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1 Introdução

A recente Lei 13.146, de 06.07.2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em consonância
com as diretrizes traçadas pelo Dec. 6.949, de 25.08.2009 que, por sua vez, promulgou a Convenção
Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em
Nova Iorque, em 30.03.2007.

Segundo prevê o Estatuto no art. 2.º:

"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.

§ 1.º 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;
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II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2.º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência".

Depreende-se da leitura dos textos legais que a igualdade e a não discriminação constituem a
essência dos preceitos legais sobre o tema.

Podemos inferir que, se de um lado, a lei trouxe efetividade a referidos direitos, por outro, provocou
significativas alterações na legislação, algumas delas positivas e outras nem tanto.

Nesse curto período de vacatio legis, entre a publicação da Lei (julho de 2015) e a vigência de seus
dispositivos (janeiro de 2016), exceção feita ao art. 2.º, § 1.º, que deverá entrar em vigor em até dois
anos após a vigência do Estatuto (art. 124), muitos juristas já se pronunciaram com posições
antagônicas, quer em abono integral à lei, quer questionando seu efetivo benefício aos vulneráveis.

Dentre os autores que prestigiam a inovação destacam-se Pedro Lôbo, Flávio Tartuce,1 Rodrigo da
Cunha Pereira, Nelson Rosenvald, Jones Figueiredo Alves e Pablo Stolze. Para aqueles que não a
veem com bons olhos, pelo menos num primeiro momento, filiam-se José Fernando Simão e Vitor
Kümpel.

Buscaremos, no entanto, traçar algumas considerações, visando harmonizar a sistemática
interpretativa, dado que a lei é ainda recente e suas interpretações doutrinárias e jurisprudenciais,
certamente, definirão as balizas para sua equitativa aplicação nos casos concretos.

Temas como capacidade e interdição ganham novos contornos a ponto de existirem afirmações, no
sentido de extinção do processo de interdição, pois haveria suposta incompatibilidade não só com a
legislação civil (arts. 1.767 a 1.783), mas também com a processual (CPC/1973, arts. 877/878,
1.159/1.166 e 1.177/1.198 e o atual CPC, arts. 747 a 763).

Nesse particular, algo inusitado ocorreu. O Código de Processo Civil revogou, expressamente, os
arts. 1.768 a 1.773 do CC (art. 1.072 do CPC/2015). Todavia, o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
aparentemente, estaria a prescindir da interdição, para a promoção da curatela, porque do seu texto
consta, dentre outras alterações que: "o processo que define os termos da curatela, deve ser
promovido" (art. 114 do Estatuto, que altera o art. 1.768 do CC), não se referindo, pois, à palavra
interdição.

Com isso, a revelar aparente conflito de normas, teremos o seguinte panorama jurídico em relação à
curatela, já que: o Código Civil dispõe sobre a interdição, o Código de Processo Civil de 1973 da
mesma forma a contemplou. O vigente Código de Processo Civil que também prevê a interdição,
modifica o seu procedimento bem como o rol das pessoas que podem requerer, e, por fim, o Estatuto
da Pessoa com Deficiência que não estabelece no texto a palavra, mas se refere à nomeação de
curador, possibilitando, inclusive, a solicitação pela própria pessoa a ser curatelada (art. 114 do
Estatuto, alterando os arts. 1.768 do CC e 747 do CPC/1973, embora o Estatuto tenha entrando em
vigor antes do Código de Processo Civil, sem qualquer menção à alteração processual).

Vale trazer, aqui, a valiosa contribuição de Rosa Nery com relação ao direito intertemporal que, ao
analisar o pensamento de Serpa Lopes, acerca da validade e eficácia da lei no tempo, enfoca a
questão com profundidade, sob o prisma técnico formal, sem se descurar da prudência que exige a
análise eficacial.2 São suas as seguintes palavras: "Assim, em nosso entender, para o processo de
interdição, a partir de 18.03.2016 passa a viger o texto dos arts. 747 a 758 do CPC/2015, porque o
comando do EPD de especificamente alterar o texto de artigos revogados implicaria repristinação
deles e, por isso, as alterações que operou em artigos já revogados não se consideram escritas.

"Nada impede, evidentemente, que o juiz acolha algumas novidades do EPD por força
argumentativa. Por exemplo: a possibilidade do interditando pedir sua própria interdição, diante do
risco iminente do avanço de uma moléstia já diagnosticada, é fato interessante, pensado pelo
legislador do EPD que decorre do amplo direito de ação....".
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Embora com sólidos fundamentos jurídicos a posição de Serpa Lopes, segundo a qual prevalece, no
caso da edição de mais de uma lei, a data da publicação da lei sobre a de sua vigência, há
orientação diversa que abraça a tese eficacial. Nesse caso, para verificar se uma lei é posterior ou
não à outra, considera-se a data do início de sua vigência, como critério definidor de sua eficácia.3

