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“A gloriosa Cidade de Deus prossegue em seu 

peregrinar através da impiedade e dos tempos, vivendo 

cá embaixo, pela fé, e com paciência espera a firmeza 

da mansão eterna, enquanto a justiça não se converte 

em juiz, o que há de conseguir por completo, depois, na 

vitória final e perfeita paz.” (Santo Agostinho) 
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Resumo 

 O breve trabalho abordará temas pertinentes a clausula geral da tutela e 

promoção da pessoa humana e o acesso ao exercício da plena capacidade civil das 

pessoas com deficiência, que, com o surgimento do Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência, que adquirem a capacidade plena com as mudanças ocorridas no sistema 

de incapacidades. A flexibilização da curatela a tornando um instituto de 

representatividade, onde o curador passa a auxiliar o curatelado na tomada de 

decisões e onde poderão coexistir dois curadores para melhor atender as 

necessidades do curatelado. 
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Introdução 

 O presente trabalho analisará as modificações advindas com o 

surgimento do novo código de processo civil e o estatuto da pessoa com 

deficiência no ordenamento jurídico brasileiro sob a ótica do princípio regente da 

dignidade humana. 

 No primeiro capítulo se estabelece a evolução histórica do direito civil e 

sua constitucionalização. Temos a passagem do direito meramente patrimonial 

para o direito civil que analisa o indivíduo e suas interações na sociedade, 

consagrado através da cláusula geral da tutela e promoção humana garantindo 

a todos os indivíduos o exercício dos direitos inerentes a personalidade. 

 O estatuto da pessoa com deficiência ao modificar o texto legal do artigo 

2⁰ do código civil de 2002 renova o sistema de incapacidades ao tornar aqueles 

que eram excluídos pelo legislador como indivíduos aptos ao exercício de sua 

capacidade plena.  

 No segundo capítulo, podemos analisar a influência do código de 

processo civil e do estatuto da pessoa com deficiência no processo de interdição 

e d curatela, tornando os institutos de representatividade, onde o curador passa 

a auxiliar o curatelado no exercício de sua capacidade. Havendo assim um 

processo de flexibilização da curatela. 

 No último capítulo do trabalho em questão trata-se de mais uma inovação 

trazida pelo estatuto para benefício da vida daqueles que apresentam 

deficiência, a curatela compartilhada, de modo que passa-se a poder constituir 

dois curadores para um mesmo curatelado, que auxiliem em pontos diversos do 

exercício de sua capacidade civil. Atendendo assim ao princípio norteador da 

nossa sociedade: a dignidade da pessoa humana. 

 O breve estudo aqui apresentado busca trazer os pontos que estão em 

mudança em nosso ordenamento jurídico atual, não podendo ter plena certeza 

de seus efeitos, pois os mesmos ainda estão sendo absorvidos pela sociedade. 

Salienta-se sim que tais mudanças visam sempre atender a manutenção da 

dignidade da pessoa humana a todos os indivíduos que compõem o meio social. 
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Capítulo 1 - Da Personalidade e Da capacidade Civil 

 

1.1 Da Constitucionalização do Direito Civil 

 

O ramo do direito civil pode ser dividido em dois momentos, o primeiro em 

meados do século XIX onde tem sua ótica voltada para o liberalismo econômico 

e o segundo, no pós 2 Guerra Mundial, onde as convicções liberais são postas 

em xeque e ocorre a socialização e moralização do direito colocando como valor 

fundamental a pessoa humana. 

Durante o século XIX, o direito civil tem como predomínio a ideia de um 

Estado separado da sociedade, no qual o mesmo somente interfere na esfera 

privada para garantir a liberdade dos indivíduos e com isso assegurar o pleno 

desenvolvimento das atividades econômicas. De acordo com Maria Celina Bodin 

de Moraes “ao direito privado incumbiam os direitos naturais e inatos dos 

indivíduos, ao passo que ao direito público era delegada a tutela dos interesses 

gerais.”1  

Com a degradação do sistema clássico do Direito ocorreu o que foi 

reconhecido como “declínio do Direito” através da destruição dos valores que 

imbuíam as codificações da época. Em meados do século XX temos o 

surgimento da “Era dos Estatutos”, que seria o surgimento de novas leis para 

regulamentar matérias para além do direito material. Assim o legislador assume 

a incumbência de ser um agente promotor dos valores e das políticas públicas. 

O julgador deixa de ser mero aplicador do direito, mas passa individualizar a 

norma aplicando-a ao caso concreto. 

