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RESUMO 

 

Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) - Lei n.º 13.146, houve uma revisitação à 

Teoria das Incapacidades, estabelecendo-se novas regras, políticas de inclusão e alteração e 

revogação de alguns artigos do Código Civil e de outras legislações. Acredita-se que ao 

realizar essa mudança, o legislador deixou de observar elementos cruciais da Teoria das 

Incapacidades e perdeu a oportunidade de remodelá-la de forma mais adequada, para que 

acompanhe os parâmetros sociais atuais. Entende-se que o EPD, ao tentar incluir as pessoas 

com deficiência, acabou por retirar-lhes a proteção que o sistema jurídico lhes conferia. A 

grande mudança necessária não estava na Lei propriamente dita e, sim, no comportamento de 

seus agentes, operadores e sociedade em geral. Não se deseja argumentar que uma mudança 

legislativa não seria adequada, mas acredita-se que dever-se-ia buscar um resgate dos 

fundamentos da teoria e uma aplicação mais consciente, considerando-se a autonomia, a 

individualidade e a dignidade da pessoa a ter decretada a incapacidade. A incapacidade não 

pode ser entendida como um fardo, algo que causa exclusão, afasta as pessoas e leva, 

automaticamente, à conclusão de que a pessoa não possua nenhum discernimento para os atos 

da vida civil. Por essa razão, a aferição do grau de discernimento é extremamente importante 

para que medidas mais adequadas sejam proporcionadas, individualizando-se os casos e 

modulando os efeitos da sentença. Deve-se buscar resgatar a autonomia das pessoas e dar-lhes 

o mais amplo espaço de atuação em suas próprias histórias. Assim, há a necessidade de uma 

análise da Teoria das Incapacidades, de sua origem e de seus objetivos, a fim de se chegar a 

uma conclusão concreta se, da forma como estabelecida atualmente, é alcançado o objetivo 

proposto quando da sua formatação, devidamente adequado à ordem principiológica vigente e 

verificar em que medida o EPD a modificou. Nesse sentido, concluiu-se que o EPD, de forma 

errônea, desvinculou o critério do discernimento da Teoria das Incapacidades, inaugurando 

um novo sistema que, apesar da sua intenção, não protege de forma integral a pessoa com 

deficiência mental ou intelectual, sendo necessária uma nova revisitação da Teoria, para que 

se reestruturem suas bases. A metodologia usada no trabalho foi a teórica, empregando-se o 

raciocínio dedutivo e a investigação histórico-compreensiva. 

 

Palavras-chave: Teoria das Incapacidades. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capacidade. 

Discernimento. Autonomia.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

With the law No. 13,146, there was a revisitation of the Theory of disabilities, establishing 

new rules, inclusion policies, and modifying some articles of the Civil Code and other 

legislation, amended ones and deleting others. It is believed that the legislature left to observe 

the crucial elements of the Theory of disabilities, losing the opportunity to remodel it more 

appropriately, to keep track of current social parameters. It is understood that the Statute of 

the Person with Deficiency, tried to include people with disabilities, but ended up removing 

the protection that the legal system assign them. The big change was not required in the law 

itself, but in the behaviour of their agents, operators and society in general. It is not trying to 

argue that a legislative change would not be appropriate, but it is believed that one should 

seek a rescue of the foundations of the theory and more conscious application, considering the 

autonomy, individuality and dignity of the person to be declared disabled. The incapacity 

cannot be understood as a burden, something that cause exclusion, puts people off and 

automatically leads to the conclusion that the person has no discernment for the acts of civil 

life. For this reason, the measurement of the degree of discernment is so important that 

appropriate measures are proportionate, individualizing the cases and modulating the effects 

of sentence. One should seek recover the autonomy of people and give them the broadest 

performance space in their own stories. Therefore, there is a need for an analysis of the 

Theory of disabilities, its origin and goals in order to reach a concrete conclusion if, as 

currently established, the objective proposed is reached when your duly appropriate 

formatting the current principological order and verify to what extent the Statute to modify. 

Accordingly, it was concluded that the status of the person with disabilities, wrongly, turned 

its back on the criterion of discernment of the theory of disabilities, inaugurating a new 

system that, despite its intents, does not protect fully the person with mental or intellectual 

deficiency and thus there is a need for a new interpretation of the theory, to restructure their 

bases. The methodology was the theoretical, using deductive reasoning and the historical 

research-understanding. 

 

Keywords: Theory of disabilities. Statute of Person with Disabilities. Capacity. Discernment. 

Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A Teoria das Incapacidades não é uma preocupação dos juristas circunscrita ao tempo 

presente, sofrendo críticas em razão de ter sido construída sob um paradigma patrimonialista 

e, com isso, ter solapado os direitos existenciais da pessoa humana, promovendo uma 

verdadeira morte civil daqueles que eram “loucos de todo gênero”, “doentes mentais graves” 

e outras nomenclaturas que categorizavam o interditado. Ainda, critica-se também a forma 

negligente como é aplicada, sem se considerar princípios básicos, como a autonomia privada. 

Tal teoria foi criada para amenizar as discrepâncias havidas entre os que possuíam a 

aptidão para exercer pessoalmente seus direitos e os que dessa aptidão careciam. 

Essa construção teórica, no Direito brasileiro, foi imaginada para que fosse conferida 

maior segurança jurídica aos contratos e para resguardar os considerados incapazes. 

Assim, percebe-se o intuito evidentemente patrimonial, cujo objetivo era afastar do 

tráfego jurídico as pessoas que, no entendimento do legislador, não possuíam o discernimento 

necessário para nele atuarem. O patrimônio continuou sendo algo a ser cobiçado por terceiros, 

a quem pudesse interessar a gerência dos bens da pessoa declarada incapaz, como seu 

curador, herdeiro, companheiro, entre outros. Dessa forma, a função do patrimônio de servir 

ao seu proprietário, como uma forma de expressão da sua autonomia e personalidade, 

continuou a ser desprezada.  

Nesse diapasão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), Lei n.º 13.146 de 6 de 

julho de 2015, tem como objetivo assegurar a igualdade das pessoas com deficiência, sua 

inclusão social e cidadania. Todavia, com as alterações promovidas, acabou por modificar 

substancialmente a Teoria das Incapacidades, sua aplicação e seus efeitos. 

Observa-se que os paradigmas contemporâneos do Direito Privado tendem a valorizar 

o ser humano, as relações subjetivas e os direitos existenciais. Devem ser postos à disposição 

do sistema jurídico novos elementos para que se possa dar plena aplicabilidade à 

principiologia elencada na Constituição Federal (CF/88) como primordiais, essenciais e de 

primeira grandeza para a contextualização do Estado Democrático de Direito. Na Teoria das 

Incapacidades, vê-se que é necessária uma valorização da pessoa incapaz, fazendo-a participar 

ativamente do processo decisório sobre questões a ela concernentes, sem, contudo, abdicar da 

proteção que merece, sob pena de se infringir os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade material. 

Sob o fundamento de incluir as pessoas com deficiência, o EPD modificou 

significativamente a Teoria das Incapacidades à medida que alterou o rol dos artigos 3º e 4º 
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do Código Civil de 2002 (CC/02), os quais estabelecem o enquadramento daqueles 

considerados absoluta e relativamente incapazes. Apesar dessa profunda alteração no elenco 

normativo, parece não ter havido, por parte do legislador, a percepção de que essa medida 

acabou também por retirar a proteção a que estavam submetidas tais pessoas, como, por 

exemplo, a prescrição que não corre contra os absolutamente incapazes. 

Ainda que seu caráter seja eminentemente patrimonial, o fundamento da Teoria das 

Incapacidades, da forma como delineada por Teixeira de Freitas e aplicada por Clóvis 

Beviláqua com algumas modificações no Código Civil de 1916, tem como alicerce basilar a 

proteção daqueles que têm algum déficit em seu discernimento. 

Ora, uma pessoa que não possui discernimento para executar determinada atividade 

não pode ser entendida como materialmente igual a outra pessoa que possui o discernimento 

para tanto. Se assim o fosse, estar-se-ia infringindo o princípio constitucional da igualdade 

material. 

Sabe-se que a sociedade não é um fenômeno estático. Ao contrário, constantemente 

sofre transformações e proporciona mutações de variadas ordens em seus valores. Não pode 

uma lei ter a pretensão de modificar a sociedade, até porque, sabe-se, que esse movimento 

deve ser inverso. A partir da mudança do contexto social é que as leis passam a ter 

interpretações diferentes, sendo que por diversas vezes é necessário que sejam reinterpretadas, 

reescritas ou revogadas. 

Entende-se que esse é o panorama que se estabeleceu após a publicação do EPD. 

Substituiu-se o sistema antigo por um inadequado. Perdeu-se a chance de se repensar a Teoria 

das Incapacidades e adequá-la ao momento atual e aos novéis princípios que direcionam as 

posturas e condutas sociais e jurídicas. 

Configura-se ato extremamente simplista excluir as pessoas portadoras de deficiência 

do rol de incidência legal para consideração de incapacidade, acreditando-se que dessa forma 

estaria promovida a sua inclusão social. Esse ato não demonstra a maneira mais adequada de 

se operar a transformação social almejada para as pessoas com deficiência, uma vez que não 

se considera a questão do discernimento como elemento definidor da capacidade/incapacidade 

e acaba por retirar dessas pessoas todo o sistema protetivo que o Código Civil lhes atribui. 

Assim, este estudo tem por propósito analisar o instituto da incapacidade e suas 

implicações, conforme posto nas regras do Código Civil de 2002, especificamente no que 

tange à sua origem, antes mesmo do Código Civil de 1916. Pretende-se analisar qual o papel 

do discernimento como pressuposto para considerar uma pessoa incapaz; se é um critério 

eleito pela base fundadora da Teoria e se permanece hodiernamente. 
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Enfim, como expressão do problema central deste trabalho, faz-se o seguinte 

questionamento: a Teoria das Incapacidades, da forma como se apresenta hodiernamente, 

reflete a base teórica em que foi imaginada e, ainda, preserva a proteção das pessoas a quem 

buscou tutelar, considerando as mudanças operadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência? 

Aduz-se como hipótese que a Teoria das Incapacidades, da forma como está 

atualmente instituída no CC/02, após a modificação pelo EPD, teve suas bases fundantes 

parcialmente relegadas, enveredando para maior distanciamento do que foi pensado por 

Teixeira de Freitas e Clóvis Beviláqua. Acredita-se também que a Teoria, após a mudança 

realizada pelo EPD, ainda não prestigia em ampla escala o discernimento, o que acaba por 

preterir também o princípio da autonomia privada, um dos princípios de maior destaque na 

ordem jurídica privada atual, à medida que não importa em uma patente mudança social de 

tratamento e aceitação. 

Ainda, por não ter sido formatada sobre bases sólidas, vê-se o surgimento de decisões 

judicias diversas entre si, cada julgador seguindo o entendimento que considera o mais 

correto. Algumas decisões não modulam os efeitos da curatela, norma que já existia antes 

mesmo do EPD, atribuindo uma curatela geral, sem especificações e limitações. Essas 

decisões afrontam diretamente as bases do Direito, proporcionando insegurança jurídica, além 

de não prestigiar as alterações pretendidas pelo EPD para a inclusão social. 

Acredita-se que as mudanças trazidas pelo EPD não foram totalmente benéficas à 

medida que o Estatuto legal propõe uma mudança legislativa sem previamente haver um 

aparato social e Estatal que suporte essa mudança, retirando, assim, dos incapazes, o sistema 

protetivo que os circundava. 

Como objetivo geral, buscou-se estudar a Teoria das Incapacidades, considerando a 

base teórica sobre a qual foi formulada, e a forma como se apresenta hodiernamente, de 

maneira a constatar como a Teoria se apresenta após o EPD e as modificações por ele trazidas 

ao Código Civil, verificando qual a posição que ocupa o discernimento e se há a necessidade 

de outra remodelação. 

Quanto aos objetivos específicos, pretendeu-se compreender o instituto da 

incapacidade, analisando sua origem na teoria brasileira; analisar os fundamentos da Teoria 

das Incapacidades; analisar o papel que o discernimento possui na Teoria estudada; verificar 

se o discernimento é elemento definidor da incapacidade e, caso fosse o discernimento 

elemento importante na aferição da incapacidade, verificar se existe diferença gradual a ser 

considerada quando da decretação da incapacidade; e analisar criticamente o EPD e sua 

influência na Teoria das Incapacidades. 
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No que tange à metodologia, trata-se de uma pesquisa jurídica, que seguirá a vertente 

jurídico-sociológica, uma vez que se pretende demonstrar a necessidade de se repensar as 

normas do CC/02 e do EPD sobre a incapacidade jurídica, considerando a ordem social e os 

fundamentos da teoria analisada. 

O raciocínio a ser utilizado será o dedutivo, pois não tem como ponto de partida um 

caso específico, e, pelo contrário, visa à abordagem de casos genéricos, buscando atingir 

maior âmbito de aplicação. Possui caráter interdisciplinar, considerando que adotará, de forma 

integrada, temas concernentes às matérias de Direito Civil e Medicina, pretendendo-se buscar 

na Psiquiatria e Psicologia ponto de inteligência no que tange ao discernimento. Ainda, a 

pesquisa empreenderá uma investigação histórico-compreensiva, uma vez que tem como 

objetivo a melhor compreensão do instituto da incapacidade por meio de sua raiz e 

desenvolvimento durante o tempo. O método a ser empregado será o teórico (também 

chamado de bibliográfico), sendo o trabalho desenvolvido com base na bibliografia coletada 

durante seu desenvolvimento. 

Dividiu-se a pesquisa em quatro partes. No capítulo 2, iniciou-se com a definição dos 

conceitos concernentes à Teoria das Incapacidades. O terceiro capítulo trata da evolução 

histórica da Teoria no Brasil, desde o Esboço de Teixeira de Freitas até as alterações 

promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, mencionando-se, ainda, sobre a 

finalidade do regime das incapacidades, ponto fundamental para a aplicação da Teoria. Dentro 

desse capítulo analisou-se, sem pretender exaurir o tema, sobre a possibilidade de aplicação 

de normas protetivas às pessoas com deficiência em outros sistemas legais. Após, discutiu-se 

o discernimento, seu conceito, aplicação e importância para a Teoria estudada. O último 

capítulo traz os resultados das alterações promovidas pelo EPD, bem como propõe soluções 

de aplicação da Teoria como se encontra, bem como propõe alteração legislativa a fim de dar 

maior operabilidade de acordo com a finalidade almejada. 
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2 TRATAMENTO JURÍDICO DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

O Direito, seara do conhecimento que permite debates e discussão de ideias que, por 

vezes se contrapõem, contém diversos conceitos que devem ser delimitados para que se 

entenda qual o referencial se adota nesta pesquisa.  

Assim, é de fundamental importância consolidar os conceitos e as abordagens jurídicas 

dos institutos que serão necessários ao longo deste trabalho, tais como, pessoa, personalidade, 

capacidade e  incapacidade civil, interdição e curatela. 

Na seção seguinte, inicialmente apresenta-se o conceito de pessoa e de personalidade. 

Em um segundo momento, define-se capacidade e incapacidade jurídica. Por fim, tece-se o 

conceito de curatela e interdição. 

 

2.1 O ser humano como pessoa em sentido jurídico e a personalidade 

 

O conceito de pessoa é polissêmico, podendo ser distinto dependendo da área de 

conhecimento em que se procure seu significado. Pode-se pensar em pessoa na seara da 

Filosofia e da Psicologia, por exemplo, cada campo guardando suas particularidades. 

Juridicamente, pessoa é sujeito que possui direitos e obrigações. É a quem a norma 

jurídica é designada, conforme propõem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

 
É certo afirmar que pessoa é todo aquele sujeito de direitos. É, enfim, aquele que 
titulariza relações jurídicas na órbita do Direito, podendo se apresentar como sujeito 
ativo ou como sujeito passivo, além de reclamar um mínimo de proteção necessária 
ao desempenho de suas atividades. (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 176, grifo 
dos autores). 
 

Não há sinonímia entre o conceito jurídico de pessoa e o de ser humano, uma vez que 

a pessoa pode ser natural (também conhecida como física – o ser humano) ou jurídica, e há 

tratamentos distintos para cada uma delas. Logo, o ser humano é pessoa, mas o contrário não 

pode ser afirmado sem ressalvas. Neste trabalho, tratar-se-á apenas da pessoa natural. 

Para Pontes de Miranda, os sujeitos de direito devem ser estudados antes das pessoas 

porque “[...] ser pessoa é apenas ter a possibilidade de ser sujeito de direito. Ser sujeito de 

direito é estar na posição de titular de direito. [...] Se alguém não está em relação de direito 

não é sujeito de direito: é pessoa;” (MIRANDA, 2000, p. 207). 



22 
 

Por meio de modificações sociais, o ser pessoa tornou-se um fato jurídico1,  um 

acontecimento que gera efeitos jurídicos. Nesse sentido, “[...] com o nascimento, o ser 

humano entra no mundo jurídico, como elemento do suporte fático em que nascer é o núcleo. 

Esse fato jurídico tem a sua irradiação de eficácia.” (MIRANDA, 2000, p. 207). 

Conectado ao conceito de pessoa está o de personalidade jurídica, que é uma 

habilidade que a pessoa (detentora de direitos e deveres) possui de ser titular, possuidora, de 

direitos e deveres.  

Assim, personalidade jurídica é comumente definida como a “aptidão genérica para 

adquirir direitos e contrair deveres.” (PEREIRA, 2017, p. 182). Diz-se que a personalidade 

está atrelada ao conceito de pessoa pois, em virtude da evolução da civilização, todos os seres 

humanos têm, hoje, o reconhecimento de sua personalidade jurídica, diferente do que ocorria 

outrora, como na época da escravatura. (PEREIRA, 2017, p. 182). 

Portanto, há um ganho civil de proporções imensuráveis, dispondo o legislador no 

Código Civil, no artigo primeiro, que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem 

civil.” (BRASIL, 2002). 

O termo usado pelo legislador foi “toda pessoa”, não fazendo ele distinção de qualquer 

natureza. Assim, conforme Caio Mário Pereira (2017, p. 183), a consciência ou a vontade não 

são requisitos para que seja atribuída personalidade a um indivíduo. Assim: 

 
A criança, mesmo recém-nascida, o deficiente mental ou o portador de enfermidade 
que desliga o indivíduo do ambiente físico ou moral, não obstante a ausência de 
conhecimento da realidade, ou a falta de reação psíquica, é uma pessoa, e por isso 
mesmo dotada de personalidade, atributo inseparável do ser humano dentro da 
ordem jurídica, qualidade que não decorre do preenchimento de qualquer requisito 
psíquico e também dele inseparável. (PEREIRA, 2017, p. 183). 

 

De acordo com Heinrich Ewald Hörster, todos os sujeitos podem ser titulares de todos 

os direitos existentes na ordem jurídica, afirmação que se funda no princípio da igualdade. 

Hörster salienta ainda que a personalidade não é algo natural do ser humano e, sim, algo 

posto, enfatizando que “o facto de as pessoas (ou os cidadãos) possuírem personalidade 

explica-se unicamente pela necessidade de sua participação e inserção no tráfico jurídico” 

(HÖSTER, 2012, p. 294). 

                                                 
1 Afirma-se isso com base nas informações históricas de que em outros tempos, como em épocas 

romanas ou de escravidão, o fato nascimento, por si só, não concedia ao ser humano a condição de pessoa. Nesse 
sentido, “houve uma cisão entre os conceitos de ser humano e pessoa, este último não designava mais a 
generalidade dos seres humanos, mas apenas a parcela desses seres que fosse livre (status libertats) e ser cidadão 
romano (status civilitats). Apenas a estes privilegiados era outorgada a personalidade.” (COSTA, 2013, p. 79). 
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Por usa vez, Ana Carolina Brochado Teixeira diferencia a personalidade em dois 

vértices, um subjetivo e outro objetivo. O primeiro funda-se na explicação de Pereira (2017) 

exposta anteriormente. Já sob o vértice objetivo, personalidade é um “conjunto de atributos 

inerentes ao ser humano, que garantem a sua integridade e a sua dignidade” (TEIXEIRA, 

2008, p. 4), sendo este vértice objetivo característico apenas à pessoa natural, objeto de 

interesse desta pesquisa. 

 

2.2 O conceito jurídico de capacidade e de incapacidade civil 

 

A capacidade, instituto jurídico importante também para esta pesquisa, está presente 

em ambos os Códigos Civis vigentes no Brasil e desde os primórdios das legislações no 

mundo, sendo que o Direito Romano já dispunha sobre esse assunto (LARA; QUEIROZ, 

2018, p. 96). 

Trata-se de outro conceito clássico do Direito Civil ligado ao conceito de  

personalidade jurídica, uma vez que a capacidade é uma forma de exercer a personalidade 

conforme se pode averiguar na perspectiva de Heinrich Ewald Hörster: 

 
A personalidade é insusceptível de quaisquer limitações ou ressalvas, bem diferente 
da capacidade jurídica, que pode ser mais ou menos circunscrita (Manuel de 
Andrade) ou cuja medida exacta (sic) pode variar segundo as circunstâncias da vida 
do indivíduo (L. Cabral de Moncada), assumindo assim uma dimensão quantitativa 
(Castro Mendes). Por meio do expediente técnico-jurídico de diferenciar entre 
personalidade de capacidade jurídica evita-se que eventuais ressalvas à capacidade 
possam afectar (sic) a personalidade. (HÖRSTER, 2012, p. 308-309). 

 

Apesar de os conceitos de personalidade e capacidade estarem interligados, eles são 

distintos.  Enquanto a personalidade não pode ser limitada a nenhuma pessoa, a capacidade, 

ao contrário, pode sofrer limitações de acordo com as escolhas legislativas.  

Nesse sentido, a capacidade “[...] é a projeção do valor personalidade no mundo 

jurídico, bem como um atributo da personalidade, que é reconhecida pelo ordenamento; já 

aquela é concedida por ele.” (TEIXEIRA, 2008, p. 5). Esse entendimento se contrapõe ao de 

Hörster. Enquanto Hörster entende que a personalidade é atribuída pelo sistema jurídico, 

Teixeira a compreende como um atributo do ser humano que tem no Direito seu 

reconhecimento, sendo a capacidade atribuída pelo ordenamento. 

A capacidade é uma aptidão concedida ao ser humano pela ordem jurídica para “[...] a 

aquisição dos direitos e para exercê-los por si mesmo, diretamente, ou por intermédio (pela 

representação), ou com a assistência de outrem.” (PEREIRA, 2017, p. 222). No artigo 1º do 
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Código Civil, mencionado acima, o legislador atribui capacidade a todas as pessoas conforme 

pode ser averiguado. 

Quanto a esse aspecto, Orlando Gomes salienta que: 

 
O princípio de que todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil 
sofre, em relação a cada qual, limitações impostas pela própria ordem jurídica, em 
atenção a interêsses (sic) que resguarda. O exercício dos direitos não é permitido 
senão aos que preenchem certas condições: as pessoas capazes. (GOMES, 1971, p. 
149). 

 

Portanto, tem-se que a capacidade é a regra e sua limitação é a exceção. Contudo, 

como a capacidade é tratada de duas formas distintas, apenas uma poderá sofrer limitação, 

que é a capacidade de fato, uma vez que a restrição será quanto à forma de exercício do 

direito, conforme se verá a seguir. 

A capacidade divide-se em capacidade de direito e de fato. A capacidade de direito, 

também chamada de capacidade de gozo, é a “susceptibilidade de ser sujeito de relações 

jurídicas ou de ter direitos subjectivos” (HÖRSTER, 2012, p. 310, grifos do autor), é uma 

forma de dar operabilidade à personalidade. Por outro lado, a capacidade de fato, ou de 

exercício, como já bem diz o nome, é a faculdade de exercer os direitos em nome próprio, 

sem necessidade da intervenção de terceiros. Nessa perspectiva, deve-se mencionar a 

capacidade plena, que é aquela que se adquire, a princípio, com a maioridade, quando se 

conjuga a capacidade de direito com a de fato. O sujeito pode não ser plenamente capaz caso 

sofra de alguma das causas da incapacidade, assunto a ser tratado nas próximas seções. 

Portanto, a capacidade de direito é atribuída a todas as pessoas;  já a capacidade de 

fato poderá sofrer limitações provenientes de critérios etário ou de saúde.  

É importante salientar que, na ordem jurídica, a regra é a capacidade. Em 

contraposição, com hipóteses de exceção, há a incapacidade. 

Quanto ao conceito de incapacidade civil, pode-se obter esse conceito por meio da 

interpretação a contrario sensu do conceito de capacidade. Assim, incapacidade é a 

impossibilidade de exercer seus direitos por si só, sendo necessário o intermédio de outrem. É 

importante salientar que a incapacidade age apenas sobre o exercício dos direitos (capacidade 

de fato), não em sua aquisição (capacidade de direito). 

Além disso, a incapacidade divide-se em absoluta e relativa. Ana Carolina Brochado 

Teixeira comenta: 
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Em razão de a capacidade de fato atribuir aptidão a alguém para a produção de 
efeitos jurídicos a partir de sua atuação, é sabido que não são todos os sujeitos que 
têm essa possibilidade, o que nos leva a estudar as hipóteses de restrição da 
capacidade de fato, ou o regime das incapacidades. Este se refere àquelas pessoas 
que, em virtude de sua falta de discernimento, não podem agir isoladamente no 
mundo jurídico, pois não têm condições intelectuais de transitarem no mundo 
jurídico de forma consciente e responsável. (TEIXEIRA, 2008, p.7). 

 

Assim, tem-se o fundamento da possibilidade de restrição da capacidade de fato. 

A incapacidade absoluta é atribuída à pessoa que não pode exercer os atos da vida 

civil por si mesma, necessitando, portanto, de um representante para participar do tráfego 

jurídico. Por sua vez, a incapacidade relativa diz respeito apenas a certos atos ou à forma de 

exercê-los.  

Conforme exposto acima, a exceção da incapacidade será determinada pela legislação, 

que utilizará os critérios etários e de saúde mental. Nesta pesquisa, pretende-se analisar o 

critério saúde mental, motivo pelo o qual o critério etário não será abordado. 

 

2.3 O conceito jurídico de curatela e de interdição  

 

A curatela é medida que se faz necessária quando uma pessoa é considerada incapaz, 

uma vez que não se pode deixá-la à margem ou excluída do tráfego jurídico, sem ter como 

exercer seus direitos. Portanto, adota-se a curatela. 

Na concepção de Célia Barbosa Abreu, a curatela: 
 

[...] consiste num encargo conferido a uma pessoa para que, de acordo com os 
limites juridicamente estabelecidos, cuide de pessoa maior de idade declarada 
incapaz, no curso do procedimento de interdição civil. Abrange a pessoa e/ou os 
bens do curatelado, incumbindo ao curador cuidar, tratar e administrar (sic) dos seus 
interesses. (ABREU, 2009a, p. 3). 

 

Abreu salienta que o curador deve administrar os interesses do curatelado, o que se 

pode compreender que não apenas o patrimônio do curatelado pode ser gerenciado, mas pode 

incluir também os interesses pessoais dele. Concorda-se com esse posicionamento, mas 

registra-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência restringiu a curatela apenas a assuntos 

patrimoniais, o que será discutido em seção posterior. 

Essa medida é um múnus público (COELHO, 2016, p. 10), um encargo atribuído a 

uma pessoa para que participe do tráfego jurídico em representação ou assistência de outrem 

que não pode, por si só, fazê-lo. 
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Portanto, “a curatela é [...] encargo deferido por lei a alguém para reger uma pessoa e 

administrar seus bens, quando esta não pode fazê-lo por si mesma.” (MONTEIRO, 2004, p. 

400). Verifica-se, então, que a curatela está diretamente relacionada à capacidade. Quando há 

a diminuição ou total inexistência do poderio sobre a própria vontade, juridicamente 

considerado como incapacidade, o curador é a pessoa adequada para amparar o incapaz e 

assistir-lhe quando de suas decisões. 

Uma vez que a capacidade é presumida, e a incapacidade deve ser provada, o processo 

adequado para a nomeação de um curador é por meio do procedimento de interdição2, sendo o 

caso apreciado pelo Poder Judiciário e todas as garantias processuais ressalvadas, como a 

salvaguarda do devido processo legal e da ampla defesa.  

Após o devido processo legal e a decretação da sentença, o incapaz passa a ser 

curatelado. Deve-se ter parcimônia ao estabelecer a curatela, pois “[...] embora a instituição 

do curador se dê para a proteção do incapaz, paradoxalmente, se imposta desnecessariamente, 

acarreta uma intervenção injustificada na sua capacidade civil e autonomia, sendo atingida a 

sua dignidade e demais direitos fundamentais.” (ABREU, 2009a, p. 3). Assim, a curatela deve 

ser medida extrema que só deve ser decretada em casos específicos e com limites rígidos para 

que não seja ferida a autonomia do sujeito curatelado. 

O procedimento para decretar a curatela é um trabalho árduo que deve ser executado 

por uma equipe multidisciplinar, que deverá averiguar todos os aspectos da vida da pessoa, 

em especial seu discernimento, para que não ocorram erros ou excessos que tolham a 

autonomia e liberdade individual do indivíduo. Nesse sentido, Marina Carneiro Matos 

Sillmann ressalta que: 

 
Essa determinação exige um trabalho minucioso do juiz e o apoio de uma avaliação 
feita por equipe multidisciplinar. Deve-se ter cuidados para não tolher do sujeito sua 
autonomia para praticar atos para os quais possui o discernimento necessário apenas 
por uma questão de praticidade ou segurança jurídica. A imposição de curatela é 
medida brusca e deve ser feita com parcimônia. (SILLMANN, 2015, p. 139). 

 

Quanto ao procedimento de interdição, é importante salientar que a legitimidade 

passiva refere-se ao maior de 18 anos, uma vez que a curatela é modulada para pessoas que já 

possam praticar atos da vida civil (THEODORO JÚNIOR, 2012, p. 405) e, para tanto, ela já 

deve ter capacidade (presumida) para praticá-los.  

                                                 
2 O procedimento também é tratado como “Curatela dos interditos” e está disposto nos artigos 747 a 763 

do Código de Processo Civil. 
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A curatela, por ser uma medida extraordinária, deve ser exercida pelo menor tempo 

possível pelo curador3 e ter limites fixados em sentença4, para que se evitem abusos.  Assim, 

“a curatela, conforme referido, será um terno talhado e cosido sob medida, de sorte a 

considerar as características pessoais do interdito, suas potencialidades, habilidades, vontades 

e preferências.” (MENEZES, 2015, p. 26). 

Uma vez que ela deve durar o menor tempo possível, quando a pessoa curatelada 

estiver recuperada e apta a atuar no tráfego jurídico, a curatela deverá ser levantada. 

Por meio da sua forma de construção, a curatela poderá ser operacionalizada de duas 

formas: representação e assistência. A representação diz respeito a uma total substituição do 

incapaz, por meio de seu curador, em casos de incapacidade absoluta. O incapaz não poderá, 

por si só, realizar atos da vida civil, sendo estes considerados nulos (art. 166, I, CC/02) caso 

não haja a participação do curador, que é quem exprime a vontade no lugar do curatelado. 

A assistência, por sua vez, é uma ratificação do ato exercido pelo relativamente 

incapaz. Conforme o nome, o curador irá apenas assisti-lo em suas decisões, não o substituir. 

Por isso, os atos praticados sem a participação do assistente são considerados anuláveis (art. 

171, I, CC/02). 

Com a retirada das pessoas com deficiência do rol dos considerados absolutamente 

incapazes (art. 3º, CC/02), em tese, a única medida cabível à curatela seria a assistência, não 

havendo mais espaço para a representação. 

Contudo, pela modulação dos efeitos da sentença, o que se verifica nos casos práticos 

são inflexões jurídicas, nas quais se determina que a pessoa é relativamente incapaz, 

respeitando a mudança da lei, mas decretando ao indivíduo uma curatela representativa. Nesse 

sentido, Iara Antunes de Souza defende que: 

 
Entretanto, considerando as críticas colacionadas e que a definição de existência ou 
não de discernimento e em que grau isso se dá não é uma função do Direito, mas sim 

                                                 
3 De acordo com o art. 84, §3º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015): “A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 
necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.” (BRASIL, 2015b). 

4 De acordo com o artigo 1.772 do Código Civil, revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência: 
“Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III e IV do art. 1.767, o juiz assinará, segundo 
o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, que poderão circunscrever-se às 
restrições constantes do art. 1.782.”. (BRASIL, 2002). O texto foi modificado para ter a seguinte redação “O juiz 
determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes 
do art. 1.782, e indicará curador.”, mas, logo em seguida, também foi revogado, agora pelo Código de Processo 
Civil. Neste diploma, está disposta a limitação da curatela no art. 755, sendo assim seu texto: “Art. 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.” 
(BRASIL, 2015a) 
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da equipe multidisciplinar, é que justifica o fato de se defender que, ainda que não 
exista a previsão de incapacidade absoluta, a representação será possível quando a 
equipe multidisciplinar concluir que a pessoa não tem discernimento para sozinha 
exercer o ato e mais, não puder ser ajudada para a consecução desse desiderato, o 
que entende excepcional, mas possível. (SOUZA, 2016, p. 288). 

 

O posicionamento de Souza coaduna até mesmo com a realidade fática das situações, 

pois como se pode assistir alguém que não tem a menor condição de manifestar sua vontade? 

Nesse caso, apenas a representação é cabível, mas, frisa-se, em situações excepcionais. 

O processo de curatela, instituído desde os primórdios da legislação cível brasileira, 

seguiu a mesma tônica do que estabelecia o Código Civil de 1916 e tinha sua função 

precipuamente patrimonialista. “Ao mesmo tempo em que protegia o patrimônio dos 

possíveis abusos que poderiam ocorrer caso o deixasse à livre administração do incapaz, 

resguardava os bens para a família.” (SILLMANN, 2015, p. 131). 

Com a mudança de paradigma instituída pela Constituição Federal de 1988, cunhada 

de Constituição Cidadã, o paradigma jurídico brasileiro foi alterado, passando-se a valorizar o 

mais o ser do que o ter. 