De nossa parte, procurando contribuir com o debate, entendemos que essa questão pode ser vista,
também, sob outro prisma, considerando que a problemática reside na análise de normas
processuais, constantes do Código Civil, Código de Processo Civil (1973 e o atual) e do Estatuto da
Pessoa com Deficiência. Assim sendo, normas processuais podem ser revogadas por normas
processuais posteriores. Queremos dizer com isso que: as disposições processuais do Código Civil,
no que tange ao tema, foram revogadas pelo Código de Processo Civil (inc. II do art. 1.072), todavia
o Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 114) determina, por seu turno, revogação de dispositivos
processuais do Código Civil, revogados pelo Código de Processo Civil. A manutenção da coerência
do sistema nos leva a fazer a seguinte reflexão: todas as normas são processuais, e desta forma,
podem ser revogadas por outras normas processuais, considerando sua cronologia e especialidade,
independentemente, do diploma em que estejam inseridas. Nada obsta, destarte, segundo esse
raciocínio que as regras processuais previstas no Estatuto, possam alterar o Código de Processo
Civil, ainda que fizesse menção ao Código Civil, porque estaria a alterar uma norma processual. Em
suma: as modificações impostas pelo Estatuto nas normas processuais vão incidir no Código de
Processo Civil (arts. 747/759).

Demais disso, ao analisarmos, de uma forma genérica, o conteúdo das normas processuais vamos
concluir que elas se complementam, o que deverá culminar numa aproximação principiológica
(diálogo das fontes),4 na medida em que não se pode de forma alguma afastar o espírito do Estatuto
que está calcado na igualdade e não discriminação, ou seja, as normas processuais deverão ser
aplicadas se e quando esse espírito estiver presente. Em síntese: o paradigma foi alterado.

Outra questão relevante é a derrogação pelo Estatuto, do art. 3.º, I, II e III, e 4.º do CC, o que implica
reconhecer que as modificações impostas pela nova legislação alteram, substancialmente, a
estrutura da capacidade civil.

2 Alteração pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência de alguns dispositivos do Código Civil,
com reflexo no Código de Processo Civil

2.1 Reflexo na capacidade: arts. 3.º e 4.º do CC

De início, transcrevemos os arts. 3.º e 4.º do CC sem a alteração determinada pelo art. 114 do
Estatuto.

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

I - os menores de 16 anos;

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

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

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

I - os maiores de 16 e menores de 18 anos;

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o
discernimento reduzido;

III - os excepcionais sem desenvolvimento mental completo;

IV - os pródigos".

O art. 114 da Lei 13.146/2015, trouxe as modificações ora transcritas:
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"A Lei 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 3.º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de
16 (dezesseis) anos.

I - ( Revogado);

II - ( Revogado);

III - ( Revogado). (NR)

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

(...)

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

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

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial" (NR).

Verifica-se, pela leitura dos dispositivos citados, que houve derrogação dos arts. 3.º e 4.º do CC,
notadamente, no que se refere à capacidade civil, que é a medida da personalidade que, por sua
vez, vem a ser a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.5

O Código Civil passará a considerar absolutamente incapazes somente os menores de 16 anos,
retirando essa previsão do inc. I, incluindo-o no caput e, excluindo os incs. II e III, o que significa
dizer que as pessoas com deficiência mental, que não tiverem o necessário discernimento para a
prática dos atos da vida civil, assim como por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade,
deixam de ser consideradas absolutamente incapazes, modificando o paradigma até então utilizado
como critério para reconhecimento da incapacidade.

Assim, a deficiência mental aliada à ausência de discernimento, não é mais um critério de verificação
de capacidade absoluta, seja permanente ou transitória. Fato é que, o Código Civil, no tocante à
incapacidade, não se limitou a considerar como incapaz a pessoa com deficiência, mas aquela que
não tivesse o discernimento para praticar atos da vida civil.

Nota-se que a ausência de discernimento e não a deficiência, em si, era a causa da incapacidade.
Na mesma linha, o rol das pessoas consideradas relativamente incapazes, também foi reduzido com
exclusão parcial do conteúdo do inc. I e exclusão total do conteúdo do inc. III do art. 4.º. Do inc. II foi
excluído o texto que fazia referência às pessoas com deficiência mental com discernimento reduzido.

Relativamente ao inc. III, houve a mudança do conteúdo, excluindo os excepcionais sem
desenvolvimento mental completo, reinserindo parcialmente o teor do inc. III do art. 3.º, de modo que
não serão considerados absolutamente incapazes, os excepcionais sem desenvolvimento mental
completo. Todavia, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua
vontade serão considerados relativamente incapazes.

