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RESUMO 

 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146) com a intenção de 

promover uma maior inclusão social aos deficientes trouxe para o ordenamento 

jurídico significativas mudanças. Ao almejar que o deficiente tenha maiores condições 

para exercer seus direitos em condição de igualdade e garantir liberdades 

fundamentais, extinguiu com a teoria das incapacidades do direito civil. Como 

resultado houve reflexo no direito de família, sobretudo em institutos como casamento, 

interdição e curatela, bem como a criação de um novo instituto denominado “tomada 

de decisão apoiada”. Desse modo, resultou em inúmeras incoerências, entre as quais 

elencamos algumas, como por exemplo: poder contrair matrimônio, ter e criar filhos. 

 

Palavras-chaves: Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capacidade. Incapacidade. 

Pessoas com deficiência. Interdição. Curatela. 
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ABSTRACT 

 

The Statute of Persons with Disabilities (Law 13.146) with the intention of 

promoting greater social inclusion for the disabled brought significant legal changes to 

the legal system. By aiming for the disabled to be able to exercise their rights on an 

equal basis and to guarantee fundamental freedoms, he extinguished with the theory 

of the incapacities of civil law. As a result, there was a reflection on family law, 

especially in institutes such as marriage, interdiction, as well as the creation of a new 

institute called "decision-making supported". In this way, it resulted in innumerable 

inconsistencies, among which we list some, such as: being able to marry, have and 

raise children. 

 

Keywords: Statute of the Person with Disabilities. Capacity. Inability. Disabled people. 

Interdiction. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa tem como principal objetivo fazer a 

análise crítica da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionada no dia 6 de 

julho de 2015. Sendo considerado um marco na luta dos direitos em prol dos 

deficientes, sua principal função foi conferir autonomia e capacidade aos deficientes, 

a fim de que possam exercer atos da vida civil em condições de igualdade em relação 

as outras pessoas. 

Trata-se na verdade de um desdobramento que teve como origem o fato do 

Brasil ter ratificado a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que foi editada pela Organização das Nações Unidas, que teve como 

base os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, possuindo então 

status de Emenda Constitucional, por força do §3º do artigo 5º da Constituição Federal 

de 1988. 

A lei 13.146/2015 provocou então significativas mudanças no sistema de 

capacidades, uma vez que o principal ponto da lei é a descaracterização da 

incapacidade das pessoas deficientes, pois parte da ideia de que a deficiência não 

pode privar a plena capacidade civil da pessoa natural. 

O presente trabalho vislumbra elucidar como o tema era abordado pela 

legislação antiga, comparando-a com os novos artigos e demonstrando o reflexo 

imediato do rompimento da teoria das incapacidades, bem como apontar as 

mudanças no instituto protetivo da curatela, assim como analisar um novo instituto 

que foi introduzido: o da tomada de decisão apoiada. Foi realizado através de 

pesquisa bibliográfica, principalmente livros e artigos científicos, fazendo uso também 

de material documental. 
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Dessa forma, será feito no primeiro capítulo a abordagem de conceitos 

imprescindíveis para a compreensão do tema, como a visão doutrinária do início da 

pessoa natural e da capacidade por ela adquirida.  

No segundo capítulo será feita uma análise sobre a teoria das incapacidades, 

mostrando como ela era interpretada por alguns dos principais doutrinadores. E ainda, 

nesse capítulo, um comparativo dos dispositivos que foram revogados ou alterados 

com a legislação vigente. 

No terceiro capítulo irá ser abordado em específico o instituto da Curatela, que 

sofreu significativas mudanças com a nova lei, desde sua finalidade, até os 

procedimentos que deverão ser adotados para que se concretize. Além da análise das 

inovações dentro da Curatela, também será descrito o novo instituto que a lei trouxe: 

o da Tomada de Decisão Apoiada. 

Por fim, no quarto e último capítulo é demonstrado através de um caso 

concreto de um processo de curatela e com jurisprudências de casos semelhantes o 

quão controverso as mudanças podem ser devido a individualidade de cada caso. 

É importante enfatizar que o trabalho não esgota o tema, pelo contrário, faz 

apenas um recorte em um determinado desdobramento que a extinção da teoria das 

incapacidades provocou. A intenção da pesquisa é que com a plena compreensão 

doutrinária acerca de conceitos importantes como dos Direitos Humanos e da 

Capacidade, resulte na reflexão e no debate sobre a melhor maneira do Estado tratar 

os deficientes, sendo um assunto de extrema relevância jurídica. 
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CAPITULO 1 

DA PESSOA NATURAL E CAPACIDADE 

 

Entende-se por pessoa natural o ser humano elencado como um sujeito de 

direitos e deveres na ordem jurídica pátria.  

O início da personalidade civil é um assunto muito controverso, pois a 

legislação abre margem à diversas interpretações. Compreender os principais pontos 

que causam a divergência doutrinária é importante para uma boa análise de institutos 

que derivam da personalidade.  Sendo assim, consideremos em primeiro lugar o 

nosso Código de 2002 que dispõe em seu artigo 2º, Livro I, Parte Geral, o momento 

em que nasce a personalidade civil. 

 

Art. 1.º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil 

Art. 2.º 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 2º é extremamente importante pois define o início da personalidade 

jurídica da pessoa física. A segunda parte do dispositivo põe a salvo os direitos do 

nascituro e nesse ponto existe bastante discussão doutrinária, de forma que é 

importante conhecer tais teorias. 

A princípio, parece ser a vida resultando na personalidade jurídica. Significa, 

também, que até esta referida vida, o embrião é um nascituro, não sendo considerado 

uma pessoa. Portanto, à primeira vista, os direitos do nascituro nada mais são do que 

uma proteção dos potenciais direitos que o mesmo irá contrair posteriormente ao 

nascimento. É como se o nascituro fosse considerado uma pessoa condicional, ou 

seja, há uma dependência de uma condição para ser considerado uma pessoa. Ou 

como ensina Silvio Rodrigues: 

 

Nascituro é o ser já concebido, mas que ainda se encontra no ventre materno. 
A lei não lhe concede personalidade, a qual só lhe será conferida se nascer 
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com vida. Mas, como provavelmente nascerá com vida, o ordenamento 
jurídico desde logo preserva seus interesses futuros, tomando medidas para 
salvaguardar os direitos que, com muita probabilidade, em breve serão seus. 
A personalidade, que o indivíduo adquire ao nascer com vida, termina com a 
morte1 

 

Portanto, conforme o raciocínio de Silvo Rodrigues, embora a lei tutele direitos 

do nascituro desde a sua concepção, não lhe concede a personalidade, qualidade 

esta que só é contraída no momento do nascimento com vida. Frente uma análise 

separada do dispositivo, há teorias discutindo em qual momento dá-se o início da 

personalidade. 

A teoria natalista propõe a negação dos direitos do nascituro, haja vista que o 

sujeito só adquire a personalidade civil no nascimento com vida, cujo é representado 

pelo exato momento da separação do mesmo do ventre materno e a posterior 

demonstração de capacidade de sobreviver, no momento da primeira respiração2 

Considera-se que o nascituro não é uma pessoa, e, portando, não está passível de 

direitos, há uma mera expectativa de direitos. 

O nascituro nesse caso possui uma personalidade condicionada ao 

nascimento com vida, ou seja, toda a sua capacidade de contrair direitos estão sob 

uma condição suspensiva. 

A referida teoria é sustentada pela ideia de que o nascituro não pode ser 

considerado uma pessoa simplesmente pelo fato de estar inserido nas vísceras de 

sua genitora, que garante sua vida através do cordão umbilical e da placenta. Tal 

ligamento entre eles é crucial para a manutenção da vida, sendo o nascituro incapaz 

de mantê-la por si só. 

 

O nascituro não é ainda uma pessoa, não é um ser dotado de personalidade 
jurídica. Os direitos que se lhe reconhecem permanecem em estado 
potencial. Se nasce e adquire personalidade, integram-se na sua trilogia 
essencial, sujeito, objeto e relação jurídica; mas se se frustra, o direito não 

                                                           
1 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Parte Geral Volume 1. 33ª Edição. Editora Saraiva. p. 36. 
2 Docimasia hidrostática de Galeno: consiste em um exame médico legal, cuja finalidade é verificar se 

houve o nascimento com vida ou não, ou seja, se houve ou não a respiração. Ao respirar, o nascituro 
tem seus pulmões cheios de ar, que então é colocado em um recipiente com água, sendo assim, 
flutuam, portanto a criança nasceu com vida. Se afundarem, é porque não houve a respiração e a 
criança nasceu morta. 
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chega a constituir-se, e não há falar, portanto, em reconhecimento de 
personalidade jurídica ao nascituro, nem se admitir que antes do nascimento 
ele já é sujeito de direito3 

 

Segue a mesma linha de pensamento: 

 

No útero, a criança ainda não é pessoa, se não nasce viva, nunca adquiriu 
direitos, nunca foi sujeito de direitos, nunca foi pessoa. Todavia, entre a 
concepção e o nascimento, o ser vivo pode achar-se em situação tal que se 
tem de esperar o nascimento para saber se algum direito, pretensão, ação ou 
exceção lhe deveria ter ido. Quando o nascimento se consuma, a 
personalidade começa.4 

 

Importante salientar que basta nascer com vida, independentemente de 

quanto tempo ela dure. Sendo então reconhecida sua personalidade mesmo se 

ocorrer a morte instantes após o nascimento. 

