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Os primeiros passos para garantir um direito mais abrangente às pessoas com deficiência             
em nosso país surgiu com a ratificação pelo Brasil da Convenção das Nações Unidas sobre os                
Direitos das Pessoas com Deficiência, sendo o primeiro e único tratado internacional de direitos              
humanos a adentrar o nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, por meio              
do Decreto n. 6.949 de 2009, isso significa que a nossa legislação geral teve que se adaptar às                  
exigências da Convenção, o que ocorreu por meio da instituição da Lei n. 13.146/15, também               
conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão, que tem               
como objetivo promover e assegurar, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das               
liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, tendo como finalidade a inclusão social            
destas.  

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) já em seu artigo 1º define as pessoas com deficiências                
como “aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os             
quais em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na               
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”, deixando claro que o que causa a                
exclusão dessas pessoas não são as suas dificuldades de ordem psíquica ou intelectual ou motora,               
mas sim a atitude dos outros indivíduos para com essas., o que demonstra que a LBI surgiu para                  
transmitir ao nosso ordenamento interno as ideias propostas pela Convenção. 

E para facilitar a regulamentação da LBI, a Convenção trouxe em seu corpo oito              
princípios a serem seguidos e que em geral defendem a ideia de que as pessoas com deficiência                 
devem ser sujeitos detentores da capacidade de fato, ou seja, que têm aptidão para o exercício dos                 
direitos, podendo prever e ponderar as suas consequências. Atentando-se a este ponto temos o              
primeiro princípio que determina “O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual,            
incluindo a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas”. Esta ideia,               
entretanto, se contrapôs ao que se encontrava presente em nosso Código Civil, pois este              
determinava que as pessoas com deficiência intelectual deveriam ser consideradas como           
incapazes, absolutamente ou relativamente.  

Encontra-se então um ponto de conflito que surgiu com a vigência da Convenção em              
nosso ordenamento, sendo, por isso, uma das principais questões tratadas pela LBI. De acordo              
com o Código Civil, antes da vigência da LBI, para a prática dos atos da vida civil, as pessoas                   
que “por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento” eram            
consideradas como absolutamente incapazes e as que “por deficiência mental, tenham o            
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discernimento reduzido” e os “excepcionais, sem desenvolvimento mental completo” eram          
considerados relativamente incapazes.  

Primeiramente, antes de prosseguirmos na análise destas determinações e as mudanças           
advindas a elas, é importante que se entenda o que seriam os absolutamente e relativamente               
incapazes. Assim, de uma forma resumida e simplificada, tem-se que os primeiros são aqueles              
que o direito civil determina como inaptos para praticar qualquer ato da vida civil sozinhos,               
devendo haver devida representação por seus tutores ou curadores; entretanto caso ocorra de             
praticarem estes atos sozinhos, os mesmos serão considerados como nulos, ou seja, não terão              
qualquer efeito. E os relativamente incapazes são aqueles que têm a prática de atos jurídicos               
limitada, ou seja, podem realizar determinados atos por si próprios, com outros devendo ser feitos               
com a supervisão de seu representante, últimos forem praticados sozinhos são anuláveis, o que              
significa que caberá ao juiz determinar se eles terão alguma ou nenhuma validade.  

O instituto da capacidade civil ainda existe em nosso ordenamento, o que sofreu alteração              
por meio da Lei Brasileira de Inclusão foi o fato de que as pessoas com deficiência intelectual                 
não serem mais consideradas como absolutamente ou relativamente incapazes. 

Assim, as pessoas com deficiência intelectual agora são consideradas e presumidas como            
capazes, podendo praticar os atos jurídicos da vida civil por si próprias, não dependendo da               
autorização ou supervisão de um determinado representante, o que ainda deixa muitos juristas             
com dúvidas em relação a esse novo sistema, pois ao olhar o histórico de nossas legislações,                
desde as Ordenações Filipinas, a pessoa com deficiência sempre foi considerada como incapaz,             
quebrando, assim, com uma tradição legislativa. O que traz ainda mais dúvida é que a LBI                
determinou a continuação da possibilidade de curatela para essas pessoas, mas não se pode deixar               
enganar por esse fato, a pessoa com deficiência intelectual que passe a ser curatelada nesse novo                
regime continua sendo capaz. Certos autores chegaram a cogitar o fato de que nesses casos a                
pessoa entraria no rol dos relativamente incapazes, como Atalá Correia , entretanto não é o que               3

acredita a doutrina majoritária, formada por Flávio Tartuce , Pablo Stolze , José Simão , entre             4 5 6

outros.  

Entretanto, a curatela, que antes era considerada como regra geral para as pessoas com              
deficiência, passa a ser uma medida extraordinária, só sendo válida para os atos de natureza               
patrimonial e negocial, com a própria LBI determinando, em seu artigo 6º, que as pessoas com                
deficiência terão capacidade civil plena para diversos atos: casar-se e constituir união estável;             

3 CORREIA, Atalá. Estatuto da Pessoa com Deficiência traz inovações e dúvidas. Disponível em              
<http://www.conjur.com.br/2015-ago-03/direito-civil-atual-estatuto-pessoa-deficiencia-traz-inovacoes-duvidas> 
Acesso em 28 de mar. 2017 
4 TARTUCE, FLÁVIO, Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. Ed. Rev., atual. E ampl. – Rio de                     
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. 
5 STOLZE, Pablo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e o sistema jurídico brasileiro da incapacidade civil.                 
Disponível em  
<https://jus.com.br/artigos/41381/o-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia-e-o-sistema-juridico-brasileiro-de-incapacida
de-civil> Acesso em 28 mar. 2017 
6 SIMÃO, José Fernando. Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidade (Parte I). Disponível em               
<http://www.conjur.com.br/2015-ago-06/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-causa-perplexidade> Acesso em 28    
mar. 2017 



exercer direitos sexuais e reprodutivos; exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de                 
ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; conservar sua            
fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; exercer o direito à família e à convivência              
familiar e comunitária; e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante                  
ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Ou seja, direitos básicos              
fundamentais que só agora passam a ser reconhecidos às pessoas com deficiência.  

Portanto, ter capacidade plena significa que as pessoas com deficiência podem praticar            
livremente estes atos, não havendo mais a possibilidade da substituição da vontade do             
representante ou curador pelo curatelado, em que as pessoas “perdiam a condição de sujeito para               
configurarem meros objetos de proteção” . Substituiu-se desse modo este modelo de substituição            7

de vontade que estava presente no Código Civil, para o modelo de apoio na tomada de decisão,                 
em que mesmo havendo a curatela ela só encontra-se lá para que a pessoa com deficiência                
intelectual tenha somente o apoio que necessitar.  

A conclusão em que podemos chegar é que a Lei Brasileira de Inclusão e a Convenção                
fazem com que o nosso ordenamento passe a ser mais inclusivo e homenageiam o princípio da                
dignidade da pessoa humana em diversos níveis, pois o foco passa a ser a liberdade da pessoa                 
com deficiência intelectual, promovendo a sua acessibilidade e autonomia individual, permitindo           
que elas estejam habilitadas a exercer todo o conjunto de direitos humanos, fugindo da visão de                
que é necessário "consertar" essas pessoas e passando para a visão de que o que se deve fazer é                   
"corrigir" as atitudes da sociedade.  
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