Para situar melhor o tema convém tratar, ainda que brevemente, das situações de incapacidade
delineadas pelo Código Civil. A incapacidade, como é cediço, consiste na restrição legal da prática
de atos da vida civil, sendo a capacidade a regra e a incapacidade a exceção. Tem por objetivo, em
tese, proteger as pessoas que ali se enquadrariam como tal, revelando aspectos de assistência.
Biparte-se em absoluta e relativa. A primeira quando houver proibição total do exercício do direito
pelo incapaz, pessoalmente, sendo, nesse caso, passível de representação pelo Código Civil, em
razão da idade, se por outra incapacidade, por meio da curatela. São absolutamente incapazes pelo
mencionado art. 3.º do CC (ora derrogado) que abrangia no inc. I os menores de 16 anos que, em
razão da idade, não atingiriam necessário discernimento. Já o inc. II, alcançava os que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tivessem necessário discernimento para a prática dos atos
da vida civil. Aqui incluem-se os que por motivo de doença congênita ou adquirida não reuniriam
condições de reger sua própria pessoa ou de administrar seus bens, pois lhes faltaria discernimento.
A doutrina nos traz exemplos de casos de enfermidade físico-psíquicas como a demência, mal de
Parkinson ou doença neurológica degenerativa progressiva.
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Importa reiterar, que todas as situações de enfermidade, a de doença mental permanente ou
duradoura, não bastariam, por si só, para definir incapacidade absoluta, pois, imprescindível seria a
falta de discernimento. Esse enquadramento, segundo o diploma civil, dependeria de um processo
de interdição, com a nomeação de um representante ou curador, situação esta, à primeira vista
consolidada mas, não depois de uma análise sistemática do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Os incapazes relacionados no inc. III são aqueles que não podem emitir declaração de vontade,
mesmo por causa transitória. Nessa categoria, incluir-se-iam o surdo-mudo que não tenha condição
de declarar a vontade, bem como a pessoa enferma, sem consciência, decorrente, por exemplo, de
um AVC, coma, uso de drogas ou traumatismo crânio-encefálico. Para essas pessoas poder-se-ia
designar um curador sem necessidade de interdição, uma vez que a causa era transitória.

À luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 114) somente o inc. I, que se refere ao menor de
16 anos, não teria sido revogado. Quer se dizer com isso, que o Estatuto em consonância com a
Convenção de Nova Iorque, declara as demais pessoas relacionadas no referido artigo, como
capazes. Prova disso é a redação do art. 6.º, segundo o qual: "a deficiência não afeta a plena
capacidade civil da pessoa, 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 guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em
igualdade de oportunidade com as demais pessoas".

Ainda, o art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que tange ao reconhecimento igual
perante a lei, assevera que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua
capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas, podendo ser submetida à
curatela, quando necessário, facultado o processo de tomada de decisão apoiada, reafirmando que a
curatela, nesse caso, constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e
circunstâncias de cada caso, com duração do menor tempo possível.

Quando se fala em curatela, pela letra da lei, a relação é com os direitos de natureza patrimonial e
negocial, não alcançando os direitos ao próprio corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade,
educação, saúde, trabalho e voto (art. 85 do Estatuto). Releva considerar que, em nossa opinião, no
casamento, se houver pacto antenupcial, pela sua natureza contratual, a presença do curador será
necessária.

De toda sorte, a sentença que constitui a curatela deverá trazer as razões e motivações que a
definiram.

Nessa esteira, podemos elencar algumas consequências importantes, dentre elas a de que só seria
absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Quanto às pessoas com deficiência mental ou
enfermos, estes poderiam praticar atos da vida civil livremente, com as exceções já mencionadas.

Fato a ser destacado consiste em que, contra o enfermo ou a pessoa com deficiência mental correrá,
em tese, o prazo de prescrição, não se lhe aplicando o art. 198, I, do CC. Desta forma, seus bens
poderão ser usucapidos, o que não ocorria até então, trazendo nesse caso, verdadeiro prejuízo
patrimonial à pessoa com deficiência porque, na tentativa de evitar discriminação, tornando-a capaz,
acabou por desprotegê-la, pelo menos, em face das circunstâncias atuais.

Melhor seria que se mantivesse a proteção legislativa da pessoa com deficiência, pois em que pese
a capacidade, as condições pessoais podem exigir amparo jurídico, considerando o real prejuízo em
decorrência do transcurso do prazo prescricional em seu desfavor.

Da mesma forma, nas questões de nulidade e anulabilidade, caberia aqui uma proteção especial
para os atos praticados pela pessoa com deficiência mental, uma vez que, em razão da própria
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fragilidade, intelectual que pode ser modelada em vários graus, é suscetível de ser enganada ou de
praticar atos sem plena noção de suas consequências.

A capacidade no nosso sistema é muito mais ligada ao exercício de certos direitos, do que
propriamente à pura deficiência. Em verdade, a palavra capacidade é uma reafirmação do atributo da
personalidade e não tem, necessariamente, a ver com a gestão da vida.

Vale ressaltar que a limitação no gerenciamento da vida não corresponde à ausência de capacidade,
cabendo aqui efetiva dosimetria, em favor da pessoa com deficiência.

O objetivo do Estatuto foi deixar claro que a pessoa com deficiência deverá ser tratada com
igualdade, sendo considerado este o princípio maior que o rege. Para preservar a igualdade, alguns
dos direitos conferidos ao incapaz deveriam ser mantidos, para que o princípio da igualdade seja
efetivo, na linha do pensamento aristotélico até hoje atual, no sentido de que "devemos tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade".