É uma teoria que na prática já está superada, pois ela nega até direitos 

fundamentais ao nascituro, como integridade, honra, imagem etc. 

A teoria da personalidade condicional reconhece que há direitos desde o 

momento da concepção, porém os mesmos estão condicionados ao nascimento com 

vida. Sua essência coincide com a teoria anterior, visto a presença de uma condição 

suspensiva para obtenção dos direitos, isto é, sua eficácia relacionada a um evento 

futuro e incerto. Tornando o nascituro apenas o titular de um direito que é eventual, 

subordinando o resultado final a um evento futuro e incerto. Portanto, esta teoria em 

questão seria uma releitura da teoria natalista. 

Uma síntese da diferença entre a teoria natalista e a teoria da personalidade 

condicional está no início da personalidade civil. A primeira sugere que a 

personalidade civil do homem começa no nascimento com vida, enquanto a segunda 

corrente difere por embora também entender que a personalidade civil começa com o 

nascimento com vida, o nascituro já seria contemplado com direitos subordinados a 

tal condição suspensiva. 

                                                           
3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v.1 p. 144-14. 
4 PONTES DE MIRANDA. Tratato de direito privado. Parte Geral 2. Ed Rio de Janeiro. Borsoi. 1954. 
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O grande problema da corrente doutrinária é que ela é apegada a questões 
patrimoniais, não respondendo ao apelo de direitos pessoais ou da 
personalidade a favor do nascituro. Ressalte-se, por oportuno, que os 
direitos da personalidade não podem estar sujeitos a condição, termo ou 
encargo, como propugna a corrente. Além disso, essa linha de 
entendimento acaba reconhecendo que o nascituro não tem direitos 
efetivos, mas apenas direitos eventuais sob condição suspensiva, ou seja, 
também mera expectativa de direitos.5 

 

Por fim, a teoria concepcionista, que contempla o nascituro – mesmo sendo 

somente o ente que irá nascer e não uma pessoa ainda - com a proteção a 

determinados direitos. Ao reconhecer que o nascituro possui direitos a personalidade, 

decorre disto que ele próprio já possui a personalidade jurídica. 

 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), Pacto de San José de 
Costa Rica, adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada 
Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22 
de novembro de 1969 foi ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 
O Decreto 678/92 refere-se à promulgação da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). O tratado ratificado no 
Brasil, possui patamar de norma constitucional (EC-n° 45). O artigo 3º do 
Pacto de San José de Costa Rica trata do direito ao reconhecimento da 
personalidade jurídica ao afirmar que “toda pessoa tem direito ao 
reconhecimento de sua personalidade jurídica”. O artigo 4º faz menção ao 
direito à vida, dizendo que “Pacto de San José de Costa Rica. Artigo 4º - 
Direito à vida. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse 
direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.6 

 

Em outras palavras, ela se difere da teoria da personalidade condicional por 

não ser necessário o nascimento com vida. A personalidade civil do homem inicia-se 

em sua concepção. 

 

a distinção entre a teoria condicionalista e a teoria concepcionista é, tão 
somente, relativa à qualificação jurídica: para os concepcionistas, se o 
nascituro dispõe de direitos da personalidade, é porque já tem a própria 
personalidade jurídica, apesar de os direitos patrimoniais ficarem 
condicionados; de outra banda, os condicionalistas afirmam que, apesar de 

                                                           
5 TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. 4ª Edição. Editora Método 2014. p. 79. 
6 MELLO, Cleyson de Moraes.  Direito Civil Parte Geral. 3ª Edição. Editora Freitas Bastos. 2017. p. 86. 
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já titularizar os direitos da personalidade, se os direitos patrimoniais estão 
condicionados, a personalidade jurídica, como um todo, está condicionada.7 

 

A teoria concepcionista é a corrente que a jurisprudência do STJ tem adotado, 

de que o ser já concebido, mas ainda não nascido, é titular de direitos. Afasta a teoria 

natalista, que pressupõe o nascimento com vida. O nascituro é, portanto, sujeito de 

direitos, pois a personalidade se iniciaria da concepção. 

Essa teoria, apesar de ser aplicada pelo STJ, confronta com a redação artigo 

2º, afinal, este dispositivo é claro no sentido de exigir o nascimento com vida e, apenas 

em situações excepcionais, resguardar os direitos do nascituro, que embora não 

fossem dotados  de personalidade jurídica, poderiam ter alguns direitos resguardados. 

É notório também que traga como consequência dos direitos do nascituro a 

extensão de direitos da personalidade àqueles que nascerem mortos, os natimorto. 

Importante então que fique bem claro a diferença: enquanto nascituro é o feto 

enquanto estiver dentro de um ventre materno, o natimorto é considerado aquele feto 

cujo faleceu dentro do útero ou então no momento do parto. 

Essa mesma personalidade adquirida ao nascer com vida, cessa com a morte. 

Isso deixa claro então o conceito de personalidade, pois pode ser sintetizada como a 

essência da existência do homem perante o ordenamento, pois basta que exista para 

adquirir a personalidade, a partir do momento em que emana a personalidade, ela traz 

consigo as suas consequências, seus direitos. Diante disso, considera-se a 

capacidade jurídica adquirida como uma forma de garantir a dignidade da pessoa 

humana, pois sem a mesma seria impossível a efetiva concretização dos potenciais 

direitos que o ordenamento fornece a pessoa. 

Antes de discorrer sobre a personalidade, é essencial entender que para a 

personalidade civil ser reconhecida no momento do nascimento com vida, é 

necessário atentar a resolução do Conselho Nacional de saúde, que diz “expulsão ou 

extração completa do produto da concepção quando, após a separação, respire e 

tenha batimentos cardíacos, tendo sido ou não cortado o cordão, esteja ou não 

                                                           
7 FARIA, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil 1. 13ª Edição. Editora Atlas. 
p. 263. 
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desprendida a placenta”. Reconhecendo-se então o nascimento com vida, dar-se-á o 

direito a personalidade ao recém-nascido, mesmo que venha a óbito instantes depois. 

Como ensina Carlos Roberto Gonçalves, o conceito de personalidade  

 

está umbilicalmente ligado ao de pessoa. Todo aquele que nasce com vida 
torna-se uma pessoa, ou seja, adquire personalidade. Esta é, portanto, 
qualidade ou atributo ser humano. Pode ser definida como aptidão genética 
para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. É 
pressuposto para a inserção a atuação da pessoa na ordem jurídica.8 

 

A importância do conceito constata-se na prática. Sua principal característica 

é de preservar à dignidade da pessoa humana. O Código Civil menciona três 

características: intransmissibilidade, irrenunciabilidade, indisponibilidade. A primeira 

delas significa que ele não será transmissível, ou seja, não é possível realizar uma 

transferência de direitos entre pessoas. Irrenunciabilidade traduz um caráter absoluto 

do direito, na medida em que não há a possibilidade da pessoa querer renunciá-lo ou 

então de não querer fazer mais uso de direitos decorrentes da personalidade. Por fim, 

indisponibilidade é para que ninguém possa abrir não dele, pois sempre será um 

direito tutelado pelo Estado. 

Embora seja algo simples, é de enorme importância, pois é na capacidade 

jurídica que encontraremos o alicerce para que todos os outros direitos também 

possam existir. Em suma, capacidade jurídica nada mais é do que a aptidão do ser 

humano em contrair direitos e responsabilizar-se por deveres. 

Capacidade é a aptidão para que a pessoa natural seja titular de direitos e 

obrigações na ordem jurídica. Dito de outro modo, é o poder de adquirir direitos e 

exercer por si, ou por outrem, os atos da vida civil. Essa capacidade, conforme 

mencionado no artigo 2º, se inicia com o nascimento com vida. A doutrina afirma que 

a capacidade é a medida da personalidade jurídica, a forma de exercitar a 

personalidade, de exercer seus atributos.   