Assim, o ser humano passou a ser o centro da proteção pelas suas características, não 

pelo seu patrimônio, refletindo esse conteúdo por todo o sistema legal. Nesse sentido,  

Joyceane Bezerra Menezes salienta que: 

 
A curatela perde o fôlego enquanto medida de substituição de vontade e, no seu 
estabelecimento, passa-se a atribuir maior relevo às circunstâncias pessoais do 
próprio curatelado, notadamente às suas preferências, aos seus vínculos de 
afetividade e aos seus interesses fundamentais. Consolida-se aquele perfil funcional 
que determina o respeito às “escolhas de vida que o deficiente psíquico for capaz, 
concretamente, de exprimir, ou em relação às quais manifesta notável propensão”. 
Pois em razão do status personae, todo ser humano é titular de situações existenciais 
como o direito à vida, à saúde, à integridade corporal, ao nome, à manifestação do 
pensamento, cujo exercício prescinde das suas capacidades intelectuais e é 
fundamental para o desenvolvimento de sua personalidade.  (MENEZES, 2015, p. 
18). 

 

Portanto, não se pode pensar mais em uma curatela que exclui o curatelado, como era 

comum.  É necessário, cada vez mais, incluir o curatelado na tomada de decisões referentes à 

sua própria existência, seja em função de projetos terapêuticos, seja para tratar de assuntos 

patrimoniais. 

 

 

 



29 
 

3 A TEORIA DAS INCAPACIDADES E SUA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA 

 

A atribuição de diferentes graus de capacidade a diferentes pessoas não é algo atual, 

uma vez que o Direito Romano já dispunha sobre esse assunto (LARA; QUEIROZ, 2018, p. 

96). 

No Brasil, colônia de Portugal até 1822, por muitos anos aplicaram-se as Ordenações 

do Reino, dentre elas, as Ordenações Filipinas5. Logo após a Independência, em 1823, foi 

promulgada6 pelo governo imperial “[...] uma lei que mantinha em vigor no território 

brasileiro as Ordenações Filipinas e toda a legislação Portuguesa anterior a 25 de abril de 

1821, enquanto não se organizasse um novo código civil e desde que não fossem 

especialmente alteradas por outra lei.” (ROBERTO, 2011, p. 54). 

A organização de uma legislação cível própria que coadunasse com a situação 

brasileira era tão necessária que a Constituição de 1824 (Constituição do Império) determinou 

no art. 179, XVIII, que “organizar-se-há (sic) quanto antes um Código Civil, e Criminal, 

fundado nas sólidas bases da Justiça e Equidade.” (BRASIL, 1824). 

Os trabalhos para a codificação civil datam do século XIX. Em 1845, algumas 

propostas foram apresentadas7, mas prevaleceu a opinião de, primeiramente, consolidarem-se 

as leis que já existiam para, após, iniciar-se a codificação (ROBERTO, 2011).  

Assim, com Teixeira de Freitas, iniciou-se o processo de codificação, que contou com 

grandes nomes da época, até que a tarefa foi delegada a Clóvis Beviláqua, em 1899, que no 

mesmo ano terminou o trabalho.  

Após anos de tramitação, em 1916 foi promulgado o primeiro Código Civil brasileiro.  

Em 2002, surgiu um novo Código Civil, nascido a partir dos estudos feitos pela 

comissão formada por Miguel Reale, que, partindo do códex anterior, ficou incumbido da 

missão da nova codificação. Reale e sua comissão apresentaram a proposta em 1975 e, após 

diversas revisões e procedimentos de tramitação, a Lei n.º 10.406 foi aprovada em 10 de 

janeiro de 2002 e continua em vigor até os dias atuais. 

                                                 
5 Curioso é que as Ordenações Filipinas foram aplicadas por mais tempo no Brasil que em Portugal, eis 

que este país não mais aplicou as Ordenações quando da promulgação de seu Código Civil, em 1867 
(ROBERTO, 2011, p. 60). 

6 Lei de 20 de outubro de 1823. Para acesso ao conteúdo integral da lei, vide: BRASIL. Lei de 20 de 
outubro de 1823. Declara em vigor a legislação pela qual se regia o Brasil até 25 de abril de 1821 e bem assim as 
leis promulgadas pelo Senhor D. Pedro, como Regente e Imperador daquella data em diante, e os decretos das 
Cortes Portuguezas que são especificados. Rio de Janeiro, 20 out. 1823. Disponível em: < 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/anterioresa1824/lei-40951-20-outubro-1823-574564-
publicacaooriginal-97677-pe.html>. Acesso em: 11 nov. 2018. 

7 Sobre o tema, veja-se: ROBERTO, Giordano Bruno Soares. Introdução à história do Direito 

Privado e da codificação: uma análise do novo Código. 3. ed. rev. Belo Horizonte: Initia Via, 2011. 
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Nessas legislações, o instituto da capacidade esteve presente, em cada uma delas com 

suas peculiaridades, mas sem grandes rupturas. 

Contudo, em 06 de julho de 2015, foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei n.º 13.146/2015), que alterou substancialmente o esquema da Teoria das Incapacidades, 

promovendo alterações no Código Civil. 

A seguir, falar-se-á sobre as legislações pátrias e como foram as propostas da Teoria 

das Incapacidades em cada esquema; mas, primeiro, é importante discorrer sobre o objetivo 

do regime das incapacidades e suas transformações no tempo. 

 

3.1 A finalidade do regime das incapacidades 

 

A princípio, deve-se registrar que, quando da restrição da capacidade da pessoa, 

independente do grau em que ela se dá (absoluta ou relativamente), há de se ter alguém que a 

represente ou assista, pois não há a possibilidade de simplesmente retirar essa pessoa do 

tráfego jurídico, o que ocasionaria verdadeira morte civil. 

Historicamente, não se pode olvidar que o instituto da proteção dos incapazes foi 

pensado, em um primeiro momento, como uma forma de proteção do patrimônio, que 

constituiria eventual herança, daquele que não se encontrava em condições de administrá-lo. 

Nesse sentido, Thais Câmara Maia Fernandes Coelho elucida que: 

 
Assim, desde o Direito Romano, o objetivo que informou o instituto da curatela no 
ordenamento jurídico brasileiro foi, primordialmente, de caráter patrimonial, com 
normas inflexíveis. O empenho em preservar o patrimônio do curatelado tinha 
puramente o interesse financeiro. O curador, normalmente, era herdeiro do incapaz e 
pretendia que ele não dilapidasse o seu patrimônio, resguardando, assim, suas 
futuras riquezas. (COELHO, 2016, p. 6-7). 

 

Joyceane Bezerra de Menezes e Ana Carolina Brochado Teixeira também ressaltam 

que a principal finalidade, “[...] dado o momento da sua criação (época do Liberalismo), foi o 

resguardo do incapaz no trânsito jurídico patrimonial, para sua proteção nos negócios 

praticados, oferecendo maior segurança às relações jurídicas, o que ocorreu também no 

Brasil.” (MENEZES; BROCHADO, 2016, p. 576). 

Para Nelson Rosenvald, “[...] o direito desenvolveu o método racional e objetivo da 

teoria das incapacidades para extirpar a autonomia e segregar aqueles que representavam 

entraves à estabilidade das relações sociais.” (ROSENVALD, 2014, p. 16). 
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Portanto, percebe-se que a intenção primeva não foi a proteção da pessoa e, sim, a 

segurança das relações jurídicas, o que não chega a ser um espanto, considerando a época em 

que essa era a interpretação feita. 

Contudo, com a mudança de paradigma acima relatada e com a própria Constituição 

Federal elegendo como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), passou-se a perceber mais a pessoa incapaz, 

reconhecendo sua autonomia e buscando sua inclusão na família e na sociedade (COELHO, 

2016, p. 8). 

A questão patrimonial não perdeu sua importância, contudo se buscou “[...] conferir 

maior liberdade à pessoa em todos os aspectos, respeitando suas escolhas de vida [...]” 

(COELHO, 2016, p. 9), respeitando em maior medida sua autonomia e decisões referentes ao 

seu projeto de vida pessoal. 

É importante salientar que só pode sofrer restrições a capacidade de fato, também 

chamada de capacidade de exercício, uma vez que a capacidade de direito é concedida às 

pessoas sem limitações ou gradações (art. 1º, CC/02). Veja: 
 

Em razão de a capacidade de fato atribuir aptidão a alguém para a produção de 
efeitos jurídicos a partir de sua atuação (ANDRADE, 1997, p. 31), é sabido que não 
são todos os sujeitos que têm essa possibilidade, o que nos leva a estudar as 
hipóteses de restrição da capacidade de fato, ou o regime das incapacidades. Este se 
refere àquelas pessoas que, em virtude de sua falta de discernimento, não podem agir 
isoladamente no mundo jurídico, pois não têm condições intelectuais de transitarem 
no mundo jurídico de forma consciente e responsável. (MENEZES; TEIXEIRA, 
2016, p. 573-574). 

 

A falta de discernimento de alguns indivíduos fez - e faz - com que o sistema 

protegesse, em um primeiro momento, a estabilidade das relações jurídicas e, após, a própria 

pessoa, para que ela não fosse eventualmente lesada em virtude da sua falta ou redução de 

compreensão dos atos realizados. Assim, tem-se o fundamento da possibilidade de restrição 

da capacidade de fato. 

Para a proteção da pessoa incapaz, entende-se que o sistema jurídico elegeu, para a 

escolha de critérios objetivos, o elemento discernimento, que será tratado detalhadamente nas 

seções a  seguir.  

Assim, a incapacidade funda-se no preceito de proteção à pessoa que tem 

discernimento reduzido, seja em virtude da idade (critério cronológico) ou de alguma 

circunstância psicológica (critério subjetivo) (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 359). O 

critério etário é objeto de diversas críticas, contudo, como o fito deste estudo é a análise da 
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incapacidade civil, considerando, principalmente, as alterações realizadas pelo EPD (Lei n.º 

13.146/2015), focar-se-á no critério subjetivo. 

Uma vez que o incapaz “[...] não possui o mesmo quadro de compreensão da vida e 

dos atos cotidianos das pessoas plenamente capacitadas” (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 

333), ele demanda um estatuto jurídico próprio, que o proteja em virtude dessa diferença que 

apresenta. Trata-se da aplicação da máxima “tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na medida de suas desigualdades”, que também pode ser referenciada como 

princípio da igualdade material. 

Ao tratar do instituto em comento, Caio Mário Pereira menciona que:  

 
O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre uma razão 
moralmente elevada, que é a proteção dos que são portadores de uma deficiência 
juridicamente apreciável. Esta é a ideia fundamental que o inspira e acentuá-lo é de 
suma importância para a sua projeção na vida civil, seja no tocante à aplicação dos 
efeitos respectivos ou no aproveitamento e na ineficácia dos atos jurídicos 
praticados pelos incapazes. A lei não institui o regime das incapacidades com o 

propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas padecem, mas, ao contrário, 

com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo a que uma falta de 
discernimento, de que sejam portadores, aconselha tratamento especial, por cujo 
intermédio o ordenamento jurídico procura restabelecer um equilíbrio psíquico, 
rompido em consequência das condições peculiares dos mentalmente deficitários. 
(PEREIRA, 2017, p. 228, grifo nosso).  

 

Por sua vez, Mariana Alves Lara e Fabio Queiroz Pereira aduzem que, 

“contemporaneamente, não obstante a existência de distorções na prática jurídica, o instituto 

das incapacidades é idealizado como mecanismo protetivo daqueles que não estão nas 

mesmas condições de atuação que outros indivíduos.” (LARA; PEREIRA, 2018, p. 96). 

É interessante frisar também o posicionamento de Washington de Barros Monteiro 

(2014, p. 400), que ressalta que a capacidade é presumida e a regência da vida pessoal e do 

patrimônio cabe à própria pessoa. Contudo, “há pessoas [...] que, em virtude de doença ou 

deficiência mental, acham-se impossibilitadas de cuidar dos próprios interesses. Esses seres 

sujeitam-se, pois, à curatela, que constitui medida de amparo e proteção e não penalidade.” 

(MONTEIRO, 2004, p. 400). A curatela não deve ser entendida e aplicada como uma forma 

de apenar aquele que a ela está submetido. Deve ser sempre uma forma de proteger a quem 

dela precise.  

Não se pode ter o regime das incapacidades como uma forma de exclusão da pessoa 

do tráfego jurídico, uma verdadeira morte civil. Não se busca anular a pessoa incapaz, mas, 

sim, protegê-la de quaisquer atos de má-fé ou que lhes serão prejudiciais em virtude do 

reduzido discernimento ou falta dele para avaliação da situação. 
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As deturpações que ocorrem em virtude da decretação de incapacidade não podem ser 

ignoradas e, por conseguinte, também não se podem ignorar as deturpações quando do 

estabelecimento da curatela. Contudo, esses desvios são exceções, que não podem ser 

perpetrados e devem ser combatidos. 

Assim, percebe-se que o instituto da incapacidade é uma forma de proteger aqueles 

que, de acordo com o entendimento jurídico, não estão em paridade com as pessoas a quem se 

entende possuir capacidade plena, o que demanda um regime especial de proteção. 

 

3.2 Teixeira de Freitas e a sugestão de uma Teoria das Incapacidades: a nova Apostila e 

o Esboço de Código Civil 

 

A história sobre as codificações brasileiras perpassa por longos anos. Foi assim com o 

primeiro Código Civil brasileiro (1916), que demorou 93 anos, desde a Constituição do 

Império, para ser finalizado, e com o segundo Código Civil brasileiro (2002), que foi 

aprovado 33 anos após o convite ser feito a Miguel Reale para compor o novo Código, em 

1969. Augusto Teixeira de Freitas é um marco nessa longa história da codificação e também 

da Teoria das Incapacidades. 

Urgia a necessidade de leis civis próprias para o povo brasileiro, que até então 

aplicava legislação estrangeira, que era eivada de confusão, atraso, desigualdades e 

dependência8 com a legislação portuguesa (ROBERTO, 2011). Antes, contudo, de se criarem 

novas regras, decidiu-se compilar as normas já existentes que versavam sobre Direito Civil. A  

tarefa foi conferida à Teixeira de Freitas, que publicou, em 1857, a Consolidação das Leis 

Civis. Pontes de Miranda refere-se à essa consolidação como “primeiro conhecer-se para 

depois expressar-se: codificar após consolidar” (MIRANDA, 1981, p. 79). Primeiramente, era 

necessário verificar quais eram as leis vigentes e aplicáveis para, posteriormente, iniciar-se o 

trabalho da codificação. 

Augusto Teixeira de Freitas, na introdução da Consolidação, explica que: 

 
A presente publicação é a última parte dos trabalhos preparatórios, que para a 
reforma da Legislação Civil emprehendêra (sic) o Governo Imperial. Examinadas as 
Leis da nossa extensa Collecção (sic), distribuidas em suas divisões naturaes (sic), 

                                                 
8 A confusão da legislação era devido aos vários regramentos subsequentes às Ordenações Filipinas que 

as modificavam, na tentativa de torná-las mais adequadas; o atraso era em virtude do tempo em que as 
Ordenações foram organizadas, 1603. Com o passar do tempo, os dispositivos foram se tornando obsoletos; a 
dependência se dava com Portugal, eis que o Brasil já era independente, não mais uma colônia, e continuava 
aplicando um direito que não condizia com os anseios de seu próprio povo; as desigualdades eram fruto do vasto 
território brasileiro, que comportava (e comporta até hoje) diversos costumes distintos (ROBERTO, 2011, p. 55). 
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explorou-se particularmente a classe das – Leis Civis –, e dellas se apresenta um 
extracto fiél. É um trabalho de simplificação, que, destinado á grande obra do 
Código Civil Brasileiro, mal aspira o merecimento de uma codificação provisória. 
(FREITAS, 2003, p. xxix). 

 

Assim, o autor ressalta que sua pretensão era verificar o estado em que a legislação se 

encontrava, como uma forma de preparação. 

Interessante colacionar dois artigos da Consolidação: o art. 8º, no qual o legislador 

dispõe que “as pessoas são maiores, ou menores. Aos vinte e um annos (sic) completos 

termina a menoridade, e se é habilitado para todos os actos da vida civil.” (FREITAS, 2003, p. 

7), e o art. 29: “os loucos de todo gênero, e os pródigos, são equiparados aos menores. A Lei 

do mesmo modo os protege.” (FREITAS, 2003, p. 25). No art. 30, está disposto que os loucos 

de todo o gênero e os pródigos são socorridos pelo benefício da restituição, que significa 

invalidar um negócio jurídico pela mera alegação do prejuízo. 

Assim, percebe-se a proteção dispensada aos menores, aos loucos de todo gênero e aos 

pródigos, àqueles equiparados, inclusive com a possibilidade de invalidação de negócios 

jurídicos. 

Sobre a Consolidação, Felipe Quintella Machado de Carvalho conclui que: 

 
Em conclusão, é possível afirmar que, em termos de estrutura, a disciplina das 
pessoas a quem a ordem jurídica oferecia especial proteção aparece, sem dúvidas, 
mais organizada na Consolidação do que nas Ordenações Filipinas, e oferece uma 
boa síntese de uma quantidade enorme de atos normativos esparsos (avisos, 
decretos, regulamentos, alvarás, etc.) que Freitas conjugou às Ordenações. No 
entanto, em termos de conteúdo, ainda não se encontram novidades – como, aliás, 
nem era de se esperar, dada a natureza da obra. O uso do vocábulo capacidade ainda 
aparece sem precisão técnica, e ainda não se depreende o que se possa denominar 
teoria das capacidades. (CARVALHO, 2013, p. 106-107, grifos do autor). 

 

Em Portugal, na mesma época, preocupava-se também com uma nova legislação civil. 

Foi realizado, então, o Projeto, por Antonio Luiz Seabra, o Visconde de Seabra, publicado em 

1857. Freitas, após tomar conhecimento da Apostila e da Apostila à Censura do Sr. Alberto de 

Moraes Carvalho sobre a Primeira Parte do Projeto do Código Civil Português9, escreveu a 

Nova Apostila à Censura do Sr. Alberto de Moraes Carvalho sobre o Projeto do Código Civil 

Português (CARVALHO, 2013, p. 109). 

A partir da discussão travada com o Visconde de Seabra, Teixeira de Freitas passou a 

refletir sobre a capacidade, elucidando Felipe Quintella Machado de Carvalho que: 

 
                                                 
9 A obra do Visconde de Seabra foi alvo de críticas por Alberto de Moraes Carvalho, sendo essas 

rebatidas em outra obra. 
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Inicialmente, cabe destacar que a discussão de Freitas sobre capacidades na Nova 

Apostila representa uma fase reflexiva. Provocado e inspirado pelo debate entre 
Moraes Carvalho e Seabra, Freitas desenvolve uma exposição teórica que avança, 
em muito, com relação à Consolidação, e que prepara as bases para o que virá no 
Esboço. No texto, Freitas começa a discutir – o que não fizera antes – noções de 
capacidades, indicando que em Direito Civil as locuções derivadas do vocábulo, 
como, por exemplo, capacidade jurídica e capacidade civil, têm conteúdo técnico. É 
posteriormente no Esboço que Freitas tecerá, com todo cuidado, os diversos 
conceitos que comporão sua teoria. (CARVALHO, 2013, p. 110, grifo do autor). 

 

Ao analisar a censura e a resposta do Visconde de Seabra, Freitas compreende 

capacidade jurídica como gênero, que contém capacidade civil e capacidade política como 

espécies10, sem dispor sobre conceitos (CARVALHO, 2013). Ao contrário de Seabra, que 

entendia a capacidade como indivisível, Teixeira de Freitas começa a delinear a divisibilidade 

da capacidade. 

Ao rebater a hipótese de indivisibilidade da capacidade, Freitas ressalta que “se a 

capacidade civil do Projeto é a capacidade de querer, e se a Apostila reconhece que a acção 

(sic) dessa capacidade é variável; bem claro está que à possibilidade dessa acção variável 

necessariamente corresponde uma outra capacidade – a capacidade de obrar.” (FREITAS, 

1859, p. 119, grifo do autor). 

Ao dar continuidade à divisibilidade da capacidade, o autor salienta também que: 

 
Sim: uma cousa (sic) é a capacidade de querer, e outra cousa a capacidade de obrar; 
uma cousa é a capacidade de ter direitos em geral, e outra cousa a capacidade de 
exercer direitos; – uma cousa é a vontade humana, e outra cousa a ação da vontade; 
– uma cousa é a igualdade da lei, e outra cousa a desigualdade real dos homens. 
(FREITAS, 1859, p. 120). 

 

Diferencia-se uma capacidade da outra, provando que não há como a capacidade ser 

una. Caso fosse, alguns indivíduos não seriam considerados pessoas por não possuírem a 
                                                 
10 “Censura – Confunde-se a capacidade civil com a capacidade jurídica, empregando-se essas 

locuções, sem distincção, em vários artigos. 
Respostas – Não ha tal confusão. Com as suas erroneas idéas sobre a capacidade civil, o Projecto 

entendeu que era esta uma das especies da capacidade jurídica, sendo a outra especie a capacidade política. O 
Art. 4.º é, por assim dizer, preliminar, vem ab alto tratando em geral da capacidade jurídica como uma idéa 
generica, para depois descêr às duas espécies, uma da capacidade política, e outra da capacidade civil, como 
effectivamente distingue no Art. 3.º. 

Esta é a pura verdade em relação às idéas e nomenclatura do Projecto, mas essas idéas são falsas, como 
depois mostraremos; porquanto a capacidade jurídica, significando o complexo da capacidade política e civil, 
não consiste na simples qualidade de ser humano, na posse possível de direitos, na susceptibilidade de direitos e 
obrigações. 

Enganou-se o Projecto com essa Philisophia do Direito, de que a Apostila faz continuo alarde. A 
capacidade jurídica, como noção geral da capacidade política e da capacidade civil, para quem applica o que lê à 
realidade das cousas, não é o potestas de Leibnitz, a autonomia de Kant, a personalidade de Ahrens, - o titulo e 

principio justificativo da acção. Para nós, para quem sabe Direito Civil, para todos os Codigos e Legislações, a 
capacidade civil não é só uma e indivisível, porque effectivamente há muitas capacidades.” (FREITAS, 1859, p. 
91-92, grifo do autor). 
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capacidade de querer. De outra forma, ao se desdobrar a capacidade, permanece o status 

jurídico de pessoa, sem, contudo, ter a necessária capacidade de obrar ou de exercer 

pessoalmente seus direitos. O sistema, sob essa perspectiva, não é excludente e, sim, 

inclusivo. 

Pode-se perceber a similaridade da capacidade de querer e de obrar com os conceitos 

de capacidade de direito e de fato, respectivamente. Aqueles podem ser considerados como a 

origem desses, que ainda hoje são aplicados pelo sistema jurídico brasileiro. 

Carvalho (2013) desenvolve um raciocínio interessante quanto a esse assunto, ao 

analisar a Apostila e a Nova Apostila, e refletir sobre a situação da capacidade como una ou 

divisível: 

 
Aí surge um problema. Se o estado contrário ao da incapacidade é o da capacidade, 
e a capacidade jurídica “é só uma, e indivisível” [Seabra, Apostila, p. 18], é “uma 
prerrogativa inauferível do homem, como ente livre e inteligente” [Seabra, Apostila, 
p. 18], como quer Seabra; “se o Projeto e a Apostila empregaram o termo para 
exprimir simplesmente a personalidade humana, qual será o seu vocábulo para 
significar o estado oposto ao dessa incapacidade legal ou civil?” [Freitas, Nova 
Apostila, p. 119]. Segundo Freitas, “deve-se rigorosamente concluir que os menores, 
mentecaptos e outros incapazes do Projeto não têm a capacidade de querer, e 
portanto não são pessoas” [Freitas, Nova Apostila, p. 120] – ideia que a própria 
Apostila, com razão, rejeita. (CARVALHO, 2013, p. 116-117, grifo do autor). 

 

Verifica-se que Freitas pensa em um esquema de capacidade de querer que parece 

equivaler à capacidade de direito e sugere que, se o oposto de capacidade é incapacidade e, 

considerando que a capacidade está ligada à personalidade humana, quem não tivesse a 

capacidade indivisível sugerida por Seabra não seria, então, pessoa, o que a afastaria, por 

consequência, do tráfego jurídico, não podendo nem ao menos adquirir direitos. 

Ao se referir à capacidade de obrar, Freitas expõe que ela se refere ao exercício de 

direitos, que poderá ser limitado (considerando a limitação uma exceção, e o exercício pleno, 

a regra), a depender do estado apresentado pela pessoa (FREITAS, 1859, p. 121), conforme 

pode ser averiguado: 

 
Ora, se a vontade do homem é só uma e indivisível, ao passo que a capacidade de 
obrar é variável; se a capacidade de obrar é sempre limitada, e jamais 
correspondente à plenitude da capacidade de querer; essa capacidade de obrar nada 
menos vem a ser do que uma perpétua incapacidade, – do que uma série de 
incapacidades, exprimindo o que cada homem não pode fazer, ou seja pela 
imperfeição normal de sua natureza, ou seja por accidentes excepcionaes (sic), ou 
pelo império das circunstâncias exteriores. (FREITAS, 1859, p. 120-121). 
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Teixeira de Freitas continua sua exposição, ressaltando que: 

 
Mas, se neste primário aspecto todos os homens são incapazes, ao passo que nessa 
incapacidade a Legislação tem achado uma capacidade, distinguindo os capazes dos 
incapazes; infalivelmente existe um criterium, uma causa determinante dessa 
incapacidade legal. 
Esse criterium não podia ser outro, senão, ou o estado em que fosse absolutamente 
impossível exercer direitos, ou apenas possível exercer alguns direitos em 
determinado número; ou então o estado em que se pudesse exercer o maior número 
possível de direitos. Marcada uma dessas gradações extremas da escala jurídica, ter-
se-hia (sic) a distinção entre as pessoas capazes e incapazes. Estabelecido o caracter 
distinctivo (sic) da incapacidade, saber-se-hia (sic) quais eram os capazes; e, vice-

versa, declarando-se em que consistia a capacidade, estaria dito quais eram os 
incapazes. (FREITAS, 1859, p. 121, grifo do autor). 

 

Além disso, Freitas trata também da possibilidade de restringir ou estender a 

capacidade das pessoas, por meio do exercício de certos direitos por outrem, um representante 

(FREITAS, 1859, p. 122). Derradeiramente, o autor diferencia graus dentro da própria 

incapacidade de obrar: 

 
A incapacidade civil, comprehensiva (sic) tão somente de todos os estados, em que 
as pessoas são incapazes de obrar por si mesmas, - em que só podem obrar 
representadas por outrem, - carece ainda de um derradeiro traço, para que a sua 
noção fique perfeitamente determinada. 
Ou as pessoas são absolutamente incapazes de obrar, e seus actos não produzem 
efeito (sic) em caso algum. Ou, sendo incapazes apenas até um certo ponto, seus 
actos podem ter valor em certas circumstancias (sic), e debaixo de certas condições. 
Há pois uma incapacidade absoluta, e uma incapacidade relativa; como, por 
exemplo, no primeiro caso a dos menores impúberes, no segundo caso a dos 
menores adultos. (FREITAS, 1859, p. 123, grifo do autor). 

 

As ideias sobre a incapacidade vão além das relatadas neste trabalho11, que servem 

para fazer um panorama do ideário do autor. Existem outras formas de incapacidades 

rebatidas no texto, como a incapacidade por efeito de sentença condenatória, que não caberia 

ser tratada neste trabalho tendo em vista o objeto de estudo. 

Sobre a discussão travada entre Teixeira de Freitas e Visconde de Seabra, “percebe-se 

que o embate de Freitas com Seabra produziu um momento reflexivo, de amadurecimento e 

de preocupação sistemática, cujo grande fruto será o esquema de capacidades do Esboço.” 

(CARVALHO, 2013, p. 120). 

                                                 
11 Sobre o tema, veja: CARVALHO, Felipe Quintella Machado de. Teixeira de Freitas e a história da 

Teoria das Capacidades no Direito Civil brasileiro. 2013. 239f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-
Graduação em Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/BUBD-9G8J8M>. Acesso em: 10 out. 2018. 
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Assim, ainda no ano de 1859, Augusto Teixeira de Freitas foi indicado para realizar a 

primeira codificação civil brasileira, tendo como marco final 31 de dezembro de 1861, que foi 

estendido para 30 de junho de 1864  (ROBERTO, 2011, p. 62). 

No ano seguinte do contrato, em 1860, Freitas começou a publicar os primeiros 

esforços da codificação, nomeados de Esboço. Outras edições foram publicadas, totalizando, 

ao final, 4.908 artigos sugeridos para o Código Civil. 

No Esboço, a incapacidade foi tratada nos seguintes artigos: 16 a 17; 21 a 29; 40 a 44; 

507 a 516 (CARVALHO, 2013, p. 122-126). 

Para iniciar o estudo da capacidade no Esboço, Freitas estabeleceu que as pessoas são 

aquelas suscetíveis de adquirir direitos (art. 16), tendo sua personalidade jurídica reconhecida. 

Para a aquisição de direitos, contudo, a pessoa necessita ter capacidade civil. 

A teoria freitiana, coerente com as ideias já defendidas, trouxe o conceito e a divisão 

capacidade. A divisão consiste em capacidade de direito e capacidade de fato. Assim, é 

importante colacionar o art. 21 do Esboço: “a capacidade civil é de direito, ou de fato. 

Consiste a capacidade de direito no grau de aptidão de cada classe de pessoas para adquirir 

direitos, ou exercer por si ou por outrem atos que não lhe são proibidos.” (FREITAS, 1952, p. 

24-25, grifo do autor). 

O primeiro conceito, capacidade de direito, envolve alguns elementos complexos. O 

primeiro deles é o grau de aptidão que, mesmo revelando que existem pessoas com maior e 

menor grau de aptidão, Freitas salienta que “[...] tôdas (sic) as pessoas são capazes de direito 

quanto ao que o Código não lhes proíbe, e ao mesmo tempo incapazes de direito quanto ao 

que se lhes proíbe.” (FREITAS, 1952, p. 24). 

Já o segundo conceito refere-se à classe de pessoas, pois não seria uma proibição feita 

casuisticamente. 

Por fim, o terceiro elemento, para adquirir direitos, deve ser interpretado da seguinte 

forma: 

 
Quando os direitos são adquiríveis por fatos independentes da vontade de quem 
pode adquiri-los, o Código proíbe a própria aquisição; como, por exemplo, quando 
proíbe que os filhos ilegítimos herdem de seus pais por sucessão legal. Quando, 
porém, os direitos são adquiríveis por atos voluntários, a proibição recai sôbre  (sic) 
esses atos; pois que, proibidos, proíbe-se, por isso mesmo, a aquisição. Não se diz – 
para exercer direitos -, porque só os incapazes são os que não os podem exercer; ao 
passo que podem adquirir direitos não só os capazes, como os incapazes. 
(FREITAS, 1952, p. 25, grifo do autor).12 

                                                 
12 Sobre a diferença entre incapacidade de direito e incapacidade de fato na teoria freitiana, ensina 

Carvalho: “Em síntese, pode-se asseverar que a incapacidade de direito decorre de uma norma de ordem 
pública, que visa a regular uma determinada situação. A incapacidade de fato, por sua vez, decorre da 



39 
 

Assim, a aptidão para a aquisição de direitos só se dá em face de direitos não 

proibidos.  

O elemento exercer por si ou por outrem atos que não lhe são proibidos refere-se à 

forma de execução dos atos, pois uma vez que o ato teria sua aquisição proibida, a pessoa 

seria incapaz de direito. O exercício por si ou por outrem refere-se à capacidade de fato, mais 

uma vez esclarecendo o autor que, “quando os atos são diretamente proibidos, as pessoas são 

incapazes de direito; quando não são diretamente proibidos, mas há impedimento de praticá-

los, as pessoas são incapazes de fato.” (FREITAS, 1952, p. 25, grifo do autor). 

Carvalho (2013, p. 132) salienta que o elemento que se refere à aptidão caiu no 

esquecimento e, posteriormente, foi adotado pela doutrina o conceito de legitimidade para se 

referir à proibição de certos atos por certos grupos pela legislação cível. 

A capacidade de fato, por sua vez, foi definida no art. 22 do Esboço como “[...] 

aptidão, ou grau de aptidão, das pessoas de existência visível para exercerem por si os atos da 

vida civil.” (FREITAS, 1952, p. 26). É interessante observar que o autor já reconhecia a 

existência de graus para o que nomeou de aptidão. 

Essa formulação na teoria freitiana muito se aproxima da atual configuração de 

capacidade de fato, que diz respeito à prática de atos por si, sem necessidade de nenhuma 

intervenção. 

A capacidade de fato, conforme já mencionado, admite gradação, podendo a pessoa ter 

capacidade plena, capacidade relativa (ou incapacidade relativa, que corresponde ao mesmo 

significado) e incapacidade absoluta.  

Nesse sentido, incapacidade de fato refere-se à impossibilidade física ou moral de agir. 

Em nota esclarecedora, Teixeira de Freitas salienta que: 

 
Neste artigo indica-se a incapacidade de fato em geral, em tôdas (sic) as suas 
manifestações, naturais ou acidentais, permanentes ou passageiras, notórias ou 
dependentes de prova; e as causas de tôdas (sic) estas incapacidades são: 1º 
impossibilidade física de obrar; 2º impossibilidade moral de obrar; 3º 
impossibilidade de obrar por motivo de dependência. O Código neste assunto não 
proíbe a priori, reconhece apenas a impossibilidade de obrar para protegê-la e 
regulá-la, e por isso proíbe. (FREITAS, 1952, p. 28, grifos do autor). 

 
                                                                                                                                                         

impossibilidade de a pessoa praticar pessoalmente determinado ato, por uma razão jurídica – a necessidade de 

representação – ou natural. Se, por uma razão qualquer, o ordenamento quer resguardar a eventual sucessão dos 
descendentes, estabelece a incapacidade de direito do ascendente quanto à venda para seus descendentes. O ato, 
pois, é proibido. Se, no entanto, a ordem jurídica quer proteger a criança e seu patrimônio, estabelece sua 
incapacidade de fato para a prática dos atos da vida civil. O ato, pois, não pode ser praticado pela criança 
pessoalmente. Pode, no entanto, ser praticado por aquele a quem a lei incumbiu a representação da criança – 
alguém que se entende apto a suprir a falta de discernimento suficiente da criança, e que atua, portanto, como 
protetor tanto da pessoa quanto de seus interesses.”. (CARVALHO, 2013, p. 138, grifo do autor). 
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Em comparação com a atual Teoria das Incapacidades, a impossibilidade moral refere-

se à falta de clareza para a tomada de decisões e entendimento de suas consequências. Além 

disso, a impossibilidade física não poderia ser considerada uma incapacidade civil, por não se 

relacionar com o discernimento sobre o ato em si, e, sim, sobre uma dificuldade corpórea, que 

pode ser suprimida por meio de instrumentos menos gravosos, como o mandato, por exemplo. 