No âmbito das mudanças apontadas, já destacamos a preocupação com o transcurso do prazo de
prescrição, bem como a possibilidade de não se considerarem nulos os atos praticados pela pessoa
com deficiência. Ainda, se os direitos forem estritamente correspondentes aos até então
considerados capazes, razão não haveria para conferir à pessoa com deficiência, uma legislação
especial e própria, como é o caso do Estatuto.

Outra questão relevante, a merecer a mesma preocupação, diz com o fato de ser apta a responder
com seus próprios bens pelos danos causados a terceiros, afastando a responsabilidade subsidiária
criada pelo art. 928 do CC.

Relativamente ao pródigo não houve alteração, mantida, assim, sua capacidade relativa, para efeito
de sua vida patrimonial. Diante da evolução legislativa, poderíamos dizer que, em verdade, o pródigo
não seria relativamente incapaz, pois, para a lei civil, a limitação de sua atividade se circunscreveria
à gestão do seu patrimônio. Nesse caso, entendemos, seria a ele outorgada curatela mandato (art.
1.780 do CC), facultativa ou compulsória a depender das circunstâncias.

Tanto numa hipótese como na outra prescindiria, a nosso ver, a necessidade de alegação da
incapacidade. Nada justifica receber a pecha de incapaz, ainda que parcialmente. De mais a mais,
dispõe de patrimônio que lhe pertence. Se tem dificuldade de administrar seus bens, porque tem
severa propensão a gastos descontrolados, deve solicitar ou não, auxílio de terceiros. Na verdade,
estamos mais próximos de uma medida de proteção patrimonial do que de uma incapacidade, ainda
que relativa.
2.2 Revogação dos incs. II e III do art. 228 do CC, bem como acréscimo do § 2.º e
transformação do parágrafo único em primeiro do mesmo dispositivo legal pelo art. 114 do
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015)

Verifica-se pelo art. 114 do Estatuto que, as pessoas em razão de enfermidade ou retardamento
mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil, poderão ser admitidas como
testemunhas (revogação do inc. II do art. 228 do CC).

De conformidade com referido dispositivo legal, foi revogada a disposição que não admitia como
testemunhas cegos e surdos, quanto à ciência do fato que se quisesse provar, dependesse do
sentido que lhes faltava (revogação do inc. III do art. 228 do CC).

Nessas hipóteses, certamente o juiz sopesará as circunstâncias de cada caso concreto, para admitir
a contribuição das testemunhas cegas e surdas, de acordo com sua percepção sensorial.
Depreende-se que não se pode tolher tais pessoas, de tal sorte que sejam impedidas de
testemunhar, sob alegação de que a prova depende do sentido que lhes falta.

Outrossim, o acréscimo do § 2.º ao art. 228, tem como escopo possibilitar à pessoa com deficiência a
testemunhar em igualdade de condições com as demais, sendo-lhe assegurados todos os recursos
de tecnologia assistida.
2.3 Revogação do inc. I do art. 1.548, inclusão do § 2.º ao art. 1.550 e transformação do
parágrafo único em 1.º todos do CC pelo art. 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei
13.146/2015)
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Previa o art. 1.548 do CC que:

"É nulo o casamento contraído:

I - pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil;

II - por infringência de impedimento".

Pelo art. 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi revogado o inc. I do art. 1.548 do CC. Logo,
não poderá ser eivado de nulidade o casamento contraído por pessoa com deficiência. Essa
revogação encontra amparo no inc. I do art. 6.º do Estatuto, em que a deficiência não afetaria a plena
capacidade civil da pessoa para casar-se e constituir união estável. Reiteramos, nesse passo,
nossas considerações sobre o pacto antenupcial.

Elogiável a alteração legislativa nesse particular, no entanto é tênue a linha que divide o direito da
pessoa com deficiência em contrair casamento e união estável, exercendo inclusive seu direito à
sexualidade, com eventual prejuízo que, essas mesmas circunstâncias possam, em alguns casos,
eventualmente causar.

Entretanto foi mantida a anulação do casamento contraído por pessoa incapaz de consentir ou
manifestar, de modo inequívoco, o consentimento (art. 1.550 do CC).

A contradição é aparente, pois o Estatuto considera válido o casamento realizado por pessoa com
deficiência, contudo essa questão não interfere na ressalva, ou seja, na anulação do casamento de
pessoa incapaz de consentir ou manifestar a sua vontade.

Com efeito, há coerência sistemática nessa manutenção porque o intuito do Estatuto, em
consonância com a Convenção de Nova Iorque, é afastar a discriminação, confirmar a igualdade das
pessoas com deficiência com as demais e considerá-las capazes, em regra, para a vida civil.

Pensamos, por conseguinte, que a deficiência mental surtirá efeito para afastar a capacidade, caso a
vontade expressa por essas pessoas tenha sido comprometida. Tanto isso é verdade que, foi
acrescido pelo art. 114 do Estatuto, o § 2.º ao art. 1.550 do CC: "a pessoa com deficiência mental ou
intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando a sua vontade diretamente por
meio de seu responsável ou curador" (NR). Houve erro material quanto à grafia da palavra núbil que
equivocadamente, foi redigida como núbia.

