o papel do

apoiador deve ser de positiva influência ao apoiado. Caso haja denúncia fundada por qualquer

pessoa ao juiz ou ao Ministério Público, de que o apoiador agiu com negligência ou de que ele

exerceu pressão indevida sobre seu apoiado, poderá ser destituído dessa função, conforme

artigo 1.783-A, §7º. Tal destituição faz com que pessoa apoiada seja ouvida, a fim de atender

seus interesses, podendo ser ou não, nomeado novo apoiador, com base em §8º do referido

artigo.

Na visão de Requião (REQUIÃO, 2015), mesmo que a lei não especifique, se entende

que, por haver determinação legal da existência de dois apoiadores, se um deles for destituído

e  o  apoiado  não  quiser  a  nomeação  de  novo apoiador,  a  situação da  tomada de  decisão

apoiada se dará como extinta, a qualquer tempo a partir do pedido do apoiado (artigo 1.783-A,

§9º). Conforme o autor, “trata-se de direito potestativo do apoiado, de modo que não cabe ao

juiz denegar tal pedido”.

Ainda,  segundo  §10º  do  artigo  estudado,  pode  haver  situação  em que  algum dos

apoiadores  não  tenha  mais  vontade  de  participar  do  processo,  devendo  ser  deferido  por

autorização  judicial.  A saída  do  apoiado,  por  conseguinte,  não  implicará  na  automática

extinção do processo de tomada de decisão apoiada. O apoiado deve ser solicitado a apontar

novo apoiador, sendo o processo extinto somente se for da vontade do mesmo.

Compreende-se, em suma que o instituto da tomada de decisão apoiada se norteia

principalmente pela autonomia do indivíduo apoiado, bem como na confiança que o mesmo

deposita em seus apoiadores, o que mostra que o instituto está a par dos princípios trazidos

pela  Convenção sobre  os  Direitos  das  Pessoas  Com Deficiência  e  pela  Lei  Brasileira  de

Inclusão das Pessoas com Deficiência. 

Nas palavras de Felicia Harada (HARADA, 2015):

A experiência demonstra que o curador tem unicamente o papel de administrador
dos bens patrimoniais e a tomada de decisão apoiada vai além, pois, o incapacitado
terá dois conselheiros e ele não sofrerá interdição total de sua capacidade atendendo
ao  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  na  dupla  acepção:  protetiva  e
promocional das situações existentes. O bem maior a se preservar é a pessoa do
deficiente  físico  ou  com  enfermidade,  então  o  espírito  de  amor,  respeito  e
solidariedade devem ser o norte das decisões. 

É de grande importância ressaltar ainda que alguns doutrinadores não entraram em um

consenso acerca da revogação de alguns artigos com a entrada em vigor do novo Código de
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Processo Civil. O Novo CPC, em seu artigo 1072, II, teria revogado os artigos 1.768 a 1.773

do Código Civil, que tratam dos institutos aqui já mencionados. Portanto, cabe salientar a

posição defendida por Antonio Carlos Santoro Filho (FILHO, 2016), que enuncia que:

Tal revogação não atinge as modificações introduzidas pela Lei n. 13.146 de 06 de
julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Isto porque esta segunda lei,
apesar de vigente anteriormente ao novo CPC, foi sancionada em data posterior ao
novo Código. Além disso, sendo suas disposições especiais e envolvendo questões
de direito material que têm raízes constitucionais, prevalecem sobre as normas
processuais gerais.  Anote-se, por fim, que a previsão de revogação referia-se aos
artigos sem as alterações introduzidas pelo novo Estatuto, não tendo havido – até
mesmo por  incompatibilidade  temporal  -,  a  revogação  destes  dispositivos  (grifo
nosso).

 Uma vez que o processo de interdição continua sendo o instrumento judicial mais

utilizado pelas  famílias  brasileiras  para auxiliar  as  pessoas  com deficiência,  cabe  analisar

agora como está sendo a aplicação do novo instituto da tomada de decisão na prática, o que

será verificado a seguir. 

3.4  BREVE ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA

Por ser instituto ainda muito recente, a tomada de decisão apoiada carece de estudo

doutrinário, bem como de análise jurisprudencial, o que justifica a dificuldade de se encontrar

decisões  jurisprudenciais  sobre  o  tema.  Dito  isso,  nesse  capítulo  serão  analisados  alguns

julgados,  a  fim  de  verificar  como  está  se  dando  a  aplicação  do  novo  Estatuto  em

conformidade com o novo instituto na prática jurídica.