Para deixar mais claro seu posicionamento e firmar os conceitos trazidos no Esboço, o 

legislador consigna no art. 25 que: 

 
Incapazes, sem mais outra denominação, são todas as pessoas incapazes de fato, ou 
por sua dependência de uma representação necessária, ou que vem a ficar na 
dependência de uma representação necessária. Incapacidade designa essa 
dependência, capacidade, o estado contrário. (FREITAS, 1952, p. 28-29, grifo do 
autor). 

 

Além disso, o autor complementa seu posicionamento, alegando que: 

 
A representação necessária é determinada, já pela própria natureza das pessoas, já 
por fatos acidentais ou voluntários; e por isso se diz no texto ou por sua 

dependência de uma representação necessária, – ou que vem a ficar na dependência 

de uma representação necessária. – Dependem de representação necessária por sua 
própria natureza as pessoas por nascer, os menores, surdos-mudos, e as pessoas de 
existência ideal. Vem a ficar nessa dependência por fatos acidentais, ou voluntários, 
os alienados, ausentes, falidos, mulheres casadas, e religiosos professos. E assim, 
não há representação necessária sem incapacidade de fato; mas há incapacidade de 
fato sem haver representação necessária. (FREITAS, 1952, p. 29, grifo do autor). 

 

Assim, a causa da representação, que era necessária, poderia ser variada, a depender 

da situação e do seu enquadramento nas prospecções feitas pelo artigo 25. 

No que tange à incapacidade absoluta e à relativa, a diferenciação é aplicada até hoje, 

mas de forma diferente. Para a teoria freitiana, a incapacidade refere-se ao número de atos que 

a pessoa poderá ou não praticar, sendo o critério a abrangência, ao contrário da aplicação atual 

que pressupõe a intensidade (CARVALHO, 2013, p. 139). Assim, pensava-se antes no 

“número de atos abrangidos” e hoje se pensa “quanto ao discernimento maior ou menor do 

incapaz” (CARVALHO, 2013, p. 139). 

Os absolutamente incapazes não podem praticar nenhum ato por si só, e os 

relativamente incapazes não podem praticar por si só alguns atos ou têm a forma de pratica-

los prescrita ou restrita. Para os demais atos, os relativamente incapazes possuem capacidade. 

Nos artigos 41 e 42, o legislador trata desse tópico, no Esboço: 

 

Art. 41. A incapacidade é absoluta, ou relativa. São absolutamente incapazes: 
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1.º As pessoas por nascer. 
2.º Os menores impúberes. 
3.º Os alienados declarados por tais em juízo. 
4.º Os surdos-mudos que não sabem dar-se á entender por escrito. 
5.º Os ausentes declarados por tais em juízo. 
Art. 42. São também incapazes, mas só em relação aos atos que forem declarados, 
ou ao modo de exercer: 
1.º Os menores adultos. 
2.º As mulheres casadas. 
3.º Os comerciantes falidos declarados por tais em juízo. 
4.º Os religiosos professos. (FREITAS, 1952, p. 45-46, grifo do autor). 

 

Uma vez que o objeto de estudo deste trabalho são as alterações promovidas pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência na Teoria das Incapacidades, principalmente no que diz 

respeito ao discernimento, analisar-se-á apenas algumas categorias apresentadas no excerto 

acima, que possuem correlação com o tema. 

Freitas não conceituou o que seriam os alienados declarados, mas se percebe uma 

correlação com a antiga redação do art. 3º do CC/02, interpretando-se a alienação como uma 

forma de deficiência que interferia no discernimento, ou no termo escolhido por Freitas, na 

aptidão da pessoa. Esse grupo de pessoas se encaixa na categoria de absolutamente incapazes 

por ter “[...] impossibilidade moral de obrar, e também pela dependência em que vêm a ficar 

de uma representação necessária. Os alienados não declarados por tais em juízo são também 

incapazes, mas só por impossibilidade moral de obrar.” (FREITAS, 1952, p. 46, grifo do 

autor). 

Os surdos-mudos são considerados incapazes absolutamente por não poderem 

exteriorizar sua vontade e caso haja também algum impedimento moral. 

Os menores adultos podem ser comparados àqueles que têm o discernimento reduzido 

ou, por causa transitória ou permanente não puderem expressar sua vontade. Quanto aos 

menores adultos, Freitas salienta que: 

 
Menores adultos: incapazes só por impossibilidade moral de obrar, não só em 
relação a alguns atos que não podem praticar, como em relação ao modo de praticar 
outros atos que podem praticar. Êles (sic) podem fazer testamento, eles podem 
comprar e vender assistidos por seus tutores (eis o modo). Êles (sic) não podem 
doar, ainda mesmo com assistências de seus tutores. (FREITAS, 1952, p. 47, grifos 
do autor). 

 

Há ainda a possibilidade de decretação da incapacidade para casos específicos, 

conforme se depreende do disposto no art. 509 do Esboço: 

 

Art. 509. Serão julgados incapazes para os atos jurídicos por sentença em 
ação ou sôbre (sic) exceção de nulidade:  
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1º Os alienados não declarados por tais judicialmente, se não praticaram o 
ato em lúcido intervalo. (Art. 449 n.º 2º) 
2º Os surdos-mudos não declarados por tais judicialmente, que não sabem 
dar-se a entender por escrito. 

3º Os que praticaram o ato privados do uso da razão por delírio febril, sonambulismo 
natural ou provocado por operação magnética; e por fortes emoções de mêdo (sic) 
ou terror, cólera, ou vingança. 
4º Os que praticaram o ato em estado de embriaguez completa. (FREITAS, 1952, p. 
272-273, grifo do autor). 

 

Esse artigo foi proposto para a resolução de disputas que envolviam a validade de atos. 

Assim sendo, seria reconhecida a incapacidade para o ato específico, não surtindo efeito em 

outros atos. 

Nesse sentido, são esses os apontamentos gerais a serem feitos acerca da teoria 

sistematizada por Augusto Teixeira de Freitas. 

É pertinente o posicionamento de Felipe Quintella Machado de Carvalho quanto à 

teoria de Freitas: 

 
Em outro contexto, a teoria poderia ter gerado outros esquemas, por exemplo, após 
os avanços científicos acerca do discernimento dos menores e do sofrimento mental, 
e dos avanços sociais acerca da equiparação dos gêneros, o esquema poderia manter 
apenas a incapacidade de fato in casu, do art. 24 combinado com o art. 509, que 
levaria à análise sempre de situações concretas, independentemente da “classe” da 
pessoa [...]. (CARVALHO, 2013, p. 151, grifo do autor). 

 

Deve-se, assim, considerar o contexto no qual as ideias apresentadas estavam 

inseridas, pois os fatos sociais influenciam muito em qualquer teoria, uma vez que a vivência 

naquele tempo e o conhecimento da história são fatores determinantes para a construção de 

valores. 

Para a análise do projeto (ainda incompleto) do Código Civil sugerido por Freitas, foi 

formada uma comissão que, todavia, não chegou a concluir o trabalho. O autor, insatisfeito 

com a pouca atenção e dedicação que o Esboço estava recebendo, suspendeu o contrato que, 

após, foi resolvido pelo Ministro da Justiça à época (ROBERTO, 2011, p. 63), em 1872. 

Contudo, os esforços de Freitas não pereceram no tempo, permanecendo algumas de suas 

disposições no Código Civil que estava por vir. 

Após a resolução do contrato de Freitas, os juristas Nabuco de Araújo, Felício dos 

Santos e Coelho Rodrigues foram incumbidos da tarefa, em épocas distintas, sem, contudo, 

seus projetos serem finalizados e aprovados. 

No que se refere à Teoria das Incapacidades, o projeto de Nabuco de Araújo 

conservou muito da teoria freitiana, apesar de “[...] sua condição de estadista, em contraste 
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com a de Freitas, de jurisconsulto, determinou as diferenças entre as linhas seguidas por um e 

outro.” (CARVALHO, 2013, p. 174, grifo do autor). Felipe Quintella Machado de Carvalho 

(2013, p. 178), ao analisar os projetos, comenta que a teoria delimitada por Nabuco de Araújo 

perdeu profundidade científica, sendo mais objetiva na elaboração da norma, pois os 

conceitos já existiam e à lei competia fixar os parâmetros escolhidos. Nabuco de Araújo ainda 

modificou a enumeração daqueles considerados incapazes, incluindo os cegos e os pródigos. 

O projeto voluntário de Joaquim Felício dos Santos, por sua vez, aproveitou parte do 

disposto no projeto de Nabuco de Araújo, optando por caminho oposto ao escolhido por 

Teixeira de Freitas no que diz respeito à gradação dos absoluta e relativamente incapazes13, 

uma vez que para o autor não existia razão jurídica para essa divisão. Vejamos: 

 
Não compreendo a razão jurídica desta distinção. À exceção das pessoas por nascer, 
não há pessoa alguma absolutamente incapaz. 
[...] 
Não há linha divisória que separe de modo absoluto capacidade e incapacidade de 
fato. Há loucos, justamente interditos, que mostram mais senso que muita gente 
capaz e de posse da administração de seus bens. Há menores de 12 a 14 anos mais 
sensatos que qualquer púbere. É incontestável a regra malitia supplet aetatem 
(SANTOS apud CARVALHO, 2018, p.24-25, grifos do autor).  

 

Felício dos Santos defendia o princípio de que “a malícia supre a idade”, o que 

significa que a compreensão que o indivíduo tem de mundo, de atos e de consequências 

suprime a questão etária. 

Esse projeto, assim como os anteriores, também não triunfou e a quarta tentativa de 

codificação foi realizada por Antônio Coelho Rodrigues, que permaneceu seguindo a 

inspiração freitiana de forma sucinta, conforme o fez Nabuco de Araújo, trocando, por sua 

vez, as ideias de incapacidade de fato relativa e absoluta por suspensão e restrição do 

exercício da capacidade civil14 (CARVALHO, 2018, p. 25). 

                                                 
13 Em seu projeto de Código Civil, Felício dos Santos sugeriu: “Art. 81. São incapazes: 1º, as pessoas 

por nascer; 2º, os menores; 3º, os alienados; 4º, os surdos-mudos; 5º, os ausentes; 6º, as mulheres casadas; 7º, os 
pródigos.” (SANTOS, 1891, p. 11-12). Assim, percebe-se que o autor atribuiu uma incapacidade de fato una, 
sem graus. 

14 “ Art. 11. Suspende-se o exercício da capacidade civil das seguintes pessoas naturaes (sic): 
§1.º Da menor de quatorze annos (sic) e do menor de dezesseis. 
§2.º Dos dementes de qualquer espécie. 
§ 3.º Dos surdos-mudos ou cegos de nascença. 
§4.º Dos ausentes declarados na conformidade do liv. 3º da Parte-Especial. 
Art. 12. A demência compreende todos os estados mórbidos ou pathologicos (sic), que invalidem a 

volição ou inteligência, e não se presume. 
Art. 13. Os surdos-mudos ou cegos de nascença, que justificarem educação especial e bastante, poderão 

pedir um simples curador a seus bens. 
Art. 14. Restringe-se o exercício da capacidade civil das seguintes pessoas naturaes (sic): 
§1.º Dos púberes de qualquer sexo, até a sua emancipação. 
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Ao que se entende, não há diferenciação da capacidade de direito da de fato, havendo 

uma capacidade civil geral que é atribuída à pessoa natural em seu nascimento (artigos 2º e 3º 

do projeto de Coelho Rodrigues). Por isso, o autor não admite incapacidade absoluta, pois 

todas as pessoas são capazes. Assim, o que ele admite é a suspensão ou a restrição do 

exercício dessa capacidade. A pessoa continuará sendo capaz, mas terá suspensa ou restrita 

apenas sua prática.  

Esse projeto também não conseguiu emplacar, resultando em nova contratação para o 

projeto do Código Civil em 1899. Dessa vez, o jurista escolhido foi Clóvis Beviláqua. 

 

3.3 O Código de Beviláqua (Código Civil de 1916) e o tratamento das incapacidades 

 

Clóvis Beviláqua, apesar da oposição e das críticas de juristas como Ruy Barbosa e 

Inglês de Souza, elaborou o Projeto Primitivo em poucos meses (entre abril e outubro de 

1899) (CARVALHO, 2013, p. 204). A capacidade foi assim definida: 

 
Art. 2º Todo ser humano é capaz de ter direitos e contrair obrigações, no círculo das 
relações de ordem privada. 
Parágrafo único. A lei não reconhece distinção entre nacionais e estrangeiros para 
aquisição e gozo dos direitos civis. 
Art. 3º A personalidade civil do ser humano começa com a concepção, sob a 
condição de nascer com vida. 
Art. 4º São absolutamente incapazes de exercer por si os atos da vida civil: 
1º Os nascituros; 
2º Os menores de quatorze anos de ambos os sexos; 
3º Os alienados de qualquer espécie; 
4º Os surdos-mudos, não tendo recebido educação que os habilite a fazer conhecida 
a sua vontade; 
5º Os ausentes declarados tais em juízo. 
Art. 5º São incapazes relativamente a certos atos ou ao modo de exercê-los: Os 
maiores de quatorze anos, enquanto não completarem vinte e um anos. 
Art. 6º As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal, sob a direção 
de seus maridos, sofrerão na sua capacidade jurídica, as restrições constantes do 
livro I da parte especial, título II, capítulo III. 
Art. 7º Os impedimentos oriundos da incapacidade absoluta ou relativa são 
suprimidos pela representação legal regulada na parte especial deste código. 
Art. 8º Na proteção que o Código Civil dispensar aos incapazes não se compreende 
o benefício da restituição, nem quaisquer privilégios para a anulação de seus atos 
válidos, ainda que prejudiciais aos seus interesses. 
Art. 9º O menor que tiver completado dezoito anos poderá ser declarado maior, isto 
é, capaz de exercer por si todos os atos da vida civil. Se o menor estiver submetido 
ao pátrio poder, essa declaração será feita por quem exercer esse poder, e 

                                                                                                                                                         
§2.º Dos presos em cárcere privado ou em cumprimento de sentença, enquanto não cessar o seu 

constrangimento. 
§3.º Dos pródigos durante os efeitos da sua interdicção. 
§4.º Dos fallidos (sic) desde a data da fallencia (sic) até a sua reabilitação. 
§5.º Dos insolváveis declarados na conformidade do livro 1º da Parte-Especial. 
§6.º Das mulheres casadas, enquanto se acharem sob a tutela marital.” (RODRIGUES, 1893, p. 4-5). 
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homologada pelo juiz. Se o menor estiver sob tutela, será feita a declaração 
judicialmente, a requerimento do menor, autorizado pelo tutor. (BRASIL apud 

CARVALHO, 2013, p. 205-206). 
 

Percebe-se semelhança com a teoria freitiana, ao se entender a capacidade como 

divisível, com gradações, ainda que de forma mais enxuta.  

Após uma revisão prévia realizada por uma comissão nomeada pelo Governo, uma 

nova revisão foi realizada com a presença do autor, e obteve-se como resultado o Projeto 

revisado. Nele, a capacidade foi assim apresentada: 

 
Art. 2º Todo ser humano é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. 
Art. 3º A lei não reconhece distinção entre nacionais e estrangeiros para a acquisição 
(sic) e gozo dos direitos civis.  
Art. 4º A personalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida; mas, 
desde a concepção, a lei garante os direitos eventuaes (sic) do nascituro. 
Art. 5º São absolutamente incapazes de exercer por si os atos da vida civil: 
1.º Os menores de quatorze annos (sic), de ambos os sexos; 
2.º Os loucos de todo o gênero; 
3.º Os surdos-mudos, sem educação que os habilite a fazer conhecer a sua vontade; 
4.º Os ausentes declarados taes (sic) em juízo.  
Art. 6º São incapazes, relativamente a certos actos, ou ao modo de exercê-los: 
1º Os maiores de quatorze annos (sic) , enquanto não completarem vinte e um; 
2º As mulheres casadas, emquanto (sic) subsistir a sociedade conjugal, com as 
restricções (sic) constantes do liv. I da parte especial, tít. II, cap. III. 
Art. 7º A incapacidade absoluta ou relativa é suprida pelo modo estabelecido na 
parte especial deste código. 
Art. 8º Na proteção que o Código Civil dispensa aos incapazes não se compreende o 
benefício de restituição. 
Art. 9º Aos vinte e um anos completos termina a menoridade; todavia o menor que 
tiver completado dezoito annos (sic) poderá ser declarado maior. Se o menor estiver 
sob o pátrio poder, essa declaração será feita por quem exercer esse poder, e 
homologada pelo juiz. Se estiver sob tutela, será feita judicialmente, a requerimento 
do menor autorizado pelo tutor. (BRASIL, 1917, p. 660-661). 

 

Apesar das alterações realizadas, o cerne do projeto permaneceu. 

Percebe-se que o projeto de Clóvis Beviláqua tem muito em comum com o de Freitas, 

devendo-se ressaltar o conceito adotado por Beviláqua, em que a: 

 
capacidade seria a “extensão dada aos poderes de ação contidos na personalidade” 
– e o remata citando Freitas impropriamente. Este afirmara, em nota ao art. 40 do 
Esboço, que “os incapazes porém são classificados e se distinguem por qualificações 
pessoais que correspondem a outros tantos modos gerais de existir”. Não afirmara, 
todavia, que a capacidade consistiria no “modo de ser geral das pessoas”. Vale 
destacar que Beviláqua refere-se à capacidade sem qualquer qualificação, o que, em 
Freitas, corresponderia mais propriamente à capacidade jurídica, ou à capacidade 

civil. Ademais, o fato de que Beviláqua não registrou a fonte do excerto – 
contrariando sua prática habitual – parece sugerir que a citação lhe ocorreu 
espontaneamente, de memória, e não que tenha sido devidamente transcrita do 
Esboço. Não obstante, no parágrafo seguinte Beviláqua usa conceitos freitianos, e 
revela como fonte, em nota, os comentários de Freitas aos arts. 21 e 22 do Esboço. 
(CARVALHO, 2013, p. 210-211, grifo do autor). 
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Assim, Beviláqua elegeu um novo elemento ao conceituar capacidade, que se distancia 

do proposto por Teixeira de Freitas. 

 Conclui-se que há uma mistura entre alguns conceitos de Freitas, o que fez, 

posteriormente, o conceito de capacidade aproximar-se ao de personalidade, o que, até hoje, 

causa confusão, desconforto e inquietação na doutrina. 

Assim, a personalidade foi definida como “[...] aptidão, reconhecida pela ordem 

jurídica a alguém, para exercer direitos e contrahir (sic) obrigações.” (BEVILÁQUA, 1927, p. 

164). O uso da expressão exercer direitos e contrair obrigações aproxima-se do conceito 

atribuído à capacidade.  

Segundo Beviláqua, essa seria “a extensão dada aos poderes de acção (sic), contidos 

na personalidade.” (BEVILÁQUA, 1927, p. 165). O autor, no mesmo trecho, explica que 

”neste artigo [2º], não se trata de capacidade de facto, que é o limite da personalidade. Aqui o 

Código define, antes, a personalidade, que equivale à capacidade de direito. Affirma (sic) que 

todo homem é pessoa, no sentido jurídico da expressão.” (BEVILÁQUA, 1927, p. 165, grifo 

do autor). Nesse trecho, percebe-se a aproximação do conceito de capacidade e de 

personalidade, uma vez que Clovis Beviláqua aduz que esta corresponde àquela. 

Carvalho, em crítica acertada, expõe que o não aproveitamento do conceito de 

capacidade civil sugerido por Freitas eliminou da teoria das capacidades “[...] noção que 

explicasse a aptidão mais ou menos abrangente de cada classe de pessoas para adquirir 

direitos e praticar atos, ou, no mínimo, certas proibições pontuais da prática de certos atos por 

certas pessoas” (CARVALHO, 2013, p. 210). 

O ideário relativo à gradação da incapacidade, projetado por Freitas, foi utilizado por 

Beviláqua, sem, contudo, permitir a incapacidade de fato casuística. 

Nas observações sobre o art. 5º do Código Civil aprovado, Beviláqua diferencia as 

incapacidades relatadas no artigo (e também no art. 6º) e as explica como “[...] são de facto e 

não de direito. As pessôas (sic) aqui consideradas, por isso que o são, no sentido jurídico, têm 

direitos, mas não os podem exercer, ou de modo absoluto (artigo 5º), ou relativamente a um 

certo numero deles (sic) (art. 6º). (BEVILÁQUA, 1927, p. 175). 

Feita a revisão do projeto, e após diversos debates, em 1º de janeiro de 1916 foi 

promulgado o primeiro Código Civil brasileiro, com vacatio legis de um ano.  

Na perspectiva de Carvalho, Clóvis Beviláqua, em conjunto com Teixeira de Freitas, 

foi “[...] o maior responsável pela teoria das capacidades vigentes no Brasil desde então.” 

(CARVALHO, 2018, p. 25-26). 
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Assim, o então vigente Código Civil de 1916 tratava da capacidade no “Livro 1 (Das 

Pessoas), Título I (Da Divisão das Pessoas), Capítulo I (Das Pessoas Naturaes)” (BRASIL, 

1916). 

O texto aprovado difere daquele constante no Projeto Revisto, mas as modificações 

consistiam principalmente em alteração das locuções utilizadas. 

O texto do art. 2º confere a capacidade de direito a todos os homens, já se tendo 

mencionado os conceitos pertinentes acima. 

Para Beviláqua, a incapacidade era estabelecida sobre sua intensidade (CARVALHO, 

2018, p. 26). Felipe Quintella Machado de Carvalho salienta que, então, no Código Civil de 

1916, “os absolutamente incapazes eram aqueles que presumidamente não tinham nenhum 

discernimento para a prática por si dos atos da vida civil, enquanto os relativamente incapazes 

eram aqueles que tinham o discernimento incompleto” (CARVALHO, 2018, p. 26). Vê-se a 

posição de destaque que o discernimento ocupa na teoria das incapacidades, sendo a gradação 

da incapacidade nele baseada. 

O Código Civil de 1916 definiu que a menoridade cessava aos vinte e um anos, sendo 

absolutamente incapazes (art. 5º, CC/1916) “os menores de dezesseis anos; os loucos de todo 

o gênero; os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade; e os ausentes, 

declarados tais por ato do juiz” (BRASIL, 1916). Nesse sentido, os absolutamente incapazes 

não poderiam praticar atos por si mesmos. 

Quanto às hipóteses definidas, conforme já mencionado alhures, comentar-se-á apenas 

sobre aquelas que têm relação com a saúde mental como critério fixador. 

A expressão loucos de todo o gênero, segundo Beviláqua, é “[...] tradicional15 em 

nosso direito; mas não é a melhor.” (BEVILÁQUA, 1927, p. 176). 

A defesa que Beviláqua (1927, p. 176) faz da expressão alienados de qualquer 

espécie, entendendo ser essa a mais adequada por abrigar outras situações que não seja a 

loucura também é interessante. Em seu livro Direito da Família, o autor define os alienados e 

fracos de espírito como:  

 
[...] todos aqueles que, por organização cerebral incompleta, por moléstia localizada 
no encéfalo, lesão somática ou vício de organização, não gozam de equilíbrio mental 
e clareza de razão suficientes para conduzirem-se, socialmente, nas várias relações 
da vida, como: os idiotas, os imbecís (sic), os surdos-mudos de nascença não 
educados suficientemente, os vesânicos, os loucos, que a nossa lei designa 
comumente pelos nomes gerias de mentecaptos, desassisados, dementes e furiosos, e 
cuja caracterização científica incumbe aos alienistas e aos médicos-legistas. A 
simplicidade, embora extrema, e a estupidez, embora notáveis à primeira vista, não 

                                                 
15 Essa era a expressão utilizada pelo Código Criminal. 
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sendo acompanhadas de perturbação mental, não determinam a necessidade de 
curadoria, como acontece com os alienados e fracos de espírito das diversas 
categorias, a que acabo de me referir. (BEVILÁQUA, 1943, p. 418). 

Alguns comentários se fazem necessários sobre essa passagem. Primeiramente,  chama 

a atenção os termos usados por Beviláqua que, hoje, podem ser considerados agressivos e 

politicamente incorretos. Em segundo lugar, a incapacidade era baseada na falta de 

discernimento (que, no trecho, é referida como organização mental incompleta, equilíbrio 

mental e clareza), uma vez que ainda que a pessoa fosse considerada simples ou estúpida, ela 

não poderia ser interditada caso essas características não fossem acompanhadas de 

perturbação mental16. Terceiro, percebe-se, já naquela época, havia a necessidade do Direito 

de recorrer a outras searas do conhecimento para estabelecer critérios para a ordem social. 

Ressalte-se que há o uso da palavra curadoria querendo se referir à curatela. 

Segundo Taisa Maria Macena de Lima, “não havia na lei distinção entre os transtornos 

mentais e o desenvolvimento mental incompleto. Havia simplesmente a loucura [...].” (LIMA, 

2018, p. 2). Continua a autora, referindo-se à impossibilidade, à época, de se modular os 

efeitos da sentença que determina a interdição com base nas características específicas da 

pessoa, analisada casuísticamente: “estava completamente afastada a possibilidade de 

investigar diferentes grau[s] de comprometimento das faculdades mentais e intelectivas 

resultantes de transtornos mentais, problemas neurológicos e desenvolvimento mental 

incompleto [...]” (LIMA, 2018, p. 2). 

Quanto aos surdos-mudos, Beviláqua aduz que “a surdo-mudez congênita resulta, em 

regra, de uma lesão dos centros nervosos, que aproxima o paciente do alienado; algumas 

vezes, porém, assim não será.” (BEVILÁQUA, 1927, p. 178). Assim, a diferença entre a 

incapacidade e a capacidade era a possibilidade de manifestação da sua vontade. Talvez se 

possa atribuir o conceito apresentado às parcas informações médicas à época, mas, 

atualmente, sabe-se que há diferença entre deficiência física e intelectual, não havendo 

necessária ligação entre elas. O autor continua: “se o surdo-mudo pode exprimir a sua 

vontade, de modo satisfactório (sic), é porque possue (sic) uma inteligência normal, capaz de 

discernimento e adaptação ao meio social.” (BEVILÁQUA, 1927, p. 178). A não 

comunicação de sua vontade o fazia ser comparado ao alienado, uma vez que o isolaria do 

mundo social. 

                                                 
16 Em outra passagem do texto, Beviláqua enuncia que a incapacidade deve ser declarada apenas em 

situações extraordinárias, e que, se possível a pessoa deveria manter incólume a sua capacidade. Para o autor,  a 
alteração promovida pelo transtorno mental deveria ser permanente ou duradoura, havendo uma “grave alteração 
nas faculdades mentais” (BEVILÁQUA, 1927, p. 177), caso contrário, conseguindo a pessoa reger sua própria 
vida e seus bens, não haveria “necessidade nem conveniência” de declarar uma curatela para aquela. 
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Nesse sentido, “a questão central, portanto, nunca foi a deficiência em si mesma, mas 

as condições reais e concretas de atuar no mundo social disciplinado pelo Direito.” (LIMA, 

2018, p. 3). Destarte, a deficiência não era caráter marcante para a decretação de incapacidade 

do surdo-mudo, e, sim, a falta de manifestação da vontade e interação com o mundo. 

Por sua vez, os relativamente incapazes (art. 6º, CC/16) eram “os maiores de 16 e os 

menores de 21 anos; os pródigos; e os silvícolas” (BRASIL, 1916). Saliente-se que o Estatuto 

da Mulher Casada (Lei n.º 4.121 de 1962) deu nova redação ao artigo 6º do CC/16, excluindo 

do rol dos relativamente incapazes a mulher casada. 

As incapacidades, absoluta e relativa, eram supridas “por meio da representação legal, 

da assistência, de curador especial ou pelo suprimento judicial de autorização” (DINIZ, 2000, 

p. 17), nos termos do art. 7º do Código Civil então vigente: “supre-se a incapacidade, 

absoluta, ou relativa, pelo modo instituído neste Código, Parte Especial.” (BRASIL, 1916). 

Os atos praticados pessoalmente pelo absolutamente incapaz eram nulos (art. 145, I, 

CC/16) e pelo relativamente incapaz, anuláveis (art. 147, I, CC/16). Era necessário que os atos 

fossem praticados pelo representante legal do incapaz, que o representaria ou assistiria, a 

depender da graduação da incapacidade (DINIZ, 2000, p. 16).    

Registre-se que, ao se completar a idade estabelecida como maioridade, o indivíduo 

automaticamente adquiria a capacidade plena, sendo que esta só poderia ser mitigada caso 

fosse decretado judicialmente que a pessoa possui alguma causa incapacitante que afete seu 

discernimento, o que permaneceu inalterado no Código Civil de 2002. 

 

3.4 A manutenção da Teoria das Incapacidades no Código Civil de 2002 

 

Não demorou para que se percebesse que o Código Civil de 1916 precisava de 

reforma. Suas ideias liberais, consolidadas naquela época, já não mais coadunavam 

inteiramente com o período do Estado Social e, após, do Estado Democrático de Direito. 

Assim, algumas tentativas de reforma foram realizadas. Contudo, só a última comissão 

convidada conseguiu aprovar um novo código. 

Em 1969, Miguel Reale, escolhido para levar o projeto adiante, sugeriu a formação de 

uma comissão, por ele coordenada, com especialistas que redigiriam partes específicas do 

Código Civil (ROBERTO, 2011, p. 74), os quais eram José Carlos Moreira Alves, Agostinho 

de Arruda Alvim, Sylvio Marcondes, Ebert Chamoun, Clóvis do Couto e Silva e Torquato 

Castro. 
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No ano de 1972, o projeto foi concluído e apresentado em 1975 ao Congresso 

Nacional. Tramitou por muitos anos, até cair no esquecimento (ROBERTO, 2011, p. 77). 

Anos mais tarde, ele foi relembrado e aprovado em 2001. “Nessa última fase, inumeráveis 

emendas foram efetuadas com o objetivo de adequá-lo à nova realidade constitucional, dando-

lhe, ao final, a feição de uma colcha de retalhos.” (ROBERTO, 2011, p. 78). 

Finalmente, em 10 de janeiro de 2002 o Código Civil foi sancionado, tendo o período 

de um ano de vacatio legis. 

Apesar de ser um código mais atualizado, nada há de novo no Código Civil, que, pelo 

tempo em que fora formatado e a data de sua aprovação, já nasceu velho, com ideias que não 

mais coadunavam com a realidade social, sendo objeto de diversas críticas pela doutrina 

especializada17. Não se pode, contudo, tirar o mérito da atualização das normas realizada. 

No que diz respeito ao estabelecimento da capacidade, o Código Civil de 2002 seguiu 

a mesma linha que seu antecessor, alterando apenas as hipóteses que geram as incapacidades, 

absoluta e relativa. 

Antes da nova redação dada aos artigos que se relacionam ao tema pela Lei n.º 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o art. 3º do CC/02 previa que eram 

considerados absolutamente incapazes os “menores de dezesseis anos; os que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática 

desses atos; os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade” 

(BRASIL, 2002). A incapacidade absoluta implica representação do incapaz em seus atos, 

segundo a doutrina, o que significa total substituição do incapaz. Para maior proteção, os atos 

realizados pelo incapaz sem a figura de seu representante são considerados nulos (art. 166, I, 

CC/02). 

Nesse sentido, “vê-se, com clareza solar, que a proteção jurídica dos incapazes se 

concretiza por meio da concessão de direitos diferenciados e não por meio da retirada da 

plena capacidade (capacidade de agir pessoal e diretamente)”. (FARIAS; ROSENVALD, 

2017, p. 333). 

                                                 
17Giordano Bruno Soares Roberto conclui em seu estudo “Introdução à História do Direito Privado e da 

Codificação” que o novo Código não é adequado por 8 motivos por ele expostos, entre eles: “1. O novo Código 
não é adequado porque não pode contribuir para enfrentar o desafio da intensa evolução das relações sociais, 
uma vez que não trouxe nenhuma regra ou princípio para ajudar a solucionar os novos problemas. [...] 4. O novo 
Código não é adequado porque não permitiu aos destinatários participar da formação ou simples discussão de 
seu conteúdo, uma vez que só foi amplamente debatido na época da elaboração do projeto, em contexto histórico 
bem diferente do atual. [...] 6. O novo Código não é adequado porque não será o repositório de ideias elaboradas 
pela civilística brasileira nos último anos, uma vez que o projeto que o originou refletia a ciência jurídica da 
época em que foi produzido, e as alterações posteriormente realizadas, em sua imensa maioria, visavam apenas 
adaptar o texto à Constituição de 1988. [...]” (ROBERTO, 2011, p. 107-108). 



51 
 

Sobre as hipóteses de incapacidade no Código de 2002, Lima alude que: 

 
O que sobressai do Código Civil de 2002 é a tentativa de ampliar o leque de 
possibilidades de enquadramento jurídico das pessoas com déficit de discernimento 
por diferentes causas. Assim, a pessoa com deficiência mental, em razão das 
condições peculiares de cada caso, poderia preservar o status de pessoa plenamente 
capaz; ser interditada como absolutamente incapaz ou ainda ser interditada como 
relativamente capaz. (LIMA, 2018, p. 3-4). 

 

Assim, a modificação das hipóteses de incapacidade coaduna melhor com a eleição do 

discernimento como critério definidor para o estabelecimento da capacidade. 

A expressão enfermos ou deficientes mentais substituiu os loucos de todo o gênero do 

antigo Código, uma vez que, em virtude do avanço da Medicina, percebeu-se a 

inadequabilidade do termo. Como já foi mostrado, Beviláqua já o entendia inapropriado. 

A referência à deficiência mental deve-se ao déficit ou suprimento do discernimento 

que aquela pode acarretar. Se for em nível que o supra integralmente, a pessoa pode ser 

considerada absolutamente incapaz. 

Outra hipótese ensejadora de incapacidade absoluta é a impossibilidade, ainda que por 

causa transitória, de exprimir a vontade. Esse dispositivo substitui, em parte, o que tratava a 

surdo-mudez como causa de incapacidade, e o expande, para abranger hipóteses de 

“embriaguez, sono hipnótico, traumatismos, além de outras, tais como, descontrole emocional 

significativo, estado de coma, transe mediúnico, efeito de drogas.” (PEREIRA, 2017, p. 236). 