                                                           
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro Volume 1, 9ª Edição, Editora Saraiva, 2011. p. 
94. 
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O conceito de capacidade está entrelaçado com o de personalidade, pois são 

complementares. O código civil consagra que todos serão capazes de direitos e 

deveres na ordem civil. Entretanto, a característica da titularidade de direitos é 

diferente da capacidade de exercê-los em sua plenitude. Isto significa dizer que a 

personalidade adquirida ao nascer com vida traz com ela a capacidade de direito ou 

gozo e não a capacidade de exercício ou de fato. Pois embora não se admita a 

negativa da capacidade, há uma limitação da mesma pelo próprio ordenamento 

jurídico.  Há então uma diferença entre o ser dotado de capacidade ser possuidor de 

direitos e o de além disto, praticá-los. 

 

distingue-se a capacidade de gozo, que todo ser humano possui, da 
capacidade de exercício ou capacidade de fato, que é a aptidão de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, a qual pode sofrer restrições, por várias 
razões. Destarte, as incapacidades reguladas no ordenamento são apenas 
as de exercício ou de fato, pois a capacidade de gozo é atribuída a todo ser 
humano.9 

 

Assim, a personalidade é vinculada a capacidade de gozo, pois basta ter a 

primeira para ser agraciado com a segunda. Já a capacidade de fato não é garantida 

a todos que possuem a personalidade. 

 

A lei, tendo em vista a idade, a saúde ou o desenvolvimento intelectual de 
determinadas pessoas, e com o intuito de protegê-las, não lhes permite o 
exercício pessoal de direitos. Assim, embora lhes conferindo a prerrogativa 
de serem titulares de direitos, nega-lhes a possibilidade de pessoalmente os 
exercerem. Classifica tais pessoas como incapazes.10 

 

Isso ocorre porque nem todos tornam-se ou até mesmo nascem capazes de 

exercer de forma plena seus direitos e deveres, então a legislação tenta de antemão 

prever casos em que seja necessário a limitação da capacidade de fato com a 

finalidade de proteção da personalidade. Isto é dizer que o legislador entendeu que 

                                                           

9 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro Teoria Geral do Direito Civil. 24ª Edição. Editora 

Saraiva. 2007. 

10 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Parte Geral Volume 1. 33ª Edição. Editora Saraiva. p. 39. 
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que há requisitos indispensáveis para a efetiva e plena prática dos direitos, haja vista 

que a falta destes referidos requisitos acarretam na ausência de capacidade. 

Quando a pessoa une as duas capacidades, ou seja, a capacidade de direito 

e também a de fato, diz-se que ela possui capacidade plena.  

Importante compreender então a diferença entre a capacidade e a 

legitimidade. Isto demonstra a maneira em que nem toda pessoa dotada de 

capacidade possui também a legitimidade para praticar um ato jurídico específico. A 

falta desta legitimação que é compreendida pela doutrina como a incapacidade. 

Cleyson de Moraes ensina uma breve distinção: 

 

A capacidade não se confunde com a legitimidade. A capacidade é a aptidão 
para ser titular de direitos e deveres no mundo jurídico e a legitimidade é a 
posição em que a pessoa se encontra em relação a um interesse, bens ou 
situação jurídica, sobre os quais possa agir. Melhor dizendo, a legitimidade é 
a possibilidade que a pessoa tem de agir, de manifestar sua vontade, 
autorizada pela lei, sobre um interesse, bens ou situação jurídica11 

 

Acerca da capacidade, Fávio Ulhoa disserta: 

 

A ponderação das deficiências que justificam a limitação ou supressão da 
capacidade jurídica varia com a evolução dos valores sociais e, muitas vezes, 
reflete preconceitos que corroem a natureza protetiva da regra da 
incapacidade. A mulher casada, por exemplo, era considerada incapaz pelo 
direito (no Brasil, até 1962)12 

 

Nesse contexto, é necessário falar mais sobre as incapacidades, previstas no 

artigo 3º (incapacidade absoluta) e no art. 4º (incapacidade relativa), ambos do Código 

Civil. As incapacidades se tratam de restrições legais à prática dos atos da vida civil 

(restrições legais à capacidade). Isso significa que a pessoa possui capacidade de 

direito, mas não de fato. 

                                                           
11 MELLO, Cleyson de Moraes. Direito Civil Parte Geral. 3ª Edição. p. 95. 
12 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil Parte Geral. 6ª Edição. Editora Saraiva. p. 179. 
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Nas hipóteses do artigo 3º, que trata dos absolutamente incapazes, a pessoa 

deve ser representada para os atos da vida civil. Caso não for representada o ato será 

nulo. 

Já nas hipóteses do art. 4º, que trata dos relativamente incapazes, a pessoa 

deve ser assistida para os atos da vida civil. Caso não for assistido o ato será anulável. 

Têm-se então a seguinte divisão: plenamente capazes, relativamente 

incapazes e totalmente incapazes. Como o título sugere, é uma gradação da 

capacidade individual de cada ente conseguir exercer plenamente seus direitos. 
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CAPÍTULO 2 

DA INCAPACIDADE 

 

Entende-se por incapacidade a restrição legal aos exercícios dos atos da vida 

civil. Dessa forma, a pessoa porta só a capacidade de gozo e não a de exercício. 

 

Portanto, a incapacidade é o reconhecimento da inexistência, numa pessoa, 
daqueles requisitos que a lei acha indispensáveis para que ela exerça os seus 
direitos. 

O legislador, ao arrolar entre os incapazes referidas pessoas, procura 
protegê-las.13 

 

2.1 Incapacidade absoluta 

Caracteriza-se como incapacidade absoluta quando não é permitido o 

exercício pleno dos direitos da pessoa, isto é, reconhecendo a incapacidade absoluta 

de uma pessoa, o exercício do seu direito é privado e como consequência, culminará 

na nulidade do ato praticado. Importante salientar que apenas o exercício é castrado, 

pois o direito jamais. Então apenas será necessário algum tipo de representação. 

Segue a redação antiga do Código Civil de 2002: 

 

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

I - Os menores de dezesseis anos; 

II - Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos; 

III - Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 

 

                                                           
13 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Parte Geral Volume 1. 33ª Edição. Editora Saraiva. p. 39. 
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Entende a lei que com menos de 16 anos o ser humano ainda não conquistou 

a sua capacidade de discernimento para distinguir o bom do ruim em todos os 

aspectos da vida. Isso então os impede de contrair a vida jurídica. 

 

A fixação de 16 anos, da idade em que finda a incapacidade absoluta, 
representava uma inovação do Código Civil de 1916. Diferente era o direito 
anterior. As Ordenações, em mais de um passo, referindo-se à proteção 
devida aos menores, mencionam o varão de 14 anos e a menor a de menos 

de 12.14 

 

Em relação ao inciso II, é importante observar que na verdade estas referidas 

pessoas que possuem enfermidade ou deficiência mental só seriam incluídas de fato 

no rol dos absolutamente incapazes com a condicional de um processo de interdição. 

Cria-se então um possível problema: a validade dos atos praticados pelo indivíduo 

antes da interdição que o declarou absolutamente incapaz. Quanto a isso, Silvio 

Rodrigues ensina: 

 

O interesse geral, representado pelo anseio de infundir segurança aos 
negócios jurídicos, impõe que se prestigie a boa-fé. Dessa maneira, devem 
prevalecer os negócios praticados pelo amental não interditado quando a 
pessoa que com ele contratou ignorava e carecia de elementos para verificar 
que se tratava de um alienado. Entretanto, se a alienação era notória, se o 
outro contratante dela tinha conhecimento, se podia, com alguma diligência, 
apurar a condição de incapaz, ou, ainda, se da própria estrutura do negócio 
ressaltava que seu proponente não estava em seu juízo perfeito, então o 
negócio pode não ter validade15 

 

Já quanto ao inciso III é bastante literal, pois é intuitivo que a manifestação de 

vontade do indivíduo é o ponto principal, a essência de qualquer negócio jurídico. Sua 

ausência torna qualquer negócio inconcebível. 

Entretanto, atualmente apenas os menores de 16 anos recebem o título de 

absolutamente incapazes, haja vista que a pouca experiência de vida prejudique o 

correto discernimento para escolhas, podendo, então, serem alvos fáceis de 

influências externas. São os menores impúberes. Segue a nova redação: “São 

                                                           
14 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Parte Geral Volume 1. 33ª Edição. Editora Saraiva. p. 43. 
15 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil Parte Geral Volume 1. 33ª Edição. Editora Saraiva. p. 47. 
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absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores 

de 16 anos”. 

 

2.2 Da incapacidade relativa 

A incapacidade relativa é o meio termo entre a incapacidade absoluta e a 

capacidade, pois abrange os aspectos dos dois extremos, de acordo com o objeto em 

questão. No que se refere a certos atos da vida civil, serão aptos a praticá-los como 

autonomia, porém, para outros, será necessário que sejam assistidos por algum 

representante que a lei autoriza. 