A constituição passa a ocupar o centro das relações do direito privado, 

uma vez que seus princípios passam a ser aceitos como norma superior, 

determinando a interpretação e criação de outras normas.  A constituição 

Brasileira de 1988 traz a pessoa humana como pilar do ordenamento jurídico, 

                                                             
1 Moraes, Maria Celina Bodin de. A caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista de 
Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 65, jul./set. 1993, p. 22.  
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consagrando o princípio da Dignidade da Pessoa Humana como centro do 

ordenamento jurídico Brasileiro, ratificado no seu art. 1⁰, inciso III. 

“O ser humano passou à condição de verdadeiro “pórtico da 

Constituição”, prevalecendo sobre os demais valores 

constitucionalmente consagrados. Com isso, foram prioritariamente 

tuteladas “as pessoas das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos 

consumidores, dos não-proprietários, dos contratantes em situação de 

inferioridade, dos membros da família, das vítimas acidentes anônimos 

e de atentados a direitos de personalidade”. Aconteceu um processo 

de repersonalização do direito, num ambiente denominado renovado 

humanismo, dentro do qual a vulnerabilidade humana é tutelada 

prevalentemente, onde quer que se encontre.”2 

A dignidade da Pessoa Humana surge como imperativo categórico, 

segundo Kant, com isso se torna princípio supremo da moralidade, pois através 

dele todos são obrigados a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.3 

Diante das reflexões trazidas por Kant em sua análise da dignidade da pessoa 

humana, pode-se deduzir quatro princípios derivados que seriam o princípio 

jurídico da liberdade, o principio jurídico da solidariedade, principio jurídico da 

igualdade e o princípio da integridade psíquica e física que também são 

consagrados pelo texto constitucional. 

O princípio jurídico da liberdade não pode ser confundido com livre 

arbítrio, tal princípio surge com a limitação de não interferir na liberdade do 

próximo, trazendo assim a ideia de igualdade social, uma vez que os direitos 

existem para o ser humano inserido no meio social. Com isso temos como 

princípios dos Estado Democrático de Direito a dignidade humana, a igualdade 

substancial e a solidariedade social. 

O princípio da solidariedade existe em conformidade com o princípio da 

igualdade a fim de garantir uma existência digna a todos numa sociedade livre e 

justa sem excluídos ou marginalizados. 

 

                                                             
2 Abreu, Célia Barbosa. Curatela e Interdição Civil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. 
3 Kant, immanuel. Fundamentos da metafisica dos costumes, cit., pp. 66-67. 
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“Liberdade, solidariedade, igualdade e integridade psicofísica são, 

portanto, os quatro princípios jurídicos constitucionais que servem à 

modelação e à efetivação do princípio da dignidade da pessoa 

humana.”4 

 Tais princípios encontram-se como fundamento da Republica, ratificado 

pela Constituição de 1988, através da não exclusão de quaisquer direitos ou 

garantias, mesmo que não esteja expressa no texto legal, desde que estejam de 

acordo com os princípios constitucionalmente adotados, consagrando assim 

uma cláusula geral da tutela e promoção da pessoa humana. 

1.2 Cláusula Geral da Tutela e Promoção da Pessoa Humana 

O homem, tal como pessoa, manifesta dois pontos fundamentais para sua 

existência: o de indivíduo, dotado de direitos e que possui liberdade para exerce-

los, e o de participe da vida em sociedade, onde busca o desenvolvimento das 

suas relações sociais. Esses aspectos estabelecem pontos específicos da 

personalidade, que com a constitucionalização do Direito Civil passa a ser 

dotada de direito subjetivo, representando os direitos inerentes à tutela da 

pessoa humana essenciais para a manutenção da dignidade e da integridade do 

indivíduo. 

 Inicialmente se refutava a ideia de direitos inerentes a personalidade, já 

que alguns doutrinadores, consideravam contraditória a ideia de termos a 

personalidade como titular de direitos e ao mesmo tempo objeto de direitos. 

Conhecida como teoria negativista não se considerava a proteção jurídica da 

personalidade revestida dos característicos do direito subjetivo, limitando-se a 

reação contra lesão, o dano injusto, através do mecanismo da responsabilidade 

civil,5 caracterizando situações de direto objetivo. Diferentemente do direito 

subjetivo onde a personalidade é uma figura jurídica autônoma advinda de lei ou 

da vontade das partes, que assegura poderes ao titular não somente para 

proteger o indivíduo contra lesões, mas também para garantir que o mesmo 

disponha do seu próprio direito. 