Sobre a causa transitória, há que se mencionar que, por ser a incapacidade situação 

extrema, a situação ensejadora deve ser perene, não passageira. Assim, em contradição 

sistemática, a antiga redação do artigo 1.767 do CC/02, inciso II, acertadamente, mencionava 

que “estão sujeitos à curatela: [...] II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem 

exprimir a sua vontade;” (BRASIL, 2002)18. 

Ao comentar o art. 3º, inciso III, Pereira leciona que “a incapacidade por alienação era 

a que resultava de uma situação permanente. Os estados transitórios de obnubilação mental 

não privavam o paciente da capacidade, a não ser temporariamente.” (PEREIRA, 2017, p. 

236-237). Seria, então, uma incapacidade absoluta temporária (PEREIRA, 2017, p. 237). 

Acredita-se que essa forma de estabelecimento de curatela deve ser aplicada com muita 

cautela, para que não se violem os direitos de um ser humano por causas efêmeras. 

                                                 
18 O EPD revogou a redação original do artigo 1.767 e a substituiu pela seguinte: “Art. 1.767.  Estão 

sujeitos à curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II - 
(Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  IV - (Revogado); V - os pródigos.”(BRASIL, 
2002). Nesse sentido, o inciso I do referido artigo tem a mesma redação do antigo art. 3º, III, cuja hipótese de 
incapacidade, com a reforma promovida pelo EPD, foi deslocada para o art. 4º, III, CC/02. 
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Por outro lado, o art. 4º CC/02 aduzia que eram relativamente incapazes “os maiores 

de dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, 

por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo; e os pródigos” (BRASIL, 2002). A assistência, 

doutrinariamente, decorre da incapacidade relativa e os atos praticados sem a participação do 

assistente são considerados anuláveis (art. 171, I, CC/02). 

Os ébrios eventuais e os viciados em tóxicos são, mais uma vez, hipóteses que devem 

ser analisadas com cuidado, pois apenas os ébrios e viciados em tóxicos que tenham seu 

discernimento reduzido em virtude do uso de drogas que poderão, eventualmente, serem 

interditados e considerados relativamente incapazes. 

Mais uma vez, é acertado o posicionamento de Caio Mário Pereira:  

 
Trata-se de incapacidade que tem de ser aferida na Justiça com máxima cautela, a 
fim de evitar distorções, e resguardar a incolumidade das relações jurídicas, máxime 
se não atingirem proporções de toxicomania crônica, geradora de estado permanente 
de falta ou deficiência de discernimento. (PEREIRA, 2017, p. 239). 

 

Mostra-se, novamente, a necessidade de recorrer a elementos que extrapolam o Direito 

para uma aferição ponderada que mais se aproxima da realidade vivenciada pela pessoa a ser 

curatelada. 

Vê-se a possibilidade, trazida pelo próprio Código, de enquadrar a necessidade de 

suporte que a pessoa necessitava, a depender do discernimento cognitivo apresentado. Veja: 

 
[...] Conforme a gravidade da doença, o juiz, ao decretar a interdição, fixa a 
incapacidade do interdito e, consequentemente, a abrangência da atuação do curador 
(art. 1.772), estatuindo os arts. 3º,  n. II, e 4º, n. II, que o enfermo mental, a depender 
do grau de deficiência, que pode eliminar ou apenas diminuir o discernimento, será 
absoluta ou relativamente incapaz. (MONTEIRO, 2004, p. 401). 
 

No mesmo sentido, “ou seja, dependendo do grau de deficiência, a ser verificado 

através de perícia médica, tratar-se-á de incapacidade absoluta ou relativa. Somente àqueles a 

quem faltar, de modo completo, o discernimento, serão declarados absolutamente incapazes.” 

(PEREIRA, 2017, p. 233, grifo do autor). 

É importante salientar que, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças 

(décima revisão), há a previsão de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de 

substância psicoativa19. O fato, per si, de ser considerado um transtorno mental não legitima a 

                                                 
19 Na classificação, as siglas de F10 a F19 referem-se aos transtornos mentais e comportamentais devido 

ao uso de substância psicoativa, conforme lista a seguir:  
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interdição e a consequente incapacidade. Deve ficar comprovada a falta de discernimento ou 

sua redução. 

A classificação de pessoas excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, é uma 

espécie de atenuação do disposto no art. 3º, II, CC/02. Caso haja algum discernimento, ainda 

que incompleto, não existirá a necessidade da declaração de incapacidade absoluta, o que 

justificaria a inclusão dessa categoria. 

Nesse sentido, não se pode deixar de constar a crítica de Pereira sobre o assunto: 

 
A respeito da redação original do Código em vigor, por tal razão, já se criticava que 
as situações, muito próximas, de separação tênue, poderiam provocar vacilação 
jurisprudencial, até que o tempo lograsse determinar cada caso. Cabia à ciência 
médica definir e distinguir em que consiste a deficiência mental e o 
desenvolvimento incompleto, e diferenciar esses estados em relação aos 
excepcionais. Somente em tal subsídio, o portador da deficiência mental e o 
incompletamente desenvolvido seria incapaz relativamente aos atos que praticasse 
ou ao modo de exercê-los. (PEREIRA, 2017, p. 240). 

 

É importante observar que o autor usa, na citação acima, o verbo no tempo pretérito 

em virtude das alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Conforme mencionado, é uma categorização próxima a da antiga que lhe antecede, 

exigindo a participação da Medicina, por meio da Psiquiatria primordialmente, para que se 

pudesse definir e encontrar a categoria que mais se encaixasse na vida da pessoa e lhe 

beneficiasse. 

Além disso, é importante registrar que a prodigalidade não tem uma referência médica, 

é uma criação jurídica. Deste modo, caberá ao médico a avaliação das condições pessoais e 

verificação da necessidade ou não de interdição (TABORDA et al., 2016, p. 201). 

Assim, percebe-se que não houve grandes modificações no instituto da incapacidade, 

que continuou baseando-se no mesmo fundamento - o da proteção do incapaz -, sendo 

alteradas apenas as hipóteses em que incidirá. 

                                                                                                                                                         
F10.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool; 
F11.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos; 
F12.-Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides (sic); 
F13.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos; 
F14.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína; 
F15.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína; 
F16.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos; 
F17.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo; 
F18.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis; 
F19.- Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias 
psicoativas. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, [19--?]). 
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Apesar de a teoria ter como fundamento a proteção do incapaz, sua deturpação é 

patente. Não é raro conhecer casos em que a senectude é a real causa dos futuros herdeiros 

quererem interditar a pessoa idosa; ou quererem proteger o patrimônio por considerar que seu 

dono não o está administrando de forma adequada. As histórias são as mais diversas e se 

repetem de forma assustadora. 

Portanto, a interdição acabou por ter uma carga negativa em sua declaração, que 

estabelece uma verdadeira morte civil, em que a pessoa interditada é deixada à margem de sua 

própria vida em virtude da defesa do patrimônio. Pode-se entender o patrimônio e a 

administração como formas de expressão da personalidade, uma vez que os bens irão atender 

ao melhor interesse da pessoa que deles fizer uso. Alguém interferindo nesse gerenciamento 

sem considerar as situações e características peculiares que envolvem a vida de seu 

proprietário não beneficia o princípio que à democracia é tão caro: a dignidade da pessoa 

humana, cláusula de tutela geral, que emana suas diretrizes a todo o sistema legislativo. A 

própria personalidade, da qual deriva a capacidade, pode ser compreendida como consectária 

do princípio da dignidade da pessoa humana. 

A Teoria das Incapacidades, nesse sentido, sofreu (e sofre) diversas críticas na 

doutrina, haja vista que sua “má aplicação [...] e o desvio de seu objetivo primordial de 

proteção ao incapaz são, certamente, as principais causas de seu crescente desprestígio.” 

(LIMA, 2018, p. 3). 

A gradação estabelecida pelo Código também é objeto de críticas: 

 
Essa gradativa classificação se mostra capaz de ir em três níveis – do céu ao inferno, 
passando pelo purgatório da incapacidade relativa -, excluir do projeto de cidadania 
aqueles tidos como “loucos”, tal como em Roma se fez com os leprosos e na idade 
média com as bruxas. (ROSENVALD, 2014, p. 16). 

 

Classificações excludentes impedem o desenvolvimento da personalidade e  até 

mesmo a pessoa de ser cidadã. Esta pode dormir capaz e acordar incapaz – ir do céu ao 

inferno, como mencionado por Rosenvald. Ainda que a política seja a integração, a exclusão e 

o afastamento do tráfego jurídico ainda ocorrem em parte dos casos. 

Contudo, os critérios objetivos do Código Civil podem ser úteis à prática de atos 

patrimoniais, em que determinados parâmetros devem ser seguidos e pré-ajustados para que 

se mantenha a estabilidade das relações jurídicas. Nesse sentido, Joyceane Bezerra de 

Menezes e Ana Carolina Brochado Teixeira afirmam que “os critérios objetivos estabelecidos 

pelo CCB/02 podem ser eficazes, se se pensar nos aspectos patrimoniais da vida da pessoa 



55 
 

absoluta ou relativamente incapaz inserida no tráfego jurídico, caso ela necessite de apoio 

para praticá-los.” (MENEZES; TEIXEIRA, 2016, p. 576). 

Desse modo, entre críticas e elogios, não houve alteração significativa do panorama da 

Teoria das Incapacidades, tendo havido apenas a adequação das hipóteses de incapacidade, 

que acompanharam (em parte) a evolução social e da Medicina. 

3.5 O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a mudança substancial no esquema das 

capacidades do Código Civil 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, é uma 

das novas leis inscritas na legislação brasileira que causou impacto em diversas searas 

jurídicas. No Direito Civil, essa lei foi responsável pela alteração no esquema do regime de 

incapacidades instituído pelo Código Civil. 

O intuito dessa legislação é a inclusão da pessoa com deficiência no tráfego jurídico, 

evitando-se sua exclusão ou que fique à margem das relações jurídicas concernentes a atos de 

sua própria vida, resguardando sua autonomia. O art. 1º do EPD já dispõe a destinação da lei, 

que é “[...] assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania.” (BRASIL, 2015b). 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência remonta sua origem ao ano de 2003, por meio 

da proposta do PLS n.º 6/2003, e teve influência da Convenção sobre Direitos das Pessoas 

com Deficiência, ratificada em 2008 e promulgada em 2009. Após discussões legislativas e 

estudos, os debates resultaram na Lei n.º 13.146/201520 (RIBEIRO, 2018). 

Pela sua importância, é necessário tecer considerações a respeito da Convenção sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência, o que será feito na seção seguinte. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Sobre o tema, veja: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite. O itinerário legislativo do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. In: PEREIRA, Fabio Queiroz; MORAIS, Luísa Cristina de Carvalho; LARA, Mariana Alves 
(Org.). A Teoria das Incapacidades e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2016. Cap. 3, p. 65-100. 
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3.5.1 A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e a proteção da pessoa com 

deficiência 

 

A Constituição Federal, no art. 5º, §3º21, autoriza que convenções e tratados 

internacionais sobre direitos humanos, seguindo as regras de votação determinadas, sejam 

equivalentes às emendas constitucionais. Assim ocorreu com a Convenção sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CDPD), primeira norma a ser integrada ao sistema legislativo 

brasileiro seguindo os parâmetros da norma autorizativa. 

Portanto, por meio do Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, foi promulgada a 

CDPD e seu protocolo facultativo. 

Essa convenção, de acordo com a definição da Organização das Nações Unidas 

(ONU) é: 

 
[...] um tratado internacional que identifica os direitos da pessoa com deficiências 
bem como a obrigação dos Estados partes da convenção de promover, proteger e 
assegurar esses direitos. A Convenção também estabelece dois mecanismos de 
implementação: o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
estabelecido para monitorar a implementação, e a Conferência dos Estados partes, 
estabelecida para considerar assuntos relativos à implementação.22 (UNITED 
NATIONS – DISABILITY, [20--], tradução nossa). 

 

A Convenção abandonou o modelo médico até então adotado e se filiou ao modelo 

social (MENEZES, 2015, p. 5), que será tratado em seção posterior. 

O propósito da Convenção, contido no artigo 1, do qual se aproxima o texto do EPD, 

estabelece que se deve “[...] promover, proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo 

(sic) de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.” (BRASIL, 2009).  

Já se percebe pelo texto extraído da CDPD o caráter inclusivo. A CDPD estabelece 

também uma regra de não discriminação (artigo 5)23. Deve-se, contudo, respeitar a máxima 

                                                 
21 “§3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais.” (BRASIL, 1988). 

22 “[...] an international treaty that identifies the rights of persons with disabilities as well as the 
obligations on States parties to the Convention to promote, protect and ensure those rights.  The Convention also 
establishes two implementation mechanisms: the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
established to monitor implementation, and the Conference of States Parties, established to consider matters 
regarding implementation.”  

23 “1. Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem jus, 
sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.  

2. Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas 
com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.  
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“tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades”. 

A mera equiparação de direitos, sem distinções em virtude das características que esse grupo 

de pessoas apresenta, seria, na verdade, uma forma de desproteção, pois o sistema não estaria 

reconhecendo uma vulnerabilidade existente e que deve ser levada em conta para se alcançar 

a igualdade material. 

Para que essa igualdade material fosse reconhecida, foram estabelecidas as seguintes 

regras no artigo 12: 
1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser 
reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 
2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os 

aspectos da vida.  
3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas 
com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal.   
4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da 
capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, 
em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas 
salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal 
respeitem os direitos, a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de 
conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às 
circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam 
submetidas à revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 
independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais 
medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.   
5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas 
apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de 
possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a 
empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro, e 
assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente destituídas de 
seus bens. (BRASIL, 2009, grifo nosso). 

 

Assim, ficam consagrados os princípios in dubio pro capacitas e da intervenção 

mínima (MENEZES, 2015, p. 6).  

Não foram estabelecidos, contudo, quais medidas devem ser implementadas, ficando 

cada Estado Parte responsável pela formulação ou adoção de institutos que incluíam as 

pessoas com deficiência (MENEZES, 2015, p. 6). No Brasil, optou-se por alterar as normas 

relativas à curatela, incluir a tomada de decisão apoiada e alterar o esquema das incapacidades 

estabelecido nos artigos 3º e 4º do Código Civil. 

 

                                                                                                                                                         
3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as 

medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida.  
4. Nos termos destas Convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou 

alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias.” (BRASIL, 
2009). 
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3.5.2 O conceito de pessoa com deficiência adotado pela Convenção sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013, em uma 

amostragem de 200,6 milhões de pessoas, 6,2% desse total possuíam deficiência intelectual, 

física, auditiva e visual (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – 

IBGE, 2015, s.p.). 

Ater-se-á aos dados relativos à deficiência intelectual, uma vez que as deficiências 

física, auditiva e visual, em um primeiro momento, não afetam o discernimento, podendo ser 

supridas por meio de instrumentos menos graves do que a interdição. 

Entre as quatro classificações relatadas, a deficiência intelectual foi a menos incidente 

dentro do grupo pesquisado, tendo 0,8% da população declarado ter esse tipo de deficiência, 

0,5% declarando ser deficiente desde o nascimento e 0,3% declarando tê-la adquirido em 

virtude de doença ou trabalho (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA – IBGE, 2015, s.p.). 

Sobre as limitações experimentadas, “[...] 54,8% da população com deficiência 

intelectual possuíam grau intenso ou muito intenso de limitação ou ainda não conseguiam 

realizar suas atividades habituais, tais como ir à escola, brincar e trabalhar.” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2015, s. p.). 

Assim, por meio de dados estatísticos, percebe-se que uma significativa parcela da 

sociedade possui algum tipo de deficiência, merecendo atenção do Direito para a regulação de 

situações atinentes à vida dessas pessoas, bem como para sua inclusão na sociedade e 

exercício da cidadania e autonomia. Portanto, para melhor aplicação das leis, necessário se faz 

entender o conceito de pessoa com deficiência usado pela Convenção e pelo Estatuto, além do 

contexto em que a pessoa está inserida. 

A política sobre saúde mental no Brasil (e no mundo) tem sofrido significativas 

mudanças no decorrer do tempo. No passado, às pessoas com transtornos mentais não eram 

disponibilizados tratamentos para sua estabilização. Ao contrário, essas pessoas eram 

afastadas e excluídas da sociedade. 

Para exemplificar a política asilar que ocorreu em outros lugares do mundo, vê-se o 

seguinte relato sobre a atenção que era dispensada às pessoas com deficiência psíquica na 

Inglaterra e nos Estados Unidos: 
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Referências às “casas de loucos” na Inglaterra podem ser rastreadas até o século 
dezessete, e talvez mais. [...] A institucionalização dos insanos em colônias apareceu 
no século dezoito. Até o final do século dezoito, contudo, as casas de loucos não 
eram primariamente instituições médicas; seus objetivos eram mais de custódia do 
que de cuidados. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, famílias ou comunidades 
locais eram responsáveis por fornecer cuidados aos insanos. Apenas os indivíduos 
mais perigosos ou violentos eram institucionalizados, normalmente em prisões.24 
(GOLD, 2004, p. 9, tradução nossa). 
 

Os tratamentos asilares eram regra e de caráter excludente. O indivíduo era afastado da 

sociedade, marginalizado, por ser entendido como não adequado para conviver no mesmo 

meio que as outras pessoas. Não era a doença, em si, que demandava o tratamento e, sim, sua 

suposta inadequação social que o fazia ser levado para instituições asilares. A deficiência, por 

sua vez, era vista “[...] como ameaça social e seus portadores têm sua imagem ligada a 

estudos sobre comportamentos desviantes e criminalidade.” (HOSNI, 2018, p. 38). 

Renata Corrêa Brito, ao discorrer sobre o assunto, ressalta que: 

 
O hospital não era uma instituição médica e a população ali presente não era 
composta apenas por doentes. Por exercer uma função, prioritariamente, de 
manutenção da ordem pública através da prestação de assistência e por ser um lugar 
de internamento, o hospital abrigava doentes, pobres, loucos, prostitutas, 
desabrigados, etc. (BRITO, 2004, p. 20). 

 

Nesse contexto de afastamento social, pode-se ter como exemplo o Hospital Colônia, 

fundado em 1903, situado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. De acordo com Daniela 

Arbex, as pessoas eram levadas para lá com o fim de serem afastadas da sociedade. Lá, não 

eram ofertados tratamentos para sua melhora, aplicava-se eletrochoque, o que constituía 

verdadeira desumanização dos pacientes. Em seu livro, Arbex ressalta: 

 
Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, 
alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara 
incômoda para alguém com mais poder. [...] 
Homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, 
dormiam sobre capim, eram espancados e violados. (ARBEX, 2013, p. 14). 

 

Pelo relato da autora, percebe-se o descaso com os pacientes, que não recebiam o 

tratamento devido, quando necessário, e que, por vezes, não tinham qualquer tipo de 

transtorno mental. 

                                                 
24 “References do ‘madhouses’ in England can be traced back to the seventeenth century, and perhaps 

before. [...] Institucionalization of the insane in the colonies firt appeared in the eghteenth century. Until the 
close of the eighteenth century, however, madhouses were not primarily medical institutions; their goals were 
custudial rather than remedial. In England and in the United States, families or local communities were 
responsible for providing care for the insane. Only the most dangerous or violent individuals were 
institutionalized, generally in jails.” 
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A cultura eugenista “[...] com ampla segregação e tratamentos desumanos e 

degradantes” (HOSNI, 2018, p. 38) acarretava comportamentos que buscavam uma “limpeza 

social” e, por muitos anos, foi difundida, até que, nos anos 1980, iniciou-se a luta 

antimanicomial, que culminou na reforma psiquiátrica brasileira, tendo como um de seus 

resultados a Lei n.º 10.216/2001.  

Essa Lei “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” (BRASIL, 2001) e trata do 

assunto de forma diversa de como se estava acostumado até então. A Lei “[...] garante o 

direito do paciente a todos os tipos de atendimento, do grau mais simples ao mais complexo” 

(SÁ; MOUREIRA, 2011, p. 116), garantindo uma série de direitos aos portadores de 

transtorno mental25. Esses direitos asseguram ao paciente um tratamento humanizado, 

balizado no princípio da dignidade da pessoa humana, visando à sua melhora e posterior 

reinserção na sociedade, família e trabalho. O objetivo inclusivo, em oposição à forma com 

que se conduzia o tratamento anteriormente, fica patente. 

Nas palavras de Antonio Carlos Santoro Filho, “o tratamento, pois, não pode mais 

servir como meio de segregação ou exclusão social, mas tem por fim último a pessoa 

portadora de transtorno mental, o benefício à sua saúde e sua recuperação pela e para a 

reinserção e participação na sociedade.” (SANTORO FILHO, 2012, p. 31). 

Como inovação, a Legislação trouxe já preestabelecidos os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, reconhecendo-as como sujeitos de direitos, e determinou 

que a internação deve ser medida última. 

Já no artigo 1º, a Lei estabelece isso. Vejamos:  

 
Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que 
trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, 
cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, 
recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, 
ou qualquer outra. (BRASIL, 2001). 

                                                 
25 Estabelece o art. 2º da Lei n.º 10.216: “Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a 

pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo 
único deste artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: I - ter acesso ao melhor 
tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e 
no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 
trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; IV - ter garantia de 
sigilo nas informações prestadas; V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; VI - ter livre acesso aos meios de comunicação 
disponíveis; VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; VIII - 
ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, 
em serviços comunitários de saúde mental.” (BRASIL, 2001). Saliente-se que os direitos citados não constituem 
um rol taxativo, e sim, exemplificativo, podendo outros direitos ser aplicados ao caso concreto. 
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Pela leitura do artigo supra, percebe-se que a Lei encontra-se de acordo com a 

Constituição Federal da República, vedando qualquer tipo de diferenciação ou segregação, o 

que assegura o princípio da igualdade, constitucionalmente garantido. 

O projeto terapêutico a ser desenvolvido deve ser individual, tendo a análise que ser 

feita no caso concreto, de acordo com as necessidades pessoais. Os transtornos mentais, 

apesar de poderem ser categorizados, podem não se manifestar da mesma forma em diferentes 

pessoas, tendo que se considerar também a história de vida de cada um para que um 

diagnóstico adequado seja realizado. Portanto, nada mais correto que a análise seja casuística 

e que o projeto terapêutico vise sempre à recuperação do indivíduo. 

Em virtude da forma como eram tratados os pacientes no modelo de tratamento para 

saúde mental anterior, veda-se, hodiernamente, a incomunicabilidade do paciente, uma vez 

que ele não pode ser isolado ou segregado. Pela mesma razão, dá-se preferência ao tratamento 

menos invasivo e em meio aberto, estando disponíveis os tratamentos hospitalares e de 

internação como último meio. 

Ao preocupar-se em não retornar ao modelo assistencial em saúde mental antigo, que 

destratava os pacientes, não lhes dispensando os cuidados necessários, a Lei n.o 10.216, no §3º 

do art. 4º, veda “[....] a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 

instituições com características asilares [...] e que não assegurem aos pacientes os direitos 

enumerados no parágrafo único do art. 2º.” (BRASIL, 2001). 

No que tange às legislações atuais sobre o tema, pode-se dizer que buscam dar 

efetividade aos direitos das pessoas doentes e portadoras de transtorno mental. Busca-se 

assegurar uma série de garantias, para que sejam concretizados os direitos à saúde e à 

cidadania, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana, procurando devolver a 

autonomia do paciente e reintegrá-lo em seu meio social. 

Nesse panorama, devem-se discutir os conceitos usados pela Convenção e pelo 

Estatuto para entender a deficiência. Dois foram os modelos mais empregados, o médico (ou 

biomédico) e o social. 

O modelo médico considerava que “fatores genéticos, embriológicos, doenças, 

acidentes e o envelhecimento resultam em impedimentos físicos, mentais e sensoriais, que 

devem ser medicamente tratados ou curados e, não sendo possível, educados para o convívio 

em sociedade.” (BOTELHO; PORNIÚNCULA, 2018, s.p.). Assim, era a pessoa com 

deficiência quem devia se adequar ao mundo exterior. 
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Assim, a deficiência, nesse conceito, é objeto de intervenção médica, devendo ser 
curada para que a pessoa com deficiência não seja mais vítima de preconceito e 
possa se inserir adequadamente na sociedade. O ambiente, nessa abordagem, é tido 
como um dado ao qual as pessoas devem se adaptar. (HOSNI, 2018, p. 39). 

 

Nesse sentido, a concepção médica buscava dedicar-se à cura da pessoa, para que ela 

pudesse se adequar à sociedade, solucionando suas mazelas. Objetiva-se a adequação àquilo 

que se entende por normal. Assim, “[...] o modelo médico focado nas questões fisiológicas 

objetiva restaurar o corpo doente à condição considerada normal. A deficiência, vista 

enquanto desvio do estado normal da natureza humana, deve ser tratada e amenizada.” 

(BISOL; PEGORINI; VALENTINI, 2017, p. 93). 

O modelo social, por sua vez, foi desenvolvido em um contexto em que as pessoas 

com deficiência queriam ser protagonistas de suas próprias histórias (HOSNI, 2018, p. 39). 

Os pesquisadores desse modelo entendiam que às deficiências foi atribuído caráter negativo 

pelo modelo médico. Os indivíduos com deficiência acabavam por ser impedidos ou 

restringidos de participar de certos contextos sociais (BOTELHO; PORNIÚNCULA, 2018, s. 

p.). Dessa forma, tem-se que: 

 
A mudança de perspectiva proposta pelo modelo social apoia-se, em contrapartida, 
na ideia de que as diferenças corporais, sensórias e intelectuais não constituem 
anomalias ou doenças, mas diferentes formas de funcionamento, de tal modo que 
não se pode predizer a existência de uma norma a todos os seres humanos. (BISOL; 
PEGORINI; VALENTINI, 2017, p. 94). 

 

Igualmente, “afastando-se a noção de impedimento da anormalidade e do estado 

patológico, a medicalização perde o caráter de resposta única ou principal para a pessoa com 

impedimentos.” (BOTELHO; PORNIÚNCULA, 2018, s.p.). 

Nesse modelo, a pessoa com deficiência não era entendida de forma apartada, “[...] 

mas como um ser em relação, que deve ser entendido como parte de um grupo social, de dada 

cultura, envolvido por uma história, constituído a partir de relações micro e 

macrossistêmicas.” (BISOL; PEGORINI; VALENTINI, 2017, p. 94). 

O modelo social é alvo de diversas críticas, principalmente por se tratar de uma 

abordagem limitada. David S. S. Hosni salienta que, “[...] apesar de muito importante, [o 

modelo social] pode não atender às diversas necessidades daqueles que precisam lidar com o 

fenômeno.” (HOSNI, 2008, p. 43). 

Em síntese, no que diz respeito aos dois modelos, Cláudia Alquati Bisol, Nicole Naji 

Pegorini e Carla Beatris Valentini ressaltam que: 
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Não obstante se constituírem diferentes maneiras de pensar a deficiência tomando a 
lógica dos modelos social e pós-social26, o modelo médico ainda opera em muitos 
olhares e situações nas quais prevalece a busca pela normalidade e pela cura. Assim, 
se por um lado o modelo médico permitiu ir além da compaixão opressora que 
paternalisticamente buscava diminuir o infortúnio da pessoa com deficiência por 
meio da caridade, foram necessárias as rupturas provocadas pelo modelo social para 
que a sociedade passasse a refletir sobre as barreiras que ela mesma impõe para a 
pessoa com deficiência. (BISOL; PEGORINI; VALENTINI, 2017, p. 98). 

 

Assim, cada modelo tem seu valor histórico e contribuiu, de alguma forma, para a 

formação dos direitos das pessoas com deficiência. 

A CDPD, por sua vez, aproxima-se do modelo social, “[...] interpretada sobre as lentes 

dos direitos humanos, com a valorização de aspectos fundamentais para uma vida boa, como a 

liberdade, saúde e oportunidades.” (HOSNI, 2018, p. 51). 

É o que também acontece com o conceito adotado pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. Em parecer referente ao então Projeto de Lei do Senado n.º 4, de 2015, que após 

se tornou o EPD, o Senador Romário Faria (2015, p. 5) esclarece que o conceito de 

deficiência não foi adotado como algo fechado, com parâmetros rígidos, seguindo o estatuído 

pela CDPD. Nesse sentido, o Senador salienta que: 

 
Acolhemos a sugestão da Câmara dos Deputados. Não há uma deficiência 
intrínseca. A deficiência decorre de uma característica atípica da pessoa em 
interação com barreiras de diversas categorias existentes na sociedade. Por isso, o 
conceito de deficiência está em permanente evolução, uma vez que cada vez mais se 
estudam e se descobrem condições raras de indivíduos que os impedem de exercer 
plenamente suas potencialidades, dada a existência dessas barreiras mencionadas. 
Não podemos, portanto, correr o risco de, ao adotarmos uma solução pela descrição 
exaustiva dos tipos de deficiência, chancelar o engessamento de situações abrigadas 
sob o guarda-chuva da segurança jurídica em detrimento de novas situações de 
impedimentos de natureza física, mental, sensorial, intelectual obstrutivos da plena 
participação na sociedade, não acobertados pelos rígidos padrões tipificados pela 
legislação. (FARIA, 2015, p. 5). 

 

Percebe-se, portanto, a interação do conceito social no excerto acima, pois se 

considerou que a deficiência não é algo inerente ao ser humano e envolve fatores sociais. 

Quanto ao conceito de deficiência, não há um consenso sobre ele, sendo que há 

campos que preferem justamente classificações não taxativas, para poderem ser incluídas 

situações conforme se necessitar (HOSNI, 2018, p. 37). 

No sítio eletrônico da ONU, há o esclarecimento de que a Convenção não inclui as 

definições de deficiência ou de pessoa com deficiência, mas existem elementos para 

                                                 
26 As autoras reconhecem um modelo pós-social que “propõe uma maneira de olhar para a deficiência 

que é multidisciplinar, integrada, contextualizada e social.” (BISOL; PEGORINI; VALENTINI, 2017, p. 95). 
Esse modelo ainda está em desenvolvimento. 
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identificar qual seriam seus elementos (UNITED NATIONS – DISABILITY, [20--]). Assim, 

a deficiência é reconhecida pelo preâmbulo como “ [...] um conceito em evolução e que a 

deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às 

atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na 

sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”. (BRASIL, 2009). 

A noção de deficiência não é, consequentemente, “[...] fixa e pode alterar, dependendo 

do ambiente que prevalece de sociedade para sociedade.”27 (UNITED NATIONS – 

DISABILITY, [20--], tradução nossa).  

O conceito não pode ser entendido de forma estanque e invariável, devendo o 

ambiente ser considerado, uma vez que se considera a interação do indivíduo com seu meio, 

não apenas o indivíduo e a doença que o atinge, de forma exclusiva. 

Além disso, “[...] deficiência não é considerada como uma condição médica, mas sim 

como resultado da interação entre atitudes negativas e um ambiente não favorável com a 

condição de pessoas particulares.”28 (UNITED NATIONS – DISABILITY, [20--], tradução 

nossa). 

Já os elementos caracterizadores de pessoa com deficiência estão apontados no artigo 

1 da Convenção:  

 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2009). 

 

Os conceitos de deficiência mental e intelectual são similares. A deficiência mental29 

aparece em manuais médicos (como a Classificação Internação de Doenças - CID 10 – e o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM IV) com a nomeação 

retardo mental (BRIDI; BAPTISTA, 2014, p. 502), implicando “[...] a um funcionamento 

intelectual significativamente abaixo da média e comprometimento no comportamento 

adaptativo [...].” (BRIDI; BAPTISTA, 2014, p. 502). A deficiência intelectual é “[...] uma 

                                                 
27 “Consequently, the notion of “disability” is not fixed and can alter, depending on the prevailing 

environment from society to society.” 
28 “[...] disability is not considered as a medical condition, but rather as a result of the interaction 

between negative attitudes or an unwelcoming environment with the condition of particular persons.” 
29 Iara Antunes Souza esclarece que doença mental e deficiência mental não são a mesma coisa. A 

primeira seria algo episódico, enquanto a segunda tem caráter permanente (COUTINHO apud SOUZA, 2016, p. 
270-271). Nesse sentido, “a doença mental pode gerar deficiência mental, sendo mais importante a análise das 
consequências dela junto a questões de desenvolvimento intelectual. De outro lado, a doença pode ficar latente 
ou ser esporádica, mas não interferindo na questão intelectual do indivíduo e, portanto, não levando à deficiência 
mental.” (SOUZA, 2016, p. 272). 
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deficiência caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual 

quanto no comportamento adaptativo, que pode ser expresso por habilidades sociais diárias e 

práticas.”30 (AMERICAN ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENT 

DISABILITIES – AAIDD, 2018, s.p., tradução nossa). 

Pessoas com impedimentos de curto prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, também podem ser incluídas nas políticas dos Estados Partes, bem como outras 

pessoas que possam ser entendidas como pertencentes a esse grupo (UNITED NATIONS – 

DISABILITY, [20--]). 

Percebe-se, conforme já mencionado, que não há um conceito restritivo e, sim, 

inclusivo de deficiência. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência traz um conceito muito próximo ao da 

Convenção, conforme se pode averiguar: 

 
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.  (BRASIL, 2015b). 

 

O fato de se ter incluído num mesmo artigo as pessoas com deficiência física e as que 

possuem transtornos mentais que ocasionam na redução ou falta de discernimento é também 

objeto de críticas, pois são situações totalmente diferentes que demandam proteções 

específicas (SILLMANN, 2015, p. 136). 

Verifica-se, contudo, que à deficiência não foi atribuído qualquer termo que a diminua 

como pessoa, uma vez que o objetivo é incluir o indivíduo na sociedade e fazê-lo participar 

dela. 

 

3.5.3 O Estatuto da Pessoa com Deficiência e as alterações no regime das incapacidades 

civis 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência teve profundo impacto no regime das 

incapacidades, uma vez que alterou o rol elencado nos artigos 3º e 4º do Código Civil, 

modificando as hipóteses de incapacidade absoluta e relativa em virtude do novo 

entendimento consolidado pelo próprio Estatuto. 