Em  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo16,  desembargadores

decidiram pela  não  interdição  de  pessoa  idosa,  deficiente  física,  que  possui  sequelas  de

16 SÃO  PAULO.  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo.  Acórdão  em  Apelação  de  nº  0006290-
33.2013.8.26.0242. Relator: SANDEVILLE, Eduardo Sá Pinto. São Paulo, 02 de junho de 2016. EMENTA:
CURATELA  –  Interditanda  idosa,  deficiente  física,  com  sequelas  de  AVC  –  Ausência  de  incapacidade
permanente ou transitória que afete a manifestação da vontade – Laudo pericial que aponta pela habilidade de
prática  dos  atos  da  vida  civil  –  Caso  em  que  não  se  verifica  incapacidade  relativa,  o  que  desautoriza  o
estabelecimento de curatela – Limitação de direitos da pessoa sobre sua própria gestão que, com a introdução das
alterações realizadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, se tornou medida excepcionalíssima – Hipótese
em que outros meios jurídicos, como o mandato ou tomada de decisão apoiada, se mostram mais adequados à
pretensão da filha sobre a genitora e gestão de seus negócios – Sentença mantida – Recurso improvido. (Relator
(a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Comarca: Igarapava; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 02/06/2016; Data de registro: 02/06/2016) – 0006290-33.2013.8.26.0242.Disponível em:
<https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/345616742/apelacao-apl-62903320138260242-sp-0006290-
3320138260242/inteiro-teor-345616765#> Acesso em: junho de 2017. 



45

Acidente Vascular Cerebral (AVC), uma vez que se trata a curatela atualmente de regime

excepcional. Portanto, sugerem que a proteção da requerida fosse atendida de meios jurídicos

adequados, incluindo outorga de mandato ou a Tomada de Decisão Apoiada. Segue, nesse

sentido, a referida ementa do acórdão: 

CURATELA  –  Interditanda  idosa,  deficiente  física,  com  sequelas  de  AVC  –
Ausência de incapacidade permanente ou transitória que afete a manifestação
da vontade – Laudo pericial que aponta pela  habilidade de prática dos atos da
vida civil – Caso em que não se verifica incapacidade relativa, o que desautoriza o
estabelecimento de curatela – Limitação de direitos da pessoa sobre sua própria
gestão que, com a introdução das alterações realizadas pelo Estatuto da Pessoa com
Deficiência, se tornou medida excepcionalíssima – Hipótese em que outros meios
jurídicos,  como o mandato ou tomada de decisão apoiada, se mostram mais
adequados à pretensão da filha sobre a genitora e gestão de seus negócios  –
Sentença mantida – Recurso improvido. (Relator (a): Eduardo Sá Pinto Sandeville;
Comarca:  Igarapava;  Órgão  julgador:  6ª  Câmara  de  Direito  Privado;  Data  do
julgamento:  02/06/2016;  Data  de  registro:  02/06/2016)  –  0006290-
33.2013.8.26.0242

Outra  sentença  judicial  do  Tribunal  de  Justiça  de  Goiás,  também  levou  em

consideração o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência no momento de decidir pela não-

interdição de pessoa idosa. Faz-se importante citar um trecho da referida sentença em que os

respeitáveis magistrados aludem que:

Os doutrinadores atentos a esta evolução do Direito, vem corroborar com a nova lei
para definir com maior precisão o alcance de sua aplicação ao caso concreto. À
exemplo,  transcrevo  o  posicionamento  elucidativo  de  Nelson  Rosenvald:  “A
incapacidade  relativa  será  materializada  alternativamente  pelas  técnicas  da
representação e assistência. Em outros termos, a pessoa com deficiência, que pelo
Código  Civil  de  2002  eram  consideradas  absolutamente  incapazes  em  uma
terminologia reducionista, tornam-se relativamente incapazes, a partir da vigência da
Lei 13.146/2015” (ROSENVALD, Nelson. A tomada de decisão apoiada – primeiras
linhas sobre um novo modelo jurídico promocional da pessoa com deficiência. In:
Revista IBDFAM: famílias e sucessões. Belo Horizonte, IBDFAM, 2015, v.10). 

 

Nesse caso, o juiz acolheu parcialmente a pretensão autoral, adotando-se o instituto da

curatela,  de  forma  específica,  ou  seja,  para  determinados  atos.  A autora  fora  nomeada  a
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exercer  encargo de curadora do pai,  representando-o em atos patrimoniais  e de negócios,

conforme artigo 1.782, caput do Código Civil. Segue parte da sentença17:

Em  recorrência  do  encargo,  deverá  representá-lo  nos  atos  que  importem  na
administração de bens e valores, celebração de contratos e outros que exijam maior
capacidade intelectual, além dos atos previstos no artigo 1.782, caput, do Código
Civil  (emprestar,  transigir,  dar  quitação,  alienar,  hipotecar,  demandar  ou  ser
demandado e atos que não sejam de mera administração), na forma do art. 84, §1º da
Lei nº 13.146/2015. 

