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RESUMO 

 

 

A Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, de 2007, tornaram-se um marco na luta pela inclusão social da 

pessoa com deficiência. A partir de uma ressignificação do conceito de deficiência, busca-se a 

adaptação da sociedade para a exclusão das barreiras socialmente impostas à verdadeira 

participação de tais indivíduos, além da desassociação da deficiência à incapacidade. Neste 

contexto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), com o intuito de 

regulamentar os termos da Convenção, promoveu uma verdadeira transformação em institutos 

clássicos do direito civil, em especial, na Teoria das Incapacidades, o que causa reflexos em 

todos os seus sub-ramos. O objetivo do presente trabalho, portanto, é a análise das 

consequências decorrentes das alterações promovidas pelo Estatuto, em especial na Teoria da 

Invalidades do Negócio Jurídico. Diante dessa análise propõe-se uma valoração da validade 

dos atos praticados pela pessoa com deficiência, em especial daquelas que apresentam algum 

sofrimento psíquico, a partir da verificação em concreto dos efeitos produzidos, do grau de 

discernimento do indivíduo e da axiologia do sistema, a fim de atingir a efetiva promoção da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, atendendo, ainda, ao princípio do melhor 

interesse do interditando.  

 

Palavras-chave: deficiência; dignidade; incapacidade; negócio jurídico; validade. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The United Nations’ Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its 

Optional Protocol (2007) became a milestone in the struggle for the social inclusion of 

persons with disabilities. The redefinition of the concept of disabilities aims to adapt our 

society in a manner to exclude socially imposed barriers, which prevents true participation of 

those individuals, as well as the dissociation of disability from legal incapacity. In this 

context, the Statute of Persons with Disabilities (Law nº 13.146/2015), was created in order to 

regulate the terms of the Convention and had promoted a real transformation in classic 

institutes of civil law, especially in the Theory of Incapacities, affecting all its sub-branches. 

The objective of the present work is, therefore, an analysis of the consequences promoted by 

the Statute, especially in the Theory of Legal Transactions’ Nullities. This analysis will focus 

on the validity of acts practiced by a disabled person, particularly those with some 

psychological distress, starting from the concrete assessment of the effects of such act, the 

degree of the individuals’ impairment and the axiology of the system in order to achieve 

effective equity and human dignity, also considering the best interest of the interdicted person. 

 

Key words: disability; dignity, incapacity; legal transactions; validity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A constitucionalização do Direito, decorrente da ordem inaugurada com a 

Constituição de 1988, é responsável pela irradiação das normas e princípios nela presentes 

para todos os ramos do direito
1
. Neste sentido, e em consonância com o movimento 

internacional de valorização do ser humano, o princípio da dignidade da pessoa humana é 

elevado ao status de fundamento do Estado Brasileiro.  

O Código Civil de 2002, portanto, incorporou o espírito da constitucionalização do 

direito e concretizou a concepção de que os institutos do direito privado, notadamente a 

propriedade, não devem ser vistos como absolutos e insuscetíveis de intervenção por parte do 

Estado, naquilo que for essencial à realização da dignidade do indivíduo
2
.  

Isso significa que o ordenamento jurídico deve garantir um rol mínimo de direitos 

considerados fundamentais para que o indivíduo possa ter uma vida digna. Por esse motivo, a 

capacidade se torna um atributo indispensável à própria realização da dignidade da pessoa 

humana, de modo que a sua restrição deverá ser cada vez mais excepcional, exigindo tanto do 

legislador, quanto do intérprete, um árduo exercício argumentativo e lógico que a justifique.  

Com efeito, mais do que nunca a Teoria das Incapacidades deve ser vista com a 

devida parcimônia, a fim de se buscar o seu efetivo propósito, qual seja, a proteção da pessoa 

que, seja pelo desenvolvimento incompleto em razão da idade, seja pela falta de possibilidade 

de autodeterminação, não reúne as condições necessárias ao exercício pessoal dos direitos e 

deveres. 

Contudo, não se pode negar a carga “negativa” e, muitas vezes discriminatória, que 

este rol de incapazes pode trazer. É preciso lembrar que durante muitos anos a mulher era 

considerada relativamente incapaz, única e exclusivamente pela sua condição de casada. 

Neste contexto, inserem-se também as pessoas com deficiência mental e intelectual.  

                                                             
1 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. P 379. 
2 Nas palavras de Paulo LÔBO: “o conteúdo conceitual, a natureza, as finalidades dos institutos básicos do 

direito civil, nomeadamente a família, a propriedade e o contrato, não são mais os mesmos que vieram do 

individualismo jurídico e da ideologia liberal oitocentista, cujos traços marcantes persistem na legislação civil. 

Sai de cena o indivíduo proprietário para revelar, em todas as suas vicissitudes, a pessoa humana. Despontam a 

afetividade, como valor essencial da família; a função social como conteúdo e não apenas como limite da 

propriedade, nas dimensões variadas; a eticidade, os princípios sociais, e a tutela do contratante vulnerável, no 

contrato” (LÔBO, Paulo. Direito Civil. Parte Geral. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013). 



    9 
 

Tratadas como “loucos de todo gênero” pela Codificação Civil de 1916, a 

associação da doença mental à incapacidade permaneceu mesmo após a repersonalização do 

direito civil, promovida pelo novo Código de 2002, sob influência da Constituição Cidadã de 

1988.  

Destarte, a pessoa com deficiência, em especial a deficiência mental, sempre esteve à 

margem da sociedade, considerada uma pessoa inválida e que jamais poderia exercer os 

direitos a ela inerentes, fosse de cunho patrimonial, fosse de cunho existencial. Diante desse 

histórico, a luta pela efetiva inclusão social da pessoa com deficiência teve como um dos seus 

primeiros instrumentos internacionais de concretização a Declaração das Nações Unidas sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 9 de dezembro de 1975.  

No entanto, somente com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência, ocorrida em 2007, em Nova Iorque, promovida pela ONU, é que o tema 

passou a ter efeitos mais concretos. A Convenção promove, na verdade, a ressignificação da 

deficiência, e uma verdadeira desassociação da doença à incapacidade, sob o escopo da 

promoção da dignidade da pessoa humana e da igualdade dos indivíduos.  

Ratificada pelo Brasil em 2008, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo 

nº 186, tendo sido observado o procedimento do artigo 5º, §3º, da Constituição Federal de 

1988, conferindo-a, assim, status de norma constitucional. Ademais, foi promulgada pelo 

Decreto presidencial nº 6.949/2009, garantindo sua eficácia interna.  

Ainda que a Convenção fosse bem clara acerca da desassociação da deficiência à 

incapacidade, o Brasil editou a Lei nº 13.146/2015, com o intuito de regulamentar no plano 

infraconstitucional os termos da Convenção e assegurar o seu cumprimento. A referida lei, 

então, passou a ser conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou, ainda, Lei 

Brasileira de Inclusão. Com efeito, o Estatuto promoveu diversas alterações em institutos 

clássicos do direito civil brasileiro, em especial na Teoria das Incapacidades, considerada um 

dos pilares do direito privado, já que seus efeitos são sentidos em todos os sub-ramos do 

direto civil.  

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho reside justamente na análise da 

Teoria das Incapacidades e suas influências nos institutos do direito civil, em especial no 

âmbito da validade dos negócios jurídicos, observando as principais consequências oriundas 

da sua reformulação promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.  
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Dessa forma, a partir da verificação concreta das consequências, será proposta uma 

nova postura do intérprete, a fim de que a dignidade da pessoa humana e a igualdade sejam 

efetivamente atingidas. Para tanto, serão cotejados os textos legislativos, principalmente, da 

Constituição Federal, da Convenção Internacional, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e 

do Código Civil, com o entendimento tradicional e contemporâneo da doutrina.  

Neste sentido, no primeiro capítulo será desenvolvida a ideia da constitucionalização 

do direito civil, com foco nos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade, além 

da análise da pessoa natural, seus atributos essenciais e seus direitos inerentes, a fim de se 

compreender o papel do indivíduo na ordem civil-constitucional.  

Já no segundo capítulo, o objetivo é compreender a Teoria das Incapacidades, 

explicitando seus principais institutos. Ademais, busca-se analisar o histórico do tratamento 

dado às pessoas com deficiência no direito, identificando, com isso, a origem e os 

fundamentos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e verificando suas principais 

consequências para a Teoria das Incapacidades.  

No terceiro capítulo, por sua vez, tem-se o estudo dos institutos do ato jurídico e 

negócio jurídico, elucidando seus elementos essenciais, sob o foco da conhecida Escada 

Ponteana (ou Teoria dos Planos do Negócio Jurídico, de Pontes de Miranda). Assim, a partir 

desse estudo, será analisada a Teoria das Invalidades do Negócio Jurídico, conforme não 

apenas a doutrina tradicional, mas também sob o entendimento de uma doutrina 

contemporânea, que propõe um novo método aqui adotado.  

No último capítulo, então, o objetivo é compreender as influências da Teoria das 

Incapacidades na Teoria das Invalidades do Negócio Jurídico, verificando as consequências 

promovidas nesta em razão das alterações decorrentes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Assim, busca-se entender em que medida as alterações promovidas pelo estatuto podem ou 

não acarretar situações de desproteção e, a partir dessa análise, verificar se é possível uma 

flexibilização de determinados institutos, a fim de se efetivar os interesses da pessoa com 

deficiência mental e intelectual, nos moldes pretendidos pelo Estatuto, pela Convenção 

Internacional e pela Constituição Federal.  

Ressalte-se que foi realizada uma pesquisa explicativa, buscando uma abordagem 

qualitativa, cujo estudo foi desenvolvido através da revisão bibliográfica e da análise dos 

textos legislativos.   
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CAPÍTULO I – O DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO: A REPERSONALIZAÇÃO 

DO DIREITO CIVIL E OS ATRIBUTOS E DIREITOS DA PESSOA NATURAL 

 

I.1) O MOVIMENTO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL E OS 

PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E IGUALDADE 

 

A instituição do Estado Liberal veio acompanhada da necessidade de separação 

absoluta entre o Direito Constitucional, que tratava das leis do Estado, e o Direito Civil, que 

era concebido como ordenamento da sociedade civil. O Código Civil, portanto, era o centro 

desse ordenamento, de modo que repudiava intervenções estatais e possuía um viés 

extremamente individualista, sendo a propriedade considerada um direito absoluto
3
.  

Neste contexto, segundo Maria Celina Bodin de Moraes, 

O direito civil foi identificado, a partir daí, com o próprio Código Civil, que 

regulava as relações entre as pessoas privadas, seu estado, sua capacidade, sua 

família e, principalmente, sua propriedade, consagrando-se como o reino da 

liberdade individual. Concedia-se a tutela jurídica para que o indivíduo, 

isoladamente, pudesse desenvolver com plena liberdade a sua atividade econômica. 

As limitações eram as estritamente necessárias a permitir a convivência social4. 

A ascensão do Estado Social, exigindo maior intervencionismo estatal nas relações 

jurídicas, além da perda pelos códigos civis do status de “constituição do Direito Privado”
5
 e 

da modificação da visão do indivíduo isolado para a noção de integração social
6
, fizeram 

emergir a chamada constitucionalização do direito civil
7
.  

No Brasil, a constitucionalização do direito foi consagrada com a Constituição de 

1988, sendo certo que esta concepção está “associada a um efeito expansivo das normas 

                                                             
3 LÔBO, Paulo. op. cit, p. 48 
4 MORAES, Maria Celina Bodin de. A Caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista Estado, Direito e 

Sociedade. Vol. I. 1991. Departamento de Ciências Jurídicas da PUC-Rio.  p. 2.  
5
 TEPEDINO, Gustavo. Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil. Revista de 

Direito do Estado. Ano 1. N° 02. P. 37-53. Abr/jun de 2006. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. P. 41. 
6 MORAES, Maria Celina Bodin de. op. cit., p. 4  
7 Importante mencionar a crítica de Gustavo Tepedino ao uso dos adjetivos “constitucionalização” ou 

“repersonalização” do direito civil, pois estes poderiam induzir o leitor ao entendimento de que o direito civil 

permaneceria o mesmo, sofrendo apenas influências externas, sedimentando uma ideia de “superposição dos 

conceitos exógenos de direito público sobre conceitos estratificados”, enquanto que o objetivo do movimento é 

justamente o de releitura dos institutos do direito civil à luz da Constituição e de seus valores inerentes. 

(TEPEDINO, Gustavo. op. cit., p. 53).  
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constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo 

o sistema jurídico”
8
.   

Como tendências da repersonalização do direito civil, Paulo Lôbo elenca: 

a) a aplicação crescente pela jurisprudência dos tribunais do princípio da dignidade 

da pessoa humana, como fundamento para solução dos conflitos; b) o 

condicionamento do exercício da propriedade e de outros direitos reais à sua função 

social e a garantia do direito de acesso à propriedade mínima existencial, mediante a 
qualificação da moradia como direito social (art. 6° da CF); c) os direitos da 

personalidade, entendidos como inatos ao conceito de pessoa; d) a relativização do 

conceito de pessoa jurídica, de modo a alcançar quem efetivamente a controle, além 

da admissão das entidades não personificadas; e) a ampla utilização de princípios, 

cláusulas gerais e conceitos indeterminados, a permitir a humanização efetiva das 

soluções jurídicas, a partir das situações concretas; f) a compreensão de que o 

contrato não é intocável quando resulta em afronta ao equilíbrio material, com 

onerosidade excessiva para uma das partes; g) a proteção da vítima em face dos 

danos, com ampliação das hipóteses de responsabilidade objetiva; h) o respeito às 

diferenças; i) a concepção da família como espaço de convivência socioafetiva e de 

realização das dignidades de seus membros; j) a revisão dos conceitos e categorias 
do direito sucessório, no sentido de sua função social e da realização do princípio da 

solidariedade9.  

Destarte, reconhece-se que o direito civil deverá ser interpretado à luz da 

Constituição, ou seja, a aplicação dos institutos do direito civil deve estar em completa 

harmonia com as normas constitucionais. Ademais, a proteção ao indivíduo passa a ser o foco 

do direito privado e não mais o seu patrimônio, como decorrência da elevação da dignidade 

humana como fundamento do Estado Democrático Brasileiro, nos termos do artigo 1°, III, da 

Constituição Federal.  

Neste sentido, exaltando a importância do princípio da dignidade da pessoa humana, 

ensinam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: 

Assim, como consectário, impõe reconhecer a elevação do ser humano ao centro de 

todo o sistema jurídico, no sentido de que as normas são feitas para a pessoa e para a 

sua realização existencial, devendo garantir um mínimo de direitos fundamentais 

que sejam vocacionados para lhe proporcionar vida com dignidade10. 

Como bem leciona Luís Roberto Barroso, a eficácia do princípio da dignidade da 

pessoa humana pode ser sistematizada em três grandes categorias: direta, interpretativa e 

negativa. A eficácia direta diz respeito à aplicação imediata do princípio, tal como uma regra, 

impedindo situações de violação da integridade física ou moral, por exemplo. Já em relação à 

eficácia interpretativa, o princípio da dignidade da pessoa humana deve nortear o 

ordenamento jurídico; ou seja, as normas devem sempre estar voltadas à promoção da 

                                                             
8 BARROSO, Luis Roberto. op. cit., 2013, p. 379.  
9 LÔBO, Paulo. op. cit., p. 61. 
10 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. Vol. 1. 

12ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2014. p. 158.  
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dignidade, funcionando o princípio como um limite ao sentido e ao alcance das normas. 

