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RESUMO

Por muitos anos a deficiência intelectual e o transtorno mental foram uma das causas do indeferimento da capacidade jurídica, de modo que a 
manifestação de vontades daqueles que assim se apresentavam era desconsiderada. Visando, pois criar um novo paradigma de capacidade civil 
que a Lei n.13.146/2015 incorporou um conceito de deficiência, consagrando a capacidade jurídica plena às pessoas com deficiência intelectual e 
transtorno mental. Sendo assim, diante dessa nova diretriz, que se emergiu o interesse de averiguar a eficácia dessa inovação normativa. Para tal, 
se formulou o objetivo principal de analisar o exercício da capacidade jurídica das pessoas com deficiência intelectual e transtorno mental, bem 
como dois objetivos específicos: a) identificar o conhecimento das pessoas com deficiência intelectual e com transtorno mental sobre o exercício 
pleno de sua capacidade civil; b) estabelecer os principais empecilhos para o exercício da capacidade civil das pessoas com deficiência intelectual 
e com transtorno mental. A metodologia empregada, quanto à abordagem foi quanti-qualitativa, haja vista que a pesquisa visou demonstrar e 
descrever os dados coletados. Como a pesquisa envolveu seres humanos foi precedida da autorização do CONEP e do Conselho de Ética da 
Estácio. Os dados foram obtidos de forma incidental, mediante inclusão aleatória de indivíduos com deficiência intelectual na APAE e com 
transtorno mental no CAPES no bairro de Messejana, ambos na cidade de Fortaleza. O instrumento de coleta de dados utilizado foi o formulário, 
o qual era respondido mediante a gravação autorizada dos entrevistados. Teve como critério de exclusão da população a idade inferior a dezoitos 
anos. A amostra foi constituída por 29 pessoas com transtorno mental e 20 com deficiência intelectual. Da análise quantitativa observou-se que 
dos 49 entrevistados 29 estavam sujeitos a curatela. Da análise qualitativa inicialmente se descreveu o conhecimento da pessoa com deficiência 
intelectual e com transtorno mental acerca da sua capacidade civil, o que se observou que os entrevistados com transtorno mental na sua grande 
maioria desconhecia as alterações trazidas pela lei. Diversamente dos entrevistados com deficiência intelectual, onde 20 dos entrevistados, 10 
conheciam as inovações trazidas pela lei, exteriorizando a vontade de trabalhar, casar e de constituir uma família. Na descrição das principais 
barreiras ao exercício da capacidade civil presenciadas pelos entrevistados a amostra do CAPES relatou a existência de barreias atitudinais, bem 
como a própria doença. No tocante aos entrevistados na APAE, majoritariamente afirmaram ser as barreiras atitudinais o principal obstáculo para 
o exercício da sua capacidade civil. Com relação a perspectiva de vida na visão da pessoa com deficiência intelectual e transtorno mental, se 
observou das respostas obtidas no CAPES que alguns almejavam se casar, construir família, ter um emprego, dentre outras conquistas pessoais; já 
outros desejavam a cura da doença. Na APAE não foi encontrada nenhuma pessoa que tivesse como objetivo de vida sanar a deficiência, mas sim 
metas de satisfações pessoais que vão desde constituir uma família a ter uma independência financeira. Percebe-se, pois, que o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, não obstante ser uma lei vigente, está longe de ser eficaz, haja vista que as pessoas com deficiência intelectual e 
transtorno mental ainda continuam sendo consideradas como incapazes perante a sociedade e o Judiciário. Urge, portanto, estabelecer politicas 
públicas que possam criar programas para concretizar as diretrizes da nova lei, tais como levantamento de interdições desnecessárias, 
direcionamento para a Tomada de Decisão Apoiada, o exercício pessoal e efetivo dos direitos da personalidade das pessoas com deficiência 
intelectual e transtorno mental, bem como uma maior divulgação da lei entre essa população e comunidades.
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