O rol dos relativamente incapazes é amplo, conforme o artigo 4º enumera. 

 

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou a 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 discernimento reduzido; 

III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

IV - os pródigos; 

Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação 
especial 

 

Maiores de 16 e maiores de 18 são os incapazes em razão da idade, mas, 

que ao contrário dos menores de 16 anos, que são absolutamente incapazes (os 

menores impúberes), esses são parcialmente e possuem uma particularidade, que é 

a possibilidade da emancipação. Isto é, o ordenamento dispondo de alternativas para 

o então maior de 16 e menor de 18 tornar-se plenamente capaz. A emancipação pode 

ser adquirida de diversas formas, em conformidade com o previsto no art 5º. 
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A maioridade do menor ocorrerá quando este completar 18 anos. Antes da 
idade legal o agente poderá adquirir plena capacidade pela emancipação. A 
principal modalidade de emancipação é aquela concedida pelos pais.16 

 

Concessão dos pais consiste na simples outorga dos pais do menor, 

reconhecendo que seu filho, apesar da idade, possui maturidade suficiente para 

discernir os possíveis rumos de seus bens e interesses. Dentre as características do 

instituto está a necessária autorização do pai e da mãe, invalidando a decisão singular 

e a forma pública do instrumento, que deverá ser realizado em um cartório de notas. 

Mas há de se enumerar as outras diversas maneiras de se obter a 

emancipação:  

 

I - pelo casamento; 

II - pelo exercício de emprego público efetivo; 

III - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

IV - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de 
emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos 
tenha economia própria 

 

A respeito do casamento, sendo uma hipótese em que a pessoa tornar-se-á 

plenamente capaz, Venosa nos ensina: 

 

A lei entende que quem constitui família, com a devida autorização dos pais 
ou responsáveis ou por autorização judicial, deve ter maturidade suficiente 
para reger os atos da vida civil. Se assim não fosse, criar-se-ia uma situação 
vexatória para o indivíduo casado que, a todo momento que necessitasse 
praticar um ato, precisaria da autorização do pai ou responsável. Essa 
dependência seria inconveniente para quem assume um lar.17 

 

Há divergência na doutrina e na jurisprudência sobre a possibilidade de a 

união estável emancipar a pessoa. Quem defende essa tese afirma que, pelo princípio 

da isonomia, não há porque o casamento emancipar e a união estável não. 

                                                           
16 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil Parte Geral. 13ª Edição. Editora Atlas. 2013. p. 156. 
17 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil Parte Geral. 13ª Edição. Editora Atlas. 2013. p. 159. 
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As outras hipóteses que estão previstas estão em desuso, visto que a 

realidade social mudou com o decorrer dos anos. Como por exemplo no caso de 

aprovação emprego público. Isto porquê é de praxe que seja exigida a capacidade 

civil do aprovado no momento da posse. Outro caso é o da colação de grau em curso 

superior, justamente porque é difícil imaginar que tão logo termine o ensino médio, o 

menor conclua o ensino superior com menos de 18 anos. Também há de se mencionar 

a emancipação por estabelecimento civil ou comercial e por emprego. A primeira dá-

se tendo o pressuposto de que ao explorar uma atividade econômica que o estabeleça 

comercialmente, gerando uma independência econômica, o fato por si só demonstra 

que está apto a ter capacidade plena. O emprego baseia-se na mesma ideia da 

economia própria anterior. 

Voltemos ao rol dos parcialmente incapazes, inciso IV, que versa sobre os 

pródigos. À grosso modo, os pródigos são aqueles que dissipam seus bens. Não há 

uma definição exata no ordenamento jurídico para o caracterizar. Ao analisar um caso 

concreto, pode-se entender que um pródigo possui um determinado transtorno mental. 

Seria por exemplo uma situação em que uma pessoa tenha dilapidado seu patrimônio 

por um vício em jogos de azar. Um aspecto questionável, é de que a incapacidade 

parcial aos pródigos na verdade não está defendendo seus interesses à priori, mas 

sim de seus familiares. 

Ébrios, toxicômanos, deficientes mentais, excepcionais sem desenvolvimento 

mental completo são uma das novidades terminológicas adotadas pela redação de 

2002, pois até então eram tratados como loucos de todos os gêneros. Os dois 

primeiros se equiparam aos últimos, visto que é notório que a dependência de álcool 

ou toxicomania é capaz de minar ou até mesmo desprover do dependente a sua 

condição de análise da vida que o cerca, o alienando e restringindo sua capacidade 

mental. 

Nova redação: 

 

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

I-Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
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II- Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 

III- Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 
sua vontade; 

IV- Os pródigos; 

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação 
especial 

 

Nota-se que o primeiro inciso não sofreu alteração alguma, mantendo os 

menores púberes como relativamente incapazes devido a idade. Do mesmo modo, o 

inciso IV também manteve-se inalterado, concebendo a incapacidade aos pródigos. 

A mudança então está no inciso II e III, com a alteração dos termos utilizados.  

Interessante fazer uma análise desses dispositivos, pois receberam 

significativa alteração ao longo dos anos, sendo essa última alteração recente, pois 

foi determinada pela Lei n. 13.146, de 6-7-2015. 

Estatuto da pessoa com deficiência (Lei 13.146/15) outorga direitos às 

pessoas com deficiência e delimita, especificamente, quais são as pessoas com 

deficiência, veja-se: 

 
 
Art. 2   Considera-se pessoa com deficiência 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. 
 
 

 

O Estatuto vem afirmar que ser deficiente não significa ser automaticamente 

incapaz. Por conta disso, fizeram-se necessárias alterações nos artigos 3º e 4º do 

Código Civil. Ele revogou os incisos II e III, que incluíam como absolutamente 

incapazes os deficientes sem discernimento e os que não podiam exprimir vontade. 

Assim sendo, atente-se para o fato de que a única possibilidade de incapacidade 

absoluta que subsiste no ordenamento jurídico é a dos menores de 16 anos. 

 

No Código Civil de 1916 tratava como absolutamente incapaz o considerado 

“louco de todos os gêneros”, enquanto no Código Civil de 2002 considerava 
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absolutamente incapaz o deficiente mental, porém já com a nova redação literal de 

“deficiente mental”. Já a última, atualizada, fala apenas em “causa transitória ou 

permanente que não puderem exprimir a sua vontade”. Nota-se portanto, além da 

preocupação em alterá-los na gradação passando de absolutamente incapazes para 

relativamente incapazes, o caráter de cuidado, a fim de evitar estigmatizações que 

puderam ser criadas pela nomenclatura, haja vista o caráter pejorativo da palavra 

“louco”. 

 

a compreensão da alienação mental é sumamente complexa para a medicina 
e para o direito, pois varia de pequenos distúrbios, cujo enquadramento na 
dicção necessário discernimento pode não ser conclusivo, até a completa 
alienação, facilmente perceptível mesmo para os olhos dos leigos. Essa 
situação dificulta até mesmo o enquadramento vocabular dessa situação 
mental.18 

 

Na mesma linha de pensamento 

 

as enfermidades psíquicas, a debilidade mental e defeitos psíquicos atingem 
o conhecimento, o sentimento e a vontade, de modo que o direito teve de 
atender a que o homem, pessoa física, nem sempre pode – como seria de 
esperar-se, se tal quid não existisse – manifestar conhecimento, sentimento 
e vontade.19  

 

Mas além desse mencionado caráter social, o mais importante é considerar o 

aspecto técnico legal da mudança. Ora, antes a consequência de uma deficiência 

mental era a incapacidade civil. Hoje, esse rótulo não existe mais, embora seja notório 

que sua capacidade civil deva ser limitada. Para esses casos, então, os remédios 

jurídicos denominam-se curatela e tomada de decisão apoiada (novamente, aqui há 

uma nova preocupação com nomes técnicos, pois o termo “interdição” também está 

em desuso). 

A incapacidade que provém de deficiência mental necessita do 

reconhecimento judicial, pois a regra é a capacidade plena, a exceção que é a 

incapacidade. Então enquanto a justiça não reconhecer o deficiente como incapaz, 

                                                           
18 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil Parte Geral. 10ª Edição. Editora Atlas. 2010 
19 MIRANDA, Pontes de. Tradado de Direito Privado Parte Geral Tomo 1. Editor Borsoi. 1954. p. 208. 
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ele será considerado capaz pela lei. Desse modo, faz-se necessário um processo de 

curatela. 
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CAPÍTULO 3 

DOS INSTITUTOS DA CURATELA E TOMADA DE DECISÃO APOIADA 

COM A LEI A LEI 13.416 E O NOVO CPC 

 

 

A Lei nº 13 416 de 2015 proporcionou inúmeras mudanças na legislação. 