Finalmente, a eficácia negativa consiste na suspensão da aplicação de normas incompatíveis 

com o princípio e suas finalidades
11

. Assim, não há dúvidas acerca da importância do 

princípio e de sua aplicação ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Em outra oportunidade, Barroso afirma que o conteúdo jurídico da dignidade da 

pessoa humana é composto pelo valor intrínseco da pessoa humana, pela autonomia 

individual e pelo valor comunitário. O valor intrínseco refere-se à sua posição especial no 

mundo, que a difere dos outros seres e coisas, de modo que devem ser assegurados os direitos 

fundamentais à vida, igualdade, integridade física, moral ou psíquica. A autonomia, por sua 

vez, diz respeito à capacidade de autodeterminação do indivíduo, especialmente no tocante à 

tomada de decisões de cunho pessoal, que não pode lhe ser subtraída. Finalmente, o valor 

comunitário permite que a dignidade seja moldada pelos valores compartilhados pela 

sociedade, sendo certo que a autonomia deverá ceder em certas circunstâncias para que sejam 

protegidos os direitos de terceiros, os do indivíduo contra si próprio e os valores sociais
12

.  

Em resumo, nas palavras de André de Carvalho Ramos, a dignidade da pessoa 

humana “consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege 

contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições 

materiais mínimas de sobrevivência”.
13

 Dessa forma, não restam dúvidas acerca da 

importância deste valor para o ordenamento jurídico brasileiro, em especial após a ordem 

constitucional inaugurada em 1988, a qual permeia todos os ramos do direito, inclusive o 

direito civil.   

Nesta seara de constitucionalização do direito civil, outro princípio tem papel 

relevante, qual seja, o Princípio da Igualdade, que consta como direito fundamental previsto 

no caput e inciso I do artigo 5° da Constituição
14

. Neste sentido, André de Carvalho Ramos 

afirma que “o direito à igualdade consiste na exigência de um tratamento sem discriminação 

odiosa, que assegure a fruição adequada de uma vida digna”
15

. 

                                                             
11 BARROSO, Luis Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 
Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. 

Mimeografado, dezembro de 2010. p. 11-13. 
12 Idem, 2013. P. 274-276.  
13 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 75.  
14 “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: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição.” (grifei). 
15 RAMOS, André de Carvalho. op. cit. P. 625. 
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Importante salientar que a origem da ideia de igualdade residia na necessidade de 

excluir os privilégios garantidos a certos grupos sociais em detrimento de outro, no contexto 

das Revoluções Burguesas. Por esse motivo, a igualdade surge como um princípio meramente 

formal; ou seja, a lei não poderia prever tratamento desigual aos indivíduos
16

.  

No entanto, com o avanço do Estado Social a mera igualdade formal se mostrou 

insuficiente, exigindo não só o tratamento igualitário, mas também uma atividade de 

promoção da igualdade, por meio da redução das barreiras que impedem a vida digna do 

indivíduo
17

. Trata-se, portanto, da igualdade material, que está relacionada com a ideia de 

justiça social.  

Neste sentido, Flávia Piovesan, afirma que: 

Destacam-se, assim, três vertentes no que tange à concepção da igualdade: a) a 

igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” (que, ao seu 

tempo, foi crucial para a abolição de privilégios); b) a igualdade material, 

correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo 
critério socioeconômico); e c) a igualdade material, correspondente ao ideal de 

justiça enquanto reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos critérios 

de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios)18. 

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 trata não apenas da igualdade formal, 

mas da igualdade também como um valor e, a partir da concepção de igualdade material, tem 

como objetivo erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação, repudiando todas as 

formas de racismo e preconceito (artigo 3º).  

Portanto, a valorização do indivíduo, faz emergir um rol de direitos considerados 

inerentes a este, bem como exige uma análise cautelosa dos atributos da pessoa, a fim de se 

respeitar a concepção de necessidade de promoção da sua dignidade e da vedação à 

discriminação.  

 

 

 

 

                                                             
16 LÔBO, Paulo. op. cit. P. 82-83. 
17 RAMOS, André de Carvalho. op. cit. P. 626.  
18 PIOVESAN, Flavia. Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência: inovações, alcance e 

impacto. In: Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Coords: Carolina Valença Ferraz, George Salomão 

Leite, Glauber Salomão Leite e Glauco Salomão Leite. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 30.  
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I.2) PESSOA NATURAL, PERSONALIDADE E DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

O artigo 1º do Código Civil de 2002 estabelece que “toda pessoa é capaz de direitos 

e deveres na ordem civil”. Diante disso, é possível inferir que os sujeitos de direitos e deveres 

são as pessoas, tendo o dispositivo um caráter universal.  

Em um primeiro momento, a definição do sujeito de direitos e deveres na ordem civil 

exclui todos aqueles que não são seres humanos: animais, seres inanimados, entidades 

místicas, entre outros, os quais podem ser, eventualmente, objetos do direito, mas não seus 

titulares
19

 
20

.  

Todavia, o termo pessoa não é aqui tomando pelo seu significado vulgar, ou seja, 

como sinônimo de seres humanos. Na verdade, a lei atribui também personalidade jurídica, e, 

portanto, a capacidade para titularizar direitos e deveres tanto às pessoas naturais, quanto às 

pessoas jurídicas, sendo estas, agrupamentos de indivíduos, ou patrimônio, direcionados a 

uma finalidade
21

. Dessa forma, tanto o indivíduo quanto a entidade por ele formada são os 

sujeitos de direito, inseridos no termo pessoa, em sua acepção jurídica.  

Todas as pessoas, então, são dotadas de personalidade, que, segundo definição de 

Francisco Amaral, refere-se à possibilidade de alguém participar de relações jurídicas, sendo 

uma qualidade inerente ao ser humano, que o torna titular de direitos e deveres
22

. 

Para Flávio Tartuce, a personalidade consiste na “soma de caracteres corpóreos e 

incorpóreos da pessoa natural ou jurídica, ou seja, a soma de aptidões da pessoa. Assim, a 

personalidade pode ser entendida como aquilo que a pessoa é, tanto no plano corpóreo quanto 

no social”
23

. Trata-se, portanto, de um atributo da pessoa, que independe de sua vontade, ou 

condição específica.  

                                                             
19 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Lei de Introdução e Parte Geral. Vol. 1. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. p. 113 
20

 Segundo Edna Cardozo Dias, os animais não humanos devem ser considerados sujeitos de direitos, já que 

possuem direitos que lhes são inerentes (como o direito à vida), bem como direitos que são reconhecidos pelas 

leis protetivas. No entanto, afirma que embora sejam sujeitos de direitos, são incapazes, devendo seus direitos 

ser tutelados pelo Poder Público e pela coletividade (sendo atribuição, inclusive, do Ministério Público) (DIAS, 

Edna Cardoso. Os animais como sujeitos de direito. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, 

n. 897, 17 dez. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7667>. Acesso em: 27 nov. 2017). 
21 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. op. cit. P. 162.  
22 AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. P. 139.  
23 TARTUCE, Flávio. op. cit. p. 113 
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Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, por sua vez, definem a personalidade como “o 

atributo reconhecido a uma pessoa (natural ou jurídica) para que possa atuar no plano jurídico 

(titularizando as mais diversas relações) e reclamar uma proteção jurídica mínima, básica, 

reconhecida pelos direitos da personalidade”
24

. Com isso, eles refutam o entendimento de que 

a personalidade está adstrita tão somente à potencialidade do sujeito de ser titular de direitos e 

deveres. 

Diante disso, no tocante à personalidade civil da pessoa natural, dispõe o artigo 2º do 

Código Civil que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 

põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. O artigo em comento enseja grande 

discussão na doutrina quanto ao início da personalidade civil, já que o legislador não adotou 

expressamente uma corrente, sendo certo que o objetivo do presente trabalho não comporta a 

análise detida das correntes doutrinárias envolvidas
25

.  

Superada a análise da aquisição da personalidade civil, deve-se identificar o 

momento do seu fim. Como já mencionado anteriormente, a personalidade é atributo da 

pessoa natural ou jurídica e independe de qualquer vontade ou condição para se concretizar; 

toda pessoa é dotada de personalidade. Com efeito, o fim da personalidade civil somente 

ocorre com o fim da pessoa; em outros termos, a personalidade civil da pessoa humana 

termina com a morte, real ou presumida
26

, como expressamente previsto no artigo 6º do 

Código Civil.  

Atrelados à condição de pessoa humana e afirmando os valores essenciais do 

indivíduo, têm-se os direitos da personalidade, que não estão preocupados com as questões 

patrimoniais (embora possam ter consequências de cunho patrimonial), mas sim com aquelas 

                                                             
24 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. op. cit. p. 165 
25 São três as correntes doutrinárias relacionadas ao momento de aquisição da personalidade: Teoria Natalista, 

Teoria Concepcionista e Teoria da Personalidade Condicional. A Teoria Natalista por muito tempo prevaleceu na 

doutrina, e afirma que a personalidade civil se inicia apenas com o nascimento com vida, de modo que o 

nascituro, ou seja, o indivíduo que está por nascer, não pode ser considerado pessoa. No entanto, é criticada ante 

às novas técnicas de reprodução existentes, bem como em razão do fato de negar ao nascituro direitos 

fundamentais. A segunda corrente adota a Teoria Concepcionista, sendo majoritária tanto na doutrina, quanto na 

jurisprudência. Por esta teoria, o nascituro é pessoa humana e a personalidade é adquirida com a concepção.  Há, 

ainda, uma terceira corrente, minoritária, que adota a Teoria da Personalidade Condicional, pela qual os direitos 
do nascituro estão sujeitos a uma condição suspensiva, qual seja, o nascimento com vida (TARTUCE, Flávio. 

op. cit. P. 114-116). 
26 Em relação à morte presumida, esta poderá ocorrer sem a decretação de ausência, nos casos em que é muito 

provável a morte do indivíduo que corria perigo de vida ou se desapareceu em campanha ou foi feito prisioneiro 

de guerra e não foi encontrado até 2 anos depois da guerra (artigo 7° do Código Civil). A presunção de morte, 

por outro lado, dependerá da decretação da ausência do indivíduo quando este desaparecer de seu domicílio, sem 

deixar qualquer notícia, bem como representante ou procurador para a administração dos seus bens (artigo 22 do 

Código Civil). Vale dizer que o ausente era considerado absolutamente incapaz, pelo Código Civil de 1916 

(artigo 5°, IV).  
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relacionadas à própria natureza humana, sendo considerados expoentes do movimento de 

repersonalização do direito civil. Insta ressaltar que a personalidade não é um direito, mas um 

atributo sobre os quais se apoiam os direitos inerentes ao homem. 

Com efeito, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald afirmam que os direitos da 

personalidade são  

[...] aquelas situações jurídicas reconhecidas à pessoa, tomada em si mesma 

e em suas necessárias projeções sociais. Isto é, são os direitos essenciais ao 

desenvolvimento da pessoa humana, em que se convertem as projeções 

físicas, psíquicas e intelectuais do seu titular, individualizando-o de modo a 

lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica
27

.  

Ademais, não se pode olvidar que a preocupação com a sistematização dos direitos 

da personalidade ocorreu no período pós-2ª Guerra Mundial, em razão das inúmeras 

atrocidades realizadas. Dessa forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

buscou elencar direitos considerados essenciais aos homens, para impedir que se repetisse o 

horror experimentado pela humanidade no período das grandes guerras.  

Neste sentido, inspirada pela Declaração de 1948, a Constituição Federal de 1988 

traz em seu Título II um rol de direitos fundamentais, garantindo a igualdade e liberdade dos 

indivíduos, além de trazer a dignidade da pessoa humana como ponto central de proteção do 

ordenamento jurídico. Assim, os direitos da personalidade são essenciais ao desenvolvimento 

da pessoa humana de forma digna e íntegra, e integram o sistema de direitos e garantias 

fundamentais, sendo certo que seus titulares são todas as pessoas, independentemente de 

qualquer condição ou característica especial.   

É importante dizer que, pela lógica civil-constitucional, a capacidade não pode 

limitar a titularização desses direitos, os quais abrangem todos aqueles chamados direitos 

existenciais, que dizem respeito à esfera exclusivamente pessoal do indivíduo, inserida no 

âmbito da sua subjetividade, não podendo ser exercidos por terceiros. 

Com efeito, o Código Civil traz entre os artigos 11 a 21 o rol exemplificativo dos 

direitos da personalidade. Em relação à natureza meramente exemplificativa, e adotando a 

tese de Gustavo Tepedino e Pietro Perlingieri sobre a existência de uma cláusula geral de 

proteção da personalidade, tem-se o enunciado nº 274 do CJF/STJ, pelo qual “os direitos da 

personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo Código Civil, são expressões da 

                                                             
27 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. op. cit. P. 169.  
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cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, III, da Constituição Federal”. 

Como exemplo de direito da personalidade que não consta expressamente no rol do Código 

Civil, tem-se o direito ao esquecimento
28

, reconhecido doutrinariamente pelos enunciados 

531
29

 e 576
30

 do CJF/STJ.  

Caio Mário da Silva Pereira classifica os direitos da personalidade como adquiridos e 

inatos. São adquiridos aqueles que decorrem do status individual, existindo na forma 

estabelecida pelo ordenamento jurídico; e, por outro lado, são inatos aqueles direitos que se 

sobrepõem a qualquer condição legislativa, como o direito à vida, à integridade física e 

moral
31

. Por outro lado, Flávio Tartuce, considera todos os direitos da personalidade inatos, 

eis que inerentes à natureza humana
32

. Assim, os direitos da personalidade pertencem ao 

homem desde o seu nascimento. 

Salienta-se, ainda, que segundo a visão tripartida de Carlos Alberto Bittar, os direitos 

da personalidade podem ser classificados como direitos físicos, direitos psíquicos e direitos 

morais, sendo  

os primeiros referentes a componentes materiais da estrutura humana (a integridade 

corporal, compreendendo: o corpo, como um todo; os órgãos; os membros; a 

imagem, ou efígie); os segundos, relativos a elementos intrínsecos à personalidade 

(integridade psíquica, compreendendo: a liberdade; a intimidade; o sigilo) e os 
últimos, respeitantes a atributos valorativos (ou virtudes) da pessoa na sociedade (o 

patrimônio moral, compreendendo: a identidade; a honra; as manifestações do 

intelecto)33 

                                                             
28 Segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em matéria penal, o direito ao 

esquecimento consiste no “direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos 

desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado” (HC 

256.210/SP, Sexta Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 13/12/2013). Como casos emblemáticos acerca da 

existência de um direito ao esquecimento, podem ser citados o caso Aída Curi (REsp 1335153/RJ, Quarta 

Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013) e o caso da Chacina da Candelária (REsp 1334097/RJ, Quarta 

Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013).  No entanto, a sua aplicabilidade ao direito civil está sendo 

discutida pelo STF no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1010606, cuja repercussão geral foi 

reconhecida.  
29 Enunciado n° 531, VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ: A tutela da dignidade da pessoa humana na 
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. 
30 Enunciado n° 576, VII Jornada de Direito Civil do CJF/STJ: O direito ao esquecimento pode ser assegurado 

por tutela judicial inibitória. 
31 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil vol.1: Introdução ao Direito Civil, Teoria Geral 

do Direito Civil. 30ª ed. Revisada e atualizada por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 

2017. p. 203.  
32 TARTUCE, Flávio. op. cit. P. 146.  
33 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1999. P. 

17.  
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Em oposição, pode-se citar a visão de Orlando Gomes, para quem os direitos da 

personalidade podem ser subdivididos em direito à integridade física e direito à integridade 

moral, segundo uma visão bipartida de tais direitos
34

.  