Contudo, o Estatuto não interfere no casamento, como se verifica do inc. IV do art. 1.550 do CC, que
manteve a anulabilidade do casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco,
o consentimento.
2.4 Revogação parcial do art. 1.557 do CC, com derrogação do inc. III e revogação do inc. IV,
pelo art. 114 do Estatuto

Depreende-se com a derrogação do inc. III, que houve manutenção da sistemática utilizada nos
demais dispositivos legais, no sentido de não discriminar a pessoa com deficiência mental. Para
tanto, foram inseridas no texto as seguintes palavras: "defeito físico irremediável que não caracterize
deficiência". Verifica-se, assim, que não será considerado erro essencial com relação à pessoa do
outro cônjuge, para efeito de anulação do casamento, a ignorância com relação à deficiência mental
da pessoa.

Para aclarar a modificação transcrevemos o texto original e o modificado pelo art. 114 do Estatuto.

Texto original do art. 1.557 do CC:

"Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu
conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum do cônjuge enganado;

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento que, por sua vez, torne insuportável a vida em
comum;
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III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, ou de moléstia grave e
transmissível, pelo contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua
descendência;

IV - a ignorância, anterior ao casamento, de doença mental grave que, por sua natureza, torne
insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado".

Redação atual dada pelo art. 114 do Estatuto:

"Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu
conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum do cônjuge enganado;

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento que, por sua vez, torne insuportável a vida em
comum;

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável, que não caracterize
deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou herança, capaz de pôr em risco a
saúde do outro cônjuge ou de sua descendência;

IV - (revogado).
2.5 Revogação parcial do art. 1.767 do CC, pelo art. 114 do Estatuto

Coerente, também, com a orientação abraçada pelo Estatuto, a pessoa com deficiência não sendo
mais absolutamente incapaz, não teria incontinenti um curador. Como já se disse, a curadoria
caberia nos casos em que a doença mental impedisse a expressão da vontade. Para isso, excluiu as
pessoas com deficiência mental e excepcionais sem completo desenvolvimento do rol das pessoas
que estariam sujeitas à curatela, passando a sujeitar-se a ela as pessoas que, por causa transitória
ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade (considerados relativamente incapazes pela
redação atual do art. 4.º do CC, dada pelo Estatuto) e os ébrios habituais e os viciados em tóxicos.

Transcrevemos a redação original do art. 1.767 do CC:

"Estão sujeitos à curatela:

I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para
a vida civil;

II - aqueles que por outra causa duradoura, não poderem exprimir a sua vontade;

III - Os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;

IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;

V - os pródigos.

Texto atual, do art. 1.767 do CC, consoante o Estatuto:

"Estão sujeitos à curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade;

II - (revogado);

III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;

IV - (revogado);

V - os pródigos".
2.6 Alteração pelo art. 114 do Estatuto, das normas processuais relativas à curatela, com
reflexo no Código Civil e Código de Processo Civil
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Acerca dessa modificação remetemos à leitura do item 1, destacando a importância do diálogo das
fontes para a compreensão do tema.

2.6.1 Inclusão do inc. IV ao art. 1.768, pelo art. 114 do Estatuto, já alterado pelo art. 747 do
CPC

É de se ressaltar, no entanto, que a própria pessoa pode requerer o processo que define os termos
da curatela, pedido esse não previsto no Código de Processo Civil, mas pelas razões já apontadas,
acreditamos que, o processo de interdição ainda poderá definir os termos da curatela. Logo, em
nossa opinião, o art. 747 do CPC, deverá incluir no seu rol o inc. V, para que dele conste que a
própria pessoa poderá promover a interdição, sendo que a nomenclatura interdição poderá ser
suprimida ou não conforme já asseverado neste estudo.

Segue, nessa senda, a transcrição do art. 1.768 do CC com a redação dada pelo art. 114 do
Estatuto, que incluiu o inc. IV e adapta o teor do caput, cuja redação primitiva consistia em: "A
interdição deve ser promovida".

"O processo que define os termos da curatela deve ser promovido:

I - pelos pais ou tutores;

II - pelo cônjuge, ou por qualquer parente;

III - pelo Ministério Público;

IV - pela própria pessoa".

Por seu turno, o novo Código de Processo Civil, no art. 747, estabelece:

"A interdição pode ser promovida:

I - pelo cônjuge ou companheiro;

II - pelos parentes ou tutores;

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;

IV - pelo Ministério Público.

Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição
inicial".

2.6.2 Legitimidade do Ministério Público

O Estatuto, no art. 114, coerente com o sistema que o instituiu, alterou tanto o Código Civil, como o
Código de Processo Civil, no que diz respeito à atuação do Ministério Público. Agora, essa atuação
tornou-se mais abrangente, relativamente, ao que disciplinava o Código Processo Civil que, por sua
vez, restringia sua atividade nos casos de doença mental grave. Quanto ao Código Civil, ao excluir o
inc. I, com ele retirou o texto que fazia referência à doença mental grave.