Primeiramente, com a já mencionada modificação do art 3º e 4º do Código Civil. De 

imediato, já é possível analisar que isso acarretou em uma modificação na teoria da 

incapacidade, causando como consequência a modificação também na interdição. 

Antes de mais nada, vale mencionar como a lei caracteriza deficiência. 

 

considera-se pessoa com deficiência 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 pessoas20 

 

Quanto ao art 3º, foram revogados todos os seus incisos, com a nova redação 

admitindo apenas uma hipótese única para a incapacidade absoluta, o caso do menor 

de 16 anos.  Consequentemente, maiores de idades não serão mais considerados 

incapazes em hipótese alguma e dessa forma, a interdição absoluta passa a ser uma 

prática em desuso. 

A nova redação do art 4º dispõe a referência à pessoas que “por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade” tradados como 

relativamente incapazes. 

Seu art 8º que abre a possibilidade para a interdição na forma da curatela 

quando necessária, porém, a lei ressalva que “a curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado”. 

                                                           
20 art. 2º da Lei nº 13.146/2015 
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A curatela é uma medida extraordinária, pois a lei trouxe ao ordenamento um 

novo instituto, chamado tomara de decisão apoiada. 

 

3.1 Da interdição 

Em consequência da lei do estatuto da pessoa com deficiência, lei 13 146 de 

2015, não é apropriado mais a ideia de interdição aos deficientes, visto que este 

instituto sempre foi usado para vedar o exercício pleno de todos os possíveis atos da 

vida civil. Ora, o estatuto ao trazer significantes mudanças como a capacidade plena 

para contrair matrimônio, reconhece uma capacidade tão grande antes negada, que 

torna-se necessária a revisão dos processos de interdição. Agora, a curatela dar-se-

á apenas de forma bem específica, somente para determinados atos que deverão ser 

expressos na decisão.  

 

3.2 Da tomara de decisão apoiada 

Uma grande inovação que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe foi o 

instituto da tomada de decisão apoiada.  

 

Art. 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa 
com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais 
mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na 
tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa exercer sua capacidade. 

 

A iniciativa para a decisão apoiada deve partir da pessoa com deficiência, 

escolhendo no mínimo duas pessoas idôneas em que confia para prestar auxílio em 

suas decisões frente aos atos da vida civil. O instituto, então, proporciona uma 

autonomia ao deficiente, visto vai na contramão da antiga interdição, cujo ocorreria 

inclusive contra a vontade do mesmo, não tendo como principal objetivo a realização 

de seus interesses particulares. Ou seja, ela parte da nova ideia de capacidade da 

pessoa com deficiência, assegurando-lhe o direito ao exercício de sua capacidade 

civil. 
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Do mesmo modo que na curatela, é adquirida por via judicial. 

 
O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser 
apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio 
previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)  
§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o 
juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, 
ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. 
(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)  
§ 4º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre 
terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio 
acordado. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 
 
 

Decorre do procedimento que a legitimidade ativa é exclusiva do deficiente, 

partindo dele a iniciativa que querer ter perto de si um círculo de pessoas de sua 

confiança para apoiá-lo. Assim sendo, um processo autônomo, em que o juiz ouvirá o 

deficiente, bem como os apoiadores, o Ministério Público e a Equipe Multidisciplinar. 

A função dos apoiadores é de prestar apoio àquelas decisões tomadas pela 

pessoa com deficiência, portanto, a tomada de decisão apoiada será diferente para 

cada sujeito, pois para cada caso, é elaborado um termo em particular que versa sobre 

os limites que o apoio pode alcançar. Quando por ventura a opinião de um apoiador 

for contrária àquela do apoiado, há de ser cumprida a previsão legal em casos de 

negócio jurídico. 

 

§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, 
havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos 
apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão  

 

Isto significa que em possível divergência, se tratando de negócio jurídico que 

possa vir a trazer risco ou prejuízo relevante, a decisão ficará a critério do juiz. 

Depreende-se deste dispositivo, então, que nos demais casos, os de pouca 

relevância, simplesmente a vontade do apoiado prevalecerá sobre a do apoiador. 

Em caso de negligência por parte do apoiador, pode ser feita uma denúncia 

ao Ministério Público ou ao juiz. Consequentemente, comprovando-se a veracidade 

da denúncia, o juiz destituirá o atual apoiador e nomeará um novo, sempre de acordo 

com a pessoa com deficiência. 
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O referido dispositivo aplica-se aos casos de pessoas que possuem algum 
tipo de deficiência mas podem, todavia, exprimir a sua vontade. O caso típico 
é o do portador de Síndrome de Down, que o torna uma pessoa deficiente 
mas não acarreta, necessariamente, impedimento para a manifestação da 
vontade. Neste caso, não se justifica a classificação dessa pessoa como 
relativamente incapaz, sujeita a curetela.21 

 

A tomada de decisão apoiada pode cessar tanto por manifestação de vontade 

do apoiado, como também pela vontade do apoiador. Basta que qualquer uma das 

partes peça o fim do acordo. 

 

3.3 Curatela e consequências das alterações 

Como já mencionado anteriormente, a curatela consiste no processo judicial 

no qual o juiz nomeará um curador à pessoa com deficiência, que assim assumirá o 

papel de curatelada. Será uma decisão com auxílio de outros profissionais, como 

perito médico, assistente social, para ver a real necessidade do deficiente para 

exercer sua capacidade civil. Assim o juiz decidirá se o indivíduo poderá ou não 

praticar atos relacionados ao seu patrimônio e negócios, ou se precisará de apoio para 

isso. 

Além dos deficientes mentais, também estarão sujeitos a curatela os ébrios 

habituais e os viciados em tóxicos. Em decorrência da alteração do código, um novo 

inciso dispõe que assim como na tomada de decisão apoiada, o próprio potencial 

curatelado pode promover o pedido de curatela. Nesta hipótese, será feita então pelo 

advogado ou defensor público a pedido da pessoa com deficiência. 

Também são legitimados para pleitear a curatela o cônjuge, os pais ou outros 

parentes próximos, além do próprio Ministério Público, em casos específicos, que são 

o de ausência de cônjuge e de parentes próximos, ou, ainda que existam, não seja do 

interesse deles o pedido de curatela ou então forem menores incapazes. 

 
Art. 747. A interdição pode ser promovida: 

                                                           
21 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. Editora Saraiva. p. 128 
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I - pelo cônjuge ou companheiro;  
II - pelos parentes ou tutores;  
III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o 
interditando;  
IV - pelo Ministério Público 
 
 

Peticionado então a curatela, o juiz analisará o caso em quentão para 

convencer-se da necessidade da mesma, bem como poder estabelecer seus limites. 

Haverá então uma audiência para a oitiva do potencial curatelado para que converse 

com o juiz a respeito de sua vida, em todos os aspectos. A impressão inicial se 

completará com o auxílio de avaliações futuras de outros profissionais de outras 

áreas, como por exemplo a necessária avaliação de um perito médico especialista em 

doenças mentais, para que ajude na qualificação do grau da doença. 

Para a escolha do curador, há de se levar em consideração a vontade do 

curatelado. Uma observação pertinente é em relação aos potenciais curadores, cuja 

lista não importa uma ordem preferencial a ser obedecida, mas sim apenas o rol de 

legitimados. 

 

Art. 1772 O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os 
limites da curatela, circunscritos às restrições constantes do art. 1782, e 
indicará curador. 

Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levara em conta à vontade 
e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesses e de 
influência indevida, a proporcionalidade e a adequação as circunstancias da 
pessoa.   

 

Constituído então o curador, sua função também será essencialmente a de 

prestar apoio do curatelado, sempre esclarecendo e respeitando seus direitos. A nova 

versão da curatela é restrita para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, 

sendo assim limitada pelo juiz na decisão final. 

Provada a necessidade da curatela, a pessoa com deficiência será então 

considerada relativamente capaz para realizar estes referidos atos de natureza 

negocial e patrimonial, assim cabendo ao curador prestar a necessária assistência. 

Isso é o que ocorre em regra, porém, em casos cuja deficiência mental implique na 

total falta de expressão de vontade do curatelado, com o respaldo da equipe 
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multiprofissional, o juiz poderá conceder uma curatela que contemple também os 

direitos extrapatrimoniais. Nota-se a grande importância de profissionais da saúde no 

instituto da curatela. 

Caso ocorra divergências de interesses entre o curatelado e o curador, por 

iniciativa própria ou de um terceiro de sua confiança, a curatela deverá ser revista. E, 

ainda que não haja conflitos de interesses, a curatela será revista periodicamente para 

que seja verificado se persiste a sua necessidade ou se a causa que a motivou já 

cessou. Isso deve-se ao fato de que a curatela deve ser um instituto utilizado em 

caráter excepcional e no menor intervalo de tempo possível. 