Em relação às características dos direitos da personalidade, não existe um rol 

uniforme, de modo que se optou pelas características trazidas por Flávio Tartuce
35

, segundo o 

qual os direitos da personalidade são: inatos; ilimitados; absolutos; intransmissíveis; 

indisponíveis; irrenunciáveis; imprescritíveis; impenhoráveis e inexpropriáveis. Já para 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, seriam características dos direitos da personalidade: 

intransmissibilidade, inalienabilidade, absolutos, imprescritibilidade, vitaliciedade e 

extrapatrimonialidade. 

Os direitos da personalidade têm caráter absoluto, já que são oponíveis contra todos, 

ou seja, têm eficácia erga omnes, impondo um dever geral de abstração. Isso significa que 

todos os indivíduos são obrigados a respeitar tais direitos, sendo possível ao seu titular 

defende-los em caso de violação de qualquer natureza. Além disso, são direitos ilimitados 

porque estão relacionados às características essenciais da pessoa humana, o que não pode ser 

restringido.  

No entanto, estas características apresentam exceções, sendo certo que, embora o 

artigo 11 do Código Civil proíba a limitação voluntária dos direitos da personalidade, a 

doutrina entende que é possível a sua limitação, desde que esta não tenha caráter permanente 

nem geral
36

, e que não implique em abuso de direito ou contrarie a boa-fé objetiva e os bons 

costumes
37

.  

Já a intransmissibilidade e a indisponibilidade constam do caput do artigo 11 do 

Código Civil e vedam a disposição a qualquer título dos direitos por parte de seu titular. A 

indisponibilidade consta, ainda, do artigo 13 do Código Civil, o qual veda a disposição do 

                                                             
34 Nas palavras de Orlando Gomes: “consideram-se atualmente direitos à integridade física: a) o direito à vida; b) 

o direito sobre o próprio corpo. O direito sobre o próprio corpo subdivide-se em direito sobre o corpo inteiro e 

direito sobre partes separadas, compreendendo os direitos de decisão individual sobre tratamento médico e 

cirúrgico, exame médico e perícia médica. Admitem-se como direitos à integridade moral: a) o direito à honra; 

b) o direito à liberdade; c) o direito ao recato; d) o direito à imagem; e) o direito ao nome; f) o direito moral do 
autor” (GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil .14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. P. 153) 
35 TARTUCE, Flávio. op. cit. p. 143 
36 Neste sentido, tem-se o enunciado nº 4 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, que preceitua: “O 

exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem 

geral”. 
37 Confira-se o teor do enunciado nº 139 do CJF/STJ, aprovado na III Jornada de Direito Civil, o qual dispõe: 

“Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não 

podendo ser exercidos com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons 

costumes”. 
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próprio corpo, quando importar em diminuição permanente da integridade física, ou contrariar 

os bons costumes, salvo por exigências médicas. Todavia, a regra também comporta 

exceções. Hoje, entende-se que há uma disponibilidade relativa dos direitos da personalidade, 

como sedimentado no enunciado nº 4 do CJF/STJ.  

No tocante à vedação à disposição do próprio corpo, é importante mencionar que a 

integridade física pode ser relativizada como nos casos de cirurgia de transgenitalização. Há 

ainda relevante questão acerca do uso de microchips para fins de tratamentos médicos, desde 

que previamente autorizado pelo paciente, devendo este ser informado sobre todos os riscos 

do procedimento
38

. 

Ademais, é possível, por exemplo, a cessão parcial e onerosa do direito de imagem, 

desde que por tempo determinado e desde que respeite a boa-fé e os bons costumes e, 

principalmente, a dignidade do titular do direito. O mesmo ocorre nos casos de cessão de 

direitos do autor.  

Na verdade, vale o esclarecimento de que apenas os aspectos patrimoniais do direito 

da personalidade podem ser transmitidos a terceiros. A transmissão não importa em renúncia 

do direito, o qual permanece sob a titularidade do indivíduo, podendo, inclusive, protege-lo de 

eventuais violações. Portanto, a disponibilidade relativa diz respeito apenas a uma parcela dos 

direitos da personalidade, qual seja, a parcela patrimonial.  

A irrenunciabilidade, por sua vez, diz respeito à impossibilidade de renúncia dos 

direitos por parte do seu titular; ou seja, qualquer ato que implique em abdicação de um 

direito da personalidade por parte do seu titular é nulo. Trata-se de norma de ordem pública, 

que não pode ser afastada pela vontade das partes.  

A imprescritibilidade é característica que se refere à inexistência de prazo para o 

exercício do direito da personalidade. Em relação à pretensão de reparação de danos 

decorrentes de lesão ao direito da personalidade, há divergência na doutrina, havendo 

entendimento no sentido de que também seria imprescritível
39

, e no sentido de que a pretensão 

reparatória está submetida ao prazo prescricional trienal do artigo 206, §3º, V, do Código 

Civil
40

. Esta última, inclusive, tem sido o entendimento predominante na jurisprudência.  

                                                             
38. Neste sentido, confira-se: COSTA, Alexander Seixas da. O direito à integridade física e uso de microchips em 

seres humanos. P. 91-207. In: XXII Congresso Nacional CONPEDI/UNINOVE. Coord: Luciana Costa Poli; 

César Augusto de Castro Fiuza;Elcio Nacur Rezende. São Paulo: FUNJAB, 2013.  
39 TARTUCE, Flávio. op. Cit. p. 153.  
40 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. op. cit. p. 174.  
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Finalmente, os direitos da personalidade não podem sofrer qualquer constrição 

judicial, de modo que são impenhoráveis e também inexpropriáveis, logo não podem sofrer 

arrematação, adjudicação ou desapropriação.  

Em resumo, os direitos da personalidade tratam do direito à vida, à integridade física 

e moral, ao nome, à intimidade, à imagem, além de todos aqueles direitos inerentes à condição 

de pessoa humana, assegurando uma vida digna ao indivíduo e, justamente por esse motivo, o 

seu exercício deve ser, a princípio, pessoal, exclusivamente pelo seu titular.  

 

I.3) A CAPACIDADE COMO ATRIBUTO E SUAS ESPÉCIES 

 

O estudo da pessoa humana (ou natural) não está desassociado do estudo da 

capacidade civil. Na verdade, personalidade e capacidade andam juntas, sendo elementos 

essenciais da pessoa humana. Enquanto a primeira cuida dos elementos corpóreos e 

incorpóreos que formam a pessoa, como visto anteriormente, a segunda cuida da aptidão da 

pessoa para ser titular de direitos e deveres.  

Francisco Amaral afirma que a capacidade é a medida jurídica da personalidade. Isso 

porque, a personalidade é um valor inerente ao indivíduo, que é reconhecido pelo 

ordenamento jurídico, sendo um pressuposto dos direitos e deveres. A capacidade, seria, 

então, a projeção desse valor num quantum, permitindo a graduação do atributo de 

titularização de direitos e deveres; ou seja, seria a manifestação do poder de ação implícito no 

conceito de personalidade
41

. 

Neste sentido, o ordenamento jurídico brasileiro subdivide a capacidade civil em 

duas espécies: capacidade de direito e capacidade de fato.  A capacidade de direito, também 

chamada de capacidade de gozo, é aquela prevista no artigo 1º do Código Civil, atribuída a 

todas as pessoas, sendo a aptidão genérica para adquirir de direitos e contrair deveres. Esta 

espécie de capacidade não exige qualquer qualidade especial do sujeito, bastando a sua mera 

existência.  

O conceito atual da capacidade de direito não comporta, pelo entendimento 

majoritário da doutrina brasileira, gradações ou limitações. No entanto, Felipe Quintella 

                                                             
41 AMARAL, Francisco. op. cit. P. 140.  
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Machado de Carvalho, em dissertação de mestrado sobre a evolução da Teoria das 

Incapacidades, cita Augusto Teixeira de Freitas, para quem a capacidade de direito admitia 

gradações
42

.  

Isso porque, para Teixeira de Freitas, a capacidade de direitos seria o “grau de 

aptidão de cada classe de pessoas para adquirir direitos, ou exercer por si, ou por outrem, atos 

que não lhe são proibidos”, conforme previsto no artigo 21 do “Esboço” do Código Civil
43

. 

Dessa forma, embora todas as pessoas pudessem titularizar direitos, essa titularidade 

poderia ocorrer em maior ou menor grau. Por isso, seria possível vislumbrar a existência de 

pessoas incapazes de direito, definidas no artigo 23 do “Esboço” como sendo “aquelas 

pessoas, a quem se proibir a aquisição de certos direitos, ou o exercício de certos atos por si 

ou por outrem (...)”
44

.  

Distinguindo a incapacidade de direito da incapacidade de fato em Teixeira de 

Freitas, Felipe Quintella assim sintetiza:  

[...] pode-se asseverar que a incapacidade de direito decorre de uma norma de ordem 

pública, que visa a regular uma determinada situação. A incapacidade de fato, por 

sua vez, decorre da impossibilidade de a pessoa praticar pessoalmente determinado 

ato, por uma razão jurídica – a necessidade de representação – ou natural. Se, por 

uma razão qualquer, o ordenamento quer resguardar a eventual sucessão dos 
descendentes, estabelece a incapacidade de direito do ascendente quanto à venda 

para seus descendentes. O ato, pois, é proibido. Se, no entanto, a ordem jurídica quer 

proteger a criança e seu patrimônio, estabelece sua incapacidade de fato para a 

prática dos atos da vida civil. O ato, pois, não pode ser praticado pela criança 

pessoalmente. Pode, no entanto, ser praticado por aquele a quem a lei incumbiu a 

representação da criança – alguém que se entende apto a suprir a falta de 

discernimento suficiente da criança, e que atua, portanto, como protetor tanto da 

pessoa quanto de seus interesses45.  

Diante disso, Mariana Alves Lara e Fábio Queiroz Pereira identificam situações em 

que se verificam as gradações da capacidade de direito no ordenamento atual, ainda que estas 

não sejam admitidas pela doutrina, como quando “uma pessoa casada em regime de 

                                                             
42 CARVALHO. Felipe Quintella Machado de. Teixeira de Freitas e a História da Teoria das Capacidades no 

Direito Civil Brasileiro. 2013. 241 f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Direito. Universidade Federal 

de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2013. 
43 “Art. 21. A capacidade civil é de direito, ou de fato. Consiste a capacidade de direito no grau de aptidão de 

cada classe de pessoas para adquirir direitos, ou exercer por si ou por outrem atos que não lhe são proibidos”. 

(FREITAS, Teixeira de. Esboço de Código Civil. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de Laemmert, 1860. P. 

24). 
44

 FREITAS, Teixeira de. op. cit. P. 26 
45 CARVALHO. Felipe Quintella Machado de. op. cit. P. 138.  
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comunhão não possui o direito de negociar seus bens imóveis de maneira autônoma e também 

a ela não é reconhecida a possibilidade de ser fiadora sem a anuência do outro cônjuge”
46

.  

Não se trata, nas situações apresentadas, da incapacidade para o exercício de um 

direito, também chamada de incapacidade de fato conforme será analisado adiante, mas sim 

de uma limitação ao direito geral de disposição dos bens; ou seja, uma limitação à capacidade 

de direito. 

No entanto, tendo em vista a não aceitação das ideias de Teixeira de Freitas em 

relação à capacidade de direito, para os casos apresentados, a doutrina precisou criar outro 

instituto, o da legitimação. Assim, entende-se que para o exercício de tais atos, é necessária 

uma capacidade especial, não sendo caso, portanto, de incapacidade de direito, mas de uma 

qualificação da capacidade de direito.   

Superadas as questões atinentes à capacidade de direito, deve ser apresentada a 

capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, a qual enseja maiores 

discussões e implicações práticas. Esta é a segunda espécie de capacidade civil e consiste na 

aptidão para uso e exercício dos direitos por si mesmos
47

. Assim, existem situações em que o 

indivíduo não reúne as condições exigidas para a realização dos atos de forma autônoma, 

necessitando de um terceiro para assisti-lo ou representa-lo na realização do ato. 

Como já afirmado, na sistemática atual, em que pese a impossibilidade da pessoa ser 

incapaz de direito, já que esta capacidade é uma aptidão genérica, inerente a qualquer pessoa, 

existem situações em que a pessoa poderá ser considerada incapaz de fato, de forma absoluta 

ou relativa. Vale dizer que as situações que ensejam a incapacidade de fato, ou seja, a 

inaptidão para o exercício de direitos de forma autônoma, devem ser expressamente definidas 

em lei, sendo vedada a abdicação à capacidade, seja de direito, seja de fato. 

Portanto, para que a pessoa tenha a capacidade plena, a mesma deve possuir a 

capacidade de direito, que, pela lógica da doutrina majoritária é inerente a todas as pessoas, e 

também a capacidade de fato, ou seja, não pode apresentar qualquer condição definida em lei 

que impeça o exercício autônomo do direito.  

                                                             
46 LARA, Mariana Alves; PEREIRA, Fábio Queiroz. Estatuto da Pessoa com Deficiência: proteção ou 

desproteção? In: A Teoria das Incapacidades e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Orgs. Fábio Queiroz 

Pereira, Luísa Cristina de Carvalho Morais, Mariana Alves Lara. 1ª ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. P. 120. 
47 PEREIRA, Caio Mário da Silva Pereira. op. cit. P. 222. 
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CAPÍTULO II - A TEORIA DAS INCAPACIDADES E O ESTATUTO DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA 

 

Como já anteriormente afirmado, apenas a capacidade de fato, aquela que atribui ao 

indivíduo a possibilidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil, admite restrições, de 

modo que as pessoas podem ser consideradas absoluta ou relativamente incapazes, a partir das 

definições previstas em lei.  

A Teoria das Incapacidades, portanto, busca justamente regular essa restrição e seus 

efeitos. Com isso, a incapacidade absoluta é aquela que retira todas as possibilidades de 

atuação autônoma do indivíduo, transferindo-a a um terceiro, no caso o representante, que terá 

poderes para exercer os direitos em nome do incapaz. Já a incapacidade relativa consiste na 

retirada parcial da autonomia da pessoa que precisa de um terceiro assistente para atuação 

conjunta.  

Neste sentido, tendo em vista que a incapacidade absoluta retira totalmente a 

possibilidade de exercício autônomo dos direitos pelo indivíduo, a violação à esta regra enseja 

a nulidade do ato, nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil. Por outro lado, a 

consequência da prática do ato pelo relativamente incapaz sem a devida assistência gera tão 

somente a sua anulabilidade, na forma do artigo 171, inciso I, do Código Civil. 

Neste ponto é imperioso compreender que, com o movimento de repersonalização do 

direito privado, a partir de uma visão civil-constitucional, a autonomia passa a ter uma maior 

relevância na afirmação da dignidade da pessoa, de modo que se exige uma argumentação 

maior para a restrição da capacidade, que passa a ser considerada direito fundamental
48

. 

Implica reconhecer que, para o verdadeiro exercício da sua cidadania, o indivíduo deve 

possuir a plena capacidade para a prática dos atos da vida civil, de modo que apenas situações 

extremas podem ensejar a sua restrição. 

Frise-se que o argumento central para a limitação da capacidade de certos indivíduos 

sempre foi a necessidade de sua proteção, já que a sua inexperiência ou a falta de 

discernimento necessário para a prática dos atos os colocaria em desvantagem perante 

                                                             
48 ROSENVALD, Nelson. O modelo social dos direitos humanos e a Convenção sobre as Pessoas com 

Deficiência – o fundamento primordial da Lei 13.146/2015. IN: Direitos das pessoas com deficiência psíquica e 

intelectual nas relações privadas. Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de 

Inclusão. 1ª ed. Rio de Janeiro: A Casa, 2016. P. 81.  
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terceiro, sendo, portanto, uma forma de impedir que os mesmos realizassem “maus-negócios”, 

capazes de prejudicar a si mesmos
49

. 

