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RESUMO

A ciência do Direito, em sua infinidade, busca regular a vida das pessoas e estabelecer normas justas para o convívio em sociedade baseada em 
diversos princípios, dentre os quais se encontra o da dignidade da pessoa humana a fim de que as pessoas não fiquem desamparadas 
judicialmente  e esquecidas pela sociedade. Para tanto, fora criada a lei ordinária nº 13.146 de 2015, que precipuamente na amplitude do alcance 
de suas normas, traduziu uma verdadeira conquista social, ao inaugurar um sistema normativo inclusivo, que enobrece o princípio da dignidade 
da pessoa humana. O estatuto tem como base já no § único do seu artigo 1º a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu 
protocolo facultativo, ratificados pelo congresso nacional em conformidade com o procedimento previsto no §3º do artigo 5º da CRFB/88. A 
partir de sua entrada em vigor, a pessoa com deficiência - aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, nos termos do seu art. 2º 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. Com isso, o objetivo geral da pesquisa   é analisar as 
mudanças introduzidas na teoria das incapacidades em face das modificações advindas da referida lei e, como objetivos específicos (i) estabelecer 
um quadro comparativo das mudanças; (ii) situar as contradições criadas pelo estatuto em face do novo CPC; e, (iii) verificar as controvérsias 
doutrinarias introduzidas pelas modificações. A presente pesquisa está sendo realizada através de levantamento bibliográfico e documental. Pelas 
análises já realizadas, uma vez que a pesquisa ainda se encontra em andamento, é possível constatar que  a partir da entrada da lei ficou 
estabelecido que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos 
sexuais reprodutivos, o direito de decidir sobre o número de filhos, bem como exercer o direito a família, a convivência familiar e comunitária e 
adoção, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. O estatuto revogou expressamente os incisos II e III do art. 3º do CC. Doravante 
haverá apenas uma causa de incapacidade absoluta, qual seja ser a pessoa menor de 16 anos. Assim, os que por enfermidade ou deficiência 
mental não tiverem o discernimento necessário para a prática dos atos civis, não serão mais considerados absolutamente incapazes, nem mesmo 
os que por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Já a incapacidade relativa passará a abranger as hipóteses de maiores de 16 e 
menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade e os pródigos.   Há uma contradição no fato de que o CPC/2015 revogou 4 artigos do CC (1768, 1769, 1771 e 1772), enquanto o Estatuto 
ignorando a revogação, acrescentou um novo inciso ao art. 1768, IV do CC, permitindo a interdição pelo próprio interditado (autointerdição).  
Tais alterações operadas pelo Estatuto trazem à baila uma discussão doutrinária entre qual seria o melhor caminho para a promoção da dignidade 
da pessoa com deficiência, a “dignidade-vulnerabilidade” ou da “dignidade-liberdade”.  Conclui-se, portanto, que se por um lado, o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência conferiu ampla proteção ao direito fundamental à capacidade civil, privilegiando a autonomia do deficiente, e, ao mesmo 
tempo, abrindo espaço de escolha para que este constitua em torno de si uma rede de sujeitos de sua confiança, para lhe auxiliar nos atos da vida 
civil, caso necessário,  por outro lado, emergem indagações de quais serão os efeitos concretos dessas modificações que quando colocadas em 
prática podem redundar num descompasso entre a realidade e a lei, o que  poderá ser desastroso no meio social.
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