Hoje em dia é comum a prática de empresas contratarem funcionários 

deficientes e a curatela não prejudicará em nada a situação da carteira de trabalho do 

mesmo.  Dentre as mudanças que Lei n° 13 183/2015 trouxe, uma versa sobre esta 

hipótese, pois antigamente, o curatelado que fora inscrito como dependente na 

previdência social, teria o direito a receber apenas 70% de uma pensão por morte. 

Com a nova redação, mesmo o deficiente possuindo um emprego, terá o direito a 

100% do valor. Esta medida visa conceder o benefício em sua totalidade, pois 

reconhece que embora exista um mercado de trabalho para os deficientes, é mais 

difícil para eles se manterem empregados, bem como seus gastos costumam ser 

maiores devido a deficiência. 

Já em relação ao benefício da prestação continuada, será acumulada a 

remuneração apenas se o deficiente for um aprendiz e no prazo máximo de 2 anos. 

Ao assinar um contrato de trabalho, o benefício será rompido, entretanto, caso o 

deficiente venha a perder o emprego, poderá vir a recebe-lo novamente. 

Devido às alterações, agora não há de se falar mais em absolutamente 

incapaz maior de idade, nem na consequente interdição absoluta. Os antigos 

dispositivos que foram revogados deixavam claro que seria nulo o casamento de 

deficientes mentais pelo simples fato de que não possuíam o discernimento 

necessário para prático de tal ato (art 3, inciso II). Consequentemente, agora o 

casamento é válido. 
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A finalidade da interdição, logo da curatela nos negócios jurídicos em geral, 

sempre foi a de proteger e preservar o patrimônio das pessoas antes tida como 

incapazes, resguardando-as de terceiros de má-fé, que com elas possam estabelecer 

um negócio jurídico vantajoso, bem como para assegurar os negócios jurídicos em 

que essas façam parte, ficando assim, livre de eventuais contestações de validade, 

dando uma maior estabilidade nas relações jurídicas obrigacionais. 

Fica garantido aos portadores de deficiência, o direito ao exercício de sua 

capacidade legal, conforme a nova Lei. Esta, que contempla o a pessoa com 

deficiência, a optar por ter ou não uma pessoa para apoiar suas decisões conforme 

sua vontade, e já que a curatela passa a ser medida extraordinária, toda pessoa que 

não se enquadrar em casos extraordinários, poderá em regra, exercer sua capacidade 

legal, ou seja, praticar qualquer negócio jurídico. 

Com a intenção de conceder maiores garantias aos deficientes, o legislador 

acabou consolidando um novo tipo de problema de ordem prática, que refletirá na 

validade dos atos jurídicos praticados por estas pessoas. E não somente esse, mas  

também a capacidade de testar adquirida por força da Lei de Inclusão. A capacidade 

testamentária ativa é regulada pelo art. 1.860 do Código Civil com a seguinte redação: 

“Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 

discernimento”.  Bem como a capacidade testemunhal, cujo passou a ser possível o 

testemunho de pessoas com deficiência mental. 
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CAPÍTULO 4 

RELATO DE UM PROCESSO DE CURATELA NOS MOLDES ATUAIS 

 

Na data de 28 de setembro de 2017 foi ajuizada uma ação de interdição com 

pedido de tutela provisória de urgência. Meu tio é portador de transtorno mental, sendo 

que ficou em total desamparo após a morte de seus pais, já que sempre dependeu 

financeiramente e civilmente deles. 

Com a narração dos fatos na inicial e os devidos pedidos feitos, têm-se a 

primeira decisão, cujo nomeia o curador provisoriamente (com o devido termo de 

compromisso), o agendamento de uma audiência para entrevista e realização de um 

exame médico por um perito designado do Juízo. 

A função da audiência é basicamente para que o juiz tenha uma noção real, 

uma primeira impressão do que está descrito na inicial fazendo uma breve entrevista, 

que será transcrita em parte a seguir: 

 

J.: O senhor trabalha? 

D.: Não. 

J.: É aposentado? 

D.: Não. 

J.: O senhor sabe onde estamos? 

D.: Sei, no fórum. 

J.: O senhor sabe quem eu sou? 

D.: A juíza. 

J.: O senhor consegue ver horas? (16:55) 

D.: 5 para às 5. 

J.: O senhor sabe o que é isso? (mostra nota de R$ 20,00) 

D.: Dinheiro. 

J.: Para que serve? 

D.: Para gastar. 
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Ao analisarmos a entrevista, fica claro que trata-se de uma primeira avalição 

extremamente superficial. Haja vista que “saber” o que é uma nota é meramente 

nomear um objeto e conhecer sua finalidade de modo grosseiro. No caso em questão, 

o interditado, embora reconheça o que é dinheiro e a numeração escrita, na prática 

não tem noção nenhuma do real valor atrelado à nota. Tal qual uma criança consegue 

pegar uma nota de 20 reais e ir até o mercado comprar um produto, entender que a 

nota de 20 pode ser trocada por outro bem é muito diferente da compreensão que não 

é possível ter notas ilimitadas e nem de conceitos de caro e barato. Uma criança sabe 

o que é uma nota, mas seria capaz até de cortá-la com uma tesoura. O “saber” o que 

é determinada coisa não significa nada além de uma capacidade de nomeação. 

Isso fica claro quando foi feito por um psiquiatra o questionamento sobre 

“saber” o que são ditados populares. Com a resposta afirmativa, então o profissional 

perguntou se já havia escutado ditados famosos como “de grão em grão a galinha 

enche o papo” e “quem não tem cão, caça com gato”. Ao responder novamente de 

forma positiva, a seguinte pergunta foi o pedido de uma explicação sobre o significado 

de cada ditado. Dessa forma, ficou explícita a capacidade mental reduzida. 

O segundo passo do processo consiste na perícia médica, a qual é transcrita 

em parte a seguir: 

 

EXAME FÍSICO 

Bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, eupneico, marcha sem 
alterações. Sem outros sinais de importância Médico-Legal. 

EXAME DO ESTADO MENTAL 

Estabelece bom contato com o examinador e mantém comportamento 
indiferente para a ocasião: 

Apresentação geral: Fácies atípica, asseada, vestes limpas e adequadas. 

Afeto: calmo, hipo-modulando. 

Pensamento: lógica deficitária, coerente, conteúdo um pouco empobrecido e 
compatível com idade mental rebaixada. 

Senso-percepção: sem sinais sugestivos. 

Capacidade Intelectual: limítrofe. 
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Capacidade de abstração: comprometida. 

Atenção: hipotenaz 

Funções cognitivas (orientação, memória): desorientado parcialmente, 
memórias não avaliadas. 

Juízo crítico da realidade: deficitário. 

DISCUSSÃO 

O Retardo Mental (deficiência mental nos termos da Lei nº 10.406 de 
10/01/2002 – Código Civil) é uma condição de desenvolvimento interrompido 
ou incompleto da mente, a qual é especialmente caracterizada por 
comprometimento de habilidades manifestadas durante o período de 
desenvolvimento, que contribuem para o nível global de inteligência, isto é, 
aptidões cognitivas, de linguagem, motora e social. (OMS, CID 10, 1993). 

Esta categoria compreende diversos níveis de gravidade: 

- Leve, F 70, correspondente à idade mental de 9 a 12 anos; 

- Moderado, F 71, correspondente à idade mental de 6 a 9 anos; 

- Grave, F 72, correspondente à idade mental de 3 a 6 anos; 

- Profundo, F 73, correspondente à idade mental abaixo de três anos. 

Essa classificação pode sofrer variações em face do aculturamento do 
examinado, onde fatores variados como: instrução dos pais, poder 
econômico, acompanhamento psicológico e pedagógico, influenciam sobre 
maneira do quadro clínico. 

Considerando os dados da história pregressa do paciente e os achados do 
exame clínico, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças, 10ª 
edição (CID 10), trata-se de quadro compatível com Retardo Mental Leve, F 
70. 

Ele não tem condições plenas para exercer os atos de sua vida civil, de modo 
responsável e eficiente. Considerando as diversas experiências terapêuticas 
e psicopedagógicas, conclui-se que o mal é crônico e não apresenta 
expectativas de cura ou melhora. 

Está comprometida a capacidade para os atos relacionados aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial como: fazer empréstimos, conciliar, dar 
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, comprar ou vender 
bens de grande valor, administras conta bancária, tação de cheques ou 
cartão de crédito. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto até o momento, concluímos ser o periciado parcialmente 
incapaz de gerir seus bens e sua vida cível. 