Antes do Código Civil de 2002, o cunho extremamente patrimonialista da 

codificação privada entendia como necessária a incapacitação daqueles considerados inaptos a 

realização de negócios jurídicos e que poderiam dilapidar seu patrimônio, inserindo nesse rol 

os menores, as mulheres casadas, loucos de todo o gênero, os ausentes, entre outros.  

Ademais, a declaração de incapacidade, mediante o procedimento de interdição, 

impedia que o indivíduo tomasse qualquer decisão por si mesmo, fosse ela de cunho 

patrimonial, fosse de cunho existencial, o que não se coaduna com o modelo civil-

constitucional do direito privado, inaugurado especialmente com a Constituição de 1988, 

violando a dignidade da pessoa humana.  

Ocorre que o Código Civil de 2002, apesar do seu escopo de repersonalização do 

direito civil, trouxe, sem grandes alterações em relação à codificação anterior, o rol taxativo 

em seus artigos 3º e 4º daqueles considerados absoluta e relativamente incapazes, 

respectivamente, cuja redação original dispunha que:  

Art. 3
o 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. 4
o. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:          

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais, 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. 

                                                             
49

 Como afirmam Roberto Alves de Oliveira Filho e Marcelo Rodrigues da Silva, comentando as lições de José 

de Oliveira Ascensão:  “O escopo do surgimento de uma teoria das incapacidades foi o de proteger o indivíduo 

que não tem idade suficiente ou que padece de algum mal que lhe impede de ter pleno discernimento de sua 

conduta. O âmbito desta proteção não ocorre tão somente em relação aos outros indivíduos e contra as situações 

da vida, mas, sobretudo, em relação ao próprio ser incapaz”. (OLIVEIRA FILHO, Roberto Alves de; SILVA, 

Marcelo Rodrigues da. A Capacidade das Pessoas dom Deficiência Mental: (In) Constitucionalidade?. IN: XXV 

Congresso do CONPEDI – Curitiba. Direito Civil Contemporâneo I. Coord.: Clayton Reis, Otavio Luiz 

Rodrigues Junior. Florianópolis: CONPEDI, 2016. Disponível em: < https://goo.gl/mLzqY4> Acesso em: 

27/10/2017. P. 15).  
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Pelos artigos transcritos é possível perceber que as pessoas com deficiência mental 

sempre foram consideradas incapazes, seja absoluta ou relativamente. Tal disposição retrata 

uma verdadeira tradição no ordenamento jurídico brasileiro, presente desde as Ordenações 

Filipinas, de equiparação da deficiência, em especial a deficiência mental e intelectual, à 

incapacidade
50

.  

Ressalte-se, ainda, que o tratamento dispensado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

ao longo do tempo a estes indivíduos está relacionado com a própria imagem da pessoa com 

deficiência construída historicamente pela comunidade internacional.  

Destarte, embora seja há tempos reconhecido que a diversidade faz parte da natureza 

humana, o tratamento dispensado à pessoa com deficiência passou por diferentes momentos 

ao logo da história. Inicialmente, até a Idade Média, a noção de pecado e castigo regia os 

acontecimentos cotidianos, de modo que essas pessoas eram tidas como inúteis e 

desnecessárias à sociedade e, por isso, eram excluídas, seja por meio do próprio extermínio, 

seja pela marginalização, sendo a deficiência vista como um castigo divino
51

.  

Já na Idade Moderna, surge a base do chamado modelo médico, de modo que tais 

pessoas eram consideradas inválidas e, por isso, havia a necessidade de segregá-las em 

instituições próprias ao seu tratamento. A partir dos anos 1940, diante das inúmeras 

mutilações provocadas pelas batalhas no período da Segunda Guerra Mundial, o modelo 

médico se consolida com o objetivo de integrar as pessoas com deficiência a partir da sua 

“normalização”; ou seja, através da busca pela sua cura em locais especializados
52

. Dessa 

forma, fica claro que o foco do modelo médico está na doença que acomete o indivíduo e o 

torna deficiente, necessitando de proteção.  

Diante disso a proteção encontrada pelos legisladores residia na retirada da 

capacidade de tais pessoas para a prática de todos os atos de forma autônoma, tornando-as 

totalmente dependente de terceiros, acentuando o seu isolamento social. No entanto, a partir 

                                                             
50 RIBEIRO, Moacyr Petrocelli de Ávila. Estatuto da Pessoa com Deficiência: a Revisão da Teoria das 

Incapacidades e os Reflexos Jurídicos na Ótica do Notário e do Registrador. In: Revista Síntese – Direito Civil e 
Processual Civil. Ano XVII. Nº 99. Síntese: São Paulo, jan-fev. 2016. Pág. 37-46. 
51 CARVALHO, Suzy Anny Martins; SALES, Gabrielle Bezerra. O Instituto do Mandato à Luz do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência: as nuances da curatela advindas da Lei 13.146/15. In: IN: XXV Congresso do 

CONPEDI – Curitiba. Direito Civil Contemporâneo I. Coord.: Clayton Reis, Otavio Luiz Rodrigues Junior. 

Florianópolis: CONPEDI, 2016. Disponível em: < https://goo.gl/ZEsrdj> Acesso em: 27/10/2017.  P. 216.  
52 BARBOSA-FOHRMANN, Ana Paula; KIEFER, Sandra Filomena Wagner. Modelo social de abordagem dos 

direitos humanos das pessoas com deficiência. IN: Direitos das pessoas com deficiência psíquica e intelectual 

nas relações privadas. Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 1ª 

ed. A Casa: Rio de Janeiro, 2016. P. 52-65. 
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dos anos 1980 passou a se difundir o chamado modelo social, por meio do qual a deficiência 

resulta da interação da pessoa com o meio social, o qual pode apresentar barreiras para a sua 

plena participação
53

. Conceituando o modelo social, Nelson Rosenvald afirma que:  

O modelo social de direitos humanos considera que o tratamento jurídico devido às 

pessoas com deficiência (sejam elas capazes ou incapazes) não deve partir de um 

fundamento exclusivamente científico, porém preponderantemente social. Há um 

contexto social que requer adaptação para que todos os seres humanos participem 

ativamente da vida comunitária e se mantenha como centro das decisões que lhe 

afetem. 54 

Flávia Piovesan, assim, sintetiza que  

A história da construção dos direitos humanos das pessoas com deficiência 

compreende quatro fases: a) uma fase de intolerância em relação às pessoas com 

deficiência, em que esta simbolizava impureza, pecado ou mesmo castigo divino; b) 

uma fase marcada pela invisibilidade das pessoas com deficiência; c) uma terceira 
fase, orientada por uma ótica assistencialista, pautada na perspectiva médica e 

biológica de que a deficiência era uma “doença a ser curada”, estando o foco no 

indivíduo “portador da enfermidade”; e d) finalmente uma quarta fase, orientada 

pelo paradigma dos direitos humanos, em que emergem os direitos à inclusão social, 

com ênfase na relação da pessoa com deficiência e do meio em que ela se insere, 

bem como na necessidade de eliminar obstáculos e barreiras superáveis, sejam elas 

culturais, físicas ou sociais, que impeçam o pleno exercício de direitos humanos
55. 

Neste sentido, a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova Iorque, em 2007, é resultado de um movimento 

global, inserido na quarta fase, que, desde a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, de 9 de dezembro de 1975, busca reduzir a discriminação destes 

indivíduos e sua plena inclusão na sociedade, sendo certo que está amparada nos princípios de 

“in dubio pro capacitas” e da “intervenção mínima”
56

. 

Insere-se nesse contexto, ainda, a Luta Antimanicomial e da reforma psiquiátrica 

que, a partir do final da década de 1980, passou a condenar o tratamento dado às pessoas com 

algum tipo de sofrimento psíquico, que eram isoladas em instituições e, geralmente, nelas 

esquecidas, invisibilizadas. O objetivo, portanto, era desmitificar as questões atinentes à saúde 

mental e proporcionar um tratamento adequado, inclusivo e cidadão
57

. 
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54 ROSENVALD, Nelson. op. cit. 2016. P. 84. 
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A Convenção, dessa forma, propõe a ressignificação da deficiência em âmbito 

internacional, superando o modelo médico, já que em seu preâmbulo reconhece que a 

deficiência é um conceito em evolução e que ela decorre da interação da pessoa com o meio 

social
58

. Frise-se que a Convenção não cria nenhum direito novo, mas apenas assegura às 

pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos fundamentais já conferidos 

abstratamente a todos os indivíduos, mas que por questões discriminatórias não lhes são 

aplicados. Trata-se, portanto, da promoção de uma igualdade formal.  

Vale dizer, ainda, que, conforme dispõe o artigo 3º, a Convenção é informada pelos 

princípios do respeito pela dignidade inerente, pela autonomia individual, inclusive pela 

liberdade de fazer as próprias escolhas, e pela independência das pessoas; da “não-

discriminação”; da “plena e efetiva participação e inclusão na sociedade”, do “respeito pela 

diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e 

da humanidade”; da “igualdade de oportunidades”; da “acessibilidade”; da “igualdade entre o 

homem e a mulher”; e do “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com 

deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade”.  

Diante disso, a Convenção e seu Protocolo Facultativo foram ratificados pelo 

Congresso Nacional Brasileiro, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 

2008, em conformidade com o procedimento previsto no §3º do artigo 5º da CRFB/88, 

conferindo-lhe eficácia externa, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto n° 

6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno.  

Percebe-se, assim, que a Convenção foi o primeiro tratado internacional de direitos 

humanos, incorporado pelo Brasil, a ter status de norma constitucional. Ademais, deve-se 

ressaltar que a ratificação da Convenção permite a concretização dos objetivos previstos nos 

incisos I e IV do artigo 3º da Constituição Federal de 1988, quais sejam a construção “de uma 

sociedade livre, justa e solidária” e a promoção “do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, respectivamente. 

Portanto, verificando-se a necessidade de adequar as normas infraconstitucionais às 

noções trazidas pela Convenção, editou-se a Lei 13.146/2015, chamada de Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, ou ainda, Lei Brasileira de Inclusão, a qual, em plena harmonia com a 

                                                             
58 Dispõe a alínea “e” do Preâmbulo da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 
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efetiva na sociedade em condições de igualdade com as outras pessoas”. 
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norma internacional, define a pessoa com deficiência como: “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas” (artigo 2º).  

Resta claro, então, que a deficiência não está na doença, mas sim, nas barreiras que 

os indivíduos encontram para a sua plena inserção na sociedade, tratando-se de conceito 

extremamente amplo e abrangente. Essas barreiras podem ser arquitetônicas, urbanísticas, 

tecnológicas, nos transportes, nas comunicações e no acesso à informação, e atitudinais; ou 

seja, compreende qualquer entrave que impeça a participação social da pessoa, como define o 

artigo 3º, IV, da Lei n° 13.146/2015
59

. 

Como consequência dessa modificação do tratamento dado às pessoas com 

deficiência, a grande alteração promovida pelo Estatuto é a atribuição de plena capacidade a 

estes indivíduos, conforme preveem seus artigos 6º
60

 e 84
61

, os quais traduzem o mandamento 

constante do artigo 12.2 da Convenção, pelo qual os Estados se comprometem a reconhecer 

“que as pessoas com deficiências têm capacidade jurídica, em condições de igualdade com as 

outras, em todos os aspectos da vida”. 

Elogiando a alteração promovida pelo Estatuto, Pablo Stolze afirma que:  

Em verdade, o que o Estatuto pretendeu foi, homenageando o princípio da dignidade 

da pessoa humana, fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser 

“rotulada" como incapaz, para ser considerada - em uma perspectiva constitucional 

isonômica - dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de 

                                                             
59 “Art. 3

o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: (...) IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 

exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: a) barreiras urbanísticas: 

as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo; b) barreiras 

arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; c) barreiras nos transportes: as existentes nos 

sistemas e meios de transportes; d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 

informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; e) barreiras atitudinais: 

atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em 
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou 

impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias”. 
60 Segundo o artigo 6º da Lei 13.146/2015, “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive 

para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de 

decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 

familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à 

família e à convivência familiar e comunitária”. 
61 Nos termos do artigo 84 da Lei 13.146/2015: “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas”.  
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adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil62. 

Com isso, há a modificação do texto dos artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002, 

pelo artigo 114 do Estatuto, os quais passam a ter a seguinte redação:  

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil 

os menores de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  

 I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  

 II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

 III - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

 

Art. 4
o
. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 

exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, 

de 2015)   

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  

IV - os pródigos. 

Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 

especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

Constata-se, pois, que a deficiência, especialmente a de natureza mental, não é mais 

uma causa de incapacidade, estando as pessoas com deficiência aptas à realização autônoma 

de todos os atos da vida civil, sejam eles de natureza patrimonial, sejam de natureza 

existencial.  

Dessa forma, a regra da capacidade plena, prevista no artigo 1º do Código Civil, 

passou a ser efetiva em relação àqueles que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico. 

Neste sentido, a mera constatação de algum transtorno mental não é capaz de, por si só, levar 

à incapacidade do indivíduo, de modo que deve ser observado o real comprometimento da 

manifestação da vontade. 

É assegurado, portanto, à pessoa com deficiência o exercício dos direitos sexuais e 

reprodutivos, dos direitos de família e sucessões, dos direitos políticos, dos direitos 

trabalhistas, além do acesso à informação de forma adequada, da acessibilidade, entre vários 

outros tratamentos que possibilitam a exclusão das barreiras que impedem a verdadeira 

                                                             
62 STOLZE, Pablo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e o sistema jurídico brasileiro de incapacidade civil. 

IN: Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 20, n. 4411, 30 jul. 2015. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/41381>. Acesso em: 23 out. 2017 



    31 
 

participação ativa destes indivíduos. Assim, a Lei Brasileira de Inclusão busca assegurar o 

exercício da própria cidadania que lhes era negada ou limitada.   

Deve-se destacar, ainda, que a curatela foi reformulada pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, alinhando-se ao entendimento doutrinário
63

 
64

, já que se tratava de medida que 

retirava totalmente a capacidade do indivíduo, transferindo-a a um terceiro, passando a ser 

reconhecida juridicamente como medida excepcional (embora ainda seja muito frequente na 

prática) e restrita ao âmbito exclusivamente patrimonial e negocial, como determina o artigo 

85 do Estatuto
65

. 

Ademais, a Lei 13.146/2015 cria o novo instituto da tomada de decisão apoiada, que 

é considerada medida mais branda que a curatela, já que não retira a capacidade da pessoa 

com deficiência, mas serve apenas para assegurar o efetivo exercício da sua capacidade, 

conferindo-lhe a segurança necessária à prática dos atos da vida civil
66

.  

Naturalmente, a revisão da Teoria das Incapacidades e dos seus institutos próprios 

como o procedimento de interdição e curatela, com a criação da tomada de decisão apoiada, 

proporcionada pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015) traz impactos às questões 

negociais, as quais devem ser analisadas com cautela para que a capacidade plena conferida às 

pessoas com deficiência não represente uma desproteção a estes indivíduos. 

  

                                                             
63

 ABREU, Célia Barbosa, Curatela & Interdição Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. P. 223. 
64 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. op. cit. P. 306. 
65 Pelo artigo 85 da Lei 13.146/2015: “a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial” 
66 O artigo 1.783-A do Código Civil de 2002, inserido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê que “a 

tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos    duas  pessoas 

id neas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de 

decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa 

exercer sua capacidade. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) ”. 
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CAPÍTULO III - OS NEGÓCIOS JURÍDICOS E A TEORIA DAS INVALIDADES 

 

III.1) ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

Para que se possa ter uma real compreensão dos impactos do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência na Teoria das Invalidades do Negócio Jurídico, é preciso, inicialmente, analisar os 

conceitos de ato e negócio jurídico, bem como seus elementos, além dos institutos da nulidade 

e da anulabilidade e suas causas.  