                                                             
4 Abreu. Célia Barbosa. Curatela e interdição Civil. Cit. P. 20 
5 Tepedino, Gustavo. Temas de Direito Civil / Gustavo Tepedino – Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 26. 
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 Refutando essa teoria negativista se estabeleceu que a personalidade 

pode ser analisada sob dois pontos de vista. No primeiro temos a personalidade 

como capacidade, onde se estabelece a titularidade das relações jurídicas a 

indivíduos. Já no segundo ponto de vista temos a personalidade como um 

conjunto de características da pessoa humana que deve ser vista como objeto a 

ser protegido pelo ordenamento jurídico. A pessoa, vista desse ângulo, há de ser 

tutelada das agressões que afetam a sua personalidade, identificando a doutrina, 

por isso mesmo, a existência de situações jurídicas subjetivas oponíveis erga 

omnes.6  

A existência do direito subjetivo inerente a personalidade passa a ser 

reconhecido pela doutrina existente nos anos 50, mas se mantem vinculado a 

corrente patrimonialista. Atualmente afirma-se que os direitos da personalidade 

são direitos que garantem o indivíduo o controle da sua própria pessoa. Pode se 

dizer que a vida, a integridade física, honra, a liberdade satisfazem o indivíduos 

em si próprio e são considerados direitos subjetivos privados. Diferentemente 

dos direitos subjetivos públicos, que podem ser definidos como os direitos civis 

que atenderiam as aspirações dos indivíduos perante o estado.  

Os direitos subjetivos privados tem como características a generalidade, 

a extrapatrimonialidade, o caráter absoluto, a inalienabilidade, a 

imprescritibilidade e a intransmissibilidade. 

A generalidade significa que esses direitos são naturalmente 

concedidos a todos, pelo simples fato de estar vivo, ou pelo só fato de 

ser. ... A extrapatrimonialidade consistiria na insuscetibilidade de uma 

avaliação econômica destes direitos, ainda que a sua lesão gere 

reflexos econômicos. ... A indisponibilidade retira do seu titular a 

possibilidade de deles dispor, tornando-os também irrenunciáveis e 

impenhoráveis; e a imprescritibilidade impede que a lesão a um direito 

a personalidade, com o passar do tempo, pudesse convalescer, com o 

perecimento da pretensão ressarcitória ou reparadora. Finalmente, a 

intransmissibilidade constitui característico controvertido, estando a 

significar que se extinguiria com a morte do titular, em decorrência do 

seu caráter personalíssimo, ainda que muitos interessantes 

                                                             
6 Tepedino, Gustavo. Temas de Direito Civil, cit., p. 27. 
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relacionados à personalidade mantenham-se tutelados mesmo após a 

morte do titular.7 

 Diante das características dos diretos da personalidade, os civilistas 

apresentaram sua classificação em dois grupos, o primeiro referente aos direitos 

à integridade física, onde encontramos o direito à vida, o direito ao próprio corpo 

e o direito ao cadáver. Já o segundo grupo estão o direito a integridade moral, 

onde se tem o direito a honra, o direito a liberdade, o direito ao recato, o direito 

a imagem entre outros. Tal classificação advém de previsão constitucional, do 

código civil e leis especiais que trazem elementos normativos para se 

estabelecer uma configuração dogmática. 

Com a constante evolução dos fatos sociais, não se pode estabelecer que 

uma disciplina legislativa englobe as diversas situações jurídicas na qual a 

pessoa humana seja titular e, tente compartimenta-la em direito público e 

privado. Diversas foram as teorias, entre elas a jusnaturalista, a monista e a 

pluralista, que tentaram definir e ampliar as fontes dos direitos da personalidade, 

mas todas em algum ponto se mostraram ineficazes, uma vez que todas 

enxergam a tutela da pessoa humana de forma patrimonial, isto é, os direitos da 

personalidade teriam uma expressão meramente ressarcitória.  