Ainda no início de sua aplicação, verifica-se que há um longo caminho a percorrer a

fim de que os novos institutos trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência sejam cada

vez mais implementados em demandas judiciais. 

Nas belas considerações da Mestra Joyceane Bezerra de Menezes (MENEZES, 2016):

Em virtude  da  novidade  que  o  instituto  representa  para  o  ordenamento  jurídico
pátrio, algumas dificuldades se observarão quanto à sua operacionalidade prática.
Porém,  nenhuma  dessas  dificuldades  subsistirá  se  o  intérprete  compreender  o
ordenamento  em  sua  unidade  e  a  importância  dos  valores  constitucionais  que
destacam a  primazia  da  pessoa  e  de  seus  aspectos  existenciais.  Nesse  caminho,
atinará para a importância do arcabouço axiológico e finalístico da Convenção sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência que propõe uma guinada no plano do direito
protetivo,  afastando  o  modelo  substitutivo  de  vontade  por  um modelo  de  apoio
tendente a uma proteção emancipatória. 

Portanto,  cabe  agora  aos  nossos  magistrados  e  operadores  do  direito  utilizarem o

Estatuto em prol desse grupo de pessoas que tanto luta para garantir os seus direitos e assim,

poderem conviver como indivíduos em sociedade, exercendo sua cidadania. Para tanto, sem

dúvida, a adoção do procedimento da Tomada de Decisão Apoiada, além de um instrumento

alternativo  à  curatela,  se  tornou  mais  um passo  para  a  inclusão  social  das  pessoas  com

deficiência, a fim de que estas possam conviver em igualdade com os demais.

17 GOIÁS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sentença dos autos de nº1831/2015 – 201502991920. 21-03-

2016.  Juíza: Coraci Pereira da Silva. Disponível em: http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/SENTENCA-
interdico-com-nomes-suprimidos%20(1).pdf>. Acesso em: junho de 2017.
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CONCLUSÃO

Após os estudos realizados, verifica-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi

um grande passo em prol da inclusão social e da autonomia das pessoas com deficiência.

Ainda há um longo caminho a percorrer,  uma vez que  as  inovações  trazidas  por  ele  aos

poucos estão sendo colocadas em prática. Entretanto, a tendência é progredir, cada vez mais,

na busca pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência, dando a elas oportunidade de

viverem em sociedade em nível de igualdade. 

A  evolução  no  tratamento  da  pessoa  com  deficiência  demonstra  uma  mudança

necessária de mentalidade da sociedade e a internalização de documentos como a Convenção

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências são de suma importância em um país como o

Brasil, que é assolado por desigualdade social em diversas escalas. 

Dessa  forma,  o  Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência  é  respeitável  ao  modificar  o

conceito  de  “deficiência”,  bem como  o  entendimento  sobre  a  capacidade.  Ao  ampliar  a

capacidade  das  pessoas  com deficiência,  o  Estatuto  permite  que  esse  grupo  tenha  maior

autonomia sobre suas decisões, seja ao optar pelo instituto da Tomada de Decisão Apoiada, ou

para exercer outros atos da vida civil. 

Embora não se tenha ainda muita informação sobre os resultados da adoção desse

instituto na prática,  é inegável que, ao modificar o Código Civil  e incluir em seu texto a

Tomada  de  Decisão  Apoiada,  a  intenção  do  Estatuto  é  de  conferir  tratamento  digno  e

humanizado  ao  indivíduo  com  deficiência,  tutelando  seus  interesses  ao  oferecer-lhes

autonomia.

Entretanto, não adianta ter uma maior autonomia, se as pessoas com deficiência não

encontram amparo no Estado e nem no meio em que vivem para exercerem os atos da vida

civil em sua plenitude. 

Portanto, para eliminar a desigualdade e a discriminação sofridas pelas pessoas com

deficiência,  é  necessário  que  os  princípios  gerais  norteadores  do  Estatuto  da  Pessoa  com

Deficiência,  em  consonância  com  os  direitos  fundamentais  garantidos  pela  Constituição

Federal, como a dignidade da pessoa humana e igualdade, sejam cada vez mais respeitados no

cotidiano da pessoa com deficiência,  com o apoio do Estado democrático de direito e  da

sociedade.
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