Os atos jurídicos em sentido amplo são fatos jurídicos humanos (ou seja, 

juridicamente relevantes, praticados pelo homem), dotados de vontade e conteúdo lícito
67

. 

Neste sentido, a vontade humana pode ensejar a manifestação dos interesses de um ou mais 

indivíduos, direcionada a uma finalidade (constitutiva, modificativa ou extintiva), com 

regulação dos possíveis efeitos previstos em lei, existindo, assim, os negócios jurídicos, ou 

pode apenas produzir os efeitos legalmente previstos, como é o caso do ato jurídico em 

sentido estrito
68

. 

O estudo dos negócios jurídicos é de suma importância, já que é um instituto que 

transfere aos indivíduos o poder de autorregulação; ou seja, as suas consequências decorrem 

daquilo que foi estipulado pelas partes. Ademais, não se pode olvidar de que os contratos, o 

casamento, o testamento são espécies de negócios jurídicos, de modo que é preciso 

compreender os seus elementos para um efetivo conhecimento dos institutos. 

Segundo Antonio Junqueira de Azevedo, o negócio jurídico é “todo fato jurídico 

consistente na declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos 

designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia 

impostos pela norma jurídica que sobre ele incide"
69

.  

Francisco Amaral, por sua vez, define o negócio jurídico como sendo “a declaração 

de vontade privada destinada a produzir efeitos que o agente pretende e o direito reconhece. 

                                                             
67 Adota-se aqui o entendimento de Zeno Veloso, Flávio Tartuce, Pablo Stolze Gagliano, entre outros, sendo 

certo que não se objetiva adentrar na divergência doutrinária quando a necessidade do conteúdo lícito para a 

definição do ato jurídico. Em sentido diverso: Pontes de Miranda; José Carlos Moreira Alves. 
68 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. volume único. 7ª ed. rev. atual., ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2017. P. 154.  
69 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4ª ed. rev., atual. São 

Paulo: Saraiva, 2002. p. 16. 
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Tais efeitos são a constituição, modificação ou extinção de relações jurídicas, de modo 

vinculante, obrigatório para as partes intervenientes”
70

. 

Como dito, trata-se da possibilidade de as partes estipularem regras válidas entre 

elas, determinando seus efeitos e implicações. Neste ponto, é interessante lembrar que, 

conforme afirma Rafael Ferreira Bizelli
71

, em um primeiro momento, essa liberdade na 

estipulação dos negócios jurídicos era irrestrita, calcada no liberalismo e na igualdade formal 

entre as pessoas e, por isso, as regras estipuladas faziam lei entre as partes, vigorando, assim, 

o princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. 

No entanto, com o Estado Social e a instituição do Estado Democrático de Direito, 

houve uma mitigação da liberdade irrestrita; ou seja, a liberdade para a estipulação dos 

negócios jurídicos deve observar os limites mínimos prescritos pela lei, além dos princípios 

constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, função social do contrato, entre outros.  

Assim, o ordenamento jurídico passa a estabelecer padrões mínimos que devem ser 

respeitados pelas partes, a fim de que se promova uma igualdade material e a justiça social, o 

que dá ensejo à superação do princípio da autonomia da vontade, que é reformulado e 

transformado no princípio da autonomia privada, havendo clara mitigação do princípio do 

pacta sunt servanda. 

Neste contexto, vale citar a diferenciação entre autonomia da vontade e autonomia 

privada realizada por Rafael Ferreira Bizelli:  

Em outras palavras, enquanto que a autonomia da vontade fazia com que não se 

encontrassem obstáculos dentro do ordenamento jurídico para que o indivíduo 
exercesse sua liberdade contratual, já que os indivíduos eram considerados livres e 

iguais perante a lei – igualdade formal –, a autonomia privada se mostra como um 

corolário do princípio da igualdade substancial, do solidarismo e da funcionalização 

do direito, na medida em que o caráter absoluto dos direitos subjetivos são 

mitigados, relativizados em prol da sociedade, de modo que o ordenamento, agora, 

principalmente através da axiologia constitucional, fornece parâmetros legais para 

que o indivíduo exerça sua liberdade contratual72. 

A vontade das partes, um dos elementos indispensáveis dos negócios jurídicos, 

portanto, embora seja livre, não é absoluta e encontra limites no próprio ordenamento 

jurídico. Neste ponto, leciona Francisco Amaral que  

 

                                                             
70 AMARAL, Francisco. op. cit. P. 235.  
71

BIZELLI, Rafael Ferreira. Contratos Existenciais: Contextualização, Conceito e Interesses 

Extrapatrimoniais. In: Revista Brasileira de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p.69-94, 1 jan. 11. Out A 

Dez/2015. Disponível em: < https://goo.gl/9rkQgc>. Acesso em: 10 out. 2017. 
72 Ibidem. P. 82.  
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Os limites da autonomia privada são a ordem pública e os bons costumes. Ordem 

pública como conjunto de normas jurídicas que regulam e protegem os interesses 

fundamentais da sociedade e do Estado e as que, no direito privado, estabelecem as 

bases jurídicas fundamentais da ordem econômica. E bons costumes como o 

conjunto de regras morais que formam a mentalidade de um povo e que se 

expressam em princípios como o da lealdade contratual, da proibição de lenocínio, 

dos contratos matrimoniais, do jogo, etc.73. 

Segundo tradicional lição de Pontes de Miranda, o negócio jurídico possui elementos 

necessários à configuração do seu suporte fático (como, por exemplo, a capacidade de 

direito), de modo que sem esses elementos o negócio jurídico não pode existir. Ademais, os 

elementos essenciais podem exigir algum complemento, sem os quais, embora existente o 

suporte fático, este se mostrará deficiente, o que ensejará a sua retirada do mundo jurídico, 

por meio da invalidade. Finalmente, leciona o autor que esses elementos complementares 

podem dizer respeito à sorte futura do negócio jurídico, modelando os seus efeitos, sendo 

questões atinentes à sua eficácia
74

.  

Pontes de Miranda introduz no Brasil, assim, a chamada Teoria dos Planos do 

Negócio Jurídico, que é bastante difundida e adotada pela doutrina, motivo pelo qual a teoria 

também é chamada de “Escada Ponteana”. A popularidade da teoria decorre da sua 

didaticidade, visto que, por ela, os negócios jurídicos apresentam três planos: o da existência, 

o da validade e o da eficácia.  

Sistematizando a lição de Pontes de Miranda, e tomando como base do Código Civil 

de 2002, Flávio Tartuce
75

 ensina que no plano da existência estão os elementos essenciais, ou 

seja, os elementos mínimos indispensáveis à criação do negócio jurídico. Tais elementos 

seriam os agentes, a vontade, o objeto e a forma, de modo que a ausência de qualquer um 

deles enseja a inexistência dos negócios jurídicos. 

Ressalte-se que para os adeptos
76

 do ensinamento de Pontes de Miranda e da teoria 

dos atos inexistentes, o negócio inexistente seria aquele que não produz efeitos jurídicos, já 

que não apresenta os elementos essenciais. Dessa forma, não haveria a necessidade de se 

ajuizar ação para a declaração judicial de sua invalidade pois nada representaria para o 

Direito. No entanto, é cediço que tais atos podem sim gerar efeitos, de modo que há severas 

críticas
77

 à referida teoria, as quais serão aprofundadas adiante. 

                                                             
73 AMARAL, Francisco. op. cit. P. 216.  
74 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III. Negócio Jurídico. Representação. Conteúdo. 

Forma. Prova. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2001. P. 36-49.  
75 TARTUCE, Flávio. op. cit. P. 310.  
76 Como Caio Mário da Silva Pereira, Marcos Bernardes de Mello, Renan Lotufo, ente outros.  
77 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. Vol. 1: Parte Geral. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 291-292. 
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Já no plano da validade, encontram-se as qualificações exigidas aos elementos 

essenciais. Ou seja, os agentes devem ser capazes, a vontade deve ser livre, o objeto deve ser 

lícito, possível, determinado ou determinável e a forma deve ser prescrita ou não defesa em 

lei. Esses elementos de validade estão expressamente previstos no artigo 104 do Código Civil, 

a exceção da vontade livre. Todavia, em se tratando de negócio jurídico, espécie de ato 

jurídico latu sensu, não se pode olvidar que a vontade é elemento essencial, de modo que deve 

estar livre de vícios.  

A validade, na verdade, diz respeito à conformidade do negócio jurídico com as 

prescrições legais, de modo que há, neste ponto, verdadeiro controle de legalidade do ato: 

uma vez atendidos todos os requisitos para a realização de determinado negócio jurídico, este 

é considerado válido. Noutro giro, ausente qualquer requisito, está-se diante de um negócio 

jurídico inválido (em sentido amplo), que poderá ser nulo ou anulável. 

Finalmente, o plano da eficácia abrange todos os efeitos gerados pelo negócio 

jurídico, além dos elementos acidentais, que são aqueles que alteram as consequências 

naturais, quais sejam, o termo, o encargo, e a condição. Assim, ineficaz é o negócio jurídico 

que não produz efeitos. 

Tratam-se de planos interdependentes, de modo que, em tese, o negócio jurídico para 

ser válido precisa ser existente e para ser eficaz precisa ser válido. No entanto, esta lógica não 

é absoluta, havendo diversas exceções, as quais ainda serão abordadas no presente trabalho. 

Insta frisar que o Código Civil de 2002 não adotou expressamente a tridimensionalidade do 

negócio jurídico, de modo que no artigo 104 é possível constatar que o plano da existência 

está inserido no plano da validade.   

 

III.2) A TEORIA DAS INVALIDADES E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

Como já afirmado anteriormente, a ausência ou vício em qualquer das qualidades 

exigidas para os elementos essenciais, previstas no plano da validade, acarreta a invalidade 

(ou nulidade) do ato/negócio jurídico.  

Com efeito, Caio Mário da Silva Pereira leciona que ocorre a invalidade “quando 

forem deixados sem observância os requisitos indispensáveis à sua produção de efeitos, seja 

por ter o agente afrontado a lei, seja por não reunir as condições legais de uma emissão útil de 
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vontade”
78

. Existem, assim, duas espécies de nulidade: a nulidade (ou nulidade absoluta) e a 

anulabilidade (ou nulidade relativa). 

A nulidade absoluta é a espécie mais grave e diz respeito à ofensa a normas de ordem 

pública, razão pela qual o ato/negócio jurídico não produz qualquer efeito. De modo geral, 

suas causas estão previstas no artigo 166 do Código Civil, pelo qual:  

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua 

validade; 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar 

sanção. 

Portanto, são causas de nulidade absoluta a incapacidade absoluta do agente (que 

atua sem representação); o objeto ilícito, impossível ou indeterminável; a ilicitude do motivo 

determinante; a inobservância da forma prescrita em lei ou de alguma solenidade considerada 

essencial; e o objetivo de fraudar a lei imperativa.  

No entanto, o referido rol é meramente exemplificativo, como deixa claro o inciso 

VII, já que a lei pode prever outras causas de nulidade, como o faz no caso dos negócios 

jurídicos praticados com simulação, que são nulos, nos termos do artigo 167 do Código Civil.  

Como decorrem de violação de norma de ordem pública, os negócios jurídicos nulos 

devem ser declarados de ofício (ex officio) pelo juiz, ou a requerimento das partes ou do 

Ministério Público, como decorre do artigo 168 do Código Civil. Ademais, os vícios que 

ensejam a nulidade absoluta não convalescem com o tempo, de acordo com o previsto no 

artigo 169 do Código Civil, de modo que a ação declaratória de nulidade não está sujeita à 

prescrição ou decadência
79

, tendo efeitos ex tunc, ou seja, retroagindo até a celebração do ato.  

                                                             
78 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. P. 506.  
79 Não se pode deixar de mencionar que o tema é extremamente controvertido na doutrina e na jurisprudência, 

havendo entendimento no sentido tanto da imprescritibilidade (Flávio Tartuce; Álvaro Villaça Azevedo; Sílvio 

de Salvo Venosa, entre outros), quanto no sentido da prescritibilidade (Gustavo Tepedino; Maria Celina Bodin 

de Moraes, entre outros). Há ainda uma terceira corrente, que considera a imprescritibilidade da ação para a 

declaração de nulidade do ato, porém os efeitos patrimoniais capazes de ensejar pretensões seriam prescritíveis 

(Enunciado nº 536 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ). 
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No entanto, o Código Civil admite, no artigo 170, a conversão substancial
80

, ou seja, 

a recategorização do negócio, quando contiver os requisitos necessários a outro, de espécie 

diversa, subsistindo em relação aos fins que as partes visavam.  

A nulidade relativa, por sua vez, ou anulabilidade, é vício menos grave, o qual não 

atinge norma de ordem pública, mas sim o interesse meramente privado. Sua previsão consta 

do artigo 171, do Código Civil, o qual dispõe:  

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio 

jurídico: 

I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude 

contra credores. 

Dessa forma, são causas de anulabilidade a incapacidade relativa e os defeitos do 

negócio jurídico. Isso porque, considerando que a vontade é elemento essencial dos atos 

jurídicos (latu sensu), existem situações que podem ensejar vício no consentimento, tais como 

o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, lesão e fraude contra credores.  

Em apertada síntese, e interpretando os artigos 138 a 165 do Código Civil, pode-se 

dizer que o erro consiste na falsa noção da realidade pelo agente, seja em relação à pessoa, 

seja em relação ao objeto do negócio ou até em relação a um direito. Já o dolo decorre do 

emprego de meios ardilosos por um dos negociantes para enganar o outro, a fim de obter 

vantagem própria. Há, ainda, a coação, que corresponde à pressão física ou moral exercida 

sobre um dos negociantes, obrigando-o a realizar negócio jurídico que não lhe interessa.  

O estado de perigo, por sua vez, consiste na assunção por uma das partes de 

obrigação excessivamente onerosa, objetivando salvar-se ou a alguém de sua família, devendo 

a situação de perigo ser conhecida da outra pessoa. Por outro lado, a lesão corresponde a 

assunção por uma das partes de obrigação excessivamente onerosa, em razão de situação de 

premente necessidade ou por inexperiência. Finalmente, a fraude contra credores corresponde 

à transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida praticada por devedor insolvente ou para 

reduzir-se à insolvência.  

Superadas as causas que ensejam a nulidade relativa, parte-se à análise de seus 

efeitos, devendo-se salientar que o negócio anulável pode ser convalidado pelas partes, 

mediante confirmação expressa ou tácita, sendo ressalvado o direito de terceiro, na forma 

disposta pelos artigos 172 a 176 do Código Civil. 

                                                             
80 FARIAS, Cristiano Chaves de.; ROSENVALD, Nelson. op. cit. P. 568.  
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Vale dizer que o ato ou negócio jurídico produzirá regularmente seus efeitos até a 

sua anulação, por sentença em ação anulatória, sendo certo que somente pode ser alegado 

pelas partes interessadas (artigo 177 do Código Civil). Frise-se, que tal ação está submetida a 

prazo decadencial (artigos 178 e 179 do Código Civil), sendo que reconduz as partes ao status 

quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil, de modo que não possui efeitos ex nunc, 

mas sim ex tunc, embora alguns efeitos possam ser mantidos, a fim de se resguardar direito de 

terceiro de boa-fé
81

. 