A tutela da personalidade – convém, então, insistir – não pode se 

conter em setores estanques, de um lado os direitos humanos e de 

outro as chamadas situações jurídicas de direito privado. A pessoa, à 

luz do sistema constitucional, requer proteção integrada, que supere a 

dicotomia direito público e direito privado e atenda a clausula geral 

fixada pelo texto maior, de promoção da dignidade humana.8 

Ratificado por Celia Barbosa Abreu, “A partir da adoção da cláusula geral de 

tutela e promoção da pessoa humana, não há mais que se debater sobre a questão da 

enumeração dos direitos fundamentais ser exaustiva ou exemplificativa, sendo certo 

que passa a existir uma proteção ampla e geral da personalidade humana na mais 

diversas circunstancias jurídicas das quais ela participe.9” 

                                                             
7 Tepedino, Gustavo. Temas de Direito Civil, cit., p. 34. 

 
8 Tepedino, Gustavo. Temas de Direito Civil cit., p. 53. 

 
9 Abreu. Célia Barbosa. Primeiras linhas sobre a interdição após o Novo Código de Processo 
Civil. 1⁰ Ed. Curitiba, PR: CRV, 2015, p. 33. 
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 Deve-se ter em mente que o valor jurídico a ser tutelado possui múltiplas 

e renovadas situações, pois as relações sociais estão sempre evoluindo. Com 

isso temos os modelos tipificados tornam-se insuficientes para estabelecer as 

possíveis situações em que se possa reclamar a tutela da pessoa humana. 

1.3 Do Regime de Incapacidades 

O regime de incapacidades encontra-se estabelecido nos artigos 2⁰ e 3⁰ 

do Código Civil de 2002, trazendo o rol de pessoas aptas a exercer plenamente 

os direitos da personalidade inerentes a pessoa humana.  

Tal sistema foi considerado falho por fazer uso do critério do 

discernimento, onde estabelece um número restrito de hipóteses a serem 

consideradas e assim excluindo uma grande variedade de enfermidades e 

deficiências mentais possíveis e sem levar em consideração como tais 

deficiências afetam os indivíduos acometidos por elas. E sem considerar os 

níveis de discernimento diferentes que cada indivíduo pode desenvolver, mesmo 

possuindo enfermidades iguais.  

Acontece que, hodiernamente, a doutrina critica o critério do 

discernimento, e afirma que este pode ser adequado para situações 

patrimoniais, porém não para as existências. Compreende-se que 

existe a possibilidade de uma pessoa, não obstante seu discernimento 

seja reduzido, vir a se desenvolver em setores diversos, como a 

família, a vida afetiva, cultural e profissional. Logo, a decretação da 

incapacidade pressupõe a averiguação das potencialidades do ser 

humano nas mais diversas áreas, a fim de afastar a imposição de 

obstáculos injustificáveis ao seu desenvolvimento, os quais podem 

consubstanciar, no caso concreto, autentica prisão.10 

 Como o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 

2015, ocorreu a materialização da Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência na legislação interna Brasileira, garantindo assim 

que a clausula geral da tutela e promoção da pessoa humana alcançasse as 

pessoas portadoras de deficiências. 

                                                             
10 Abreu. Célia Barbosa. Primeiras linhas sobre a interdição após o Novo Código de Processo 
Civil. Cit., p. 35 
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 Através do artigo 114 da Lei 13.146 de 2015, estabelece uma 

reconstrução nos conceitos de capacidade civil. Este artigo modifica o texto legal 

dos artigos 3⁰ e 4⁰ do código civil de 2002, tornando as pessoas com deficiência 

dotadas de capacidade ao exclui-las do rol dos absolutamente incapazes, 

mantendo somente os menores de 16 (dezesseis) anos e tornando a 

incapacidade relativa restrita a certos atos ou a maneira que são exercidos.11 

 O artigo 6⁰ do Estatuto da Pessoa com Deficiência torna plenamente 

capaz toda pessoa que possua impedimento de longo prazo, de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial criando uma nova conceituação para o artigo 2⁰ 

do código civil, tornando-o a expressão da tutela da dignidade humana.12 

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

da dignidade 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 adoção de 

institutos assistenciais específicos, como tomada de decisão apoiada 

e, extraordinariamente, a curatela, para pratica de atos na vida civil.13 

                                                             

11Do Estatuto da Pessoa com Deficiência: 
Art. 114.  A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
“Art. 3o  São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos. 