                                                 
30 “[...] a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning and in 

adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills.” 
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São louváveis os ideários de igualdade e não discriminação, promovidos pelo EPD, 

contudo se deve questionar se a alteração legislativa foi realizada de forma coerente e se 

continua protegendo os interesses das pessoas incapazes. 

O art. 4º do EPD31 trata da igualdade e não discriminação das pessoas com deficiência. 

Entende-se que a forma de não se discriminar foi conceder uma capacidade geral a todas as 

pessoas, independente de suas características e necessidades específicas. 

Assim, o art. 6º do EPD determina que “A deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa [...].” (BRASIL, 2015b, grifo nosso). 

Com essa plena capacidade civil atribuída às pessoas com deficiência, o esquema 

estabelecido pelo Código Civil foi alterado, passando a ser da seguinte forma: 

 
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos. 
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:              
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;      
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. 
(BRASIL, 2002). 

 

Analisando as alterações, vê-se que as hipóteses de incapacidade absoluta foram 

esvaziadas, permanecendo apenas a em virtude do critério etário. Disso decorre o 

entendimento de que pessoas com deficiência não podem mais ser declaradas absolutamente 

incapazes. 

No que tange às hipóteses de incapacidade relativa, foram excluídos do rol aqueles que 

tenham o discernimento reduzido em virtude de deficiência mental e os excepcionais sem 

desenvolvimento mental completo. Os que por causa transitória ou permanente não puderem 

exprimir sua vontade, antes no rol do art. 3º, agora foram realocados para o art. 4º. 

Outra questão que se apresenta é a alteração promovida na curatela. De acordo com o 

art. 84 do EPD: 

 

                                                 
31 “Art. 4º  Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 
§1º  Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, 

por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 
razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

§2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.” 
(BRASIL, 2015b). 
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Art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º  Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, 
conforme a lei. 
§ 2º  É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de 
decisão apoiada. 
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 
extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e 
durará o menor tempo possível. 
§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração 
ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. (BRASIL, 2015b). 

 

Esse artigo ressalta a ideia de capacidade plena estabelecida pelo art. 6º do mesmo 

diploma legal, mas não elimina a curatela, quando necessária. 

Em comentário ao artigo, Cristiano Chaves de Farias, Rogério Sanches Cunha e 

Ronaldo Batista Pinto aduzem que: 

 
Inexistência de incapacidade por conta de deficiência física, mental ou intelectual, 
por si só – e isso não se põe em dúvida – que a capacidade jurídica é a regra, sendo 
a incapacidade, consequentemente, excepcional. O simples fato de uma pessoa 
humana ter algum tipo de deficiência (física, mental ou intelectual), por si só, não é 
bastante para caracterizar uma incapacidade jurídica. Um dos grandes méritos do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência é o absoluto desatrelamento entre os conceitos 
de incapacidade civil e de deficiência. São ideias autônomas e independentes. Uma 
pessoa com deficiência, em regra, é plenamente capaz e, por outro lado, um ser 
humana [sic] pode ser reputado incapaz independentemente de qualquer deficiência. 
(FARIAS; CUNHA; PINTO, 2016, p. 239-240). 

 

Não se discute o mérito do EPD ter incluído na pauta de discussão o direito das 

pessoas com deficiência. Realmente é louvável essa ação.  

Conforme exposto no excerto acima, a capacidade é a regra, e a incapacidade é a 

exceção. Contudo, não se pode atribuir o crédito dessa máxima ao EPD, sendo ser essa uma 

das bases em que se sustenta a Teoria das Incapacidades desde sua concepção por Teixeira de 

Freitas. 

O rol que constava nos arts. 3º e 4º do Código Civil era taxativo, não podendo ser 

ampliado ao bel prazer dos indivíduos. Entretanto, não se subscrevia a incapacidade direta, 

sem a consideração do caso concreto, de toda e qualquer pessoa que se enquadrava nas 

hipóteses do artigo. 

É, sim, um ganho a tentativa de se retirar o estigma da pessoa com deficiência, como 

se ela fosse incapaz apenas por ser deficiente, mas não se acredita que, com uma mudança 

legislativa, essas associações pararão de pleno de ocorrer. Acredita-se que seria necessária 

uma política social, para que a mudança efetivamente ocorra. 
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A curatela continua sendo medida protetiva extraordinária, proporcional, de menor 

duração possível. Ela é medida para proteger a pessoa incapaz, então, sempre que for possível 

e não sendo mais necessária, deverá ser levantada, para que o indivíduo atue de forma 

autônoma. 

Portanto, poder-se-ia discutir qual a natureza desse auxílio, se seria uma forma de 

assistência ou de representação. 

Coaduna-se, nesta pesquisa, com o posicionamento de Iara Antunes de Souza (2016), 

para quem a representação ou a assistência deve ser apurada de acordo com o grau de 

discernimento apresentado pela pessoa submetida ao processo de curatela. 

A forma como a curatela será operada deverá ser apurada no caso concreto, 

considerando-se as especificidades da pessoa com deficiência a ser auxiliada nas questões 

patrimoniais e seu nível de discernimento. Caso a pessoa consiga emitir uma vontade livre e 

esclarecida sobre a questão que lhe for apresentada, o curador deverá agir como seu 

assistente; caso contrário, não tendo a pessoa com deficiência discernimento suficiente para 

poder entender os impactos de sua decisão, deverá o curador agir como seu representante. 

Outra alteração substancial diz respeito à extensão da curatela. O artigo 85 do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência é taxativo ao mencionar que: 

 
Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. 
§1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 
§2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as 
razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. 
§3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz 
deve dar preferência a (sic) pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou 
comunitária com o curatelado. (BRASIL, 2015b, grifo nosso). 

 

Esse artigo pode ser conjugado com os incisos do art. 6º, os quais salientam que a 

deficiência não afeta a capacidade plena, 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. (BRASIL, 
2015b). 
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O rol desse artigo é exemplificativo, podendo outros atos relativos a direitos 

existenciais serem exercidos pessoalmente pela pessoa com deficiência. 

Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não era amplamente questionada a 

atuação do curador para questões existenciais, sendo consenso entre a maioria a possibilidade 

de seu auxílio. Como a função, ou múnus, da curatela é decidir em prol do curatelado, sempre 

tendo seu melhor interesse em vista, entendia-se que poderiam ser decididas questões 

existenciais, sempre dentro dos parâmetros em que a curatela havia sido determinada, na 

medida em que isso pudesse beneficiar o curatelado.  

Dessa forma, interpretando-se a Lei conforme a literalidade do artigo 85, a curatela 

deve ficar restrita aos atos de natureza patrimonial. Entretanto, já existem decisões que, 

considerando o melhor interesse do incapaz, acabam por estender a curatela a questões 

existenciais. 

Toma-se como exemplo a decisão proferida no processo 0114946-38.2013.8.13.0245, 

que tramitou perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 7ª Câmara Cível. No caso 

julgado, a pessoa era portadora de esquizofrenia indiferenciada (CID F20.3). Em primeiro 

grau, o juízo concedeu a curatela, restringindo-a para assuntos de natureza negocial. Por essa 

razão, a autora, pretensa curadora, apelou, pedindo a ampliação da curatela. A 

Desembargadora Alice Birchal, relatora do caso, entendeu que: 

 
[...] diante do conjunto probatório, constato que, em razão da doença psiquiátrica 
que atinge o Interditado, esse necessita de cuidados de terceiros de maneira ampla, o 
que implica em necessidade de ampliação dos limites da interdição, haja vista que 
foi identificado pelo médico responsável que o Interditado não apresentando 
condições de autogestão, ou seja, de gerir a sua pessoa, seus bens e os atos da vida 
civil. (MINAS GERAIS, 2017). 

 

A Desembargadora constou no acórdão que, após o EPD, não há mais a incapacidade 

absoluta por critério de saúde, entendendo ser a pessoa relativamente incapaz conforme texto 

do art. 4º, III, e art. 1.767, I, ambos do Código Civil. Todavia, reconhece a necessidade da 

extensão dos efeitos da curatela. Veja: 

 
Ocorre que, diante do relatório médico e do laudo psiquiátrico, juntados aos autos, 
verifico que, apesar de não haver como impor o caráter absoluto da interdição, não 
configura nenhuma medida extraordinária, mas sim real, a ampliação dos limites da 
curatela para além dos atos patrimoniais e negociais, razão pela qual a curatela 
deverá alcançar os direitos relacionados ao matrimônio e à saúde. (MINAS 
GERAIS, 2017). 
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Dando continuidade ao texto, a Relatora conclui da seguinte forma: 

 
Assim, reconhecida a incapacidade relativa do Apelado e mantida como curadora a 
sua companheira, [...], fixo a extensão da curatela, nos termos do art. 755, inciso I, 
do CPC/15, à prática de atos de conteúdo patrimonial e negocial, bem como ao 
gerenciamento de seu tratamento de saúde e à possibilidade de contrair matrimônio. 
(MINAS GERAIS, 2017). 

 

O artigo do Código de Processo Civil mencionado acima (art. 755, I) trata da sentença 

que declara a interdição, que: “[...] nomeará curador, que poderá ser o requerente da 

interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do 

interdito;” (BRASIL, 2015a). 

Os Desembargadores Belizário de Lacerda e Peixoto Henriques concordaram com o 

voto da relatora, não havendo voto divergente. 

Assim, percebe-se que, ainda que a Lei tenha introduzido uma proibição de a curatela 

alcançar questões existenciais, no caso concreto, por vezes, talvez seja essa a opção mais 

viável para que a pessoa declarada incapaz tenha seus direitos protegidos em sua integridade. 

Para as decisões que não acompanham o entendimento apresentado acima, pode-se 

questionar: 

 
Assim, pergunta-se: como se dará o exercício dos direitos da personalidade, como os 
citados no art. 6º [do EPD], por aqueles com total ausência de discernimento? 
Acredita-se que a Lei n.º 13.146 de 2015 criou uma esfera de não liberdade para os 
demais em relação ao exercício representado ou assistido dos direitos de 
personalidade do incapaz. Entende-se que haverá uma maior atuação deste para o 
exercício de seus direitos da personalidade, contudo tal participação será aliada com 
o suprimento judicial de consentimento para os casos específicos de ausência de 
discernimento, e não mais pela decisão do curador. (SILLMANN, 2015, p. 137). 

 

Àqueles que possuem discernimento, ainda que reduzido, para tanto, a sentença deverá 

ser modulada para que seu melhor interesse seja atingido, não excluindo a pessoa com 

deficiência das decisões relativas à sua própria vida. Mas, se a pessoa não possuir 

discernimento para tanto, ficará desprotegida? Por essa razão, entende-se e apoia-se a decisão 

da Desembargadora Alice Birchal, acima citada. A modulação da sentença deverá ser feita ao 

se analisar o caso concreto, para que, visando à inclusão, não se gere desproteção. 

Sobre os parâmetros da curatela pela sentença que a determina, deve-se fazer a 

descrição dos atos que podem ou não ser realizados pelo curador e com a determinação de 

tempo da sua duração, para que se evite que abusos sejam cometidos. 
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A antiga redação do art. 1.772, do Código Civil, que foi reformulada pelo EPD, já 

ditava: “Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos III e IV do art. 

1.76732, o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os 

limites da curatela, que poderão circunscrever-se às restrições constantes do art. 1.782.” 

(BRASIL, 2002, grifo nosso). 

Esse mesmo artigo, após o Estatuto, passou a ter a seguinte redação: “O juiz 

determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às 

restrições constantes do art. 1.782, e indicará curador.” (BRASIL, 2002). Vê-se que o mesmo 

espírito protetivo vigia em ambas as redações. Contudo, esse artigo foi revogado pelo Código 

de Processo Civil promulgado também em 2015. 

Nota-se, porém, que a pessoa com deficiência não ficou desprotegida. O art. 755 do 

Código de Processo Civil, citado alhures, determina que:  

 
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. (BRASIL, 2015a). 

 

Ainda, há o artigo 85 do Estatuto, também já mencionado acima, que, no parágrafo 2º, 

determina que “a curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as 

razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.” (BRASIL, 

2015b). 

Os interesses do curatelado são o foco primordial de proteção. Assim, vê-se que a 

curatela precisa de limites para ser estipulada, por determinação legal, e para a proteção do 

curatelado, que deverá, na maior medida possível, participar das decisões que dizem respeito 

à sua vida, considerando o discernimento que possui para tanto. 

Outro ponto discutido com a entrada em vigor do EPD foi o instituto da interdição, 

tendo a legislação em comento não contemplado o termo e retirado do Código Civil alguns 

dispositivos que faziam menção a ele33. 

Assim, conforme leciona Iara Antunes de Souza, duas correntes surgem: “a) daqueles 

que entendem que, em razão da inexistência da incapacidade das pessoas com deficiência, não 

se podem (sic) falar em interdição; b) daqueles que entendem que a incapacidade das pessoas 

                                                 
32 Os incisos III e IV do art. 1.767 se referiam aos deficientes mentais, ébrios habituais, viciados em 

tóxico e os excepcionais sem o desenvolvimento mental completo. 
33 Como, por exemplo, os arts. 1.768 e 1.773, cujos textos eram: “A interdição deve ser promovida: 

[...]” e “A sentença que declara a interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso.” 
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com deficiência existe, mas o instituto protetivo aplicável é apenas a curatela.” (SOUZA, 

2016, p. 293). 

Para a primeira corrente, utiliza-se o critério de não adotar o termo “interdição” por 

esse se referir a pessoas incapazes, o que não coadunaria com o ideário trazido pelo Estatuto 

de que todas as pessoas com deficiência são capazes (RIBEIRO, 2015, p. 64). Nesse sentido, 

a redação do art. 1.768 foi modificada, sendo que a expressão “A interdição deve ser 

promovida” foi substituída por “O processo que define os termos da curatela deve ser 

promovido” (BRASIL, 2002). Ressalte-se que o Código de Processo Civil, que teve sua 

vigência iniciada após a vigência do EPD, revogou esse artigo. 

A segunda corrente não retira a possibilidade de declaração da incapacidade, mas 

entende que o termo “interdição” foi retirado do ordenamento jurídico e substituído pela 

curatela: 

 
Assim, não há que se falar mais de “interdição”, que, em nosso direito, sempre teve 
por finalidade vedar o exercício, pela pessoa com deficiência mental ou intelectual, 
de todos os atos da vida civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-se-á, 
apenas, de curatela específica, para determinados atos. (LÔBO, 2015, s.p.). 

 

No mesmo sentido, Rosenvald salienta que: 

 
A partir da vigência da Lei 13.146/2015, será abolido o vocábulo “interdição”. Ele 
remete a uma noção de curatela como medida restritiva de direitos e substitutiva da 
atuação da pessoa que não se concilia com a vocação promocional da curatela 
especial concebida pelo estatuto. A impossibilidade de autogoverno conduzirá à 
incapacidade relativa ao fim de um processo no qual será designado um curador para 
assistir a pessoa com deficiência de forma a preservar os seus interesses 
econômicos. (ROSENVALD, 2015, s.p.). 

 

Tendo em vista esses dois posicionamentos, entende-se que interdição é o nome do 

procedimento a ser adotado para que se possa instituir a curatela. Acompanha-se o 

entendimento de Iara Antunes de Souza de que: 

 
Não obstante respeitosas opiniões jurídicas, data máxima vênia, entende-se que a 
interdição é a medida jurídica e judicial cabível para que se comprove em juízo a 
falta de discernimento para os atos da vida civil que culminará no reconhecimento 
da incapacidade absoluta (se for o caso [...]) ou relativa. Logo, não obstante as 
alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência, continua vigente no sistema 
jurídico brasileiro [a interdição]. (SOUZA, 2016, p. 294). 
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Dando continuidade ao assunto, a autora pondera que: 

 
Entretanto, sua aplicação prática de outrora, [...] deve ser alterada e não pode ser 
usada mais como meio de segregação e afastamento indiscriminado da capacidade 
da pessoa, chegando a provocar sua morte civil. O instituto agora é promocional. A 
interdição serve como meio processual de comprovação da situação excepcional de 
ausência de discernimento, total ou parcial. (SOUZA, 2016, p. 294). 

 

Compreende-se, neste trabalho, ser esse o posicionamento mais acertado. O instituto 

da interdição permanece no ordenamento, por ser norma processual. O que se deve fiscalizar é 

a forma como ele é aplicado. Não se pode mais preterir os interesses da pessoa a ser 

curatelada. Conforme mencionado, o instituto é promocional, portanto deve promover a 

proteção da pessoa e assegurar que sua individualidade não seja apagada em função de uma 

segurança jurídica patrimonial. 

As mudanças operadas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência mostram-se 

substanciais e são objeto de elogios e críticas pela doutrina. 

Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ressaltam  que: 

 
Com efeito, o conceito de deficiência (relembre-se: centrado na existência de uma 
menos valia de longo prazo, física, psíquica ou sensorial, independente de sua 
gradação) não tangencia, sequer longinquamente, uma incapacidade para a vida 
civil. A pessoa com deficiência desfruta, plenamente, dos direitos civis, patrimoniais 
e existenciais. Já o incapaz, por seu turno, é um sujeito cuja característica elementar 
é a impossibilidade de autogoverno. Assim, a proteção dedicada pelo sistema 
jurídico à um incapaz há de ser mais densa, vertical, do que aquela deferida a uma 
pessoa com deficiência, que pode exprimir a sua vontade. A premissa metodológica 
estabelecida pelo Estatuto, portanto, é irretocável. (FARIAS; ROSENVALD, 2017, 
p. 338). 

 

Em parte, concorda-se com os autores. A premissa metodológica do Estatuto, de 

proteção integral da pessoa com deficiência, é louvável. Contudo, apenas excluir a pessoa 

com deficiência da possibilidade de ser declarada como incapaz não a protege, uma vez que 

há todo um sistema pensado para essa proteção, com outras normas no Código Civil, que 

visam que não sejam feridos direitos básicos em virtude da situação de disparidade cognitiva 

entre as partes. 

A gradação é necessária para que a proteção seja modulada a cada pessoa e para que 

não haja excessos e acabe se tornando uma forma de anular a autonomia do indivíduo. Nesse 

sentido: 

 
Por mais louvável que se apresente a iniciativa de promover a inclusão e a 
participação das pessoas com deficiências nas diversas interações jurídicas do dia-a-
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dia (sic), não se pode desconsiderar a realidade biológica imposta por algumas 
situações e enfermidades. Pense-se, por exemplo, na pessoa em estado comatoso, na 
pessoa em estágio avançado de demência ou na pessoa acometida por esquizofrenia 
severa. Como considerá-las juridicamente capazes de agir? As alterações poderiam, 
na verdade, ocasionar o desemparo de pessoas vulneráveis. (RIBEIRO, 2018, p. 68). 

 

Portanto, ainda que a intenção de inclusão seja elogiável, não se coaduna com a forma 

com que a inclusão foi realizada, pois, ao mesmo tempo em que visa a dar mais direitos à 

pessoa com deficiência, dela e de tantas outras, retirou uma proteção sistematicamente 

pensada. Em alguns casos, pode-se dizer que até mesmo inutilizou a Teoria das Incapacidades 

(como assistir uma pessoa em estado comatoso? Como tornar anuláveis os atos por ela 

praticados por meio de outrem, uma vez que não há a menor vontade da própria pessoa ali 

expressa?). Pelo exposto, acredita-se que as críticas devem ser apreciadas e outras levantadas, 

visando a um estatuto protetivo que possa adequar a realidade social à almejada igualdade. 

 

3.6 A curatela dos incapazes e a curatela das pessoas com deficiência 

 

Com a atribuição de capacidade a todas as pessoas com deficiência, pergunta-se: foi 

inaugurada uma nova forma de curatela? Se sim, a curatela teria então duas espécies, a 

curatela de pessoas incapazes, dentro das hipóteses definidas pelo Código Civil, e a curatela 

das pessoas com deficiência, regulada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência? 

No que diz respeito à situação da incapacidade da pessoa com deficiência, três 

posições podem ser identificadas. 

A primeira posição, defendida por Carlos Roberto Gonçalves, Joyceanne Menezes de 

Bezerra, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (LIMA; SÁ, 2017, p. 120), entende 

que a pessoa com deficiência sempre será capaz, em virtude do disposto no art. 6º do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência. Nesse sentido, Lima salienta que: 

 
A primeira tese afasta a mais remota possibilidade de se atribuir à pessoa com 
deficiência a situação jurídica de incapaz, defendendo que o Estatuto pretendeu fazer 
com que a pessoa com deficiência deixasse de ser “rotulada” como incapaz, 
disciplinando, ao mesmo tempo, institutos assistenciais específicos, como a tomada 
de decisão apoiada e a curatela, para a prática de atos da vida civil. (LIMA, 2018, p. 
7, grifo da autora). 

 

Assim, não se poderia falar que a pessoa com deficiência é incapaz. Ela seria capaz, 

mas teria uma pessoa para lhe representar ou lhe assistir quando devido, dentro dos 

parâmetros estabelecidos por sentença. De acordo com Joyceanne Menezes de Bezerra (2015, 
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p. 19), se trataria de uma curatela especial, que seria por representação, e não por interdição, o 

que não obstaria o exercício da capacidade civil pela pessoa com deficiência. 

No mesmo sentido, posicionam-se Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho: 

“Em outras palavras, a pessoa com deficiência [...] não deve ser mais tecnicamente 

considerada civilmente incapaz, na medida em que os arts. 6º e 84 do mesmo diploma deixam 

claro que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa.” (GAGLIANO; 

PAMPLONA, 2017, p. 49-50). 

Segundo Pablo Stolze (2015, s.p.), o Estatuto da Pessoa com Deficiência homenageia 

o princípio da dignidade da pessoa humana, tirando o “rótulo” de incapaz da pessoa com 

deficiência ao tratá-la de forma isonômica e dotá-la ex ante de capacidade plena. Dessa forma, 

seria tecnicamente impreciso falar em pessoa com deficiência incapaz. 

Inaugurar-se-ia, então, uma nova classificação: a curatela de pessoas capazes. 

Em crítica a essa terminologia, aduz Nelson Rosenvald que, “por mais que o legislador 

pretendesse (e ele não pretendeu!) criar o mundo ideal e ‘politicamente correto’ das pessoas 

plenamente capazes, não há como desconstruir a realidade inerente à imperfeição humana e às 

vicissitudes que a todos afetam, em maior ou menor grau”. (ROSENVALD, 2015, s.p.). 

Concorda-se com essa opinião. A lei é inábil para promover uma alteração da 

realidade. Inclusive, o contrário é que deve ocorrer; a lei é quem deve acompanhar as 

mudanças sociais. Apesar do mérito do EPD e do intuito inclusivo da legislação, as situações 

de fato que afligem os seres humanos não podem ser desconsideradas. 

Saliente-se que, para Menezes (2015) e Gagliano e Pamplona Filho (2017), por ser a 

curatela medida mais extrema, dever-se-ia passar pela tomada de decisão apoiada antes, 

sempre que possível. 

A segunda posição, defendida por Flávio Tartuce (2017, p. 141), entende que é 

possível que a pessoa com deficiência seja considerada relativamente incapaz, sendo 

enquadrada na hipótese do art. 4º, III, CC/02, desde que não possa exprimir sua vontade por 

causa transitória ou permanente. O foco é a exteriorização da vontade. Assim: 

 
Eventualmente, as pessoas com deficiência podem ser tidas como relativamente 
incapazes, em algum enquadramento do art. 4.º do Código Civil, também ora 
alterado. E mesmo em casos tais, não haveria propriamente uma ação de interdição, 
mas uma ação de instituição de curatela ou de nomeação de um curador, diante da 
redação dada ao art. 1.768 do Código Civil pelo mesmo Estatuto. (TARTUCE, 
2017, p. 133). 
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Ressalte-se que o autor entende não mais haver uma ação de interdição, uma vez que a 

carga negativa atribuída ao termo não coaduna com o espírito do Estatuto. Não se concorda, 

entretanto, com essa ideia, uma vez que se entende que interdição é apenas o nome do 

procedimento a ser adotado para a decretação de curatela a alguém. 

É certo que algumas pessoas podem ser enquadradas na hipótese daqueles que não 

podem exteriorizar sua vontade, sendo a incapacidade relativa a eles adequada. Contudo, o 

que se deveria fazer em relação àquelas pessoas que possuem doenças severas que atingem de 

forma feroz todo o sistema intelectivo da pessoa? Considerando que o relativamente incapaz é 

aquele que pode praticar alguns atos, desde que assistido (LIMA; SÁ, 2017, p. 121), como 

ficaria a situação das pessoas que não podem realizar esses atos por uma falta de 

possibilidade? 

Na prática, para que não haja a desproteção da pessoa com deficiência, é nesse inciso 

(art. 4º, III) que as decisões encaixam a incapacidade da pessoa (vide decisão colacionada na 

seção 3.5). Contudo, Pablo Stolze (2016, s.p.) critica essa adaptação, defendendo que o inciso 

que trata da impossibilidade de externar a vontade, ainda no sistema anterior, dispunha sobre 

situações como pessoas em estado hipnótico ou em coma, não se aplicando às pessoas com 

deficiência. O autor continua seu raciocínio, salientando que “menos sentido ainda há - sob 

pena de inversão da lógica de todo o sistema inaugurado - em se imaginar haver, nesta 

hipótese de incapacidade relativa, uma ‘brecha’ para que as pessoas com deficiência ainda 

fossem consideradas incapazes.” (STOLZE, 2016, s.p.). 

A terceira posição, defendida por Nelson Rosenvald, pressupõe um critério de 

“vontade ponderada”. O autor defende que: 

 
Aqui se revela a intervenção qualitativamente diversa do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência na teoria das incapacidades: Abole-se a perspectiva médica e 
assistencialista de rotular como incapaz aquele que ostenta uma insuficiência 
psíquica ou intelectual. Corretamente o legislador optou por localizar a incapacidade 
no conjunto de circunstâncias que evidenciem a impossibilidade real e duradoura da 
pessoa querer e entender – e que portanto justifiquem a curatela-, sem que o ser 
humano, em toda a sua complexidade, seja reduzido ao âmbito clínico de um 
impedimento psíquico ou intelectual. (ROSENVALD, 2015, s. p.). 

 

O autor prossegue seu raciocínio, salientando que: 

 
Ou seja, o divisor de águas da capacidade para a incapacidade não mais reside nas 
características da pessoa, mas no fato de se encontrar em uma situação que as 
impeça, por qualquer motivo, de conformar ou expressar a sua vontade. Prevalece o 
critério da impossibilidade de o cidadão maior tomar decisões de forma esclarecida e 
autônoma sobre a sua pessoa ou bens ou de adequadamente as exprimir ou lhes dar 
execução. (ROSENVALD, 2015, s. p.). 
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Assim, a autonomia e o esclarecimento sobre o ato e suas consequências são os 

critérios que devem ser usados para determinar se a pessoa deve permanecer sendo 

considerada plenamente capaz ou ficar sob o pálio da curatela. 

Nessa perspectiva, Lima explica que: 

 
Vê que o critério adotado por ROSENVALD é mais amplo do que o de TARTUCE: 
não se trata apenas da impossibilidade de exprimir a vontade; eleva-se a critério para 
definir a incapacidade relativa a impossibilidade de o cidadão maior tomar decisões 
de forma esclarecida e autônoma sobre a sua pessoa ou bens. Exige-se, portanto, 
uma vontade qualificada. (LIMA, 2015, p. 5). 

 

Portanto, não haveria a curatela de pessoas capazes. Toda curatela pressuporia a 

incapacidade da pessoa. 

Sobre as teorias apresentadas, não se pode concordar com a primeira delas por 

entender que não foi o intuito do Estatuto, uma vez que até mesmo não poderia tentar alterar a 

realidade fática como ela se apresenta. Não é possível, por meio de uma lei, alterar a 

percepção que a pessoa tem do mundo, e em qual grau essa percepção pode estar prejudicada. 

A segunda e a terceira teoria são próximas, uma vez que o que distingue uma da outra 

é a aferição de uma “vontade ponderada”, exigida pela terceira.  

Segundo Nelson Rosenvald (2015), abandonou-se o critério médico de ausência de 

discernimento para prestigiar o esclarecimento e a autonomia de cada indivíduo. Contudo, 

questiona-se: como esse esclarecimento e autonomia poderão ser mensurados, para que se 

amolde uma curatela que privilegia a individualidade da pessoa? Não se consegue pensar em 

outros meios que não através de uma investigação biopsicossocial, ou seja, médicos, 

conjugados com outras áreas da ciência, tese que se defende neste trabalho. Assim, trocam-se 

os nomes, mas permanecem as mesmas consequências. 

Quanto à terceira teoria, acredita-se que essa seja a que venha sendo aplicada na 

prática, amoldando-a às possibilidades que o sistema jurídico apresenta para que não se 

desproteja a pessoa com deficiência. 

Ainda que não seja utilizado expressamente o termo “vontade ponderada”, essa é a 

teoria que possui maior aderência com a realidade, podendo-se aferir não apenas a expressão 

da vontade, mas também a sua qualidade. 

Talvez, não seja o mais adequado a ser feito, por não ter amparo na legislação, mas, na 

realidade da mudança legislativa posta, seja a posição que mais prestigia os preceitos eleitos 

de inclusão e autonomia, sem desproteger. 
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3.7 Outras possibilidades de implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência 

 

Conforme informação no site das Nações Unidas, no portal relativo à deficiência 

(UNITED NATIONS, 2018a, s.p.), 177 países ratificaram a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, e 161 países são signatários34. 

Com tantos países que se propuseram a integrar a Convenção, não é surpresa que 

outras formas de integração das diretrizes sejam pensadas e aplicadas. 

Assim, serão analisados dois sistemas legislativos de países signatários da Convenção 

e a forma como a proteção da pessoa com deficiência foi internalizada pelo sistema jurídico. 

Escolheu-se Portugal e Argentina para a análise comparada da legislação. O primeiro  

pelo o fato de o Brasil ter sido colônia de Portugal e, por muito tempo, ter se aplicado em 

terras nacionais a legislação proveniente de lá. Já a escolha pela Argentina deu-se em virtude 

de ser um país da América do Sul, vizinho ao Brasil, que guarda algumas similitudes sociais, 

e que promulgou um novo Código Civil em 2014. 

Não se pretende esgotar a temática proposta, apenas apresentar a legislação vigente, 

objetivando observar como as diretrizes da CDPD foram recebidas em estatutos jurídicos 

estrangeiros. 

 

3.7.1 Portugal e a Teoria das Incapacidades 

 

O Código Civil português já está em sua 78ª versão, publicada em outubro de 2018. 

Possui 2.378 artigos e está dividido em 4 títulos, subdivididos em capítulos, seções e 

subseções. 

A capacidade jurídica está disposta no art. 67º do Código, que aduz: “As pessoas 

podem ser sujeitos de quaisquer relações jurídicas, salvo disposição legal em contrário: nisto 

consiste a sua capacidade jurídica.” (PORTUGAL, 1966). 

A incapacidade, a contrario sensu, é atribuída àqueles que não podem ser sujeitos de 

certas relações jurídicas. Pode ser dividida em natural, que é a proveniente da menoridade, e 

em virtude de interdição ou inabilitação, que são institutos aplicáveis apenas a maiores e 

necessitam de decisão judicial que a decrete. 

                                                 
34 Para conferir os países que ratificaram a Convenção e são signatários dela, vide: UNITED 

NATIONS. 2018b. s. p. <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
15&chapter=4&clang=_en>. Acesso em: 07 nov. 2018. 
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Não há a gradação que existia no sistema brasileiro, dividindo os maiores incapazes 

em absoluta ou relativamente. Há apenas a capacidade e a incapacidade. 

O sistema que vigia em Portugal para a proteção do incapaz era dúplice. Podia-se ter a 

interdição ou a inabilitação. 

A interdição “[...] é a declaração por sentença judicial de que um determinado 

indivíduo fica impedido, à face da lei, de poder exercer diretamente e por si os seus direitos, 

por se encontrar incapaz de governar a sua pessoa e os seus bens.” (MINISTÉRIO 

PÚBLICO..., [20--?], s. p.). Estavam sujeitos à interdição: 

 
Artigo 138.º 
(Pessoas sujeitas à interdição) 
1. Podem ser interditos do exercício dos seus direitos todos aqueles que por 
anomalia psíquica, surdez-mudez ou cegueira se mostrem incapazes de governar 
suas pessoas e bens.  
2. As interdições são aplicáveis a maiores; mas podem ser requeridas e decretadas 
dentro do ano anterior à maioridade, para produzirem os seus efeitos a partir do dia 
em que o menor se torne maior.  
3. (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de Novembro). (PORTUGAL, 
1966). 

 

A inabilitação, por sua vez, era medida menos gravosa, dispondo o art. 152.º: 

 
Artigo 152.º 
(Pessoas sujeitas à inabilitação) 
Podem ser inabilitados os indivíduos cuja anomalia psíquica, surdez-mudez ou 
cegueira, embora de carácter permanente, não seja de tal modo grave que justifique a 
sua interdição, assim como aqueles que, pela sua habitual prodigalidade ou pelo 
abuso de bebidas alcoólicas ou de estupefacientes, se mostrem incapazes de reger 
convenientemente o seu património. (PORTUGAL, 1966). 

 

Podem-se comparar esses institutos portugueses com os brasileiros da seguinte forma: 

a interdição assemelha-se a incapacidade absoluta e a inabilitação assemelha-se a 

incapacidade relativa.  

Apesar de não haver gradação na incapacidade, o sistema português atribuiu diferentes 

medidas a diferentes situações. Portanto, os que não possuíam aptidão para, sozinhos, 

governarem sua pessoa e seus bens poderiam ser interditados. Os que tivessem as 

características apresentadas pelo art. 152.º, mas, de alguma forma, ainda possuíssem a aptidão 

de autogerência, poderiam ser inabilitados, medida menos gravosa do que a interdição. 

Sobre essas medidas, Cláudia Trabuco ressalta que: 

 
Quanto à interdição e à inabilitação, estes institutos são hoje considerados 
inadequados para a proteção dos maiores em situação de incapacidade, 
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particularmente por assentarem em regimes rígidos e pouco sensíveis à existência de 
graus de autonomia muito diversos e que necessitam de ser ponderados 
casuisticamente e, bem assim, ao caráter temporário de muitas das situações ditas de 
“incapacidade”. (TRABUCO, 2008, p. 317). 