 

III.3) A COMPREENSÃO DAS NULIDADES A PARTIR DE UM NOVO MODELO  

 

A Teoria das Invalidades até agora apresentada, está intimamente relacionada com a 

escada Ponteana, ou seja, com os planos do negócio jurídico. Dessa forma, a impressão que 

se tem é de um modelo estático e fechado, de modo que todo ato considerado nulo ou que 

tenha reconhecida a sua anulabilidade não produz e tampouco poderá permanecer produzindo 

efeitos.  

Nesse ínterim, surge a questão acerca da inadmissibilidade das causas supervenientes 

de invalidade, já que os requisitos de validade (assim como os de existência e eficácia) devem 

ser observados no momento da formação do negócio, de modo que eventual causa 

superveniente que afete um dos elementos essenciais ou suas qualidades deverá ser tratada 

como questão de ineficácia superveniente
82

. 

No entanto, como já afirmado, inúmeras são as situações previstas no próprio Código 

Civil de 2002 em que o ato, embora considerado inválido (em sentido amplo), permanece 

produzindo efeitos.  

Tome-se como exemplo o casamento putativo que, embora não preencha os 

requisitos legais para ser válido, os seus efeitos produzidos até a sentença anulatória podem 

ser mantidos, como dispõe o artigo 1.561 do Código Civil. Há casos, ainda, mais 

emblemáticos dessas situações, como, por exemplo, o contrato de compra e venda realizado 

por um menor de 16 anos (absolutamente incapaz) ao comprar um doce em uma padaria. De 

                                                             
81 Ibidem. P. 569-570. 
82 SOUZA, Eduardo Nunes de. Uma releitura funcional das invalidades do negócio jurídico: proposta de 

modulação dos efeitos de atos nulos e anuláveis. In: Civilística. Ano 6. Nº 1. 2017. Disponível em: 

<https://goo.gl/UGYgoR > Acesso em: 10/10/2017. p. 12-13.  



    39 
 

fato, trata-se de hipótese extremamente corriqueira e que, se tomada a escada ponteana como 

regra absoluta, levaria a nulidade do negócio, mas que na prática é extremamente aceita e 

válida
83

.  

Verifica-se, portanto, que há situações em que mesmo diante de uma causa de 

nulidade, consequência mais gravosa, pois há, em tese, violação de preceito de ordem pública, 

o legislador ponderou as possíveis consequências ao caso concreto e permitiu a produção de 

efeitos. Percebe-se, então, que a visão dicotômica entre nulidade e anulabilidade difundida 

pela doutrina tradicional, amplamente fundada na noção entre público e privado, é bastante 

mitigada até mesmo pelo legislador
84

, não sendo vistas, na prática, como institutos tão 

independentes e diferentes entre si.  

Não se pode esquecer ainda que, pela teoria dos planos do negócio jurídico, a 

ausência de algum dos elementos essenciais (agente, vontade, objeto e forma), resultaria na 

inexistência do negócio jurídico, sendo certo que dele não decorreria nenhum efeito, de modo 

que não haveria a necessidade de se ajuizar ação para a declaração de inexistência do negócio 

jurídico.  

No entanto, não é preciso muito esforço para encontrar situações na prática em que 

se verificam os efeitos de atos jurídicos que, em tese, seriam inexistentes. Pode-se citar como 

exemplo a inclusão dos dados de uma pessoa em cadastros de proteção ao crédito por empresa 

de telefonia sem que as partes tenham firmado qualquer contrato de prestação de serviços. Por 

esse motivo, parte da doutrina adota o tratamento do vício nos elementos essenciais como 

causa de nulidade absoluta
85

. 

Assim, a estrutura estática da teoria dos planos do negócio jurídico, que pressupõe a 

aplicação de um método subsuntivo, ou seja, de encaixe entre a situação fática e os elementos 

apresentados, mostra-se insuficiente para a compreensão de um sem-número de situações 

previstas em lei e dela decorrente, bem como não permite uma análise funcional e axiológica 

do sistema.  

Destarte, deve-se destacar que em certas situações a cessação dos efeitos é 

extremamente prejudicial ao caso concreto, mesmo diante de uma nulidade absoluta do 

                                                             
83 José Acir Lessa Giordani sustenta que, nos casos dos contratos celebrados por menores, em razão da sua 

pequena repercussão econômica e para efeitos práticos, haveria uma presunção de que os atos foram praticados 

mediante representação ou assistência (GIORDANI, José Acir Lessa. Curso Básico de Direito Civil. Parte Geral. 

2ª ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. P.59-60).  
84 SOUZA, Eduardo Nunes de. op. cit., p. 34. 
85 Neste sentido: TARTUCE, Flávio. Direito civil... op. cit. 2017. P. 389-380. 
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ato/negócio, o que pode ter sido abstratamente considerado pelo legislador, ensejando a 

previsão de consequência diversa daquela naturalmente decorrente da categorização do ato 

como inválido, ou pode decorrer de atividade interpretativa, em que o intérprete verifica, a 

partir da própria axiologia do ordenamento jurídico, se a situação merece tutela jurídica ou 

não. Por esse motivo, Rodrigo da Guia Silva e Eduardo Nunes de Souza afirmam que:  

Em matéria de invalidade dos atos jurídicos, a necessidade de uma análise funcional 

e dinâmica implica que a valoração dos efeitos concretamente produzidos por certos 

atos (em princípio) inválidos possa justificar um tratamento jurídico diferenciado em 

relação ao abstrato regime previsto para a nulidade ou a anulabilidade negocial, à luz 

de um juízo de merecimento de tutela dos valores e interesses concretamente 

envolvidos86.    

Os autores, propõem, assim, à luz de uma visão civil-constitucional, a reformulação 

da Teoria das Nulidades a partir do abandono da teoria dos planos do negócio jurídico, 

buscando uma análise axiológica, funcional e dinâmica do sistema. Na verdade, para os 

autores o plano da eficácia e da validade estariam intrinsecamente relacionados. Isso porque, 

o controle valorativo realizado a partir da noção de validade serviria para regular a própria 

eficácia do ato.  

O método ora proposto, portanto, exige que, a partir das categorias de nulidade e 

anulabilidade abstratamente já definidas pelo legislador, o intérprete realize uma segunda 

análise de compatibilidade entre a finalidade do ato, seus efeitos e todos os valores e 

interesses a ele associados, o que pode ou não justificar o afastamento da consequência 

abstratamente prevista e a manutenção ou não dos efeitos produzidos. Nas palavras de 

Eduardo Nunes de Souza:  

Como se percebe, o método ora proposto pressupõe a compreensão de uma aparente 

contradição ínsita à matéria: a noção de validade traduz, em última análise, um juízo 

valorativo (portanto, funcional e dinâmico) realizado sobre os efeitos do ato, muito 

embora tal juízo apenas seja deflagrado por causas, textuais ou implícitas, previstas 

pela lei e manifestadas na estrutura (estática) do ato. A contradição, como se disse, é 

apenas aparente, e decorre da constatação de que a técnica das invalidades, embora 

tenha seu fundamento último no controle valorativo dos efeitos, opera, 

ordinariamente, por um mecanismo de controle de licitude, isto é, pela previsão 

expressa de vedações e permissões a serem observados no momento de celebração 

do ato. Esse sistema já foi iniciado pelo legislador, que valorou abstratamente os 
potenciais efeitos de negócios com certas características, mas deve ser terminado 

pelo intérprete à luz do caso concreto. Deve, portanto, o julgador investigar se 

existem, em concreto, interesses juridicamente relevantes cuja presença tornaria a 

solução proposta por lei para a eficácia do ato (presumidamente compatível com o 

sistema) ilegítima no caso. Se assim concluir, não precisará forçar uma artificial 

requalificação da fattispecie. A constatação de que o regime previsto em lei, se 

                                                             
86 SILVA, Rodrigo da Guia; SOUZA, Eduardo Nunes de. Dos negócios jurídicos celebrados por pessoas com 

deficiência psíquica e/ou intelectual: entre a validade e a necessária proteção da pessoa vulnerável. In: IN: 

Direitos das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas. Convenção sobre os direitos 

da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 1ª ed. A Casa: Rio de Janeiro, 2016. P. 266.  
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aplicado a certo caso concreto, produziria resultados contrários à ordem jurídica não 

traduz quebra de sistemática, pois o ordenamento deve ser interpretado e aplicado 

em sua unidade lógica e axiológica, conjugada ao dado fático87. 

Com a adoção desse método, torna-se menos contraditória a questão da validade e 

eficácia dos negócios jurídicos, já que não se vislumbra o problema de atos inválidos, porém 

eficazes. Validade e eficácia andam juntas e a presunção de invalidade prevista abstratamente, 

poderá ser afastada quando as questões analisadas em concreto demonstrarem que seus efeitos 

são merecedores de tutela.  

Neste sentido, a partir da possibilidade de modulação dos efeitos dos negócios 

jurídicos, por meio de uma interpretação sistêmica e dinâmica da norma, é possível 

compreender e solucionar possíveis problemas trazidos pela reformulação da Teoria das 

Incapacidades promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), o 

que se propõe adiante.  

 

                                                             
87 SOUZA, Eduardo Nunes de. op. cit. P. 40-41.   
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CAPÍTULO IV – AS CONSEQUÊNCIAS DA ALTERAÇÃO DA TEORIA DAS 

INCAPACIDADES NO ÂMBITO DA VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

IV.1) INFLUÊNCIAS DA TEORIA DAS INCAPACIDADES  

 

Restou evidente nas linhas anteriores que a vontade humana é elemento essencial dos 

atos jurídicos em sentido estrito e dos negócios jurídicos.  Com efeito, ante a necessidade de 

manifestação de vontade, a Teoria das Incapacidades tem grande influência na Teoria das 

Nulidades dos negócios jurídicos, de modo que a sua alteração pela Lei 13.146/2015, trouxe 

grandes impactos.  

A capacidade do agente figura como um dos requisitos necessários à validade do 

negócio jurídico, conforme o artigo 104, I, do Código Civil de 2002. Como visto, a 

capacidade da pessoa natural, embora seja a regra, pode sofrer restrições advindas da lei, 

como estabelecem os artigos 3º e 4º do Código Civil. Assim, as pessoas consideradas 

absolutamente incapazes deverão ser representadas, enquanto que as pessoas relativamente 

incapazes deverão ser assistidas.  

Representação e assistência, são, portanto, institutos que conferem validade aos 

negócios firmados por pessoa absoluta ou relativamente incapaz, respectivamente. Destarte, 

deve-se repisar que o representante atua sozinho, em nome do absolutamente incapaz, 

enquanto que o assistente atua em conjunto com o relativamente incapaz
88

. O Código Civil 

previu, então, que a atuação pessoal do absolutamente incapaz gera a nulidade do negócio 

jurídico, na forma do artigo 166, I, e que os atos realizados pelo relativamente incapaz, sem 

assistência, são anuláveis, conforme artigo 171, I, da codificação civil.  

Não se pode olvidar que a Teoria das Incapacidades também tem influência nos 

prazos prescricionais, visto que a incapacidade absoluta é causa que impede a prescrição e a 

decadência, na forma dos artigos 198, I, e 208 do Código Civil. Esta previsão busca proteger 

as pessoas da perda da pretensão ou do direito por impossibilidade do seu exercício, fosse 

pela ausência de discernimento, o que ocorria antes da alteração promovida pela Lei 

13.146/2016, ou pelo desenvolvimento incompleto, em razão da idade.  

                                                             
88 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil – volume único. São 

Paulo: Saraiva, 2017. P. 64-66.  
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Cumpre consignar, ainda, que diversos institutos protegem a situação dos incapazes, 

como é o caso, por exemplo, do artigo 310 do Código Civil, pelo qual é inválida a quitação 

dada por estes, bem como do artigo 928 do Código Civil que prevê a responsabilidade 

subsidiária do incapaz.  

 

IV.2) AS CONSEQUÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO ESTATUTO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Conforme já esposado em linhas anteriores, a deficiência, em especial a de ordem 

mental e intelectual, sempre esteve sob o manto do instituto da incapacidade, vez que, em 

tese, atingiria diretamente a autodeterminação das pessoas e, especialmente, a possibilidade 

de expressão livre e consciente da vontade. Assim, a depender do grau de comprometimento 

do discernimento do indivíduo, este poderia ser declarado relativa ou absolutamente incapaz.  

No entanto, a Lei 13.146/2015 deixou de considerar as pessoas com deficiência 

mental ou intelectual, por si sós, incapazes, sendo certo que a impossibilidade de expressão da 

vontade de forma livre, seja por causa permanente, seja por causa transitória, passou a ser 

uma causa de incapacidade relativa.  

Ao estabelecer, então, que a única hipótese de incapacidade absoluta é a menoridade 

impúbere (ou seja, dos menores de 16 anos), o Estatuto da Pessoa com Deficiência altera a 

proteção estabelecida pelo ordenamento jurídico e, em especial, pela Teoria das Invalidades, 

já que, a priori, somente os atos praticados por menores de 16 anos, sem a devida 

representação, poderão ser considerados nulos. 

Com efeito, considerando que a Teoria das Incapacidades é um dos pilares da Teoria 

Geral do Direito, muitas críticas foram formuladas à nova legislação, sobretudo no que se 

refere aos efeitos que ela produz. Não se questiona o avanço em relação ao tratamento dado à 

pessoa com deficiência, que muitas vezes era marginalizada e estigmatizada; porém, as 

consequências pela restrição da incapacidade absoluta aos menores impúberes causaram 

fervorosas discussões, sendo considerada, inclusive, um equívoco
89

.  

                                                             
89 Neste sentido, afirma Fábio Ulhôa COELHO: “o Código Civil, desde  015, alterou a classificação das 

incapacidades dos que estão, permanente ou transitoriamente, sem condições de exprimir a vontade, de absoluta 

para relativa. A alteração foi um equívoco. Se a pessoa está completamente sem condições de exprimir a 
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Nas palavras de Atalá Correia:  

Como se sabe, a validade do ato jurídico, nessas situações [incapacidade 

relativa], exige a assistência do curador. Isso quer dizer que o curatelado 
deve manifestar, conjuntamente com o curador, seus interesses, não podendo 

a vontade deste substituir a daquele. Contudo, se o interditado não detém 

qualquer possibilidade de manifestação da vontade, a nova legislação o 
colocou diante de um impasse: seu curador não pode representa-lo, pois ele 

não é absolutamente incapaz, e tampouco conseguirá praticar qualquer ato da 

vida civil, pois não conseguirá externar seus interesses para que alguém lhe 

assista
90

.  

José Fernando Simão em artigo analisando as consequências do novo tratamento 

dado às pessoas com deficiência, conclui que a Lei nº 13.146/2015 traz diversas desvantagens 

a estas pessoas, como é o caso do não impedimento da prescrição e decadência, da extinção 

da responsabilidade civil subsidiária às pessoas com deficiência mental, a necessidade de 

consentimento para o recebimento de doação, entre outros
91

.  

Vitor Frederico Kümpel e Bruno de Ávila Borgarelli afirmam que o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência representa verdadeira “aberração legislativa”, já que trouxe 

desproteção à pessoa com deficiência e não foi capaz de lidar com situações como a do 

indivíduo em coma, que, pelo novo sistema, será tratado como relativamente incapaz, o que 

exige a sua atuação conjunta com o assistente, embora não possua qualquer condição de 

exprimir sua vontade
92

.  