I - (Revogado); 
II - (Revogado); 
III - (Revogado).” (NR) 

“Art. 4o  São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; 
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.” (NR) 

 
12 Do Estatuto da Pessoa com Deficiência: 

Art. 6o  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 
  I - casar-se e constituir união estável; 
  II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
  III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 
  IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 
  V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 
  VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 

adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas 

13 Stolze, Pablo. É o fim da interdição?. Disponível em: Http://www.pablostolze.com.br/artigos. 
Acessado em 10/04/2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art4.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art4ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art4p.
http://www.pablostolze.com.br/artigos
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 Com a alteração desses artigos temos a flexibilização da curatela, 

alcançando os portadores de transtorno mental que não haviam sido 

considerados pelo legislador no texto legal original do código civil de 2002 e os 

tornando pessoas plenamente capazes de exercer os direitos inerentes a sua 

personalidade. Essa flexibilização torna a curatela uma medida protetiva a todos 

que necessitem e na proporção que precisem.14 

Os tempos são de flexibilização da curatela, a qual passa a exigir uma 

interpretação compatível como os valores de que é portadora a pessoa 

humana na constituição, como forma de assegurar que as exigências 

particulares de cada um sejam efetivamente respeitadas.15 

 Assim o sistemas de incapacidades deixa de ser um modelo rígido para 

ser mais maleável, sendo analisado dentro do caso concreto, visando a inclusão 

das pessoas com deficiência através da tutela da sua dignidade e sua interação 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Abreu. Célia Barbosa. Primeiras linhas sobre a interdição após o Novo Código de Processo 
Civil. Cit., p. 37. 
15 Abreu. Célia Barbosa. Primeiras linhas sobre a interdição após o Novo Código de Processo 

Civil. Cit., p. 37. 
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Capítulo 2 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Novo Código 

de Processo Civil 

2.1 Interdição e Curatela no Novo Código de Processo Civil 

 Em consonância com as abordagens de ampliação do conceito da tutela 

da dignidade da pessoa humana para alcance das pessoas com deficiência 

através da flexibilização da curatela, onde esta é colocada como medida 

protetiva aplicada na proporção necessária. Temos as inovações advindas do 

código de processo civil de 2015, entre elas o artigo 1.072 que revoga 

expressamente os artigos 1768 a 1773 do Código Civil Brasileiro, com isso o 

artigo 1772 que restringia os limites da curatela ao rol de pessoas elencadas em 

seus incisos, que não mais se relacionava com os princípios constitucionais que 

garantem a dignidade da pessoa humana.16 

 Anteriormente a compilação deste novo código de processo civil já se 

pretendia tornar o artigo supracitado uma cláusula geral, onde teríamos a 

consagração da curatela relativa como medida menos restritiva que a interdição 

total. 

Objetivando possibilitar a tutela mais ampla a todos os portadores de 

transtorno mental que mantenham parcela de suas faculdades 

intelectivas e transtorno mental que mantenham parcela de suas 

faculdades intelectivas e afetivas, sugere-se interpretar o art. 1772 do 

CC/2002 como cláusula geral, a fim de que seja permitido ao aplicador 

do Direito complementar de modo adequado todas as variantes de 

transtorno mental com interdições parciais, e até mesmo temporárias, 

                                                             

16Art. 1.072.  Revogam-se:       (Vigência) 
I - o art. 22 do Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937;  
II - os arts. 227, caput, 229, 230, 456, 1.482, 1.483 e 1.768 a 1.773 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil); 
 III - os arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 
IV - os arts. 13 a 18, 26 a 29 e 38 da Lei no 8.038, de 28 de maio de 1990 
 V - os arts. 16 a 18 da Lei no 5.478, de 25 de julho de 1968; e  
VI - o art. 98, § 4o, da Lei no 12.529, de 30 de novembro de 2011. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art1045
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0025.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art227
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art229
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art230
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art456
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1482
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1483
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1768
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1768
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L1060.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8038.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8038.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8038.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5478.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art98§4
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a fim de que essas pessoas possam efetivamente gozar de tutela 

adequada a cada caso concreto.17 

 Essa interpretação veio para corrigir um contexto de discriminação que 

tornava o artigo inconstitucional, uma vez que todos que não fossem citados pela 

norma em sua redação expressa não seriam contemplados pela norma e 

estariam sujeitos a interdição total. 