 

O perícia médica feita pelo profissional indicado pelo juiz é uma das partes 

mais importantes do processo na medida que ajuda a confirmar os fatos narrados na 
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inicial e reforçar os laudos médicos de diversos outros profissionais que são 

anexados. 

Houve então uma manifestação do Ministério Público levantando que “é 

necessário verificar quem seria a pessoa indicada para o exercício da curatela, uma 

vez que a ação foi proposta sem obediência à ordem legal e há notícia nos autos de 

que o requerido possui dois irmãos. Assim, visando aferir se é o autor quem 

efetivamente presta os cuidados necessários ao interditando, requeiro a realização de 

estudo social”. 

O estudo social consiste em visitas domiciliares de um Assistente Social à 

residência, com finalidade de conhecer com profundidade e de forma crítica a situação 

narrada.  

O assistente social, assim como na perícia, é um profissional nomeado pelo 

juiz, e também o seu parecer torna-se uma fonte extremamente importante para a 

sentença. 

Após analisar o laudo do assistente social, o Ministério Público opinou 

novamente, dessa vez pela decretação da interdição, sob compromisso, devendo 

constar expressamente as restrições previstas pelos artigos 1748 1749, do Código 

Civil e os apontamentos do laudo pericial. 

Finalmente, com o laudo da perícia médica, o laudo do assistente social e o 

parecer do MP, o juiz concede a sentença, transcrita em parte a seguir: 

 

Trata-se de ação de INTERDIÇÃO, por meio da qual a parte autoria pretende 
a interdição de O. S. S., sob o argumento de que este é portador de 
enfermidade mental e que, em decorrência disto, é incapaz de gerir os atos 
da vida civil. Pretende, com a declaração judicial de interdição, ser nomeado 
ao encargo de curador. Com a inicial vieram documentos. 

A parte autoria foi nomeada curadora provisória do interditando (fls 32). 

A parte interditanda foi dada por citada na pessoa de ser curador provisório 
(fls. 86), em decorrência das manifestações de fls. 52 e fls. 85, tendo sido 
interrogada para contatação de suas condições físicas, nos termos do que 
dispõe o artigo 751 do CPC/2.015 (fls. 53/54 e fls. 56/57). 

A perícia médica realizada concluiu pela incapacidade da parte interditanda 
para gerir os atos da vida civil (laudo de fls. 68/72). 
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O pedido de interdição não foi impugnado no prazo legal (fls. 88). 

Por determinação judicial (fls. 86), foi realizado estudo social, visando apurar 
se o curador provisório nomeado ao interditado, seu sobrinho materno, é 
realmente quem presta os cuidados ao interditando, tendo em vista a notícia 
nos autos que o réu possui dois irmãos, o qual vem acostado às fls. 93/94. 

Há intervenção do Ministério Público, que se manifesta pelo parcial 
acolhimento do pedido (fls. 82 e fls. 98/9) 

É o relatório. 

Fundamento e decido. 

O laudo médico pericial acostado aos autos, por si só, mostra-se suficiente 
ao julgamento da lide, razão pela qual dispenso a produção da prova oral 
prevista no artigo 753 do CPC/2.015. Nesse sentido: RP 25/317. 

A ação de interdição visa a proteção do interdito e de seus interesses, com 
declaração judicial de sua incapacidade civil, total ou parcial, e o submete à 
curatela. 

No caso dos autos, a perícia realizada comprova a parcial incapacidade civil 
da parte ré, ao concluir que ela é portadora de retardo mental leve, CID 10, 
F70, não apresentando condições plenas para exercer os atos de sua vida 
civil, de modo responsável e eficiente, o que lhe causa comprometimento da 
capacidade para os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial. 

O estudo social realizado nos autos, por sua vez, confirma que o autor é quem 
tem se ocupado de auxiliar o interditando nos atos de sua vida civil, tendo 
interesse na presente ação com intuito de pleitear benefício previdenciário a 
ele, que no momento não possui nenhuma fonte de renda (fls. 93/94). 

Não há impugnação ao pedido e opina o Ministério Público por seu parcial 
acolhimento. 

 A ação, portanto, deve ser julgada parcialmente procedente, nomeando o 
réu, sobrinho do interditando, ao encargo de curador (artigo 747, II, 
CPC/2.015). 

 

Um ponto que merece destaque na análise do processo, é o erro do Ministério 

Público ao mencionar um desrespeito à “ordem legal”, pois a lei é clara quanto a essa 

matéria e não coloca irmão à frente de sobrinho. Outro ponto interessante está no fato 

da juíza mencionar na sentença o valor dado a perícia médica. Sendo assim, ao 

analisarmos o laudo médico, é importante observar para a gradação das doenças. A 

medicina utiliza a idade e o desenvolvimento padrão de uma criança como parâmetro 

para as doenças. Ou seja, uma deficiência mental da mais leve, é relacionada com a 

idade mental de uma criança entre 9 e 12 anos. 
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Dá-se então uma incongruência, uma falta de harmonia com a nova forma 

como a legislação enxerga os deficientes mentais. Haja vista que uma criança de 9 à 

12 anos é considerada plenamente incapaz, não faz sentido que então um deficiente 

mental que é equiparado à tal criança ser considerado parcialmente incapaz. Ao 

mesmo passo em que o direito utiliza da medicina como fator determinante para 

decisões, cria dispositivos contrários.  

A situação pode parecer ainda pior se considerarmos uma pessoa com 

retardo moderado, aquele equiparado à idade mental de 6 a 9 anos. No caso narrado 

em questão, o perito judicial avaliou um retardo leve, porém nos outros laudos médicos 

anexados ao processo, é possível ver psiquiatras que constataram um retardo 

moderado. A longo prazo, não parece ser benéfico a mudança da legislação vigente 

a ponto de conferir apenas uma incapacidade parcial àquele que possui idade mental 

de uma criança de 6 anos. O dito “avanço” na legislação por aqueles que “defendem” 

os direitos dos deficientes, na verdade vai na contramão da ética. Uma vez que 

embora na teoria pareça bonita por falar em inclusão social e liberdades fundamentais, 

a capacidade de contrair matrimônio junto com o direito reprodutivo pode obviamente 

criar situações absurdas, pois não há a menor chance de alguém com capacidade 

mental de 6 anos criar uma outra criança. Na situação hipotética mencionada o Estado 

indiretamente estaria deixando de tutelar todos os direitos fundamentais da criança.  

 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência 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  

 

O próprio artigo 2º da Lei nº 13.146 de 06 de Julho de 2015 fala em 

impedimento a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. É muito contraditório que a lei cite e reconheça a 

desigualdade de condições que um deficiente enfrenta, ao mesmo tempo em que 

acaba com a sua maior proteção, que era justamente o sistema de incapacidades. Ao 

aplicar uma lógica de inclusão relacionada aos direitos humanos, o legislador retirou 

a proteção do Estado sobre quem mais precisava, aqueles incapazes de ter um 

controle pleno sobre a própria vida. Conclui-se então que a própria justificativa para a 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/205855325/lei-n-13-146-de-06-de-julho-de-2015#art-2
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inclusão prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência é contraditória e absurda, 

pois na verdade está na contramão dos direitos humanos, a medida que finda com 

institutos que existiam para a tutela dos mais frágeis, sua falsa inclusão social 

acarretará no desamparo dos deficientes. 

 

 

4.4 Jurisprudências de casos semelhantes 

. 

APELAÇÃO Nº 1007607-79.2015.8.26.0565, de São Caetano do Sul 

Trata-se de um caso em que os autores da ação apontaram para uma total e 

permanente incapacidade do filho, portador de uma deficiência mental severa 

relacionada a Síndrome de Down. Na sentença houve a confirmação da interdição por 

haver incapacidade absoluta, ou seja, para todos os atos da vida civil, e não somente 

para os atos de natureza patrimonial e negocial, apontando uma inconstitucionalidade 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 

Por estas razões e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) declarar, incidentalmente, a 
inconstitucionalidade parcial do artigo 114, da Lei n.° 13.146/2015, no que tange às 
alterações feitas nos artigos 3.° e 4.° do Código Civil; 2) decretar, nos moldes do artigo 
755, inciso I e §1°, do NCPC, a interdição absoluta de RENAN DOMINICHELLI e 
nomear como sua curadora, sua genitora, a Sra.marisa colombo dominicheli, tornando 
definitiva a tutela antecipada deferida a fls. 45/46; e, 3) JULGAR EXTINTO o processo, 
com fundamento artigo 487, inciso I, também do NCPC. Expeça-se mandado para que 
a interdição seja inscrita no Registro de Pessoas Naturais; deverá, ainda, a sentença 
ser publicada na rede mundial de computadores, no sítio do TJSP 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, observando-se, por ora, o disposto no item 4.5 do 
Comunicado Conjunto n.° 380/2016, da Presidência do TJSP e da Corregedoria Geral 
de Justiça. Intime-se a curadora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste 
compromisso - artigo 759, do NCPC.Sem custas, despesas e honorários de advogado. 
Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. 
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APELAÇÃO Nº 1.0701.16.004698-6/001, de Uberaba 

Já neste caso, o marido objetivou a interdição de sua esposa, portadora de 

doença de surto de Parkinson de demência. Diante de da irreversibilidade do quadro, 

o autor quis ser nomeado curador.  Após regular contraditório, com manifestação do 

Ministério Público e pela declaração de inconstitucionalidade de dispositivos do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, o pedido foi julgado procedente. 