No mesmo sentido, Mariana Alves Lara e Fábio Queiróz Pereira, sustentam que o 

legislador, ao elaborar a Lei 13.146/2015, equivocou-se ao tomar como premissa o 

entendimento de que o Código Civil de 2002 considerava a própria deficiência como a causa 

da incapacidade, e não a ausência de discernimento por ela provocada, o que para eles pode 

resultar em situações de desproteção. Assim, asseveram que:  

Portanto, a falta de conhecimento jurídico sobre o tema, que fez com que o 
legislador partisse de pressupostos equivocados, aliada à falta de técnica jurídica, à 

ausência de diferenciação dos diversos tipos e graus de deficiência, à pressa na 

                                                                                                                                                                                              
vontade, não poderá ser apenas assistida nas declarações de efeitos jurídicos; ao contrário, precisará sempre 

de alguém que a represente. Deve-se, portanto, ao contrário do sugerido pela lei, considerar cabível tanto a 

incapacidade relativa quanto a absoluta, quando a causa é a impossibilidade, permanente ou temporária, de 
exprimir a vontade”. (Curso de Direito Civil: parte geral. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 185) (grifei).  
90 CORREIA, Atalá. Estatuto da Pessoa com Deficiência traz inovações e dúvidas. IN: Revista Síntese. Direito 

Civil e Processual Civil. Ano XVII. Nº 99. Jan-Fev/2016. São Paulo: Síntese, 2016. P. 24.  
91 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidades (Partes I e II). In: Revista 

Consultor Jurídico. 06/08/2015 e 07/08/2015. Disponível em: < https://goo.gl/RPgLnp> e < 

https://goo.gl/jRfbst> Acesso em: 17/10/2017. 
92 KÜMPEL, Vitor Frederico; BORGARELLI, Bruno de Ávila. As aberrações da lei 13.146/2015. 11/08/2015. 

Disponível em: < https://goo.gl/Ujkyv4>. Acesso em: 17/10/2017.  
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tramitação do projeto de lei e à falta de debates, gerou consequências nefastas para a 

teoria das incapacidades e, consequentemente, para a almejada proteção das pessoas 

com deficiência
93

.  

Comentando o enquadramento como relativamente incapazes daqueles que por causa 

transitória ou permanente não podem expressar sua vontade, Pablo Stolze e Rodolfo 

Pamplona Filho sustentam que:  

Sinceramente, não nos convence tratar essas pessoas, sujeitas a uma causa 

temporária ou permanente impeditiva da manifestação da vontade (como aquele que 

esteja em estado de coma) no rol dos relativamente incapazes. Se não podem 

exprimir vontade alguma, a incapacidade não poderia ser considerada meramente 

relativa94.  

Ainda no campo das alterações substanciais promovidas pelo Estatuto, houve a 

revogação
95

 do inciso I, do artigo 1.548 do Código Civil, que previa a ausência de 

discernimento provocada por enfermidade mental com uma das causas de nulidade do 

casamento. Além disso, a referida lei incluiu o §2º no artigo 1.550 da codificação civil, pelo 

qual confirma que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil poderá 

contrair núpcias. Há, com isso, a reafirmação de que as pessoas com deficiência possuem 

plena capacidade, em especial para a prática dos direitos existenciais.  

Outra consequência que gerou grande desconforto em parte da doutrina, foi a 

possibilidade da chamada “curatela de capaz”. Isso porque como a ausência de discernimento 

provocada pela deficiência mental ou intelectual não é mais causa incapacitante, ela deixou de 

figurar no rol das hipóteses autorizadoras da curatela do artigo 1.767 do Código Civil, que, 

após a Lei 13.146/2015, prevê que estão sujeitos à curatela apenas: “aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”; os “ébrios habituais e os 

viciados em tóxico” e os “pródigos”.  

No entanto, o artigo 84, §1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência permite que a 

pessoa com deficiência seja submetida à curatela, quando necessário. Ademais, o artigo 748 

do Código de Processo Civil de 2015 prevê a doença mental grave como hipótese ensejadora 

da curatela, o que é confirmado pelo artigo 755, I, do CPC/2015, quando afirma que a 

sentença deverá fixar os limites da curatela, observado o estado e o desenvolvimento mental 

do interdito.    

                                                             
93 LARA, Mariana Alves; PEREIRA, Fábio Queiroz. Estatuto da Pessoa com Deficiência: proteção ou 

desproteção? In: A Teoria das Incapacidades e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Orgs.: Fábio Queiroz 

Pereira, Luísa Cristina de Carvalho Morais, Mariana Alves Lara. 1ª ed. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. P. 137.  
94 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO. Op. Cit. P. 61.  
95 Alteração promovida pelo artigo 114 da Lei 13.146/2015. 
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Essa curatela será, a princípio, parcial, de modo a não restringir a capacidade do 

indivíduo como um todo e, por isso, deverá recair somente sobre os atos de natureza 

patrimonial e negocial (artigo 85, Lei 13.146/2015), os quais deverão ser especificados na 

sentença. Ademais, o curador, na forma como disposto no código com as alterações 

promovidas pelo Estatuto, apenas poderá atuar como assistente do indivíduo, já que a 

representação é restrita aos absolutamente incapazes, cuja única hipótese é a menoridade 

impúbere.  

A discussão surge, assim, em relação às funções do curador, se de mero assistente, 

ou se poderia exercer a representação do curatelado, em casos excepcionais, bem como acerca 

da possibilidade de modulação das consequências da ausência da sua atuação na prática de 

atos. Vale destacar que, neste ponto, não se pode perder de vista a função do próprio instituto 

da curatela, seus objetivos e a proteção do melhor interesse do curatelado.  

No mesmo sentido são as discussões acerca da Tomada de Decisão Apoiada, que é 

instituto novo trazido pela Lei 13.146/2015, o qual, sem retirar a capacidade da pessoa com 

deficiência, permite que sejam elegidas duas pessoas para auxiliá-la na tomada de decisão 

sobre os atos da vida civil. Mais uma vez, a decisão do juiz deverá especificar os atos sobre os 

quais a tomada de decisão apoiada recairá, assim como os limites e condições da atuação dos 

apoiadores (CC/2002, artigo 1783-A, §1º). Com efeito, há aqui também a discussão acerca 

das consequências jurídicas da ausência da atuação dos apoiadores na prática dos atos em que 

ela é exigida.  

No entanto, em relação a este instituto, na forma como previsto pelo artigo 1.783-A 

do Código Civil e seus parágrafos, embora não haja uma regra clara acerca da validade dos 

atos praticados pela pessoa com deficiência sem a atuação dos apoiadores nos atos abrangidos 

pelo termo de apoio, não se pode olvidar que, a tomada de decisão apoiada não restringe a 

capacidade da pessoa com deficiência, de modo que os atos praticados serão válidos, mesmo 

sem a presença dos apoiadores.  

Dessa forma, é preciso levar em conta que o objetivo do instituto é apenas fornecer 

maior garantia e elementos de informações necessários ao exercício dos direitos pelas pessoas 

com deficiência, tratando-se de medida que objetiva confirmar (e não conferir) a validade do 

ato e prevenir alegações futuras de invalidade. Assim, exigir a atuação do apoiador, 

invalidando o ato na sua ausência, representaria verdadeira restrição ao exercício da 

capacidade que lhe é conferida.  
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Outrossim, é imprescindível compreender que, se verificada a necessidade de 

atuação de um terceiro para a validação dos atos praticados pela pessoa com deficiência, será 

caso de instituição da curatela e não da tomada de decisão apoiada. Ressalte-se que tramita no 

Senado Federal o Projeto de Lei 757/2015, que visa, além de outras alterações que serão 

tratadas adiante, incluir o parágrafo doze no artigo 1.783-A do Código Civil cujo teor 

reafirma a validade do ato praticado pela pessoa com deficiência mesmo sem a participação 

dos apoiadores
96

.  

 

IV.3) A NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS INSTITUTOS 

PARA UMA EFETIVA PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

De fato, as consequências da alteração da Teoria das Incapacidades são inúmeras. 

Embora a intensão do legislador tenha sido a mais nobre possível, em busca de uma efetiva 

inclusão das pessoas com deficiência, não se pode fechar os olhos às situações de verdadeira 

desproteção que decorrem das alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. 

Outrossim, merece destaque o fato de que, embora calcada nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da igualdade, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e, consequentemente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao 

retirar algumas restrições à capacidade das pessoas que não têm condições de exprimir sua 

vontade, acaba por promover uma mera igualdade formal, sem permitir o efetivo exercício 

dos direitos por essas pessoas, o que viola a sua própria dignidade.  

Pela antiga sistemática da Teoria das Incapacidades, oriunda do texto original do 

Código Civil de 2002, a pessoa com deficiência mental ou intelectual não era 

automaticamente considerada incapaz. Dependia do pronunciamento judicial, em 

procedimento específico de interdição, a partir da avaliação do grau da enfermidade 

acometida e do grau do comprometimento ao discernimento do indivíduo, de modo que cabia 

ao intérprete determinar a consequência mais adequada ao quadro apresentado, fosse a 

                                                             
96 “Art. 8º O art. 1.783-A da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nos termos do disposto no art. 116 da Lei 

nº 13.146, de 6 julho de 2015, fica acrescido dos seguintes §§ 12, 13 e 14:  (...) § 12. Os negócios e os atos 

jurídicos praticados pela pessoa apoiada sem participação dos apoiadores são válidos, ainda que não tenha sido 

adotada a providência de que trata o § 5º deste artigo. (...)”. 
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incapacidade absoluta, fosse a incapacidade relativa. Cabia, ainda, ao juiz determinar a 

validade e os efeitos dos atos praticados pelo indivíduo antes do reconhecimento da sua 

incapacidade e depois desta, exigindo, conforme o caso, a sua representação ou a sua 

assistência.  

Neste sentido, merecem destaque as palavras de Rodrigo da Guia Silva e Eduardo 

Nunes de Souza: 

De fato, se as causas legais de incapacidade consistem, como se sustentou, em mera 

presunção abstrata de inadmissibilidade dos efeitos potenciais do ato, no caso das 

pessoas com deficiência psíquica ou intelectual essa presunção não decorria da 

simples condição de saúde do agente. Ao contrário, a interpretação mais consentânea 

com a lógica do sistema parece ser a de que se configurava a invalidade apenas se a 

pessoa com deficiência, judicialmente interditada e sujeita à curatela, agia sem 

curador – ou na excepcional hipótese em que o interessado conseguisse comprovar 

que a deficiência era tamanha a ponto de afetar o consentimento da pessoa não 

interditada97. 

Todavia, considerando a nova sistemática apresentada é preciso buscar novas 

soluções aos casos já apresentados, para que as pessoas não só com deficiência, mas que 

apresente alguma forma de vulnerabilidade, não sejam lançadas à própria sorte, facilitando 

fraudes e abusos de direito perpetradas por terceiros de má-fé. Com efeito, não se pode 

olvidar que a intensão da Lei 13.146/2015 é justamente promover a inclusão destes indivíduos 

e não os desproteger.  

Caio Mário da Silva Pereira, em obra atualizada por Maria Celina Bodin de Moraes, 

ao comentar o novo regime das incapacidades lembra que o seu intuito sempre foi protetivo 

àqueles que não apresentam grau suficiente de autodeterminação para a prática dos atos da 

vida civil. Nas suas palavras:  

O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão 

moralmente elevada, que era a proteção dos que são portadores de uma deficiência 

juridicamente apreciável. Essa era a ideia fundamental que o inspirava, e acentuá-lo 

ainda é de suma importância para a sua projeção na vida civil. A lei jamais instituiu 

o regime das incapacidades com o propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas 

padecem, mas, ao contrário, com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo a 

que uma falta de discernimento, de que sejam portadores, aconselha tratamento 

especial, por cujo intermédio o ordenamento jurídico procura restabelecer um 
equilíbrio psíquico, rompido em consequência das condições peculiares dos 

mentalmente deficitários98. 

Mais adiante, afirma que as alterações provocadas pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência “em nome de uma bem-intencionada mudança ideológica, deixou, na prática, tais 

                                                             
97 SILVA, Rodrigo da Guia; SOUZA, Eduardo Nunes de. op. cit. P 283.  
98 PEREIRA, Caio Mário da Silva. op. cit. P. 228.  
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pessoas em princípio menos amparadas, alijando-as do manto protetor antes proporcionado 

pelo status de incapaz”
99

.  

Nota-se, portanto, que, diante da vasta abrangência do conceito de pessoa com 

deficiência trazido pela Lei 13.146/2015, atingindo diversos indivíduos com diversos graus de 

deficiência, de ordem mental ou não, faz-se necessário adequar as mudanças trazidas pelo 

Estatuto ao seu próprio escopo protetivo e inclusivo, a fim de que sejam efetivamente 

realizados os princípios da dignidade da pessoa humana e igualdade em todos os aspectos. 

Como visto, a forma estanque como é elaborada a teoria das invalidades, a partir da 

análise dos planos do negócio jurídico, não é suficiente para explicar um sem-número de 

situações do cotidiano. Não se pode negar, com isso, que a aplicação da forma como 

defendida pela doutrina tradicional não será eficiente para a proteção das pessoas que 

apresentam algum sofrimento psíquico.  

Com efeito, é cediço que a interpretação das normas que compõem a teoria das 

invalidades deve ser restrita, não admitindo extensões ou analogias. No entanto, certas 

situações demandarão uma hibridização dos institutos para que se possa atender a finalidade 

da Lei 13.146/2015, de modo que esta não represente um obstáculo ao exercício de direitos 

por determinados indivíduos.  

Neste contexto, pode-se citar a questão da função do curador nos casos em que a 

pessoa com deficiência for submetida à curatela. Em uma primeira leitura das normas 

dispostas no Código Civil acerca da curatela, ela apenas derivaria da incapacidade relativa do 

indivíduo, o qual deveria ser assistido. No entanto, é fato que a deficiência pode afetar de 

formas e graus variados os indivíduos, retirando-os totalmente a possibilidade de 

manifestação da vontade. Ademais, deve-se frisar que podem existir outras situações, que não 

decorrem efetivamente de uma patologia, as quais podem retirar o discernimento das pessoas.  

Ressalte-se, ainda, que é preciso compreender qual o real sentido do instituto da 

curatela, mensurando a sua necessidade e adequação ao caso concreto. Com efeito, partindo-

se do pressuposto de que se trata de um instituto protetivo e que objetiva possibilitar o 

exercício dos direitos por certas pessoas, restringir a sua aplicação apenas aos casos 

estabelecidos na lei (em especial após a modificação promovida pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) impede a verdadeira promoção da dignidade das pessoas em tese excluídas do rol 

dos artigos 3º e 4º do Código Civil.  

                                                             
99 Ibidem.  
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Merece destaque, portanto, o ensinamento da Prof.ª Doutora Célia Barbosa Abreu 

que, antes mesmo das alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, já 

defendia a necessidade de uma “flexibilização da curatela”, não apenas no que se refere à sua 

amplitude (se total ou parcial), mas também no sentido de permitir que a proteção seja 

estendida a pessoas inicialmente não abrigadas pela regra prevista no Código Civil, desde que 

se mostre necessária e adequada à promoção da dignidade do indivíduo, sendo orientada pelo 

princípio do melhor interesse do interditando/interdito. Assim, comentando a decisão do 

STJ
100

 que submeteu à curatela um psicopata que, incialmente, não preenchia os requisitos 

necessários à sua concessão, afirma que:  

Como dito acima, flexibilizar a curatela é aplicá-la a todos que dela necessitem, e na 

proporção que precisem, sendo aqui que reside um fator interessante deste caso. 

Flexibilizar a curatela na situação em apreço (a interdição do psicopata), não era 

flexibilizar a regra da curatela relativa (art. 1772, Código Civil) para permitir esta 

medida menos restritiva de direitos (comparada à curatela absoluta) favoravelmente 
a alguém não contemplado pela norma. Flexibilizar a curatela era novamente 

aplicar a norma à pessoa não aludida, o que, no entanto, consistiu em impor a 

medida protetiva mais restritiva de direitos, qual seja a da curatela total (art. 1767, 

Código Civil), para alguém que, a despeito de ter capacidade civil, representava 

perigo para si e para a coletividade. Concluindo, o entendimento deste Tribunal 

corrobora com a tese de que, mais importante que manter a estrita observância da 

norma de regência que se pretende aplicar, é fazer uma visão ampliada dos institutos 

(interdição e curatela), que têm como finalidade: trazer a proteção do interdito. 