 Visando substituir o artigo revogado o legislador inova com o artigo 755, 

onde é expressamente colocado que ao decretar a sentença de interdição, o juiz, 

deverá nomear como curador aquele que melhor atenda os interesses do 

interditando, fixará os limites da curatela de acordo com o se estado e 

desenvolvimento mental do interdito. O magistrado deve considerar suas 

características pessoais, habilidades, vontades e preferências.18 

Ou seja, ai está configurada uma – cláusula geral de tutela dos 

interesses do interditando -, que guarda coerência e harmonia com a – 

cláusula geral da tutela da pessoa humana -, acolhida no Constituição 

da República. A partir dela, todo aquele que figurar como requerido, no 

âmbito de um procedimento de interdição, terá direito à analise 

minudente de sua situação concreta, objetivando a adequação e a 

proporcionalidade.19   

                                                             
17 Abreu. Célia Barbosa. Primeiras linhas sobre a interdição após o Novo Código de Processo 
Civil. Cit., p. 87. 

18Art. 755.  Na sentença que decretar a interdição, o juiz: 
I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito; 
II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, 

habilidades, vontades e preferências. 
§ 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do 

curatelado. 
§ 2o Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade 

do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito 
e do incapaz. 

§ 3o  A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver 
vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 
permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, 
a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o 
interdito poderá praticar autonomamente. 

 
19 Abreu. Célia Barbosa. Primeiras linhas sobre a interdição após o Novo Código de Processo 
Civil. Cit., p. 87. 
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 Com isso, no novo CPC a fixação de limites para a curatela passa a ser 

exigível em todos os níveis e requerimentos de interdição e não somente no rol 

elencado no art. 1772 do código civil, cumprindo assim a exigência de 

acolhimento do princípio da dignidade humana. 

2.2  Interdição e Curatela no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 O advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe em seu art. 114 

trouxe alterações substanciais no procedimento de interdição e estabelecimento 

da curatela, inclusive estabelecendo uma nova redação para artigos já 

revogados pelo novo CPC, art. 1.768 a art. 1.773 do código civil de 2002. 

 Como inovação o EPD traz o instituto da tomada de decisão apoiada, 

através do acréscimo do artigo 1.783-A e parágrafos seguintes. A tomada de 

decisão apoiada surge como medida de apoio mais branda para auxiliar o 

indivíduo que apresenta dificuldades no exercício de sua capacidade legal. 

Garantindo assim a manutenção do exercício do seu direito de personalidade e 

a tutela da sua dignidade como pessoa humana. Isto ocorre porque cabe ao 

própria pessoa requerer tal medida e indicar as pessoas com quem ela mantenha 

vinculo ou relação de confiança. 

 Ao estabelecer este instituto o legislador buscou garantir a liberdade de 

escolha diante de sua plena capacidade legal a pessoa com deficiência ao 

minimizar as dificuldades apresentadas pelos atos da vida civil. 

Privilegia-se, assim, o espaço de escolha do portador de transtorno 

mental, que pode constituir em torno de si uma rede de sujeitos 

baseada na confiança que neles tem, para lhe auxiliar nos atos da vida. 

Justamente o oposto do que podia antes acontecer (e, formalmente, 

ainda pode!), em algumas situações de curatela fixadas à revelia e 

contra os interesses do portador de transtornos mentais.20 

 Por se tratar de uma faculdade posta à disposição do indivíduo não deve 

ser confundida com o instituto da curatela, pois não ocorre a representação 

                                                             
20 Menezes. Joyceane Bezerra de. Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual 

nas relações privadas após a Convenção de Nova York e a Lei Brasileira de Inclusão. Editora 
Processo. Rio de janeiro / RJ : 2016, p. 163 
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propriamente dita e sim somente um apoio na celebração de seus atos da vida 

civil, principalmente na celebração de negócios jurídicos. 

 Outro instituto colocado à disposição do indivíduo com deficiência, neste 

caso como medida extrema, é a curatela. Será utilizada nos restritos limites 

estabelecidos, dentro das necessidades e limitações do curatelado, se 

caracterizando como a viabilização de um cuidado especial. A curatela passa a 

ser vista como uma medida de representação diante do princípio da igualdade e 

o reconhecimento da autonomia para pessoas com deficiência.  

 Como a redação trazida pelo estatuto a curatela tem somente um caráter 

patrimonial não interferindo na capacidade para o exercícios dos direitos não 

patrimoniais. Não cabe ao curador opinar nas decisões que não envolvam o 

patrimônio do curatelado, mantendo ele sua capacidade civil. 

A pronúncia da interdição com a determinação da curatela de pessoa 

com deficiência constituirá medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada situação, e 

durará o menor tempo possível. Logo, a curatela não pode configurar 

uma ferramenta de afronta aos direitos humanos fundamentais do 

curatelado. E, se “proporcional às necessidades e às circunstâncias do 

caso”, efetivamente, deve ser uma “curatela sob medida”.21 

 A restrição patrimonial da curatela pode ser vista como errônea, uma vez 

que, segundo o novo CPC, cabe ao juiz, com auxílio de uma equipe 

multidisciplinar, determinar os limites dessa curatela, afim de garantir que os 

preceitos inerentes a tutela da dignidade da pessoa humana sejam 

resguardados. 