 

A crítica de Trabuco assemelha-se às feitas pela doutrina ao regime das incapacidades 

brasileiro.  

Entende-se que regimes rígidos, quando se trata de capacidade, não parece a melhor 

solução. A autonomia que cada indivíduo possui deve ser respeitada ao máximo, para que não  

sua vontade não seja aniquilada. 

O Comitê dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência da ONU acompanha as 

medidas que os Estados Partes tomam para garantir os direitos das pessoas com deficiência, 

conforme constam no CDPD. 

Esse Comitê emitiu um parecer, baseado em uma avaliação realizada em 29 e 30 de 

março de 2016 em Portugal, discorrendo sobre a situação atual do país, com relação a cada 

artigo da Convenção, e emitindo diretrizes para que o sistema jurídico coadunasse com os 

princípios propostos.  

No que tange às aplicações do artigo 12 do CDPD (Reconhecimento igual perante a 

lei) o comitê sugeriu-se o seguinte: 

 
Reconhecimento igual perante a lei (art. 12) 

28. A Comissão observa com profunda preocupação que no Estado Parte exista 
um grande número de pessoas com deficiência submetidas ao regime de tutela total 
ou parcial, e consequentemente privadas do exercício de certos direitos, como o 
direito ao voto, ao matrimônio, a constituir família ou a gerir bens e propriedades e 
também que na actual revisão do seu Código Civil se continue a contemplar a 
restrição da capacidade jurídica das pessoas com deficiência. 
29. A Comissão recomenda ao Estado Parte que adote as medidas apropriadas 
para que todas as pessoas com deficiência que tenham sido privadas da sua 
capacidade jurídica possam exercer todos os direitos consagrados na Convenção, 
incluindo o direito ao voto, ao matrimónio (sic), a constituir família e a gerir bens e 
propriedades, como é indicado na sua Observação Geral N.º1 (2014) sobre o 
Reconhecimento igual perante a lei. A Comissão também recomenda que o Estado 
Parte revogue os regimes existentes de tutela total e parcial, os quais eliminam ou 
limitam a capacidade jurídica da pessoa, e desenvolva sistemas de apoio à tomada de 
decisão, que permitam e promovam o exercício effectivo (sic) dos direitos das 
pessoas com deficiência, conforme o artigo 12.º da Convenção. (OBSERVATÓRIO 
DA DEFICIÊNCIA E DIREITOS HUMANOS, [2016?], s.p.) 

 

A solução proposta, guardadas as devidas proporções, parece similar a que foi 

implementada no Brasil. Sugeriu-se que não fosse limitada a atuação per si em situações de 

cunho existencial e que fosse adotado um sistema de tomada de decisão apoiada. 
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O Comitê realizou a mesma avaliação no Brasil, em 2015. No Parecer, foi apontado 

que ainda ocorria a substituição total, sugerindo que fossem retiradas todas as normas que 

diziam respeito a total substituição no processo decisório, substituindo-o por um sistema de 

apoio à decisão (UNITED NATIONS, 2015, p. 4). Pela leitura do documento, entende-se que 

a análise foi feita antes da promulgação do EPD que, apesar das críticas a ele apresentadas, 

eliminou o sistema de substituição na tomada de decisão da legislação brasileira. 

A par das críticas do sistema, em 14 de agosto de 2018 foi promulgada em Portugal a 

Lei 49/2018, que introduziu na legislação portuguesa o instituto do “maior acompanhado”. 

Foram revogados os institutos da interdição e da inabilitação. 

Assim, o art. 138.º passou a ter a seguinte redação: 

 
Artigo 138.º 
Acompanhamento 
O maior impossibilitado, por razões de saúde, deficiência, ou pelo seu 
comportamento, de exercer, plena, pessoal e conscientemente, os seus direitos ou de, 
nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, beneficia das medidas de 
acompanhamento previstas neste Código. (PORTUGAL, 1966). 

 

Trocaram-se, à semelhança do ocorrido no Brasil, os termos anteriormente 

considerados pejorativos. O critério, também, passou a ser o exercício autônomo, pleno, 

pessoal e consciente dos seus direitos. Isso se assemelha ao discernimento à medida que a 

proporção da autonomia deve ser auferida para que seja decretado ou não o acompanhamento.  

O acompanhamento é medida protetiva que visa à recuperação do acompanhado, para 

que possa, per si, exercer seus direitos (art. 140.º, Código Civil português). 

Por ser um regime novo, não há muitos pareceres sobre sua aplicação prática. 

Sobre o emprego da Lei, Bruno de Ávila Borgarelli ressalta que:  

 
Dos méritos dessa lei apenas o tempo poderá dar bom testemunho. O que para já se 
pode dizer é que o movimento de flexibilização do regime legal das incapacidades 
nem sempre ocorre adequadamente. 
É o que se vê no Brasil. Sabidamente o chamado Estatuto da Pessoa com 
Deficiência trouxe mais problemas do que soluções efetivas. Com uma impostação 
retórica poucas vezes vista na legislação nacional, o EPD reveste-se de um tom 
solidarista que em nada garante efetivos direitos às pessoas com deficiência. 
(BORGARELLI, 2018a, s.p.).  

 

O EPD, conforme já se discorreu anteriormente, tem como objetivo a inclusão social 

da pessoa com deficiência, bem como a promoção de sua igualdade e cidadania. Contudo, a 

forma como foram efetivados esses objetivos acabou com o sistema protetivo estabelecido 

anteriormente. 
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Borgarelli (2018a) ressalta também que no Direito português o apoiador poderá 

representar (art. 145.º, 2, b, Código Civil português) o acompanhado, o que, se se seguir a 

lógica doutrinária do sistema brasileiro, não poderia ocorrer em terras pátrias, por não haver 

mais a incapacidade absoluta35. 

Em comparação, espera-se:  

 
[...] Que, na ordem portuguesa, a Lei do Maior Acompanhado encontre a 
aplicabilidade que certamente no Brasil o EPD não logrou alcançar. Também isso 
será uma demonstração da capacidade dos portugueses de engendrar uma legislação 
que seja realmente protetiva, e não meramente retórica. (BORGARELLI, 2018a, s. 
p.). 

 

Concorda-se, nesta pesquisa, com a conclusão a que chega Borgarelli (2018b, s. p.): 

 
A grande conclusão é a seguinte: não se modifica um sistema de incapacidades sem 
que se tome o máximo cuidado. Esse cuidado, sim, espelha uma preocupação 
verdadeira com o bem-estar e a inclusão das pessoas. Tudo o que escapa dessa 
premissa corresponde a uma grande irresponsabilidade.  (BORGARELLI, 2018b, s. 
p.). 

 

As alterações de um sistema devem sempre ser acompanhadas de precaução e cuidado, 

para que não se institua um sistema que seja prejudicial em comparação ao anterior. 

 

3.7.2 Argentina e a inovação do sistema legislativo 

  

Apesar de o Esboço de Teixeira de Freitas não ter sido de imediato utilizado pela 

legislação brasileira, ele “[...] foi a fonte dos três primeiros livros do Código Civil argentino e 

muito concorreu para o do Uruguai e para leis de outras repúblicas hispano-americanas.” 

(MIRANDA, 1981, p. 80). 

Nesse sentido, Giordano Bruno Soares Roberto salienta que, “se o imenso trabalho de 

Freitas não foi imediatamente aproveitado no Brasil, é evidente a influência que exerceu nos 

códigos sul-americanos, especialmente no argentino, no uruguaio e no paraguaio.” 

(ROBERTO, 2011, p. 63).  

Sílvio Meira elucida sobre o Código Civil argentino de Vélez Sarsfield: [...] na 

distribuição das matérias, no método, serviu-se da Introdução à Consolidação das Leis Civis; 

                                                 
35 Falar-se-á em tópico adiante sobre a flexibilização da representação e da assistência, formas de 

proteção a serem aplicadas quando da curatela. 
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quanto ao texto do projeto, a substância, utilizou o Esboço, do qual aproveitou muitíssimos 

artigos. (MEIRA, 1983, p. 289, grifo do autor).  

Percebe-se a similaridade de alguns conceitos de Freitas aplicados ao Código Civil 

argentino atual, Lei 26.994, promulgado em 2014. A capacidade é dividida, assim como é no 

Brasil, em de direito e de fato, e os conceitos são também muito próximos36. Há, contudo, 

uma diferença. São três os modelos de restrição da capacidade: incapacidade, restrição e 

inabilitação (REQUIÃO, 2016, s. p.). 

Nele, só pode ocorrer a restrição da capacidade de exercício e é estabelecido um rol: 

 
Artigo 24. Pessoas incapazes de exercício 

São incapazes de exercício: 
a) a  pessoa por nascer; 
b) a pessoa que não conta com idade e grau de maturidade suficiente, com o alcance 
previsto na Seção 2 deste capítulo; 
c) a pessoa declarada incapaz por sentença judicial, na extensão disposta nesta 
decisão.37 (ARGENTINA, 2014, p. 8, tradução nossa). 
 

Conforme Maurício Requião (2016), o novo Código Civil e Comercial argentino 

retirou a expressão “dementes”, termo pejorativo. No Código Civil brasileiro, a palavra 

retirada foi deficiência, não se fazendo qualquer referência a ela nos artigos que tratam da 

incapacidade. 

O art. 31 traz um rol de princípios a serem aplicados quando houver a restrição da 

capacidade de exercício38. Esses princípios, de aplicação geral, demonstram alinhamento ao 

CDPD, pois favorecem a autonomia, colocam a restrição como medida protetiva e de exceção 

e prioriza terapias que não restrinjam a liberdade do indivíduo (ARGENTINA, 2014). 

                                                 
36 “Artículo 22. Capacidad de derecho Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de 

derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o 
actos jurídicos determinados. 

Artículo 23. Capacidad de ejercicio Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, 
excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial.” (ARGENTINA, 
2014). 

37 “Artículo 24. Personas incapaces de ejercicio  
Son incapaces de ejercicio: a) la persona por nacer; b) la persona que no cuenta con la edad y grado de 

madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo; c) la persona declarada incapaz 
por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.” 

38 “Artículo 31. Reglas generales 
La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales: 
a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre 

internada en un establecimiento asistencial; b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se 
imponen siempre em beneficio de la persona; c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, 
tanto en el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona tiene derecho a recibir información a través de 
medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; e) la persona tiene derecho a participar en el proceso 
judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios; f) deben priorizarse 
las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades.” (ARGENTINA, 2014). 
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A restrição, no Direito Argentino, pode ser conferida à pessoa maior de 13 anos que 

tenha algum vício ou seja portadora de alteração mental permanente e prolongada que possa 

ocasionar em danos a si mesma. Caso haja a impossibilidade de interação e manifestação da 

vontade, pode-se declarar a incapacidade (art. 32, Código Civil e Comercial argentino). 

Podem, por sua vez, serem inabilitados os pródigos (art. 48). Em comentário sobre o 

artigo, Requião salienta que:  

 
No que toca a estes é interessante notar que deixa claro o novo texto legal (artigo 48) 
que a proteção se dá não para o inabilitado, mas sim para os seus familiares, já que 
só há possibilidade de inabilitação do pródigo quando este possuir cônjuge ou filhos 
menores ou incapazes. Muito mais acertada e sincera, portanto, do que a posição 
adotada no nosso CC que permite inserções indevidas de terceiros na autonomia de 
sujeitos maiores e que não possuem qualquer dever de sustento para quem quer que 
seja. (REQUIÃO, 2016, s. p.). 

 

Na inabilitação, a pessoa perde a gestão plena de seus bens, tendo um apoiador para 

atuar como seu assistente (REQUIÃO, 2016). Vê-se que o apoio é baseado na sua conduta 

depreciativa do patrimônio, o que prejudica o dever do pródigo de sustento. Percebe-se na 

norma caráter patrimonialista, como uma forma de possível resguardo de herança, 

considerando que a legitimidade para o requerimento da inabilitação é apenas do cônjuge, 

companheiro, ascendentes e descendentes. O foco da proteção não está na pessoa e, sim, em 

seu patrimônio. 

Os parâmetros que a sentença deve seguir são estabelecidos no art. 37, que determina 

que deve constar o diagnóstico e o prognóstico, o que parece ideal, uma vez que a curatela é 

medida que tem como um de seus encargos propiciar a melhora do curatelado.  

 
Artigo 37. Sentença 

A sentença deve pronunciar sobre os seguintes aspectos vinculados a pessoa em cujo 
interesse se segue o processo: 
a) diagnóstico e prognóstico; 
b) época em que a situação se manifestou;  
c) recursos pessoais, familiares e sociais existentes; 
d) regime para a proteção, assistência e promoção da maior autonomia possível. 
Para ser expedida, é imprescindível a opinião de uma equipe interdisciplinar.39 
(ARGENTINA, 2014, p. 10, tradução nossa). 
 

                                                 
39 “Artículo 37. Sentencia 

La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona em cuyo interés 
se sigue el proceso: 

a) diagnóstico y pronóstico; 
b) época en que la situación se manifestó; 
c) recursos personales, familiares y sociales existentes; 
d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. 
Para expedirse, es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario.” 
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Pelo artigo, pode-se perceber a adoção do modelo social, também adotado pelas 

Nações Unidas. É importante registrar que o parecer de equipe multidisciplinar é 

imprescindível para a decretação da sentença. 

Existem pontos nos quais a legislação argentina aproxima-se da brasileira, e outros nos 

quais ela se afasta. O artigo que trata da restrição da capacidade de exercício, por exemplo, 

apesar de ter um rol taxativo, traz hipóteses de ampla interpretação, o que não ocorre no 

Brasil. 

Estabelecer, dentro da lei civil, princípios aplicáveis às formas de restrição da 

capacidade e direcioná-los ao bem-estar da pessoa também se mostrou uma fórmula 

interessante. Os princípios não são interpretados de forma restritiva e estabelecem o 

parâmetro a ser considerado nas decisões sobre a capacidade. 

Não se pretendeu com esse estudo analisar minuciosamente toda a legislação 

argentina, mas escolher pontos para que se pudessem verificar quais foram as soluções 

adotadas e refletir sobre as escolhas legislativas brasileiras.  

Com isso, acredita-se que as disposições da CDPD foram absorvidas de modo geral 

pela legislação civilista argentina, que conta com artigos descritivos, os quais visam a 

preservar a autonomia e têm a restrição da capacidade de exercício como medida última e 

extraordinária. 
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4 O PAPEL DO DISCERNIMENTO NA TEORIA DAS INCAPACIDADES 

 

A deficiência em si mesma ou o diagnóstico médico não é, nem pode ser, o critério 

que enseja a possibilidade de enquadrar a pessoa como incapaz na ordem jurídica. 

Além disso, também não constitui critério definidor da capacidade a previsão que 

constava nos arts. 3º e 4º e, hodiernamente, no art. 4º do Código Civil, sobre quais pessoas 

podem ser consideradas incapazes. Das hipóteses estabelecidas atualmente, o único critério ao 

qual se pode chegar é o da escolha aleatória do legislador. Parece que apenas foram tiradas as 

referências à deficiência que constavam no Código Civil e extinta a incapacidade absoluta 

pelo critério de saúde, como se apenas essas mudanças fossem suficientes para se realizar a 

inclusão da pessoa com deficiência. Conforme já mencionado, a deficiência, per si, não era 

considerada suficiente para que fosse decretada a incapacidade. 

Qual seria, então, o critério definidor? De acordo com uma das hipóteses desta 

pesquisa, o discernimento é a base eleita para a formação da Teoria das Incapacidades. 

Já se demonstrou em capítulos anteriores que tanto Teixeira de Freitas quanto Clóvis 

Beviláqua mencionam em seus escritos que a capacidade do indivíduo deve ser preservada 

sempre que possível. 

Nesse sentido, pretende-se discutir neste capítulo o que é discernimento, alguns 

critérios médicos utilizados para a definição de doença e qual a sua importância para a Teoria 

das Incapacidades, a fim de se comprovar a hipótese apresentada. 

 

 4.1 O discernimento como conceito metajurídico 

 

É importante saber o significado da palavra para, então, aplicá-la ao mundo jurídico e 

dar a ela significado dentro da ordem legal. Nesse sentido, discernimento, de acordo com o 

dicionário Aurélio, é a “faculdade de discernir; tino, juízo; apreciação, análise.” (FERREIRA, 

2010, p. 257). O verbo discernir, por sua vez, é definido como “conhecer distintamente; saber 

distinguir; [...] fazer apreciação de algo” (FERREIRA, 2010, p. 257). 

Para discernir, é necessário apreciar, saber fazer a análise da situação para apurar quais 

serão as consequências. Trata-se de uma atividade cognitiva e volitiva. Na seara do Direito 

Civil, essa cognição e ação volitiva são expressas na prática de atos da vida civil. 

Dessa forma, quanto às hipóteses anteriormente elegidas pelo Código Civil nos arts. 3º 

e 4º,  Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo Luna Moureira questionam: 
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Ora, o que é não ter o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil? 
Qual a circunstância de uma transitoriedade que impede a expressão plena da 
vontade? Há algum pressuposto imaculado, neste caso? Há limite para redução do 
discernimento? Até que ponto isso pode ser verificável? Há como mensurar a 
completude ou incompletude de um desenvolvimento mental? (SÁ; MOUREIRA, 
2011, p. 102). 
 

Essas perguntas envolvem o ser humano e toda a sua complexidade, sendo as respostas 

de difícil apuração. Contudo, o Direito não pode deixar de socorrer àqueles que dele precisam, 

sendo necessário o alinhamento jurídico de conceitos a serem aplicados aos casos concretos. 

Miguel Chalub (2016, p. 9) entende discernimento como a conjugação de duas 

faculdades: o entendimento (momento intelectivo) e a determinação (momento volitivo). 

Precisa-se entender o ato e ter a vontade consciente de praticá-lo, ciente de suas 

consequências. 

Para Ana Carolina Brochado Teixeira, “discernimento significa possibilidade de 

exercer escolhas de forma responsável, apresentando condições psíquicas de arcar com as 

consequências de seus atos. Por isso, fala-se em liberdade responsável”. (TEIXEIRA, 2008, p. 

17). 

O discernimento está intimamente ligado à aptidão intelectual e volitiva do indivíduo, 

o que resulta no exercício dos direitos em nome próprio. Não estando apto ao exercício dos 

direitos per si, a incapacidade civil pode ser um dos instrumentos jurídicos utilizados para a 

proteção da pessoa. 

Além dos considerados incapazes, há os plenamente capazes, aqueles a quem a 

legislação não limita a capacidade de fato. Presume-se que os que possuem a capacidade 

plena têm o discernimento totalmente desenvolvido para a prática de atos jurídicos e 

negociais, sem mácula de sua cognição, podendo livremente expressar sua vontade. Assim, a 

autonomia dessas pessoas não sofre limitações como as que sofrem os incapazes.  

Diversamente, a legislação presume a falta ou diminuição de discernimento dos 

incapazes, por critério etário ou de doença. Rafael Garcia Rodrigues aduz que “desta forma, a 

manifestação de vontade destas pessoas não se constitui em elemento suficientemente hábil à 

prática de atos jurídicos, pois lhe carece discernimento, maculando a própria vontade”. 

(RODRIGUES, 2002, p. 14). 

Assim, o discernimento passa a ser fator fundamental no que tange à capacidade de 

fato, delimitando o poder de atuação do indivíduo. 

Ana Carolina Brochado Teixeira salienta que “daí conclui-se que a capacidade de 

exercício é instrumento de realização da autonomia privada, por estar estreitamente ligada à 
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prática de atos jurídicos, que criam, modificam ou extinguem relações jurídicas”. 

(TEIXEIRA, 2008, p. 6). 

Nesse mesmo sentido, Höster também afirma que: 

 
A participação no tráfico jurídico, de acordo com o princípio da autonomia privada, 
pressupõe que as pessoas estão em condições de agir com base na sua vontade, 
pressupõe, portanto que elas possuem o discernimento necessário para querer e 
entender os negócios que praticam bem como os efeitos pretendidos com eles. 
Apenas as pessoas nestas condições têm capacidade negocial para participar no 
tráfico jurídico e adquirir assim o gozo de direitos. (HÖSTER, 2012, p. 310). 

 

Atuar no tráfego jurídico implica consequências pessoais e patrimoniais para as partes 

contratantes. Assim, em prestígio ao princípio da segurança jurídica, o legislador estabeleceu 

critérios subjetivos, segundo os quais se presume que o sujeito possua (ou não) discernimento 

para contratar. Contudo, um rol taxativo no qual a falta ou a diminuição do discernimento é 

presumida não parece ser a melhor escolha. Os termos escolhidos pelo legislador trazem uma 

carga pejorativa e, ainda que a intenção do EPD tenha sido a inclusão e não a discriminação, 

tendo como resultado a retirada de certos termos da legislação civil, esse trabalho não foi 

completo, além de se entender que a mudança social não pode partir de uma mudança 

legislativa apenas, sob pena de não ter a eficácia almejada. 

Sob o assunto, Taborda et al ressaltam que: 

 
Assim, deve-se lamentar a perda, pelo legislador de 2002, de inestimável 
oportunidade para atualizar a nomenclatura médico-legal adotada na legislação civil. 
Com efeito, deficiência mental, excepcional, ébrio eventual e viciado em tóxicos são 
expressões ultrapassadas e geradoras de confusão, tanto por sua imprecisão quanto 
por estarem carregadas de preconceitos. (TABORDA et al, 2016, p. 212). 

 

Percebe-se, assim, que o discernimento constitui elemento definidor para o livre 

exercício da autonomia. 

 

4.2 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a Classificação 

Internacional de Doenças e a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde 

 

Como o discernimento, apesar de ser um conceito integrado pelo Direito, é algo que o 

próprio Direito não consegue mensurar, necessitando da Medicina para tanto, é interessante 

trazer à discussão os sistemas diagnósticos que são utilizados para a aferição da condição 

psíquica do indivíduo. 
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Três são as classificações mais usuais: o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, conhecido pela sigla DSM; a Classificação Internacional de Doenças 

(CID) e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

Percebe-se, na história da saúde mental, evolução dos conceitos de acordo com o 

avanço das tecnologias e do conhecimento. Em 1840, nos Estados Unidos, foi realizado um 

censo que considerava como doenças mentais apenas a idiotice e a insanidade (DUNKER, 

2014, p. 81). Em 1880, um novo censo fez a distinção entre as seguintes categorias: mania, 

melancolia, monomania, paralisia, demência, alcoolismo (DUNKER, 2014, p. 81). Desde 

então, as categorias vêm sendo detalhadas a partir da percepção de que a mente humana 

comporta diversas características, o que impossibilita uma classificação reduzida ou sucinta. 

A primeira versão do DSM foi publicada pela Associação Americana de Psiquiatria 

(American Psychiatric Association – APA), em 1918 e, desde então, vem sendo revisada 

periodicamente para que se mantenha atualizada. Atualmente, está na quinta edição (DSM-5). 

A classificação CID, por sua vez, foi formulada pela Organização Mundial da Saúde, 

que catalogou doenças e seus sintomas com o fito de uniformizar os diagnósticos, o que 

facilita a apuração de frequência de doenças nos países que adotam essa classificação. Em sua 

última revisão, o nome foi alterado para Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde. 

Já existem 10 revisões da CID (CID-10), sendo que a décima primeira edição (CID-

11) já foi lançada e tem previsão para ser aplicada no ano de 2019. Os avanços da Medicina 

foram contemplados por essa nova classificação, que incluirá alguns novos transtornos (como 

o transtorno dos jogos eletrônicos, que podem causar vício) (OPAS/OMS, 2018, s.p.) e 

retirará outros (como a transexualidade, que era entendida como uma doença mental). 

Quanto às diferenças entre as classificações, apontam-se três, exemplificadas pela 

Associação Americana de Psicologia (American Psychological Association): 
 

 A CID é produzida por uma agência de saúde global, com uma missão de 
saúde pública constitucional, enquanto o DSM é produzido por uma única 
associação profissional nacional; 
 O foco primário da Organização Mundial da Saúde para a classificação de 
desordens mentais e comportamentais é ajudar os países a reduzir o fardo das 
doenças de desordem mentais. O desenvolvimento da CID é global, multidisciplinar 
e multilíngue; a circunscrição primária do DSM são os psiquiatras dos Estados 
Unidos da América; 
 A CID é aprovada pela Assembleia da Organização Mundial da Saúde, 
composta pelos ministros da saúde de todos os 193 Estados Parte da OMS; o DSM é 
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aprovado pela assembleia da Associação Americana de Psiquiatria [...].41 (tradução 
nossa). (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 2009, s.p). 

Na opinião de José G. V. Taborda e Helena Dias de Castro Bins, “o sistema da APA 

[...] apresenta extrema objetividade e é o que melhor atende às necessidades do clínico; 

contudo não é oficialmente adotado no Brasil. Assim, ao se realizar uma perícia, o médico 

deverá se valer da classificação proposta pela OMS.” (TABORDA; BINS, 2016, p. 67). Dessa 

forma, os diagnósticos apresentados por médicos e peritos forenses devem utilizar a 

classificação CID-10. 

Conforme já discutido, a terminologia adotada pela CID é transtornos, que podem ser 

de várias ordens. O livro azul42 da CID conceitua transtorno (disorder) como: 

 
O termo "transtorno" é usado em toda a classificação, de modo a evitar ainda mais 
problemas inerentes ao uso de termos como "doença" e "enfermidade". "Transtorno" 
não é um termo exato, mas é usado aqui para sugerir a existência de um conjunto 
clinicamente reconhecível de sintomas ou comportamento associados, na maioria 
dos casos, com angústia e com interferência de funções pessoais. Desvio social ou 
conflito apenas, sem disfunção pessoal, não deve ser incluído no transtorno mental 
como definido aqui.43 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, [200?], p. 11, 
tradução nossa). 

 

É importante salientar que o transtorno não importa necessariamente em deficiência ou 

incapacidade civil. 

O livro menciona ainda que entende a deficiência (impairment, disability, handicap 

and related terms) de acordo com as recomendações feitas pela Organização Mundial da 

Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, [200?], p. 11). Existe certa dificuldade na 

tradução desses termos. Adere-se ao entendimento de que impairment refere-se à deficiência; 

e disability, à incapacidade44. O termo handicap poderia ser traduzido também como 

deficiência, mas geralmente com sentido pejorativo.  

                                                 
41 “ The ICD is produced by a global health agency with a constitutional public health mission, while 

the DSM is produced by a single national professional association. 
 WHO's primary focus for the mental and behavioral disorders classification is to help countries to 

reduce the disease burden of mental disorders. ICD's development is global, multidisciplinary and multilingual; 
the primary constituency of the DSM is U.S. psychiatrists. 

 The ICD is approved by the World Health Assembly, composed of the health ministers of all 193 
WHO member countries; the DSM is approved by the assembly of the American Psychiatric Association [...].” 

42 São duas versões da CID: “[...] as Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas (livro azul) e os 
Critérios diagnósticos para pesquisa (livro verde).” (TABORDA; BINS, 2016, p. 67). O primeiro é para o uso 
clínico e o segundo para atividades de pesquisa. 

43 “The term "disorder" is used throughout the classification, so as to avoid even greater problems 
inherent in the use of terms such as "disease" and "illness". "Disorder" is not an exact term, but it is used here to 
imply the existence of a clinically recognizable set of symptoms or behaviour associated in most cases with 
distress and with interference with personal functions. Social deviance or conflict alone, without personal 
dysfunction, should not be included in mental disorder as defined here.” 

44 David S. S. Hosni entende de forma diferente. Para ele, impairment “[...] diz respeito a alterações 
estruturais ou funcionais no corpo que se desviam de um parâmetro de normalidade, sendo traduzido para o 
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Assim, impairment é, “no contexto da saúde, [...] uma perda ou anormalidade 

estrutural ou funcional psicológica, fisiológica ou anatômica.”45 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1980, p. 48, tradução nossa). Já Disability é “[...] qualquer restrição ou 

perda (resultante de uma deficiência) de habilidade de performar uma atividade da maneira ou 

dentro do alcance considerado normal para um ser humano.”46 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1980, p. 143, tradução nossa). Handcap, por sua vez,  é “[...] uma 

desvantagem de determinado indivíduo, resultante de uma deficiência ou incapacidade, que 

limita ou impede o cumprimento de um papel considerado normal (dependendo de idade, 

gênero, fatores sociais e culturais) para aquele indivíduo.”47 (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1980, p. 183, tradução nossa). 

Tendo em vista a época de sua formulação, percebe-se pelos conceitos apresentados 

que o modelo médico foi o que direcionou a classificação e conceituação da ONU de 1980. Já 

o termo transtorno, mais recente, revela uma percepção diferente, que visa a desestigmatizar a 

pessoa que, por possuir algum transtorno, não é considerada de antemão doente. Nota-se a 

tendência a viabilizar o tratamento e a cura (SOUZA, 2016, p. 114). 

A compreensão da deficiência no modelo social, para que políticas públicas sejam 

formatadas e direcionadas a esse grupo, foi um dos impulsionadores para a elaboração da 

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

(SANTOS, 2016, p. 3008). Para essa classificação, publicada em 2001, “[...] não há 

preocupações etiológicas para se chegar à caracterização das deficiências, pois a mesma visa 

avaliar contextos universais de estados e condições de saúde.” (SANTOS, 2016, p. 3010). 

A diferença entre CID e CIF é que “enquanto a CID foca em diagnósticos de estado de 

saúde, a CIF traz uma abordagem complementar, focada em funcionalidade e incapacidades 

associadas aos estados de saúde em interação com elementos sociais descritos.” (HOSNI, 

2018, p. 47). Dessa forma, CID e CIF coexistem e podem ser aplicadas conjuntamente, sendo 

que a última abrange elementos sociais e a forma como as pessoas se relacionam com esses 

elementos sociais. 

                                                                                                                                                         
português como uma acepção de deficiência stricto sensu.” (HOSNI, 2018, p. 2). O autor traduz o termo para 
“disfunção ou perda estrutural”; e disability seria a deficiência lato sensu, sendo que optou-se por traduzir o 
termo “[...] como deficiência, mesmo ciente de que muitas vezes o termo é traduzido por incapacidade.” 
(HOSNI, 2018, p. 2). 

45 “In the context of health experience, an impairment is any loss or abnormality of psychological, 
physiological, or anatomical structure or function.” 

46 “[...] any restriction or lack (resulting from an impainnent) of ability to perform na activity in the 
manner or within the range considered normal for a human being.” 

47 “[...] a disadvantage for a given individual, resulting from an impairment or a disability, that limits or 
prevents the fulfilment of a role that is normal (depending on age, sex, and social and cultural factors) for that 
individual.” 
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A CIF propõe uma integração do modelo médico ao modelo social, utilizando a 

abordagem biopsicossocial, para que o indivíduo seja analisado em todo o contexto em que 

está inserido: suas condições biológicas, sua condição individual e sua condição social 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004). Não será apenas o ambiente que terá 

relevância para a incapacidade e a funcionalidade, pois a saúde do indivíduo e o que ela 

ocasiona, no sentido de diminuir ou cessar alguma aptidão, também deverá ser considerada 

(HOSNI, 2018, p. 50). Essa proposta rompe com o conceito puro do modelo social e agrega o 

modelo médico de forma a auxiliar na construção individual de saúde. 

Sobre a abordagem biopsicossocial, Rosana Ferreira Sampaio e Madel Terezinha Luz 

esclarecem que: 

 
A abordagem biopsicossocial busca integrar a investigação sociológica com a 
ciência biológica como uma base para desenvolver um entendimento relacional ou 
não dualístico do corpo. No caso específico da funcionalidade humana, essa 
abordagem rejeita a tentativa de separação dos componentes biológico, psicológico e 
social. (SAMPAIO; LUZ, 2009, p. 478). 

 

Essa integração supera a ideia de tratar apenas a doença, dando ênfase ao indivíduo 

como um todo. Existe uma multidimensionalidade que envolve o ser humano, sendo que 

vários fatores podem levar à condição de deficiência ou de transtorno mental. 

A deficiência, na conceituação da CIF, envolve duas terminologias que precisam ser 

explicadas. A primeira delas refere-se a funções do corpo¸ que “[...] são as funções 

fisiológicas dos sistemas orgânicos (incluindo as funções psicológicas)” (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2004, p. 14); a segunda refere-se às estruturas do corpo, que “[...] 

são as partes anatómicas do corpo, tais como, órgãos, membros e seus componentes.” 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004, p. 14). Com esses dois conceitos, é 

possível chegar à concepção de deficiência, entendida como “[...] problemas nas funções ou 

na estrutura do corpo, tais como, um desvio importante ou uma perda.” (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2004, p. 14). É, portanto, uma perda ou diminuição de funções 

biológicas, psicológicas ou falha nos órgãos ou membros. 

Por sua vez, “a incapacidade é caracterizada como o resultado de uma relação 

complexa entre a condição de saúde do indivíduo e os factores pessoais, como os factores 

externos que representam as circunstâncias nas quais o indivíduo vive.” (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2004, p. 19). Pode-se entender a incapacidade, na definição da CIF, 

como deficiência lato sensu (DI NUBILA, 2007, p. 48).  
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Não há semelhança nessa compreensão de incapacidade com a noção jurídica do 

termo, uma vez que incapacidade não pressupõe deficiência, nem vice-versa.  

Heloisa Brunow Ventura Di Nubila (2007, p. 94-95) critica a CID-10 por ela, ao 

contrário da CIF, não alcançar questões relativas à funcionalidade do indivíduo ou mensurar 

gradações de deficiência ou incapacidade48, uma vez que as classificações são estáticas na 

CID. 

Quanto ao diagnóstico a ser dado pela equipe médica, vê-se que: 

 
A ideia, enfim, que norteia os parágrafos anteriores é a de que o diagnóstico 
psiquiátrico deve ser um processo fundamentalmente objetivo, lógico, com base em 
sinais e sintomas claramente perceptíveis, passível de ser entendido e criticado pelo 
leigo, em vez de dotado de características fantasiosas, mágicas, pelas quais apenas 
poderia ser formulado por pessoas que entendessem os mistérios da mente e os 
fenômenos inconscientes. (TABORDA; BINS, 2016, p. 68). 

 

Os critérios mencionados acima devem ser utilizados de forma clara, para que pessoas 

que não são da área médica possam entender a complexidade biopsicossocial do indivíduo e 

trazer essas questões para o âmbito do Direito, de forma a proteger, quando necessário, e 

respeitar em máximo grau a autonomia e a autodeterminação de cada indivíduo. 