A participação do Ministério Público vinha descrita no art. 1.769 do CC, a saber:

"O Ministério Público só promoverá interdição:

I - em caso de doença mental grave;

II - se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos I e II do
artigo antecedente;

III - se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso antecedente".
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A nova redação do art. 1.769 do CC, em razão do quanto determina o Estatuto, passou a ser:

"O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela:

I - nos casos de deficiência mental ou intelectual;

(...)

III - se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso II" (NR).

No que concerne ao Código de Processo Civil, o tema é versado no art. 748:

"Art. 748. O Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental grave:

I - se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747, não existirem ou não promoverem a
interdição;

II - se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e II do art. 747.

2.6.3 Atualização da redação do art. 1.771 pelo art. 114 do Estatuto e reflexo no art. 753 do
CPC

O ponto de convergência dos dispositivos reside no fato de todos exigirem uma prévia avaliação da
pessoa a ser curatela. Enquanto o Código Civil faz referência a exame da incapacidade por
especialistas, consoante a sistemática anterior, o Código de Processo Civil, no art. 753, também
refere-se a avaliação da capacidade, por expertos com formação multidisciplinar. Mantendo a
coerência, o Estatuto afirma que antes do juiz se pronunciar acerca dos termos da curatela, deverá
ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistando, pessoalmente, a pessoa com deficiência
(fugindo ao padrão até então adotado, traz a palavra interditando).

De uma forma ou de outra, todas as pessoas sujeitas à curatela, quer por entrevista, quer por exame
ou avaliação submeter-se-ão ao crivo de pessoas qualificadas.
2.6.4 Revogação parcial do art. 1.772 do CC pelo art. 114 do Estatuto da Pessoa com
Deficiência e manutenção do tema, limites da curatela, no Código Civil e acréscimo do
parágrafo único com detalhamento dos limites, no art. 755 do CPC

Depreende-se da alteração do texto do art. 1.772, pelo art. 114, mais uma vez coerente com a
sistemática adotada, que a exclusão das pessoas com deficiência e os excepcionais sem
desenvolvimento mental completo previstas da redação original dos incs. III e IV do art. 1.767, do rol
daquelas às quais o juiz estabeleceria os limites da curatela, limites esses que podem se
circunscrever àqueles assinalados no art. 1.782 do CC, ou seja, aqueles relacionados à restrição
patrimonial.

Para determinar esses limites o juiz considerará as potencialidades da pessoa. E, no parágrafo
único, acrescido pelo art. 114 do Estatuto, para a escolha do curador levará em conta as
preferências do interditando (mais um vez o Estatuto deixar adotar o padrão de não se valer da
palavra interdição), a ausência de conflito de interesses e de influência indevida, a proporcionalidade
e a adequação às circunstâncias da pessoa.

Muito embora o art. 755 do CPC tenha convergência com o conteúdo do art. 114 do Estatuto que
alterou o art. 1.772 do CC, tais como na observação das potencialidades e preferências próprias da
pessoa a ser curatelada, verifica-se, no entanto, colisão no que concerne à fixação dos limites da
curatela, segundo o estado de desenvolvimento intelectual do interdito que, por sua vez, é
concernente à redação anterior do texto civil.

Na linha do que já foi desenvolvido, o espírito do Estatuto, em reafirmar a capacidade da pessoa com
deficiência, deve prevalecer.

Seguem os dispositivos legais citados:
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A redação do art. 1.772 do CC, antes da mudança definida pelo Estatuto, tinha o seguinte teor:

"Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incs. III e IV do art. 1.767, o juiz
assinará, segundo o estado ou desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, que
poderão circunscrever-se às restrições constantes do art. 1.782".

Com a modificação imposta pelo Estatuto, a redação do dispositivo passou a ser como segue:

"Art. 1.772. O juiz determinará, segundo as potencialidade das pessoas, os limites da curatela,
circunscritos às restrições constantes do art. 1.782, e indicará o curador.

Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do
interditando, a influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa".

O art. 755 do CPC, por sua vez, estabelece que:

"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.

§ 1.º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

§ 2.º Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do
interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do
incapaz.

§ 3.º A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente
publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na
imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela
e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

2.6.5 Inclusão do art. 1.775-A ao CC pelo Estatuto

O art. 114 do Estatuto inova, ao incluir um novo art. - 1.775-A - ao Diploma Civil, aventando a
possibilidade de nomeação pelo juiz de curatela compartilhada a mais de uma pessoa, na esteira da
sistemática adotada por um outro direito assistencial que é a guarda.

Reproduzimos, para maior clareza, a norma referida:

"Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer
curatela compartilhada a mais de uma pessoa" (incluído pela Lei 13.146/2015).
2.6.6 Revogação do art. 1.777 do CC, pelo art. 114 do Estatuto

O art. 1.777, ora revogado trazia o seguinte conteúdo:

"Os interditos referidos nos incs. I, II e IV do art. 1.767 serão recolhidos em estabelecimentos
adequados, quando não se adaptarem ao convívio doméstico".