 

 

 

 

                                                             
21 Abreu. Celia Barbosa. A curatela sob medida: notas interdisciplinares sobre o estatuto da 

pessoa com deficiência e o novo CPC. In: Direito das pessoas com deficiência psíquica e 
intelectual nas relações privadas após a Convenção de Nova York e a Lei Brasileira de 
Inclusão. Editora Processo. Rio de Janeiro /RJ: 2016, p. 541 
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Capítulo 3 – A Curatela Compartilhada 

3.1 O Instituto da Curatela Compartilhada no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

Como abordado anteriormente a curatela é mantida no texto legal como 

medida extraordinária que será implementada mediante processo judicial para 

auxiliar a administração da vida da pessoa com deficiência em pontos restritos. 

Não há mais a possibilidade de decretação de curatela total, exceto em casos 

extremos, do mesmo modo que a sentença que estabeleça essa curatela pode 

ser revista.   

A curatela compartilhada surge como dispositivo legal pelo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência em seu art. 114, com a inclusão do Artigo 1.775-A no 

Código Civil Brasileiro. Onde torna possível que o juiz decrete a existência de 

dois curadores que poderiam ser responsáveis por diferentes atos da vida do 

curatelado. 

Ainda que o EPD tenha adotado o modelo social, conforme acima 

explicado, e preveja inclusive a possibilidade de curatela 

compartilhada, é difícil encontrar pessoas que reúnam todas os 

predicados necessários para serem um bom curador. Como bem 

exemplifica Milena Donato Oliva, “pode ocorrer de haver na família um 

irmão atencioso e dedicado, mas que é incauto na gestão financeira. 

De outra parte, é possível que aquele mais centrado nos aspectos 

patrimoniais não tenha afinidade com crianças ou adolescentes. Difícil 

congregar num mesmo sujeito todas as legítimas preocupações e 

anseios dos pais”22 

 Mantendo pertinência axiológico com o instituto da guarda compartilhada, 

buscando suavizar e dividir as responsabilidades advindas do exercícios da 

curatela e com isso garantir um tratamento digno e um ambiente propício ao 

desenvolvimento das potencialidades das pessoas sujeitas a esses instituto. 

“Assim, o requerimento de curatela compartilhada pelos pais não 

significa apenas mais uma opção que adere ao rol perfilhado no art. 

1.775, do Código Civil, senão o desfecho prioritário na eleição da 

                                                             
22 Xavier. Luciana Pedroso. O Trust como instrumento de proteção da pessoa com deficiência. 
In: : Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas após a 
Convenção de Nova York e a Lei Brasileira de Inclusão. Editora Processo. Rio de Janeiro /RJ: 
2016, p. 690 
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pessoa do curador, justamente por se tratar da solução virtuosa que 

melhor dignifica a pessoa do interdito, sendo o processo um 

instrumento de efetivação das aspirações do direito material.23 

 Salienta-se que apesar de se estabelecer um comparativo a guarda 

compartilhada, a curatela compartilhada pode ser deferida a outros indivíduos 

além dos progenitores dentro do objetivo do melhor interesse do curatelado.  

 A inovação trazida por esse instituto se coaduna com a proposta de um 

direito civil constitucional que preza pela manutenção e aplicação da clausula 

geral da tutela e promoção da pessoa humana já caracterizada no estatuto da 

pessoa com deficiência no momento que este estabelece a mudança de 

paradigmas ao considerar as pessoas com transtornos mentais como 

plenamente capazes e fornecer meios para que o exercício dessa capacidade 

seja garantido. 

3.2 Jurisprudências acerca do tema da Curatela Compartilhada 

 Segue alguns julgados que ratificam a adoção do novo instituto antes 

mesmo da sua codificação, ratificando a posição de que visa o melhor para 

manutenção da dignidade da pessoa humana. 