 

4.3 A importância do discernimento para a Teoria das Incapacidades 

 

Não se olvida que a deficiência ou o fato de a pessoa não estar imbuída de todos os 

atributos considerados “normais” não é, e nunca foi, o que delimita a possibilidade de 

declaração de incapacidade. 

A diferença não é um elemento que se encara de forma negativa. Pelo contrário. Há 

que se ter formas de ser e pensar diversas para que a sociedade prospere. 

Vê-se com maior clareza, após a mudança de paradigma que sofreu o Direito, 

principalmente o Direito Privado, que o ser humano foi colocado como centro do sistema de 

normas, em detrimento de seu patrimônio, que o princípio da dignidade da pessoa humana é 

de suma importância para o desenvolvimento da personalidade da pessoa, sendo esta 

consectária daquele.  
                                                 
48 “A funcionalidade e a incapacidade de uma pessoa são concebidas como uma interacção dinâmica 

entre os estados de saúde (doenças, perturbações, lesões, traumas, etc.) e os factores contextuais. Como já foi 
indicado anteriormente, os Factores Contextuais englobam factores pessoais e ambientais. A CIF inclui uma lista 
abrangente de factores ambientais que são considerados como um componente essencial da classificação. Os 
factores ambientais interagem com todos os componentes da funcionalidade e da incapacidade. O constructo 
básico do componente dos Factores Ambientais é o impacto facilitador ou limitador das características do mundo 
físico, social e atitudinal.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004, p. 12). 
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Nesse sentido: 

 
O paradigma do Estado Democrático de Direito não apenas incorporou no rol de 
direitos fundamentais novas relações jurídicas, como aquelas atinentes aos direitos 
difusos, mas também renovou a concepção de outros tantos direitos. Assim, a 
semiótica jurídica do direito à igualdade, ampliando seu campo de incidência e sua 
plurissignificação são indispensáveis sob a ótica da dignidade humana. Uma 
sociedade calcada em tais princípios é, necessariamente pluralista e inclusiva, pois 
deve garantir/estimular a participação de todos, aproveitando as diferentes 
cosmovisões e experiências humanas, reconhecendo/desenvolvendo o potencial de 
cada cidadão. (CRUZ, 2009, p. 103). 
 

A diversidade e a inclusão de forma plural são os pilares do Estado Democrático de 

Direito, devendo ser respeitadas e consideradas em toda a formatação da sociedade. 

Imperativo se faz utilizar esses primados como guias principalmente (mas não de forma 

única) nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Com o advento do paradigma da inclusão, compreende-se que “[...] todos os seres 

humanos têm idêntico valor e que cada um deles é o autor da sua própria trajetória em busca 

de sua felicidade pessoal. Todos nós somos diferentes e a diferença deve ser elemento de 

coesão social.” (CRUZ, 2009, p. 112). Esse paradigma suplanta o pensamento de que a pessoa 

deve se adaptar (ou ser adaptada) à sociedade. Pelo contrário. “A pessoa portadora de 

deficiência passa a ser um ‘cidadão’, um rosto individual, uma pessoa livre e autônoma que 

exige respeito, e, não, caridade alheia.” (CRUZ, 2009, p. 113).  A sociedade é que deve ter 

meios de aceitar essas diferenças e essas pessoas. 

Não sendo a diferença ou a situação de deficiência a causadora de uma possível 

incapacidade, qual seria, então, o critério adotado pelos Códigos Civis brasileiros para a 

fundamentação da Teoria das Incapacidades? 

Entende-se que, desde seus primórdios, o critério eleito foi o discernimento, o que o 

coloca no centro da teoria como o divisor de águas entre capacidade e incapacidade. 

Nesse sentido, “desde Freitas, passando por Beviláqua, sempre se entendeu que a 

capacidade de fato, plena, decorre do pleno discernimento da pessoa para a prática de atos da 

vida civil.” (CARVALHO, 2018, p. 30). 

Freitas compreendia que a incapacidade de fato era gerada por “[...] impossibilidade 

de obrar; [...] impossibilidade moral de obrar; [...] impossibilidade moral de obrar por motivo 

de dependência” (FREITAS, 1952, p. 28). 

A primeira situação, hodiernamente, pode ser entendida como uma incapacidade física 

e que, em virtude da evolução dos conceitos jurídicos, não demanda uma representação 

necessária. A impossibilidade moral de obrar seria a impossibilidade ligada a questões de 



96 
 

ordem psiquiátrica. Nesse sentido, vê-se o critério, ainda que não assim descrito, do 

discernimento. Dever-se-ia ter a faculdade de agir por si, sem demandar uma representação. A 

terceira concepção de impossibilidade, novamente, diz respeito à condição de não poder agir 

por si mesmo, o que se entende, ser devido à falta ou redução do discernimento. Nesse 

sentido: 

 
No esquema anterior, mesmo no Esboço de FREITAS, a incapacidade relacionada à 
deficiência mental sempre teve de ser constituída por sentença em ação de 
interdição, na qual se discutia o discernimento da pessoa. A incapacidade dos 
deficientes nunca foi automática. (CARVALHO, 2018, p. 31, grifo do autor). 

 

Já na perspectiva de Beviláqua, os que “[...] não gozam de equilíbrio mental e clareza 

de razão suficientes para conduzirem-se [...] poderiam ser interditados. (BEVILÁQUA, 1943, 

p. 418). O autor salienta ainda que a simplicidade e a estupidez não eram causas, por si só, de 

necessidade de curatela, a não ser que viessem acompanhadas das mencionadas falta de 

equilíbrio mental e clareza de razão. (BEVILÁQUA, 1943, p. 418). 

Outra vez, percebe-se, pelo uso de termos diversos por Beviláqua, que as atividades 

cognitivas e volitivas é que são apreciadas como causa para possível decretação de 

incapacidade. 

Atualmente, a doutrina jurídica é uníssona ao entender que o discernimento é o  

elemento determinante da capacidade. Nesse mesmo sentido está a doutrina médica: “o 

Código Civil adotou um equivalente do critério biopsicológico para definir incapacidade. 

Assim, além de transtorno mental, deverá haver prejuízo do necessário discernimento ou 

redução do discernimento para que a incapacidade seja declarada.” (TABORDA et al, 2016, 

p. 201). 

Além disso, “na avaliação da capacidade civil, não é suficiente o diagnóstico de 

enfermidade mental, sendo necessário que haja prejuízo do discernimento para a prática do 

ato em si.” (TELLES; DAY; ZORATTO, 2016, p. 431). 

O discernimento é também de suma importância porque ele é a medida da autonomia 

preservada pelo sujeito: “o discernimento ganha destaque na exteriorização da capacidade 

jurídica, eis que sua presença garante o exercício da autonomia privada e da 

autodeterminação, fomentando e garantindo o livre desenvolvimento da personalidade e os 

Direitos Humanos.” (TEIXEIRA; SOUZA, 2017, p. 158). 

Reforçando o comentário feito no início desta seção, David S. S. Hosni aduz que “isso 

porque, a teoria das capacidades tem como elemento central a ideia de discernimento e 
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possibilidade e a qualidade de expressão de vontade, não dizendo respeito diretamente a 

qualquer ideia de deficiência tal como pensada hoje.” (HOSNI, 2018, p. 53). Contudo, o 

próprio autor entende não ser esse fundamento válido após o EPD, pois: 

 
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como a Convenção sobre os direitos da 
pessoa com deficiência, traz um novo fundamento teórico para a abordagem do 
fenômeno, diferenciando-se essencialmente do fundamento da incapacidade civil tal 
qual estruturada anteriormente no Código Civil. Isso porque, no novo modelo da 
CIF, a ideia de discernimento não faz mais sentido. Se a ideia de discernimento diz 
respeito a uma situação intrínseca à pessoa, este conceito se esvazia quando a 
deficiência passa a ser identificada com a situação final de saúde, representada por 
elementos intrínsecos e extrínsecos à pessoa. Ou seja, se no modelo anterior do 
Código Civil havia uma causa inicial para a incapacidade, a qual causava a 
impossibilidade da prática dos atos da vida civil, tal modelo não pode convier com a 
ideia de que a incapacidade não possui causa inicial e não se restringe a elementos 
intrínsecos à pessoa, sendo uma situação de construto social, onde são levados em 
consideração diversos elementos. (HOSNI, 2018, p. 54). 

 

Não se concorda com esse posicionamento. Ainda que situações extrínsecas à pessoa 

devam ser consideradas (por isso mesmo o critério de aferição da capacidade é nomeado de 

biopsicossocial), a situação intrínseca à pessoa e sua aptidão cognitiva também devem ser 

levadas em consideração. É necessário que haja uma medida para a cognição, o que se definiu 

como discernimento. Portanto, o discernimento ainda continua sendo o critério para estipular 

a curatela e o fundamento primevo da Teoria das Incapacidades. 

Não se questiona, porém, que o EPD rompeu com esse critério, ao estabelecer que a 

deficiência não afeta a plena capacidade (art. 6º, EPD) e sobre esse pretexto alterou os arts. 3º 

e 4º do Código Civil. Não se credita à legislação o poder de, com um artigo, alterar toda a 

teoria construída sobre bases sólidas, homologada pela doutrina durante o passar dos anos e 

defendida até os dias atuais. 

Célia Barbosa Abreu, por sua vez, entende que o discernimento é critério insuficiente 

a ser aplicado às situações existenciais. Considerando o ser humano como um fenômeno 

completo, a autora entende que “[...] vincular a aferição da capacidade ao critério do 

discernimento seria o mesmo que considerar uma pessoa apenas levando em conta a sua visão 

parcial, ou seja, de um único aspecto de sua personalidade.” (ABREU, 2009b, p. 12). 

Para a pesquisadora, a saúde mental não é critério único para que se tolham os direitos 

da personalidade, direitos fundamentais e liberdades individuais pessoais (ABREU, 2009, p. 

13). Além disso, Abreu ressalta que: 

 
Necessário considerar que, mesmo numa única patologia, muitas vezes existem 
graus em que ela pode ser apresentar; sem falar que a forma como uma pessoa reage 
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ao comprometimento de sua saúde pode ser inteiramente distinta da de outra, em 
razão de questões referentes não só às diferenças inerentes a cada organismo, mas 
também ao histórico de cada um, à personalidade de cada pessoa, ao humor, à 
formação cultural, a aspectos de ordem social e econômica, entre tantos outros 
fatores que podem influir para que a situação de dois seres humanos com o mesmo 
problema de saúde seja inteiramente distinta. (ABREU, 2009b, p. 14). 

 

Concorda-se com o posicionamento de que cada ser é único e guarda em si suas 

peculiaridades. Por isso se defende uma análise do discernimento casuístico e não estanque, 

devendo-se analisar também as situações em que a pessoa está inserida. 

Ainda, conforme já mencionado, não é a doença que define ou não a incapacidade. A 

aferição detalhada do discernimento e a modulação da sentença baseada nos relatórios 

biopsicossociais proporcionam a autonomia em grau necessário para que não gere desproteção 

nem mesmo exageros ao caso concreto. 

Em sentido similar, Joyceanne Bezerra de Menezes entende que atos de natureza 

diversa demandam diferentes graus de discernimento:  

 
A depender do tipo de ato civil, exige-se um certo nível de compreensão. Grosso 
modo, o discernimento que se requer para a prática dos atos civis de matriz 
patrimonial não é o mesmo que se exige para a prática de atos existenciais – situam-
se em domínios diferentes. Os primeiros envolvem informações mais técnicas e 
jurídicas, menos subjetivas; enquanto os segundos, estão mais relacionados aos 
vínculos pessoais, às preferências individuais e às circunstâncias específicas da 
personalidade de cada um, enfim, ao seu próprio modo de ser. Por essa razão, é mais 
fácil justificar que uma pessoa com limitação intelectual ou psíquica tenha mais 
dificuldade de compreender as implicações presentes na formação de um contrato de 
compra e venda, nos atos de administração societária e, assim, necessite da 
interferência do curador ou do apoio de alguém. Por outro lado, é possível que essa 
mesma pessoa reúna condições de compreender e decidir sobre assuntos pertinentes 
à sua vida pessoal e afetiva, identificando, por exemplo, o sujeito que lhe inspira 
mais confiança para exercer o múnus de sua curatela, as pessoas com quem deseja 
morar, o lugar de sua residência, o seu parceiro afetivo etc. (MENEZES, 2015, p. 8). 

 

Mais uma vez, firma-se o posicionamento de que o discernimento de pessoa a pessoa 

pode variar, podendo variar até mesmo em uma mesma pessoa a depender do ato que ela irá 

praticar. Por isso que a análise deve ser casuística e o mais completa possível, o que 

proporcionará ao juízo bases sólidas para a modulação da sentença, que poderá abranger atos 

de diversas naturezas, podendo ser declarada a incapacidade para um ato e para outro não.  

É importante salientar que, com o advento do EPD, as questões existenciais não 

podem mais ser objeto de curatela, sendo o sujeito sempre (em tese) plenamente capaz para 

praticá-las por si mesmo. Contudo, na prática, já existem decisões que rompem com esse 

entendimento ao perceberem que a necessidade do indivíduo submetido ao processo de 

interdição demanda cuidados que extrapolam a esfera patrimonial. 
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Célia Barbosa Abreu (2009a, p. 5), entre outros argumentos, entende que o 

discernimento é critério impessoal e rígido, que não se compatibiliza com a personalidade, 

concepção com a qual não se concorda nesta pesquisa, porque o discernimento não é algo 

estático, imutável, permanente. As funções podem ser desenvolvidas ou regredirem, e é 

função da Medicina apurar qual é a medida do discernimento em cada pessoa, considerando 

não apenas a doença, mas também seu histórico social. Como solução, a autora propõe o 

critério dignidade humana: 

 
Um critério que parece bem mais adequado a ser utilizado nos procedimentos de 
interdição civil é o da dignidade humana. De fato, a dignidade da pessoa humana é o 
critério substantivo que vem sendo usado, na direção da ponderação de valores, 
realizada com base na proporcionalidade, para, ao final, alcançar-se a solução mais 
compatível com os valores humanitários. (ABREU, 2009a, p. 6). 

 

Apenas a utilização da dignidade da pessoa humana como critério deixa um vácuo 

muito grande para a atuação das partes em um processo. Além disso, como determinar o grau 

de autonomia individual somente com esse critério? Não haveria medida de comparação ou 

parâmetro para que se estabelecessem as curatelas e medidas de cuidados, o que poderia gerar 

certos abusos. 

Não se olvida que a dignidade é, sim, um dos pilares do Direito atualmente, que deve 

ser aplicada a todos os ramos jurídicos, contudo condicionar medida tão gravosa apenas a esse 

critério parece abrir espaço para argumentações abstratas e não condizer com a realidade dos 

fatos. 

Além disso, não se nega que a dignidade é critério que deve ser aplicado 

conjuntamente do critério discernimento, pois o que se pretende, com uma interdição ou 

estabelecimento de curatela, é a proteção da pessoa, resguardando seu direito de 

autodeterminação e construção da sua personalidade, que é consectária do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

O papel do discernimento na Teoria das Incapacidades é reconhecido pelo Senador 

Romário Faria, ao analisar o art. 6º, em conjunto com o art. 84 e 114 do EPD: 

 
Seu cerne é o reconhecimento de que condição de pessoa com deficiência, 
isoladamente, não é elemento relevante para limitar a capacidade civil. Assim, a 
deficiência não é, a priori, causadora de limitações à capacidade civil. Os elementos 

que importam, realmente, para eventual limitação dessa capacidade, são o 

discernimento para tomar decisões e a aptidão para manifestar vontade. Uma 
pessoa pode ter deficiência e pleno discernimento, ou pode não ter deficiência 
alguma e não conseguir manifestar sua vontade. (FARIA, 2015, p. 8, grifo nosso). 
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Apesar de o próprio Senador atestar o papel do discernimento, o EPD não coaduna 

com essa concepção. Se é o discernimento que pode ser definidor da limitação da capacidade, 

esvaziar completamente o art. 3º do CC/02 não se harmoniza com esse posicionamento. 

É importante registrar que tramita no Senado o PLS n.º 757 de 2015, de autoria dos 

Senadores Antônio Carlos Valadares e Paulo Paim, os quais propõem nova alteração nos arts. 

3º e 4º do Código Civil. Assim, o conteúdo proposicional desses artigos passaria a ser os 

seguintes: 

 
Art. 3º [...] 
II – os que, por qualquer motivo, não tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos; 
Art. 4º [...] 
II – os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por qualquer causa, tenham 
o discernimento severamente reduzido; 
III – (revogado); 
[...] 
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. 
(BRASIL, 2015). 

 

Esse Projeto, na origem, valoriza o discernimento como critério definidor da 

capacidade, reconhecendo, ainda, que é possível que haja incapacidade absoluta quando faltar, 

totalmente, à alguém o discernimento para atos da vida civil. 

Na justificativa do Projeto, os Senadores salientam que a intenção é corrigir a falha 

decorrida do EPD, porque prejudica as pessoas que tenham qualquer tipo de déficit 

considerável no discernimento, constando que esse diploma legal “[...] acabou por veicular 

lapsos e inconsistências legislativas que deixarão juridicamente desprotegidas pessoas 

desprovidas do mínimo de lucidez ou de capacidade comunicativa.” (VALADARES; PAIM, 

2015, p. 6). 

Os autores do Projeto concluem que: 

 
Enfim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se entrar em vigor sem retificações, 
recolherá o manto protetor que o Direito reservou para as pessoas sem discernimento 
ou sem capacidade de manifestar a própria vontade, não importando se essas 
condições resultam de deficiência, de enfermidade ou de qualquer outra causa. 
(VALADARES; PAIM, 2015, p. 9). 

 

Esse Projeto é anterior à vigência do EPD e, como se percebe pelas críticas 

doutrinárias e prática jurídica, o que foi previsto ocorreu. Retirou-se o “manto protetor” das 

pessoas que dele precisavam. É importante averiguar o raciocínio perpetrado pelos autores: 
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E não se deixe de enfatizar! Em nenhum momento, a Convenção Internacional das 
Pessoas com Deficiência, incorporada pelo Brasil por meio do Decreto n.º 6.949, de 
25 de agosto de 2009, pretendeu abolir as proteções jurídicas dadas às pessoas que 
possuem discernimento significativamente limitado, por deficiência ou por qualquer 
outra causa. Pelo contrário, o espírito da Convenção é no sentido de garantir que as 
pessoas com deficiência não sofram discriminação motivada por essa condição, mas 
tenham acesso aos mesmos mecanismos de apoio disponíveis para quaisquer outras 
pessoas. Infelizmente, em vez de adaptar o Código Civil aos comandos da 
Convenção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência eliminou garantias que favorecem 
pessoas com ou sem deficiência que precisam de assistência. 
(VALADARES; PAIM, 2015, p. 10). 

 
 

Compreende-se neste trabalho que, de fato, ocorreu o previsto pelos autores do 

Projeto. A solução legislativa escolhida acabou por retirar direitos das pessoas que necessitam 

de proteção para que, só assim, possam estar em igualdade às outras no tráfego jurídico. 

O Projeto, ainda em tramitação no Senado, já sofreu alterações substanciais. Em 

Parecer, a Senadora Lídice da Mata entendeu que o art. 3º do Código Civil deveria continuar 

alterado, com seus incisos revogados, tendo em vista que as pessoas com deficiência não 

podem ser consideradas absolutamente incapazes, “[...] mesmo que não possam expressar a 

sua vontade, tendo em vista que o direito à capacidade plena, ainda que moral, é um direito 

humano fundamental.” (MATA, 2018, p. 9).  

Além disso, a Senadora ainda entendeu pela não alteração do art. 4º do Código Civil, 

por ele refletir o princípio da igualdade e partir de um critério objetivo, “[...] não mais se 

admitindo a possibilidade de julgamento da qualidade do discernimento.” (MATA, 2018, p. 

9).  

Não se compreende, que a capacidade plena seja um direito humano fundamental 

rígido e inflexível como parece acreditar a Senadora. Até porque isso não é função do Direito, 

e, mesmo se quisesse, não conseguiria alterar a realidade. Existem gradações no nível 

cognitivo das diferentes pessoas e fechar os olhos a isso é ignorar a realidade, usando de um 

pretexto moralmente elevado. Atribui-se a capacidade, mas se retira a proteção. 

Ainda, a definição de critérios objetivos para a determinação da (in)capacidade não 

parece o mais adequado, pelo mesmo fundamento acima descrito. 

O texto original do Projeto não prosperou, tendo sido aprovado substitutivo que 

eliminou as ideias propostas relativas aos arts. 3º e 4º, o que foi uma forma de amenizar as 

mudanças radicais em que incorreu o EPD. 

Mesmo com a alteração feita pelo EPD, continua-se a defender que o discernimento é 

o fundamento da capacidade. Nesse sentido, Menezes salienta que: 
Todos têm, em menor ou maior medida, uma capacidade de agir. É certo que o 
discernimento é a baliza que orienta o exercício dessa capacidade, especialmente, 
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quando as escolhas que se pode fazer trazem efeitos jurídicos para a esfera pessoal 
ou de terceiros. O foco, porém, está no discernimento necessário e não no 
diagnóstico médico de uma deficiência psíquica ou intelectual per si. (MENEZES, 
2015, p. 7-8). 

 

Então, seria a medida do discernimento a definidora do grau de incapacidade a ser 

decretado à alguém, em conjunto com o tipo de auxílio que ele deverá receber, ser assistência 

ou representação. 

Assim, entende-se que o discernimento é importante elemento definidor das bases em 

que a Teoria das Incapacidades fora formatada, devendo, ainda hoje, ser considerado nos 

processos de interdição ou curatela dos interditos. Ao se avaliar a medida do discernimento, 

prestigia-se ao máximo o princípio da autonomia privada como forma de sua expressão, ao 

resguardar a integridade do ser e respeitar suas escolhas para que seja preservada sua 

individualidade. 
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5 O ESVAZIAMENTO DA TEORIA DAS INCAPACIDADES PELO ESTATUTO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

Apesar do Senador Romário, conforme exposto alhures, reconhecer a importância do 

discernimento para a Teoria das Incapacidades, mesmo com as mudanças promovidas pelo 

EPD, a forma como foi traduzida a intenção de integração e equidade nos arts. 3º e 4º do 

Código Civil – considerando também todas as reverberações da Teoria na legislação civilista 

– não privilegia a proteção integral do incapaz. 

Ao simplesmente esvaziar o rol do art. 3º, chegou-se à interpretação de que só é 

possível a incapacidade absoluta pelo critério etário, desconsiderando as realidades fáticas que 

ocorrem no mundo. 

O discernimento e a impossibilidade de expressão da vontade, “[...] o que, na prática, 

resultava no mesmo” (FIUZA; NOGUEIRA, 2017, p. 17), foram extirpados do sistema 

jurídico cível, criando “[...] um vácuo dogmático incontornável” (FIUZA; NOGUEIRA, 2017, 

p. 17). É incontornável, pois se passa a ter que admitir situações de patente desproteção às 

pessoas que dela necessitam: 

 
Assim, se um indivíduo com síndrome de Down grave, ou em coma profundo, ou 
portador de outra espécie de demência que lhe retirasse o discernimento, se qualquer 
dessas pessoas fosse interditada, era considerada absolutamente incapaz, sendo-lhe 
nomeado um curador para representá-la. Atualmente, não há mais essa 
possibilidade, porque, segundo a redação do art. 4º do Código Civil, mesmo na 
ausência de discernimento, ou na impossibilidade de expressão da vontade, a pessoa 
será considerada relativamente incapaz. (FIUZA; NOGUEIRA, 2017, p. 17). 

 

Na prática é que essa situação parece criar o chamado “vácuo dogmático”. 

 
Na prática, isso significa o quê? Significa que, se um indivíduo em coma for 
interditado, será considerado relativamente incapaz, sendo-lhe nomeado um curador. 
Seguramente, na sentença, ao fixar os deveres e limites da curatela, o juiz não terá 
outra opção que não a de considerar o curador representante do incapaz. A 
assistência, nesse caso, é inviável. Ora, que incapacidade relativa é essa, em que o 
incapaz não tenha sua vontade levada em conta, em que seja representado, 
provavelmente, em todos os atos da vida civil, inclusive nos de caráter existencial? 
O mesmo se diga do indivíduo com síndrome de Down grave, ou portador de 
síndrome de Alzheimer avançada, ou, por absurdo, de um anencéfalo que sobreviva 
aos 18 anos. Todos eles serão considerados, formalmente, relativamente incapazes, 
apesar de serem efetivamente representados e de não terem condições de manifestar 
sua vontade, por faltar-lhes, praticamente ou absolutamente, todo o discernimento. 
Que incapacidade relativa é essa, afinal? (FIUZA; NOGUEIRA, 2017, p. 17). 
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Assim, ao fixar a sentença que define a curatela, o juiz terá que ter atenção redobrada 

para definir a forma de auxílio que a pessoa curatelada terá que ter, além de uma postura ativa 

frente às questões que lhe forem apresentadas. 

A deficiência, per si, nunca foi critério automático para a interdição. Nas antigas 

hipóteses dos arts. 3º e 4º, não se vislumbra em nenhum inciso a deficiência sozinha como 

definidora da incapacidade. Além disso, ainda que houvesse essa previsão, a capacidade 

permanece sendo a regra. A exceção, a incapacidade, tem que ser provada em processo 

judicial, sendo preservadas todas as garantias processuais. 

São muitas as críticas a essa mudança paradigmática realizada pelo EPD. Veja: 

 
Ao esvaziar o conceito de capacidade de fato, o que o EPD fez, na verdade, foi 
retirar das pessoas com deficiência a proteção que o ordenamento jurídico lhes 
garantia. Ao que parece, o legislador se equivocou ao considerar que a lei presumia 
a ausência de discernimento de todos os deficientes mentais – o que nunca foi o caso 
–, e, para corrigir a aparente injustiça, presumiu a existência de discernimento de 
todos – o que parece, com efeito, ser muito mais perigoso e potencialmente lesivo. 
Na ânsia de ser politicamente correto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com 
relação aos atos da vida civil, acabou por abandonar os deficientes à própria sorte. 
(CARVALHO, 2018, p. 31). 

 

Concorda-se plenamente com o posicionamento exposto acima. O discernimento é um 

fato da Psiquiatria, não podendo a lei presumir que todos o têm de forma integral sem a 

previsão de situações de resguardo àqueles que não o possuem. 

Por isso, defende-se a importância de Ciências auxiliares ao Direito. O ordenamento 

jurídico busca ser completo, abrangendo o maior número de situações possíveis para propiciar 

a vida em sociedade e a solução de litígios, contudo o Direito, sozinho, não é capaz de 

fornecer respostas a todos os problemas que surgem. 

Portanto, o Direito traz regulações para a adaptação social, buscando-se a vontade 

social (NADER, 2012, p. 44). Cabe à pesquisa o aprofundamento das soluções e aplicação 

dessa vontade, sem que se mitigue direitos de setores relevantes da sociedade (NADER, 2012, 

p. 44). 

Por meio da pesquisa é possível atualizar a legislação para acompanhar o 

desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento social, mantendo as leis eficazes e aplicáveis 

à realidade que se apresenta. 

As diversas searas do Direito são complementares, assim como diversas ciências 

podem também complementar o Direito, sem que ele perca sua unicidade. Dessa forma, “as 

diferentes partes do Direito não se situam uma ao lado da outra, como coisas acabadas e 

estáticas, pois o Direito é ordenação que dia a dia se renova.” (REALE, 2002, p. 6). Para a 
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unicidade do saber jurídico, algumas Ciências devem ser aplicadas para dar sentido à norma, 

tais como, a Medicina (lato sensu), Psiquiatria, Psicologia e Assistência Social.  

Como a aferição da incapacidade deve analisar a situação biopsicossocial em que se 

está inserida a pessoa, precisa-se verificar seu estado de saúde corporal, bem como sua saúde 

mental e como a pessoa se relaciona em seu ambiente, buscando resgatar a história vivida e 

construída para que a curatela seja, efetivamente, medida de proteção, não uma forma de 

substituição integral.  Nesse sentido, tem-se que: 

 
Sendo a lei relativamente estática – mutável apenas após complexo e demorado 
processo legislativo ou de consolidação jurisprudencial –, e a realidade fática à qual 
deve ser aplicada extremamente rica, heterogênea e dinâmica, é compreensível que 
os operadores do direito necessitem muitas vezes se socorrer do auxílio de 
especialistas em determinadas áreas para que possam apreender a realidade 
subjacente de forma adequada. Uma dessas áreas, requisitada com frequência pelos 
tribunais, é a psiquiatria. Da aplicação judicial da psiquiatria ao ambiente do fórum 
deriva, pois, a expressão psiquiatria forense. Cabe, então, ao psiquiatra forense, em 
síntese, informar magistrados, membros do Ministério Púbico e advogados sobre 
questões fáticas que digam respeito basicamente a transtornos mentais e às 
consequências jurídicas que eles ensejam. (TABORDA et al, 2016, p. 203, grifo dos 
autores). 

 

A lei não consegue acompanhar detidamente todas as evoluções sociais, em virtude da 

rapidez com que essas acontecem e pela demora que há nos processos legislativos. Ainda, se a 

cada inovação a regra for alterada, ter-se-ia um sistema legislativo inchado, com diversas 

normas “mortas”, e uma extrema dificuldade de aplicação do Direito. Por isso, é interessante a 

presença de princípios, que guiem a aplicação das normas vigentes, e de ciências 

especializadas que possam trazer atualidade às normas postas. 

Assim, a função do Psiquiatra Forense passa a ser, principalmente, duas:  
 

 estabelecer a existência ou não de doença mental, perturbação da saúde 
mental ou transtorno do desenvolvimento em determinada pessoa; 
 definir se essa pessoa – apresentando um transtorno mental – demonstra 
aptidão mental suficiente que lhe permita gerir de forma autônoma seus interesses, 
de forma pragmática e objetiva, de acordo com seus valores e história de vida 
(TABORDA et al, 2016, p. 203). 

 

Como se pode perceber, a análise é dúplice: primeiramente, verifica-se a condição de 

saúde, para, após, definir em que essa condição influencia na aptidão mental (discernimento). 

Não se pode parar no primeiro ponto, pois isso seria uma forma de discriminação em virtude 

de uma vulnerabilidade, apenas. Quando se analisa o discernimento, o que se pretende, o 

fundamento da decisão, é a proteção da pessoa, não a “morte civil”, com sua exclusão do 

tráfego jurídico. 
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O papel do Psiquiatra é de extrema relevância para que abusos não sejam cometidos. 

Veja:  

 
O legislador atribui ao psiquiatra o papel de avaliar os indivíduos sobre os quais 
pairam dúvidas quanto à possibilidade de se autogerirem. Cabe ao psiquiatra 
estabelecer a complexa distinção entre o doente e o sadio, o capaz e o incapaz. 
Deve-se firmar um diagnóstico, transpô-lo para a terminologia jurídica, descrever os 
déficits e definir como tais prejuízos podem interferir na capacidade civil. (TELLES; 
DAY; ZORATTO, 2016, p. 435). 

 

É de extrema relevância que o médico utilize termos claros para que pessoas leigas 

possam entender o que se está passando. Ainda, a descrição minuciosa da situação do paciente 

auxilia na avaliação do juízo. A avaliação deve ser individualizada e flexível (TELLES; 

DAY; ZORATTO, 2016, p. 435), pois cada caso trará consigo uma peculiaridade que deverá 

ser considerada no momento do exame médico. 

Patente é a necessidade de Ciências complementares ao Direito para que se defina com 

certa segurança qual é a medida mais adequada ao caso concreto, privilegiando em grau 

máximo, na medida do possível, a autonomia pessoal e o poder de decisão individual, sem 

transferir a tomada de decisões a outrem. Nesse sentido, “quem determina a presença ou a 

falta de discernimento/competência não é o Direito. Logo, na construção da (in)capacidade 

deve-se dar atenção às contribuições que a Psiquiatria e a Psicologia dão ao diagnóstico e 

tratamento das pessoas em razão de sua saúde mental”. (TEIXEIRA; SOUZA, 2017, p. 159). 

Naquilo que Vitor Frederico Kümplel e Bruno de Ávila Borgarelli (2015) chamam de 

mutilação dos arts. 3º e 4º do Código Civil, tem-se que o EPD, sob um fundamento 

moralmente elevado, acabou por desproteger a pessoa à medida que não reconhece suas 

vulnerabilidades. 

Nesse sentido, Lara e Pereira aduzem que: 

 
Quando referenciadas nos artigos 3º e 4º do Código Civil, a enfermidade e a 
deficiência mental só redundavam em uma qualificação de incapacidade se fossem 

acompanhadas de uma redução ou de uma ausência de discernimento. Nesse 

sentido, a preocupação da codificação não estava centrada na deficiência 

mental, mas, sim, na possibilidade dessa mesma deficiência ser geradora de 

situações de ausência ou redução de níveis de discernimento. Em outras palavras, 
a legislação anterior buscava proteger os indivíduos que não apresentavam níveis de 
cognição adequados que os permitissem expressar a sua vontade com a devida 
qualidade. Se uma ausência de discernimento (ou sua redução) é identificada, 

revela-se imperioso o estabelecimento de mecanismos protetivos, que permitam 
que os atos jurídicos praticados sejam realizados em consonância com os seus reais 
interesses, sem que causem prejuízo ao aludido sujeito de direito. (LARA; 
PEREIRA, 2018, p. 107, grifo nosso). 
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Carvalho também entende que o discernimento, como causa de incapacidade, foi 

extirpado do sistema jurídico, apresentando “o fato de as pessoas que não podem exprimir sua 

vontade passarem para o rol das pessoas relativamente incapazes não permite mais dizer que o 

critério é o discernimento presumidamente reduzido ou incompleto.” (CARVALHO, 2018, p. 

30). Para o autor, não é mais claro o que distingue a incapacidade absoluta da relativa. 

O critério para a incapacidade absoluta, após o EPD, é apenas o etário. Desconhece-se 

o critério usado para a incapacidade relativa, considerando a miscelânea que resultou das 

alterações realizadas pela Lei n.º 13.146. 

Hosni (2018, p. 54) entende que houve o rompimento com o fundamento da 

incapacidade pelo EPD, considerando que, pelo modelo estruturado pela CIF, o discernimento 

não tem mais cabimento por ser um elemento intrínseco, enquanto para a CIF devem-se 

analisar elementos intrínsecos e extrínsecos. 