1 - A controvérsia em exame. 
      Cuida-se de ação na qual Valdir Geraldo da Silva objetiva a interdição de 
sua esposa Maria Aparecida de Araújo Silva, portadora de doença de surto 
de Parkinson de demência, com quadro neurológico progressivo e 
irreversível. 
      Segundo a narrativa constante da inicial, o autor é esposo da interditanda 
e, em razão da gravidade e irreversibilidade do quadro, faz-se necessária a 
interdição e nomeação de curador para gerir e proteger sua pessoa e bens. 
    Apresentados os documentos que comprovam o casamento e a atual 
situação de saúde da demandada, e impossibilitada a entrevista realizada em 
audiência em razão da notoriedade da incapacidade da interditanda para 
entender e se expressar, o autor foi nomeado curador provisório. 
2 - A arguição de inconstitucionalidade do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015) 
     Segundo a tese defendida pelo apelante, o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, ao invés de proteger e incluir o cidadão com deficiência, criou 
situações absurdas e complexas que violam especialmente o princípio da 
dignidade humana. 
3 - O caso concreto: a extensão da curatela 
      Na espécie em julgamento a prova revela quadro permanente e 
irreversível de demência (f. 9 e 18), não tendo sido sequer possível proceder 
ao interrogatório judicial porque a interditanda não é capaz de exprimir sua 
vontade (f. 35). 
      A avaliação médica de f. 35 explicita que a interditanda, acamada, 
apresenta demência por sequela de acidente vascular cerebral isquêmico e 
está incapacitada para exercer todos os atos com relação à sua pessoa e 
patrimônio, e não pode exprimir sua vontade de modo consciente. 
     Diante deste quadro, seria aparentemente contraditório declarar a ré 
apenas relativamente incapaz, mas as lições doutrinárias acima expostas 
demonstram que os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa 
humana impedem a declaração da 'morte civil' da pessoa e permitem que se 
mantenha um mínimo de capacidade, ainda que apenas formal. 
4 - Conclusão. Fundado nessas razões, dou parcial provimento ao apelo para 
reformar a sentença e determinar que a curatela abranja, além dos atos de 
natureza patrimonial e negocial, tudo o que diga respeito à regência da vida 
da curatelada, aos cuidados e à saúde da doente, às decisões primordiais 
sobre sua subsistência e sobrevivência, além dos aspectos financeiros e 
patrimoniais. 
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APELAÇÃO Nº 70081063372, de Porto Alegre 

Interdição sendo estendida ao casamento, dessa forma ultrapassando os 

limites dados pela nova abordagem da curatela dado pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, que visou dar margem a igualdade, afetividade, dignidade, estendendo 

aos deficientes o direito a constituição familiar. 

DES. RUI PORTANOVA (RELATOR) 
 

Os apelantes alegaram, em resumo, que a prova dos autos aponta para a 
incapacidade total e plena do requerido, de modo que a sentença não poderia 
limitar o decreto de interdição, devendo incidir sobre todos os atos da vida 
civil. 
Com a devida vênia, estou acolhendo em parte os apelos. 
Segundo o artigo 85 da Lei 13.146/2015: “Art. 85.  A curatela afetará tão 
somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 
§ 1º  A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho 
e ao voto.”. 
No caso dos autos, cabalmente demonstrada a incapacidade do curatelado, 
a sentença decretou a interdição “em relação aos cuidados com sua própria 
saúde, ao patrimônio e negócios” (art. 85 caput) e ressalvando “os direitos ao 
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação e ao 
labor de forma geral”(art. 85, §1º). 
De fato, não há mesmo como a curatela atingir direitos de natureza existencial 
como “ao próprio corpo, à sexualidade, à privacidade, à educação e ao labor 
de forma geral”, tal como fez a sentença. 
É bem de ver que, apesar dos termos da lei, não se pode negar a natureza 
negocial do casamento e suas repercussões no campo patrimonial. 
Por isso, estou entendendo que, no presente caso, mostra-se adequado 
ampliar os efeitos da interdição para atingir também o casamento. 
É aqui que reside o parcial provimento aos apelos. 
ANTE O EXPOSTO, dou parcial provimento a ambos os apelos para ampliar 
os efeitos da interdição apenas em relação ao casamento, mantendo-se as 
demais disposições sentenciais. 
DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL 

                                         Acompanho o em. relator. 
Efetivamente, há algum desconforto no trato dessa matéria desde que 
modificada a lei. Mas o certo é que a lei terminou por abarcar o entendimento 
que a jurisprudência terminava emprestando a diversas situações, 
relativamente a incapazes absolutamente (em face da idade ou em razão de 
alguma anomalia psíquica, na dicção do CPC de 1973), invariavelmente 
alusivos à prática de atos existenciais e a fatos, em que considerava a 
aptidão, embora também dissessem respeito à vida civil, no quais realmente 
era desnecessária a limitação (por exemplo, eventual suprimento de 
consentimento). 
Parece que justamente é por isso a alteração legislativa – observar que a 
realidade é mais rica que a tese –, e o único senão do relator em relação à 
sentença, no que diz com o matrimônio, é adequado, dada a natureza 
contratual existente em tal ato. 
Assim sendo, também dou parcial provimento aos recursos. 
Des. José Antônio Daltoé Cezar - DE ACORDO COM O(A) RELATOR(A). 
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DES. RUI PORTANOVA - PRESIDENTE - APELAÇÃO CÍVEL Nº 
70081063372, COMARCA DE PORTO ALEGRE: "DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME." 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao instituir o Estatuto da Pessoa com Deficiência a partir da Lei nº 13.146 de 

6 de julho de 2015 quis o legislador estimular a inclusão das pessoas com deficiência 

na sociedade, garantindo-lhes um tratamento menos discrepante, proporcionando 

assim uma maior experiência de direitos até então negados. 

Provocando a significativa mudança no Código Civil Brasileiro, 

especificamente nos artigos 3º e 4º, que acabou com a incapacidade absoluta dos 

deficientes. Ou seja, com a ideia da promoção do aspecto mais humano, com o intuito 

de promover a inclusão, talvez tenham optado por um rumo contrário: o da total 

desproteção à tais pessoas. 

A alteração da teoria das incapacidades acarretou na extinção da 

incapacidade absoluta do deficiente e consequentemente enseja novos 

desdobramentos em outras áreas. 

A figura do curador deixa então seu caráter absoluto e passa a ser apenas em 

último caso e com poderes limitados. Bem como o novo instituto da tomada de decisão 

apoiada, que visa também fornecer uma maior autonomia ao deficiente. 

Sobretudo, faz-se necessário lembrar que apesar da crítica feita a um 

determinado ponto da lei, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, acima de tudo, 

fortaleceu direitos dos deficientes, pois garantiu outros tantos pontos referentes à 

acessibilidade, saúde, educação e o combate a atitudes discriminatórias em razão de 

alguma deficiência. 

Como alguns exemplos está a proibição da cobrança de valores adicionais 

em matrículas e mensalidades de instituições de ensino privadas. Bem como a 

penalização daqueles que dificultarem ou impedirem o ingresso de pessoas 

deficientes em planos de saúde, ou ao empregador que negar emprego ou algum 

outro direito garantido motivado pela deficiência. 
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A nova lei também prevê um número maior de vagas em estacionamentos, 

maior acessibilidade em hotéis, bem como aumento do número de vagas destinadas 

aos deficientes nas empresas. 

Há de ser considerada sim uma vitória que assegura maior dignidade e 

inclusão, porém em alguns pontos ela se excedeu e já tem provocado situações 

controversas, conforme as decisões apresentadas. Há situações em que claramente 

a curatela não se apresenta como última opção com caráter exclusivamente 

patrimonial e negocial, pois o indivíduo, por não apresentar nenhum tipo de 

discernimento do certo e errado torna-se um mal a si próprio. Dessa maneira, é 

importante que a incapacidade absoluta não seja extinta do ordenamento. 
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