Passa, agora, a figurar com redação renovada:

"Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio necessário para ter
preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em
estabelecimento que os afaste desse convívio".

Vê-se que os arts. 1.777 (anterior e atual), não têm correspondência teleológica, não se limitando
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apenas a alteração de incisos, enquanto a redação anterior recomendava o recolhimento das
pessoas elencadas no art. 1.767, ou seja, as pessoas com deficiência, em estabelecimentos
adequados. A redação outorgada pelo Estatuto não só, não faz referência a essas pessoas, como
também não recomenda àquelas elencadas no inc. I do art. 1.767, já alterado pelo Estatuto, quais
sejam àquelas, que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade,
consideradas pelo inc. I do art. 4.º do CC com redação do Estatuto, como relativamente incapazes,
portanto, sujeitas à curatela, o recolhimento em estabelecimento que as afaste desse convívio.

Há que se considerar, entretanto, que o art. 758 do CPC, não ingressa nesse tema, mas recomenda
que o curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia do interdito.
2.6.7 Acréscimo do Capítulo II, ao Título IV, do Livro IV, da Parte Especial do CC pelo art. 115
do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015)

Dispõe o art. 115 do Estatuto:

"Art. 115. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), passa a vigorar com a seguinte redação:

'Título IV

Da Tutela, da Curatela e da Tomada de Decisão Apoiada'

Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III:

'Capítulo III

Da Tomada de Decisão Apoiada

Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege
pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua
confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os
elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade.

§ 1.º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores
devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos
apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos
interesses da pessoa que devem apoiar.

§ 2.º O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com
indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo.

§ 3.º Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por
equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as
pessoas que lhe prestarão apoio.

§ 4.º A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições,
desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado.

§ 5.º Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os
apoiadores contra-assinem o contrato ou acordo, especificando, por escrito, sua função em relação
ao apoiado.

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

§ 7.º Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações
assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público
ou ao juiz.

§ 8.º Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada e
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se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio.

§ 9.º A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo
de tomada de decisão apoiada.

§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de
decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria.

§ 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à
prestação de contas na curatela".

Indubitavelmente, a tomada de decisão apoiada foi criada como mais uma modalidade de direito
assistencial, ao lado da tutela e curatela.

Por meio dela, a pessoa com deficiência poderá eleger, pelo menos, duas pessoas idôneas com as
quais mantenha vínculo e que goze de sua confiança para prestar-lhe apoio nas tomadas de
decisões, fornecendo-lhe os elementos e informações necessárias, para que possa exercer sua
capacidade.

O apoiador, figura diversa do curador, não será representante nem assistente, mas sim, como a
própria denominação indica, uma figura de apoio que forneça segurança à pessoa que solicita.

A figura do apoiador criada pelo Estatuto está, a princípio, atrelada à pessoa com deficiência, que,
repita-se, é considerada capaz para a prática dos atos da vida civil.

Entendemos que somente as pessoas que não se enquadrem no inc. III do art. 4.º do CC com
redação dada pelo Estatuto, ou seja, pessoas que por causa transitória ou permanente não puderem
exprimir a sua vontade poderão solicitar essa nova modalidade de assistência.

Por outro lado, esse novo modelo poderia ser estendido, dentro das especificidades de cada caso,
para outras pessoas que se sentirem vulneráveis para a prática de atos jurídicos, pois, embora
tenham capacidade, podem se sentir fragilizadas diante de algumas situações mais complexas,
oferecendo segurança não só ao solicitante, como também para o próprio ato jurídico. É o caso, por
exemplo, dos idosos, que poderiam se sentir mais seguros e aptos à prática de determinados atos
caso sejam apoiados e auxiliados por pessoa de sua confiança.
3 Perspectiva atual da curatela

A definição clássica da curatela antes do advento da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência) consistia em considerá-la, nas palavras de Washington de Barros Monteiro, como um
"encargo definido por lei a alguém para reger a pessoa e administrar os bens de outrem, que não
podem fazê-lo por sim mesmo".6

É instituto de proteção como a tutela, esta destinada a filhos menores que não tenham pais ou estes
tenham sido julgados ausentes ou ainda decaído do poder familiar.

Quanto à curatela, ordinariamente, alcança pessoa maior. Nada impede, todavia, que pessoas
menores ficassem sujeitas a essa proteção, em razão de patologia que mereceria representação e
não simples assistência, como é o caso do relativamente incapaz.

Ambos os institutos pertencem à categoria de direito assistencial, porque visam suprir a
incapacidade de fato de pessoas que necessitam de proteção.

A curatela, na sistemática do Código Civil é precedida pelo processo de interdição, salvo em alguns
casos, como a curatela do nascituro, a curatela mandato, e a do ausente.

Pelo Código Civil, estão sujeitos à curatela segundo o art. 1.767:

"I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para
a vida civil;

II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir sua vontade;
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III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;

IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;

V - os pródigos".