Entretanto, conforme já mencionado anteriormente, não se acredita ser os elementos 

excludentes entre si. Deve-se, de fato, considerar o ambiente em que a pessoa está inserida, 

mas, também, é necessário que se verifique qual é a aptidão individual para a prática de 

negócios jurídicos. 

Portanto, o EPD rompeu com os pressupostos da Teoria das Incapacidades ao, de 

forma explícita na legislação, desconsiderar o discernimento como elemento definidor da 

capacidade. 

É interessante o comentário de Sá e Moureira sobre formas de melhorar a qualidade de 

vida daqueles que são portadores de transtornos mentais: “boas políticas, bons planos e bons 

programas são essenciais. Também uma boa legislação. Propostas existem, mas não a sua 

efetivação, que necessita contar com recursos voltados especificamente à saúde mental.” (SÁ; 

MOUREIRA, 2011, p. 164). 

A boa legislação é o último recurso utilizado no período, o que, acredita-se, não ser 

por acaso. Contudo, a mera alteração legislativa, sem se firmar em bases sólidas, sem um 

pano de fundo teórico coerente, acaba por não proporcionar a integração desejada. 

Há tempos, a doutrina clamava por uma alteração na Teoria das Incapacidades, pois, 

ainda que com conquistas atingidas, as interpretações errôneas acabavam por, algumas vezes, 

prejudicar os interesses da pessoa a ser curatelada (SÁ; MOUREIRA, 2011, p. 154). 

Para a inclusão, acredita-se ser salutar primeiramente realizar políticas, planos e 

programas voltados para as pessoas com deficiência ou transtornos mentais para que o 

comportamento social seja alterado, ao invés de tentar alterá-lo por meio de mudanças 

legislativas. 
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5.1 De lege lata: refundação através da interpretação ao problema colocado pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência  

 

Da forma como se encontra configurado o regime das incapacidades hodiernamente, 

entende-se que não existe mais a possibilidade de incapacidade absoluta. 

Contudo, em casos concretos, pode-se verificar que há pessoas que não têm nenhum 

discernimento, para, autonomamente, tomar diversas decisões cotidianas, que afetariam  sua 

vida e seu patrimônio. Pessoas em coma, com questões que afetem sua saúde mental de forma 

grave – como o Alzheimer ou uma esquizofrenia severa, por exemplo – podem se mostrar 

completamente sem aptidão cognitiva. 

Assim, como pensar em um sistema protetivo para que essas pessoas não fiquem à 

própria sorte? 

Ao discutir a antiga redação do Código Civil, Maria de Fátima Freire de Sá e Diogo 

Luna Moureira argumentam que: 

 
É certo que a análise da sua incapacidade [dos relativamente incapazes] parte de 
uma presunção relativa. É certo também que o Código Civil de 2002 em seu artigo 
4º deixou em aberto as hipóteses de incapacidade relativa. Porém, o que na prática 
ocorre é muito mais um exercício de subsunção dos fatos a um dos incisos do art. 4º 
do Código Civil, do que um esforço hermenêutico por parte do intérprete e aplicador 
da norma jurídica para a verificação da incapacidade e, por conseqüência (sic), os 
limites do exercício da curatela. (SÁ; MOUREIRA, 2011, p. 142). 

 

Já se apontaram críticas ao regime das incapacidades, estabelecido mais como forma 

de proteção ao patrimônio do que proteção da pessoa que necessita de apoio para a tomada de 

decisões. Entretanto, com o advento da Constituição de 1988, a dignidade da pessoa humana 

passou a ser o farol pelo qual os institutos jurídicos devem ser guiados, inaugurando uma 

interpretação que dá ênfase ao ser humano e a suas características pessoais. 

Alterar o comportamento não é algo simples. Portanto, a decretação da incapacidade, 

em alguns casos – não se pode generalizar –, poderia privilegiar a situação legal em 

detrimento da situação real. 

Com as modificações, entende-se que o processo de subsunção passou a ser o 

exercício feito pelos julgadores, não por falta de reflexão hermenêutica; mas, sim, por ser essa 

a forma de conceder proteção à pessoa. 

O que se percebe na prática é que, para que não se deixe a pessoa desprotegida, acaba-

se por tentar enquadrar a situação em uma das hipóteses estabelecidas no art. 4º do CC/02. 
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Assim, pode-se entender a nova formatação da Teoria sobre três vieses: que a teoria se 

manteve intacta apesar das modificações; que foi mitigada; ou que foi completamente 

modificada. Não se pode concordar que a Teoria foi mantida, pois o discernimento não é mais 

o critério legal eleito como definidor da capacidade. A mitigação49 também não parece a 

corrente mais adequada, pelo mesmo motivo anterior. A modificação completa50, então, 

parece ser o que ocorreu. Nesse sentido: 

 
Diante do exposto, foi possível concluir que a entrada em vigor do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, enraizado nos objetivos traçados pela Convenção 
Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promoverá a reconfiguração 
de clássicos institutos e teorias do direito privado em prol de uma nova realidade 
jurídica das pessoas com deficiência. (RIBEIRO, 2015, p. 64). 

 

Flávio Tartuce salienta que “tais dispositivos foram profundamente alterados pela Lei 

n.o 13.146 de julho de 2015, que instituiu o EPD, criando uma nova Teoria das Incapacidades 

dentro do Direito Civil Brasileiro.” (TARTUCE, 2017, p. 132). 

Assim, com esse novo panorama, os julgadores acabam por ter que atuar ativamente, 

subsumindo os casos apresentados às figuras do art. 4º. A causa mais abrangente é a constante 

no inciso III: “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;” (BRASIL, 2002). Flávio Tartuce salienta que: 

 
Todavia, pode ser feita uma crítica inicial em relação à mudança do sistema. Ela foi 
pensada para a inclusão das pessoas com deficiência, o que é um justo motivo, sem 
dúvidas. Porém, acabou por desconsiderar muitas outras situações concretas, como a 
dos psicopatas, que não serão mais enquadrados como absolutamente incapazes no 
sistema civil. Será necessário um grande esforço doutrinário e jurisprudencial para 
conseguir situá-los no inciso III do art. 4º do Código Civil, tratando-os como 
relativamente incapazes. Não sendo isso possível, os psicopatas serão considerados 
plenamente capazes para o Direito Civil. (TARTUCE, 2015, s. p.). 

 

Parece ser esse o esforço perpetrado pelos julgadores para garantir a proteção aos 

incapazes. 

No processo 0114946-38.2013.8.13.0245, julgado perante o Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, relatado alhures, a Psiquiatra, em seu laudo, afirmou que “[...] devido a 

sintomas cognitivos, de déficit considerável da memória de trabalho, prejuízo na interação 

interpessoal, embotamento afetivo e isolamento social imposta por tal agravo tal paciente não 

é capaz de gerir sozinho os atos da vida civil.” (MINAS GERAIS, 2017, grifo nosso). 

                                                 
49 Defendida por Nelson Rosenvald (2015, s.p.). 
50 Defendida por Vitor Frederico Kümpel e Bruno de Ávila Borgarelli (2015), Flávio Tartuce (2017, p. 

132), Moacyr Petrocelli de Ávila Ribeiro (2015, p. 64) e Felipe Quintella Machado de Carvalho (2018, p. 30). 
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Mesmo com esse laudo, a Desembargadora Alice Birchal entendeu não ser mais 

possível a decretação absoluta de incapacidade, mas que deixar a pessoa interditada sem 

auxílio também não coaduna com a necessidade que se apresenta. Foi, então, decretada a 

incapacidade relativa nos termos do art. 4º, inciso III, CC/02. 

No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, encontrou-se decisão no mesmo sentido. 

A apelante foi declarada relativamente incapaz, em virtude de transtorno afetivo bipolar que 

afetava sua capacidade de se autogerir. O Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos entendeu 

da seguinte forma: “portanto, a apelante, a partir da vigência do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, não pode mais ser considerada absolutamente incapaz, mas, sim, relativamente 

incapaz, nos termos da nova redação do art. 4º, III, do Código Civil.” (RIO GRANDE DO 

SUL, 2016). 

O laudo pericial contava que a apelante era relativamente incapaz para residir sozinha 

e para gerenciar seu tratamento médico, uma vez que não aceitava ser portadora de transtorno 

afetivo bipolar (RIO GRANDE DO SUL, 2016). O laudo também mencionou que a 

incapacidade era permanente para atos da vida civil (RIO GRANDE DO SUL, 2016). 

Acredita-se ser essa uma das soluções possíveis frente ao EPD. Outra solução seria o 

reconhecimento de curatela sem a decretação de incapacidade. 

No Superior Tribunal de Justiça, encontrou-se julgamento que acompanha essa última 

posição. Consta na ementa que: 

 
9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta 
entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição 
automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, 
implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir. 
(BRASIL, 2017). 

 

Essa posição acompanha o texto literal do art. 6º do EPD, segundo o qual a deficiência 

não influencia na plena capacidade civil. Portanto, ainda que haja redução do discernimento 

(que, no sistema anterior, implicaria em incapacidade relativa ou absoluta), a pessoa não pode 

ser considerada incapaz; ela continuará plenamente capaz, podendo contar com o auxílio de 

um curador para questões patrimoniais e negociais. 

Ao discutir a capacidade plena das pessoas com deficiência, Lima e Sá criticam: 

 
Por outro lado, conferir capacidade de exercício “ex ante” a seres humanos que em 
razão de gravíssima deficiência mental e intelectual, não têm condições reais de 
autogoverno, também leva ao esvaziamento de direitos personalíssimos. Neste caso, 
não é a ordem jurídica ou barreiras sociais que obstam o exercício do direito, mas a 
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condição peculiar do próprio sujeito jurídico, e isso não foi considerado na 
elaboração do Estatuto. (LIMA; SÁ, 2017, p. 119-120).  

 

Nesta pesquisa, concorda-se com esse posicionamento. Acredita-se ser anacrônica a 

solução de apenas atribuir plena capacidade às pessoas com deficiência, pois não se concebe 

como uma terceira pessoa pode interferir no julgamento de alguém que tem sua capacidade 

íntegra, plena. Ainda que o ideário do EPD seja a inclusão, não há como afetar a própria 

natureza humana. 

Outra solução possível, que pode ser conjugada com as anteriormente citadas, é a 

apresentada por Iara Antunes de Souza. Para a autora, a forma em que se dará a curatela pode 

ser fluida, dependendo do caso concreto. O critério definidor, mais uma vez, seria o 

discernimento. Caso a equipe multidisciplinar reconheça a falta completa de discernimento, a 

medida protetiva cabível seria a representação; caso seja reconhecido o discernimento parcial, 

poder-se-ia determinar a assistência, prestigiando a autonomia da pessoa curatelada sempre 

que possível (SOUZA, 2016, p. 288). Veja-se: 

 
[...] Vislumbra-se que a representação é possível desde que a equipe multidisciplinar 
reconheça que a falta de discernimento é em tal grau que somente a substituição da 
vontade a supra. Para tanto, não se importa se o sistema fala em ausência de 
hipóteses de incapacidade absoluta em razão da saúde mental. Afinal, interpretação 
diversa seria considerar a possibilidade de o Direito fechar os olhos para a realidade, 
o que os anseios constitucionais não permitiriam. O que se defende é a possibilidade 
de representação ainda que se reconheça, nos termos da lei, uma incapacidade 
relativa. O que é permitido se interpretar dentro do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, eis que ele prevê o cuidado como medida excepcional, temporária e 
casuística. (SOUZA, 2016, p. 297). 

 

A autora ainda salienta que: 

 
O que se propõe, em suma, é afastar a lógica de que o absolutamente incapaz é 
representado e o relativamente (in)capaz é assistido; relegando ao reconhecimento 
do nível de ausência de discernimento, por equipe multidisciplinar de saúde mental, 
a aplicação da medida necessária para [o] fomento da personalidade. (SOUZA, 
2016, p. 297). 

 

Ao tratar dos institutos da representação e da assistência de forma fluida, pode-se 

adequar a forma de proteção a cada caso, de acordo com o laudo da equipe multidisciplinar, 

que tem maiores condições de aferir a realidade concreta. 

Essa concepção mostra-se interessante por harmonizar com ambas as correntes acima 

apresentadas, pois não diz respeito à interdição e, sim, à forma que a curatela se dará. Como 

nas duas teorias há o estabelecimento da curatela, deve-se pensar a forma de moldá-la de 
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maneira a preservar a pessoalidade do curatelado. Harmoniza ainda com o texto do art. 755 do 

CPC, pois a sentença será modulada de acordo com a situação casuística, e as potencialidades, 

habilidades, vontades e preferências do curatelado serão observadas e respeitadas. 

Deve-se primar por “[...] assegurar as garantias constitucionais do processo na 

construção de uma decisão jurisdicional que diga respeito à limitação da autonomia do 

indivíduo para a prática de atos que se refiram à sua vida enquanto sujeito de direitos.” (SÁ; 

MOUREIRA, 2011, p. 143). 

São essas, portanto, as alternativas que se verifica para a aplicação da legislação 

vigente. 

 

5.2 De lege ferenda: proposta de revisão da Teoria das Incapacidades 

 

Antes da promulgação do EPD, a doutrina jurídica clamava por uma reforma na Teoria 

das Incapacidades, de modo a prestigiar em grau máximo a individualidade daquele a ser 

submetido a um processo de interdição. 

Entende-se que as bases teóricas estabelecidas são sólidas, devendo seus fundamentos 

serem mantidos. O necessário seria a ruptura com a forma patrimonialista de se pensar a 

teoria e sua aplicação. 

Não se percebe, pelos textos apresentados neste trabalho, que a fundamentação lógica 

da Teoria das Incapacidades precisa ser refeita. Sua aplicação é que requer um critério 

elevado de limitação, pois é medida extrema que não pode ocasionar total exclusão da pessoa 

do tráfego jurídico. Dessa forma, a refundação legal e prática urge. 

O EPD atendeu à parte dos reclames, coadunando com os princípios constitucionais de 

dignidade da pessoa humana e isonomia. Contudo, a forma como alguns dispositivos legais 

foram apresentados e a ruptura nos arts. 3º e 4º do Código Civil – consequentemente, os 

efeitos que deles decorriam –, acabaram por gerar um campo de desproteção muito grande. 

Apresentaram-se, em seção anterior, algumas formas de aplicação da lei, tendo em 

vista como se encontra no momento. Entretanto, não se acredita ser o estado em que a lei se 

encontra o mais adequado. Nesse aspecto, Iara Antunes de Souza, pertinentemente, perquire: 

 
[...] Qual o meio jurídico adequado para que o ordenamento jurídico brasileiro 
garanta, na maior medida do possível, a autonomia privada da pessoa com 
deficiência mental e intelectual e sua dignidade humana, nos moldes reclamados 
pela Medicina e Psicologia, pela Carta de Nova York e pelo Estatuto da Pessoa com 
Deficiência [...]? (SOUZA, 2016, p. 360). 
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Além disso, a autora ressalta também que: 

 
Para se responder à pergunta, não se olvida da necessidade de mudanças 
interpretativas do Direito, em especial, para que, de fato, o desiderato seja 
alcançado. O Direito não pode ser um instrumento de segregação e exclusão, 
enquanto o movimento médico, psicológico e de toda área de saúde é no sentido de 
inclusão e garantia. (SOUZA, 2016, p. 360). 

 

Portanto, como conjugar todos esses preceitos de forma que o Direito seja uma 

ferramenta inclusiva e garanta a proteção das pessoas? 

Já se argumentou que o discernimento é o ponto central da Teoria das Incapacidades e 

entende-se que assim deve permanecer. O que se propõe é que seja inteiramente retirada do 

Direito a definição de quem tem ou não tem discernimento. “Afinal, como reiteradamente 

defendido, não cabe ao Direito definir em que ponto há ou não há discernimento.” (SOUZA, 

2016, p. 284). Esse encargo deverá ser de uma equipe multidisciplinar porque: 

 
O estado pessoal patológico ainda que permanente da pessoa, que não seja absoluto 
ou total, mas graduado e parcial, não se pode traduzir em uma série estereotipada de 
limitações, proibições e exclusões que, no caso concreto, isto é, levando em 
consideração o grau e a qualidade do déficit psíquico, não se justificam e acabam por 
representar camisas-de-força totalmente desproporcionadas e, principalmente, 
contrastantes com a realização do pleno desenvolvimento da pessoa. 
(PERLINGIERI, 2002, p. 164). 

 

Classificações pré-definidas, como ocorrem no art. 4º (e também ocorria no art. 3º) do 

Código Civil, acabam por se tornar amarras à aplicação do Direito, verdadeiros estereótipos. 

O que ocorre é a subsunção do caso ao disposto na lei, como forma de prática positiva e 

legalista. O que se busca é a aplicação casuística, analisando as situações em concreto, as 

vicissitudes que cada caso e cada pessoa apresenta, para que seja moldado individualmente o 

cuidado necessário, sem predeterminações. Assim: 

 
A pessoa constrói diuturnamente sua pessoalidade e, portanto, tanto a capacidade 
quanto a incapacidade somente podem ser verificadas no caso concreto, sem figuras 
determinadas aprioristicamente, ainda que, uma vez reconhecidas, os papéis estejam 
na norma jurídica. (TEIXEIRA; SOUZA, 2017, p. 158). 

 

Propõe-se, portanto, que a norma que trata da (in)capacidade seja aberta, que não 

existam gradações já definidas51 ou hipóteses a serem observadas de antemão. Isso 

                                                 
51 Apesar de também ser um assunto digno de discussão, ressalta-se que não se trata da gradação da 

capacidade em função da idade nesta pesquisa. 
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beneficiaria a participação da pessoa curatelada no processo, que seria uma construção feita 

pelas partes, a fim de chegar a um resultado que beneficiasse a integridade pessoal individual. 

 
Se a dignidade da pessoa humana é o eixo do sistema – como se proclama a torto e a 
direito - engessar o poder do juiz de proteger de forma plena alguém acometido por 
uma situação incapacitante é garantir essa dignidade? 
O que protege melhor, a flexibilidade ou a rigidez? A possibilidade do amplo 
exercício do estado de direito por meio da jurisdição ou a sua inibição?” (KÜMPEL; 
BORGARELLI, 2015, s.p.). 

 

Uma norma aberta, flexível, mostra-se ideal para que seja feita a construção da melhor 

solução na seara jurisdicional. 

Outro ponto a ser privilegiado seria a avaliação por equipe multidisciplinar, ponto 

central da construção. Essa avaliação deveria ser obrigatória e não facultativa como 

atualmente ocorre. A análise da situação concreta por diversas ciências ajudaria a ter uma 

definição mais realística do caso, com a aferição da extensão do discernimento que a pessoa 

apresenta, para cada ato específico que for impugnado. 

 
Por isso, para a atribuição da curatela, do cuidado, será necessária a constatação de 
limitação total ou parcial ao discernimento por uma equipe multidisciplinar, 
composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional etc. que 
concluirá acerca da existência ou não de um transtorno mental ou de uma deficiência 
mental ou intelectual, mas, independentemente disso, sua influência no 
discernimento para o exercício dos atos da vida civil, culminando na interdição. 
(SOUZA, 2016, p. 378). 

 

Além disso,  

 
Cabe a uma equipe multidisciplinar verificar a deficiência (artigo 2, parágrafo único 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência52) e, também, cabe a ela avaliar se, 
excepcionalmente, a deficiência afeta a autodeterminação da pessoa, ou seja, afeta 
seu discernimento para exercer os atos da vida civil. Se a capacidade é a regra, a 
incapacidade deve ser provada quando existir e nos limites em que existir. 
(TEIXEIRA; SOUZA, 2016, p. 161, grifo nosso). 

 

A análise passa a ser mais criteriosa e individualizada, com regras flexíveis. Apenas a 

doença mental não pode caracterizar medida tão extrema quanto à interdição e/ou à curatela. 

 

                                                 
52 Elucida-se que é o primeiro parágrafo do art. 2º do EPD que traz a necessidade de avaliação por 

equipe multidisciplinar, como se mostra a seguir: “§1º  A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas 
funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no 
desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.” (BRASIL, 2015b). 



115 
 

A insuficiência mental, para justificar um estatuto particular de incapacidade ou 
limitada capacidade [...] deve representar objetivamente um estado patológico. Esse 
estado patológico pode ser individuado mediante uma complexa avaliação das 
condições pessoais do sujeito e daquelas sociais, culturais e ambientais, mas, 
sempre, em relação ao exclusivo interesse das manifestações do desenvolvimento 
pessoal, e não já alegando razões de interesse superior que bem se prestariam a 
legitimar qualquer instrumentalização [...].” (PERLINGIERI, 2002, p. 166). 

 

O discernimento é o ponto central a ser avaliado, mas não apenas ele. As interações da 

pessoa com o mundo social, com o que está à sua volta, também se mostram de suma 

importância. Em especial nesse momento vivenciado, em que o modelo médico já foi 

superado, pois não há que se tratar apenas a doença, de forma a adaptar a pessoa ao ambiente. 

O ambiente também deve estar preparado para receber a pessoa e, por isso, a avaliação não 

pode ser feita apenas do ponto de vista médico. 

Sempre que as faculdades intelectivas e afetivas estiveram intactas, ainda que de 

forma residual, deverão ser preservadas, pois, dessa forma, contribui-se para o 

desenvolvimento da personalidade, dando ao sujeito o reconhecimento de seu estado como 

pessoa e cidadão, que coadunem com sua situação biopsicossocial (PERLINGIERI, 2002, p. 

164-165). 

Sobre a flexibilização do instituto da incapacidade, Teixeira e Souza explicam que: 

 
Portanto, existia toda uma corrente doutrinária que proclamava a necessidade de se 
fazer valer a estreita relação existente entre integridade psíquica e capacidade de 
exercício, de modo a valorizar a vontade do “incapaz” portador de discernimento, 
revelando respeito às suas parcelas de poder e de autodeterminação. Assim, 
propunha-se que a capacidade de agir deveria ser diretamente proporcional ao grau 
de discernimento que a pessoa tem, sendo o caso, nesta hipótese, de acabar com a 
rígida separação entre absolutamente e relativamente incapazes, para que seja 
efetivamente possível uma visão quantitativa e qualitativamente diferente dos atos 
praticados por aqueles que não têm a totalidade do seu discernimento. (TEIXEIRA; 
SOUZA, 2017, p. 157). 

 

Filia-se neste trabalho a essa corrente, entendendo ser a flexibilização medida que 

coaduna com a dignidade da pessoa humana e propicia a autonomia privada. 

Não haveria hipóteses apriorísticas para a declaração da incapacidade, nem 

argumentos pragmáticos que justifiquem a limitação da capacidade (SÁ; MOUREIRA, 2011, 

p. 137). 

Sobre a função do Direito Civil na atualidade, Nelson Rosenvald entende que essa é 

“[...] revisitar o ser humano subjacente ao indivíduo” e que a dignidade, cláusula geral de 

proteção, é também uma forma de proteção da integridade psicofísica do indivíduo, “corpo, 

alma e intelecto” (ROSENVALD, 2014, p. 18). Portanto, a própria capacidade funda-se na 
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dignidade, devendo ser restringida em situações excepcionais e não deve nunca ser uma 

punição “[...] pelo simples fato de se comportar de modo diferenciado” (ROSENVALD, 2014, 

p. 19), pois todos os seres humanos, de uma forma ou outra, possuem vulnerabilidades que 

são permanentemente superadas para que se afirme a subjetividade individual 

(ROSENVALD, 2014, p. 19). 

O foco deve estar não na doença, por si só, mas, sim, em que a doença afeta no 

comportamento cognitivo, volitivo e social. 

Com um sistema aberto, poder-se-á, também, flexibilizar a forma de cuidado, de 

acordo com a necessidade pessoal, conforme defendido por Iara Antunes de Souza e  

apresentado na seção anterior. A pessoa poderia ser representada ou assistida, a depender da 

necessidade de cuidado. Não se teria a definição de que a incapacidade absoluta pressupõe a 

representação, e a incapacidade relativa pressupõe a assistência, pois todos esses conceitos 

não seriam mais predefinidos e, sim, construídos durante o processo. 

É importante salientar que a norma jurídica aberta não influenciaria na judicialização 

de processos, com aumento do número desses, pois a interdição (ou curatela) deve ser 

declarada em juízo. Ela, por ser medida extraordinária, não se presume. 

Credita-se grande valor às palavras de Lara e Pereira, que entendem que um sistema 

de incapacidades adequado “[...] é aquele que se constrói estando atento às peculiaridades que 

marcam cada um dos indivíduos, mas que tenha também sua base nas potencialidades e nos 

diferentes graus de discernimento que caracterizam cada uma dessas pessoas.” (LARA; 

PEREIRA, 2018, p. 97). 

Isso é o que se propõe neste trabalho: que as potencialidades, a autonomia, o 

desenvolvimento da personalidade e a pessoalidade de cada indivíduo sejam respeitados, para 

que não tenha mais “mortes civis” e que não haja estigma sobre o processo de interdição. 

Com a participação de equipes multidisciplinares e do próprio curatelando, a solução será 

construída para cada caso, individualmente, respeitando-se os princípios constitucionais, os da 

CDPD, os do EPD e os do processo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A Teoria das Incapacidades, instituto antigo na ordem legal mundial, é o sistema 

configurado para proteger o sujeito, ao atuar no tráfego jurídico, que não possui discernimento 

em situação equiparada à da parte adversa. 

Desde a formatação da Teoria, por Teixeira de Freitas, passando pelo Código Civil de 

1916, até o de 2002, pouco foi alterado nela, apenas as hipóteses de incidência. 

Em 1988, com a mudança de paradigma instituída pela Constituição Cidadã, o 

instituto sua interpretação renovada, valorizando mais o ser do que o ter, sendo o ser humano 

o foco central de proteção e não seu patrimônio ou a estabilização das relações jurídicas. 

Ainda assim, o instituto continuava sendo alvo de diversas críticas, pois, na prática, 

situações que feriam os direitos de personalidade dos interditos eram patentes e continuavam 

a ser perpetradas. 

Nesse sentido, surgiu o EPD, Lei n.º 13.146 de 2015, que, sob o fundamento de 

inclusão e igualdade das pessoas com deficiência, alterou significativamente o esquema das 

(in)capacidades no Direito pátrio. 

O discernimento era o ponto definidor da capacidade no esquema anterior. As pessoas 

deviam ser avaliadas por um Psiquiatra, que é quem tem melhores condições de atestar sobre 

a saúde mental, e, de acordo com o grau de seu discernimento (pleno, parcial ou ausente), era 

definido o grau de capacidade quando este fosse questionado. A pessoa, então, dentro das 

hipóteses contidas nos arts. 3º e 4º do Código Civil, poderia ser declarada absolutamente 

incapaz, caso lhe faltasse completamente o discernimento; ser declarada relativamente 

incapaz caso a falta de discernimento fosse parcial, ou permanecer plenamente capaz, se se 

mantivesse íntegro o discernimento. 

O Estatuto, sob um pretexto moralmente elevado, esvaziou as causas de incapacidade 

absoluta, permanecendo apenas o critério etário. As hipóteses que geravam essa forma de 

incapacidade foram excluídas da legislação ou readequadas no art. 4o, CC/02, que trata da 

incapacidade relativa. Esse artigo também sofreu mudanças substanciais. 

Atualmente, em razão da saúde mental, existem apenas duas possibilidades: ou se é 

plenamente capaz, ou se é relativamente incapaz. 

Ocorreu ainda uma discrepância. O art. 6º menciona que a deficiência não afeta a 

plena capacidade, o que leva alguns doutrinadores a interpretar que agora só existe a 

capacidade plena. Contudo, manteve-se no Código Civil a impossibilidade de incapacidade 

relativa. 
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Com isso, algumas correntes emergiram. Destacam-se três: a que entende serem todas 

as pessoas capazes, sendo inaugurada a curatela de pessoa capaz; a que entende que existe a 

incapacidade (apenas relativa), desde que haja impossibilidade de manifestação da vontade, 

uma vez que todas as hipóteses que se referiam à doença mental ou intelectual foram retiradas 

do Código Civil, e a teoria que entende que deve ser analisado se o indivíduo é capaz de 

emitir uma vontade ponderada. Não o fazendo, poderá ser declarado relativamente incapaz. 

Entende-se ser a terceira corrente a que mais coaduna com o pensamento perpetrado 

neste trabalho. A vontade ponderada deve ser auferida, da mesma forma que o é o 

discernimento, necessitando de auxílio de Ciências que possam fazer essa apuração. 

Quanto ao discernimento, esse foi desconsiderado pelo Estatuto que, pretendendo 

atribuir igualdade, esqueceu-se de que a igualdade não pode ser apenas formal. Ela deve, 

primordialmente, ser material. Deve-se tratar de forma igual os iguais; e desigual, os 

desiguais, na medida de sua desigualdade. Colocar todas as pessoas no mesmo patamar, sem 

diferenciá-las, é biológico e socialmente impossível. 

Todas as pessoas são portadoras de vulnerabilidades, em maior ou menor medida, que 

devem ser reconhecidas e protegidas para que as relações sociais possam ser realizadas de 

forma equitativa, sem vantagens para uma ou outra parte. 

Seria impensável considerar que todas as pessoas são capazes, que todas as pessoas 

são essencialmente iguais, que todas as pessoas possuem o mesmo grau cognitivo. Devem-se 

reconhecer as realidades sociais, pois elas são o espelho da lei, e a lei serve exatamente para 

regular as relações sociais nos moldes em que elas, de fato, se dão.  

Ainda que pretendendo a inclusão, fazer uma política legislativa com esse propósito 

não parece a forma mais adequada e eficaz. A inclusão deve vir em formato de políticas 

sociais. 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que o Direito não pode – e não consegue – 

auferir o grau de discernimento de cada pessoa. Esse é um trabalho para as ciências afins, 

como a Medicina, a Psicologia e a Assistência Social. Por isso, a importância de uma equipe 

multidisciplinar em processos de interdição e definição de curatela. 

A equipe multidisciplinar é que poderá verificar as condições de saúde, sociais, de 

interação e ambientais de cada pessoa, fazendo uma análise casuística.  

Com o rompimento do modelo médico, passando-se ao modelo social, não é mais a 

doença e o portador da doença que devem ser tratados, apenas. É importante considerar outros 

fatores que influenciam no discernimento, como o ambiente, as relações sociais, as funções 

que a pessoa exerce, como ela desenvolveu sua personalidade até então. Tratar só a doença 
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não é mais o paradigma adotado. Contudo, a doença, elemento intrínseco, é ainda de grande 

importância, não podendo romper, integralmente, com os critérios médicos. 

Nesse contexto, verifica-se a importância das classificações da doença. Tratou-se do 

DSM, da CID e da CIF. Essas classificações permitem uma unificação na forma de 

diagnosticar, com a utilização de critérios e usando códigos, uniformizar os diagnósticos 

finais. 

A Medicina e a Psicologia, mais uma vez, ganham relevância quando do diagnóstico, 

pois são os profissionais dessa área que devem desenvolver um laudo que traduza para o 

mundo jurídico o que as classificações significam e trazem como resultado. 

Assim, tendo em vista os pontos apresentados, analisaram-se formas de aplicação da 

Teoria das Incapacidades no Direito atualmente vigente.  

Entende-se que as pessoas com déficit no discernimento não podem ficar prejudicadas. 

Portanto, muitos julgadores estão determinando a incapacidade relativa, fazendo um 

verdadeiro exercício de ativismo para enquadrar a situação principalmente na hipótese do 

inciso III do art. 4º, CC/02, para que as pessoas não fiquem desprotegidas. 

Outros, por sua vez, estão determinando a curatela, ainda que reconheçam a 

capacidade plena nos termos do art. 6º do EPD. Não se concorda com essa medida, por se 

entender que ela é controversa. Como reconhecer uma medida de cuidado à alguém que é 

plenamente capaz? Uma situação não se conecta a outra, o que acaba por criar um abismo 

jurídico. 

Ainda, trouxe-se uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na 

qual a Desembargadora Relatora do caso entendeu que a situação que mais privilegiaria os 

interesses do interdito, considerando o laudo feito pela Médica Psiquiatra, seria a extensão da 

curatela a situações existenciais, o que, num primeiro momento, fere o disposto no art. 85 do 

EPD. Mas, apesar de estar em desacordo com a norma, a decisão coaduna com a realidade, 

moldando a curatela da forma que melhor atenda aos interesses do incapaz. 

Outra solução apresentada foi a teoria de fluidez da aplicação das medidas de cuidado 

(a assistência e a representação) proposta por Iara Antunes de Souza. Portanto, ainda que a 

pessoa seja declarada relativamente incapaz ou que mantenha a capacidade plena, o caso 

concreto, considerando os relatórios da equipe multidisciplinar, guiará a medida mais 

adequada a ele. Se o indivíduo necessita de um cuidado mais próximo, com a substituição de 

sua vontade, por não ter discernimento completo, moldar-se-á a sentença, considerando a 

curatela em forma de representação; se, de forma diversa, o indivíduo preserva, em qualquer 

grau, o discernimento, a medida adequada deve ser a assistência. 
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Por fim, tratou-se da possibilidade de revisão da Teoria das Incapacidades, em que não 

se existiriam hipóteses fechadas; mas, sim, uma cláusula aberta. Não se ousou, todavia,  fazer 

uma proposta de mudança legislativa, entendendo ser essa uma tarefa para especialistas. 

Uma regra aberta, sem hipóteses taxativas, propiciaria uma construção caso a caso, 

com participação, em máximo grau, do curatelando. Uma avaliação multidisciplinar tornar-se- 

á obrigatória, pois com base nela se dariam as discussões jurídicas. Além disso, poder-se-ão 

construir sentenças, que seriam moldadas a cada situação apresentada, prestigiando a 

autonomia de cada indivíduo, sem apagar sua história, ou substituí-lo por outrem, o que causa 

uma verdadeira morte civil. 

O que se pretende é que o discernimento volte a ser a base da aplicação da Teoria, pois 

se entende que dessa forma não haveria estigmatização de pessoas e doenças. Estas não são a 

causa da incapacidade, e, sim, a unidade do discernimento. 

Dessa forma, garantir-se-ia a proteção necessária, como construída pelo sistema legal, 

ao se pensar nos efeitos que as incapacidades relativa e absoluta proporcionam e, 

principalmente, preservar-se-ia a autonomia de cada indivíduo, que poderá participar da 

construção da sua própria história. 
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