Pode, assim, ocorrer a aplicação da interdição e da curatela para qualquer indivíduo, 

seja ele ou não portador de transtorno mental, bastando, para tanto, haver a 

necessidade dessas medidas protetivas para o caso concreto”101. 

Assim, a partir da análise das reais possibilidades do indivíduo é que se poderá 

definir a extensão da curatela, considerando sempre o melhor interesse do curatelado. Neste 

sentido, comentando o cenário do direito civil Português, o qual admite como causa da 

curatela todas aquelas em que concretamente se verifique a impossibilidade da prática dos 

atos da vida civil, a autora sustenta que: 

Contudo, os critérios para decidi-las [causas que ensejam a curatela] têm que ser 

flexíveis, tal qual o é a personalidade humana. Dentre estes, deverá sempre se 

atentar para o fato de que a capacidade civil é direito fundamental do indivíduo e, 

como tal, o critério que serve de norte para as decisões englobando questões desta 

natureza é o da dignidade da pessoa humana, somado em especial, pelos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, igualmente princípios 

constitucionalmente consagrados. Estes só estarão sendo observados em caso de a 

medida aplicada ser necessária e útil ao interditando, revelando o atendimento do 

seu melhor interesse.
102

 

                                                             
100 Confira-se REsp. 1.306.687-MT, 3ª Turma do STJ. Rel. Min. Nancy Andrighi, julgamento: 18/03/2014. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/sociopata-mato-grosso.pdf (Acesso: 24/11/2017).  
101 ABREU, Célia Barbosa. Op. Cit. P. 36.  
102 Ibidem. P. 220.  
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Esta solução parece ser mais adequada pois permite a proteção de pessoas que 

efetivamente necessitem da curatela, mas que não estão abrangidas no rol dos artigos 3º e 4º 

do Código Civil Brasileiro.  

Vale mencionar que o já citado Projeto de Lei 757/2015, também objetiva retornar ao 

rol dos absolutamente incapazes a pessoa que não tem discernimento para a prática dos atos 

da vida civil e aquela que por causa transitória ou permanente não consiga exprimir sua 

vontade, o que parece ser uma alteração necessária. Neste ponto, mencione-se trecho do 

parecer favorável formulado por Flávio Tartuce, ressaltando que não haverá alteração da regra 

da capacidade às pessoas com deficiência:  

Esclareça-se, todavia, que as citadas proposições de alteração, especialmente as 

originais do projeto, às quais se filia, não deixam de tratar a pessoa com deficiência 

como capaz, em regra. Todavia, em casos graves, em que não há a mínima condição 

de a pessoa exprimir vontade, deve ser tratada como absolutamente incapaz103.   

Ademais, o projeto objetiva também harmonizar as disposições sobre o procedimento 

da curatela trazido tanto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, quanto pelo Novo Código 

Civil, tendo em vista que ambos trouxeram modificações, porém não foram compatibilizadas, 

gerando um verdadeiro atropelamento legislativo.  

É fato que a alteração legislativa seria a melhor saída para o caso exposto, visto que o 

enquadramento das pessoas que não possuem condições de exprimir sua vontade como 

relativamente incapaz não se adequa aos objetivos do Estatuto, da Convenção de Nova Iorque 

e da própria ordem constitucional, tampouco possui significado jurídico, vez que o assistente 

não pode atuar sozinho em nome do incapaz como pode o representante, tratando-se de 

solução insuficiente.  

No entanto, enquanto não há a mencionada alteração legislativa e sabendo que a 

tramitação dos projetos de lei no Brasil leva em consideração meramente os interesses 

políticos da época, priorizando certos projetos em detrimento de outros, restringir a atuação 

do curador a de mero assistente, nos casos acima mencionados, acaba por impedir o próprio 

exercício dos direitos pelas pessoas, o que iria de encontro aos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da isonomia, fundamentos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Por este motivo, parece razoável permitir ao juiz que estabeleça qual será a função do 

curador, dadas as circunstâncias do caso concreto, especificando-as, e, inclusive, 

                                                             
103 TARTUCE, Flávio. Projeto de Lei o Senado Federal N. 757/2015. Altera o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, o Código Civil e o Código de Processo Civil. Parecer. In: Revista Magister de Direito Civil e 

Processual Civil, v. 13, n. 77, p.49-70, mar./abr. 2017. Magister: Porto Alegre, 2017. P. 06.  
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manifestando-se acerca da necessidade de atuação conjunta ou não do curatelado, conforme 

afirma Joyceane Bezerra de Menezes:  

A considerar que a representação legal depende de prévia determinação na lei e que 

as pessoas com deficiência psíquica e/ou intelectual foram retiradas do rol dos 

absolutamente incapazes, assinalado no art. 3º do Código Civil, a curatela não 

poderia assumir poderes de representação. Mas importa destacar que o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência previu a possibilidade de delinear uma curatela aberta à 

demanda do curatelando, inclusive, para atender às necessidades daquela pessoa 

absolutamente faltosa de juízo crítico e autonomia. Assim, é possível que nos autos 

do processo, o juiz reconheça a necessidade de confiar ao curador mais amplos 
poderes (art.84, §3º) – fixando os limites da curatela na proporção das necessidades 

e das circunstâncias do caso sob exame. Por uma questão formal, no entanto, esses 

poderes não serão nominados como representação legal104.  

Aliás, deve-se ressaltar que a atuação do curador deverá levar em consideração os 

interesses fundamentais da pessoa. Significa dizer que os valores construídos pelo indivíduo e 

o modo de vida por ele seguido devem guiar as decisões do curador, já que este não está 

perseguindo os seus próprios interesses, mas sim os do curatelado. Ademais, se o indivíduo 

não teve a oportunidade de construir uma identidade, a atuação do curador deve ser regida de 

modo a realizar a sua dignidade
105

.  

Salienta-se, por oportuno, que as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência em relação à curatela, estabelecendo-a como medida excepcional e relativa a 

determinados atos, não impede a concessão da curatela total, inclusive no tocante às questões 

existenciais, desde que necessária à efetiva promoção da dignidade do indivíduo, na 

promoção do seu melhor interesse
106

.  

Permitir essa flexibilização importa em verdadeira aplicação da lógica civil-

constitucional já apresentada, visto que a consequência abstratamente prevista pela lei civil 

                                                             
104 MENEZES, Joyceane Bezerra de. op. cit. P. 17.  
105 MENEZES, Joyceane Bezerra de. A capacidade dos incapazes: um diálogo entre a Convenção da ONU sobre 

os direitos das pessoas com deficiência e o Código Civil brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz 

Edson; LÔBO, Paulo (Coord.). RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski et al. (Org.). Direito Civil Constitucional: a 

ressignificação da função dos institutos fundamentais do Direito Civil contemporâneo e suas consequências. 

Florianópolis: Conceito, 2014 
106

 Neste sentido, Célia Barbosa Abreu preceitua que: “uma sentença fundamentada em conformidade com o art. 

93, IX da Constituição, com o próprio artigo 755, além dos artigos 10°, 489 e 927 do novo CPC, poderia sim 

admitir que naquele caso excepcional existiria a necessidade de uma interdição total, ou se assim se preferir 

chamar, de uma “curatela de maior extensão”. O problema não está no nomen iuris do procedimento de 

interdição, o que é relevante é a inafastabilidade da necessidade de a sentença de pronúncia da interdição seguir a 

fundamentação exigida nesse e noutros dispositivos do sistema jurídico processual, deixando claro “o que o 

interdito pode e o que não pode fazer””. (ABREU, Célia Barbosa. A curatela sob medida: notas interdisciplinares 

sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o novo CPC. In: Revista Aquila, v. 17, ano VIII, julho-dez/2017, 

Rio de Janeiro.  p. 34-46, 2017. P. 40) 
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pode não corresponder à melhor solução ao caso concreto e aos fins constitucionais, 

ensejando a modificação do instituto
107

.  

Destarte, a partir da fixação na sentença da atuação do curador como representante 

ou assistente, será possível valorar as consequências dos atos praticados pela pessoa com 

deficiência, antes da instituição da curatela e depois dessa, quando forem praticados sem a 

presença do curador.  

Por oportuno, retome-se o entendimento trazido por Eduardo Nunes de Souza, o qual 

propõe a análise da eficácia em conjunto com a validade do ato. Nas palavras deste autor, em 

conjunto com Rodrigo da Guia Silva 

Muito mais relevante do que a previsão legal de incapacidade (e do respectivo grau) 
ou a qualificação do interesse (se predominantemente patrimonial ou existencial) da 

pessoa com deficiência psíquica ou intelectual será a individualização da normativa 

do específico caso do modo que mais promova a dignidade da pessoa concretamente 

considerada. Nesse sentido, no regime das invalidades em geral propõe-se a 

possibilidade de o intérprete modular as consequências do regime jurídico de 

nulidade ou anulabilidade indicado por lei para certos vícios dos atos de autonomia 

privada — e, particularmente no caso das incapacidades, sustenta-se a necessidade 

de avaliá-las em concreto, à luz do discernimento e da vulnerabilidade apresentadas 

pelo agente, tomando-se como norte o referido imperativo de proteção da pessoa 

humana independentemente do enquadramento a priori que lhe seja conferido por 

lei108. 

Por conseguinte, na verificação das validades e efeitos dos atos praticados pela 

pessoa com deficiência é evidente que a mera subsunção dos fatos às previsões legais não é 

capaz de trazer a proteção adequada ao seu melhor interesse. Será necessária, portanto, a 

avaliação concreta das consequências do ato praticado, ponderando-se com os objetivos do 

instituto protetivo e a capacidade de discernimento do indivíduo, em uma interpretação 

constitucional que promova efetivamente a dignidade da pessoa individualmente considerada, 

além de sua real inclusão na sociedade.  

                                                             
107 Nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes: “A análise do caso concreto, com frequência, enseja prismas 

diferentes e raramente pode ser resolvida através da simples aplicação de um artigo de lei ou da mera 

argumentação de lógica formal. Daí a necessidade, para os operadores do direito, do conhecimento da lógica do 

sistema, oferecida pelos valores constitucionais, pois que a norma ordinária deverá sempre ser aplicada 

juntamente com a norma constitucional, que é a razão de validade para a sua aplicação naquele caso concreto. 

Sob esta ótica, a norma constitucional assume, no direito civil, a função de, validando a norma ordinária 

aplicável ao caso concreto, modificar, à luz de seus valores e princípios, os institutos tradicionais”. (MORAES, 

Maria Celina Bodin de. op. cit. P. 11).  
108 SILVA, Rodrigo da Guia; SOUZA, Eduardo Nunes de. op. cit. P. 298.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Personalidade e capacidade são atributos essenciais da pessoa humana, que permitem 

a titularização e o exercício de direitos garantidos pelo ordenamento jurídico. Neste sentido, a 

realização da dignidade depende não só da garantia pelas normas de elementos mínimos à 

vida, mas também da sua efetiva possibilidade de exercício. Por esse motivo, a restrição à 

capacidade deve ser algo excepcional e decorrente da lei.  

Por outro lado, não se pode perder de vista que a Teoria das Incapacidades não tem 

como escopo a única e exclusiva retirada da possibilidade de exercício pessoal dos direitos 

por parte de certos indivíduos. Há, na verdade, um intuito protetor, para que aqueles 

considerados incapazes, e, por conseguinte, vulneráveis, não estejam desamparados nas 

relações jurídicas necessárias à vida em sociedade.  

Nesse rol de vulneráveis sempre estiveram as pessoas com deficiência mental ou 

intelectual. De fato, a associação da doença mental ou intelectual à incapacidade fazia com 

que essas pessoas fossem vistas como inválidas, necessitando sempre de um terceiro para 

validar os seus interesses e decisões. A deficiência, então, decorria da enfermidade 

apresentada, exigindo a “normalização” da pessoa, para que fosse possível a sua inserção na 

sociedade.  

A partir do tratamento jurídico dado às pessoas com deficiência e da recorrente 

associação dos mesmos à invalidade/inutilidade, resultando em situações de preconceito e 

exclusão, o que não era exclusivo do Brasil, mas compartilhado pela comunidade 

internacional, diversos movimentos internacionais surgem para buscar a inclusão dessas 

pessoas, sendo a mais recente a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com 

Deficiência ocorrida em Nova Iorque (2007), que serviu para reafirmar a igualdade das 

pessoas com deficiência, tendo como escopo a dignidade da pessoa humana. 

Neste contexto, a Lei 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com 

Deficiência ou ainda por Lei Brasileira de Inclusão, editada para regulamentar a convenção, 

foi responsável pela realização de diversas alterações no plano infraconstitucional do 

ordenamento jurídico brasileiro. Como visto, a partir da ressignificação da deficiência, que 

passa a ser um conceito decorrente das interações dos indivíduos com o meio social e não 

exclusivamente oriundo de uma doença, o Estatuto passa a prever que esta não deveria mais 
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ser considerada um fator incapacitante, fazendo valer a regra da capacidade plena também às 

pessoas com deficiência. 

Neste sentido, não se pode negar o verdadeiro intuito do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, qual seja, o rompimento com o tratamento jurídico antes dispensado às pessoas 

com deficiência. No entanto, também não se pode fechar os olhos às consequências das 

alterações promovidas pelo Estatuto, especialmente na Teoria das Incapacidades, que, muitas 

vezes, poderá resultar em situações de verdadeira desproteção.  

Por este motivo, o objetivo do presente trabalho foi analisar as consequências da 

reformulação da Teoria das Incapacidades no âmbito das validades do negócio jurídico. Com 

efeito, foi possível perceber que a limitação da incapacidade absoluta aos menores impúberes 

impediu, em um primeiro momento, a possibilidade de gradação da capacidade da pessoa com 

deficiência conforme o grau de autodeterminação apresentado. Embora, aparentemente possa 

representar um retrocesso no tratamento das pessoas com deficiência, esta gradação pode ser 

essencial para a efetiva inclusão dessas pessoas, ou ainda, daquelas que por algum motivo, 

permanente ou transitório, não consiga expressar sua vontade.  

Isso porque, a partir do momento em que a ausência de discernimento somente pode 

ensejar a incapacidade relativa, o curador fica restrito à função de assistente, ainda que a 

pessoa não consiga praticar o ato em conjunto com este, tornando a curatela inócua. O mesmo 

ocorre com a teoria das nulidades que não será capaz de conferir a proteção necessária à 

certos indivíduos, já que a atuação do relativamente incapaz sem o assistente apenas enseja a 

anulabilidade, além de não impedir o curso da prescrição.  

Considerando, portanto, as questões apresentadas, não há dúvidas acerca da 

necessidade de refinamento do texto legislativo, já que a inclusão não ocorre com a pura e 

simples igualdade formal. Com efeito, a mera subsunção do texto legislativo às situações 

concretamente apresentadas poderá impedir o exercício do direito pelo indivíduo, ainda que 

não seja considerado incapaz, e sem as proteções que esse estado confere.  

  Neste sentido, o que se extrai do presente estudo é que será exigida do intérprete 

uma postura de adequação do texto legal aos princípios constitucionais da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana, buscando sempre realizar o objetivo do Estatuto e visando o 

melhor interesse do curatelado, de modo definir a necessidade, a proporcionalidade e a 

extensão da curatela e da atuação do curador, modulando os efeitos e a validade dos atos já 

praticados e os que futuramente o serão.  
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