 

CURATELA COMPARTILHADA INTERDIÇÃO INTERDITO PORTADOR 

DE SÍNDROME DE DOWN INEXISTÊNCIA DE BENS - Para o 

desenvolvimento do portador da Síndrome de Down, e sua inserção na 

sociedade e no próprio mercado de trabalho, exige-se muito mais do que 

vencer o preconceito e a discriminação, mas a dedicação incansável de 

pais e irmãos na educação e estimulação, desde o nascimento, e o 

acompanhamento em cursos e atividade especiais, e os cuidados perenes, 

havendo atualmente sobrevida até os 50 anos, mas com uma série de 

problemas, como o Mal de Alzheimer, de forma, até a recomendar, no caso 

específico, que a curatela seja compartilhada entre os genitores, e, 

eventualmente, pelos irmãos - Divergências podem surgir, como, também, 

ocorrem no exercício do poder familiar e da guarda compartilhada, e se for 

necessário, caberá ao juiz dirimir a questão Ausência de vedação legal, 

recomendando-a a experiência no caso concreto Recurso parcialmente 

provido. [...] Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao agravo para 

deferir-se a curatela compartilhada do interdito aos seus genitores, sob 

compromisso, no Juízo de origem. (TJSP - Agravo de Instrumento nº 

                                                             
23 RANGEL, Tauã Lima Verdan. Primeiras reflexões acerca do instituto da curatela 
compartilhada: ponderações ao artigo 1.175-A do Código Civil. In: Âmbito Jurídico, Rio 
Grande, XX, n. 157, fev 2017. Disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18437>. Acesso em jul 2017. 

http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18437
http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18437
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0089340- 38.2012.8.26.0000/SP, Rel. Alcides Leopoldo e Silva Júnior, 1ª 

Vara de Família e Sucessões, j. em 02.10.12).24 

 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CURATELA 

PROVISÓRIA - PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA DA INCAPACIDADE 

DO ENFERMO - ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO - CURATELA 

COMPARTILHADA – ANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 - Diante da prova nos 

autos no sentido de que o agravado é incapaz para os atos da vida civil, é 

de se determinar a sua interdição provisória, ficando a curatela 

compartilhada entre sua esposa e sua irmã, situação que provisoriamente 

melhor atende aos interesses do incapaz. 2 - Recurso parcialmente 

provido. [...] Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para 

determinar a interdição provisória de A. S. S. e conceder a curatela 

compartilhada do interditado à sua esposa A. R. D. S. e à sua irmã M. S. 

da S., e reservadas ao Juízo de primeira instância a adoção das medidas 

para cumprimento da presente decisão, nos termos acima, e a alteração 

da medida provisória ora confirmada, atento aos interesses maiores do 

incapaz, a qualquer tempo e até a sentença de mérito, inclusive. (TJMG - 

Agravo de Instrumento nº 0073787-79.2010.8.13.0000/MG, Rel. Des. 

Edgard Penna Amorim, 8ª Câmara Civil, j. em 06.10.11).25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Projeto de Lei n° 1.163-A, Coordenação de Comissões Permanentes – DECOM – P 6748, p. 11 e 12 
25 Projeto de Lei n° 1.163-A, Coordenação de Comissões Permanentes – DECOM – P 6748, p. 11 e 12 
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Conclusão 

 Diante da constitucionalização do Direito Civil, onde se coloca um fim na visão 

de um direito privado patrimonialista e passa-se a dar enfoque as premissas que 

estabelecerão o princípio da dignidade da pessoa humana. Há uma maior 

preocupação com o indivíduo em si e suas potencialidades, devendo estas serem 

asseguradas perante a lei como princípios supremos da sociedade. 

 Esse mesmo movimento de valorização do homem como indivíduo social 

garante que se estabeleça como cláusula geral do ordenamento jurídico brasileiro, 

vindo a ratificar o movimento de maior inclusão social as pessoas que apresentem uma 

deficiência, seja ela física o psíquica. Através da flexibilização da curatela como meio 

de estabelecer uma redução do seu alcance, isto é, torna-la necessária somente 

naquilo que atenda às necessidades do curatelado. Que a curatela deixe de ser 

absoluta não somente em alguns casos, mas em todos uma vez que nossa carta 

magna exalta o ser humano como sua peça primordial tornando cláusula pétrea suas 

necessidades como indivíduo sem que haja qualquer segregação. 

 Este advento culmina com a normatização do Novo Código de Processo Civil e 

do Estatuto da Pessoa com deficiência que consagram esses princípios àqueles que 

eram, na legislação anterior, tratados como ser discernimento para tomarem suas 

próprias decisões: os Incapazes.  

 Essas duas normatizações acabam por modificar profundamente o sistema de 

incapacidades já pré-estabelecidos e seus efeitos ainda estão sendo sentido e 

analisados pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
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