A redação atual do art. 1.767 do CC, é a seguinte:

"Art. 1.767. Estão sujeitos a 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".

O Código Civil trata da interdição nos arts. 1.768 a 1.773, que vem a ser o meio processual de
definição da curatela. O procedimento da interdição, até então de jurisdição voluntária, tem sede nos
arts. 1.177 a 1.186 do CPC/1973. Dito procedimento, assim como quem pode requerer a interdição,
recebeu tratamento diverso pelo Código de Processo Civil, quer porque ampliou o rol dos que podem
promovê-la, quer modificando a legitimidade do Ministério Público para tanto (arts. 747 a 758 do
Diploma Processual).

É um caso clássico de revogação tácita dos dispositivos do Código Civil, já que o Código de
Processo Civil, a regular o procedimento, mesmo sendo regra processual, tem o condão de revogar
normas do Código Civil, que com elas sejam incompatíveis.

De outra sorte, o art. 1.072 do Diploma Processual indica quais os dispositivos de lei do Código Civil
foram revogados, dentre eles os arts. 1.768 a 1.773.

À primeira vista, constata-se um conflito aparente de normas, o que é afastado pela especialidade
contida na norma processual, independente do seu critério cronológico, que não se aplica no caso.

Alguns autores consideram que o Estatuto (com vigência em janeiro de 2016) colide, em alguns
aspectos com o Código Civil e o Código de Processo Civil (com vigência em março de 2016),
notadamente no que se refere à interdição. Segundo esses autores a interdição teria desaparecido.
Nesse particular, reiterando o que já se disse, não se suprimiu a interdição. Em verdade, a curatela
poderá ser deferida em algumas situações, com ou sem o procedimento de interdição, a depender
do caso concreto.

Em que pese o Estatuto ser uma norma especial e prevalecer sobre os demais regramentos,
acreditamos que o Estatuto não teve o condão de revogar a interdição, mas ao reafirmar a
capacidade da pessoa com deficiência, retirou o caráter de representatividade da curatela mas não o
perfil assistencial, com é o caso das pessoas com deficiência, por causa transitória ou permanente
considerada pelo Estatuto como relativamente incapazes que, a depender da situação concreta,
terão a definição da curatela precedida da interdição, com as regras do Código de Processo Civil.

Para poder atualizar o instituto com os preceitos do Estatuto é necessário a alteração de sua
nomenclatura retratada na palavra interdição, que se desgastou com o tempo, com a atualização do
procedimento aos ditames trazido pelo referido diploma.

O regramento do Código de Processo Civil, embora não esteja estritamente alinhado ao Estatuto,
com relação às atuais denominações, com ele é compatível, naquilo que não violar o espírito do
Estatuto, preservando a igualdade e não discriminação, com um realinhamento do processo de
interdição.

A atividade interpretativa dos juristas e aplicadores do direito, bem como os pronunciamentos
judiciais determinarão o campo eficacial, em consonância com os novos paradigmas.
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A interdição não pode ser mais em face ou contra alguém, mas deve partir, sim, do pressuposto que
será a favor de. Poder-se-ia, para efeito de adequação aos novos paradigmas, adaptar a
denominação, antes interdição, para ação de designação de curatela.
4 Dispositivos penais insertos no Estatuto

Embora a proposta do texto esteja voltada à curatela, recomendável esclarecer que o curador, em
razão de sua função, está sujeito às sanções penais previstas no Estatuto da Pessoa com
Deficiência.

Por entendermos oportuno, seguem transcritos os dispositivos que cuidam dos crimes e das
infrações administrativas:

"Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

§ 1.º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade
do agente.

§ 2.º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de
comunicação social ou de publicação de qualquer natureza:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 3.º Na hipótese do § 2.º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a
pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório;

II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na Internet.

§ 4.º Na hipótese do § 2.º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da
decisão, a destruição do material apreendido.

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer
outro rendimento de pessoa com deficiência:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido:

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial; ou

II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão.

Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento
ou congêneres:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com
deficiência quando obrigado por lei ou mandado.

Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com
deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à
realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador".
5 Conclusões

1.- A Lei 13.146, de 06.07.2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em consonância com
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as diretrizes do Dec. 6.949, de 25.08.2009 que, por sua vez, promulgou a Convenção Internacional
sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova Iorque,
em 30.03.2007.

2.- A linha traçada pelo Estatuto ruma na direção dos princípios da igualdade e da não discriminação.

3.- Instaurou-se relativa controvérsia doutrinária acerca do alcance do Estatuto, despontando
correntes convergentes, divergentes e intermediárias.

4.- O Estatuto estabeleceu vários paradigmas, predominando sobre todos, o de que a pessoa com
deficiência não é mais considerada incapaz, acarretando reflexos, notadamente, nas legislações civil
e processual civil.

5.- A pessoa com deficiência poderá ser considerada relativamente incapaz se, por causa transitória
ou permanente, não puder exprimir sua vontade, podendo justificar a nomeação de curador.

6.- O processo de interdição, cremos, ainda está em vigor, moldado aos novos paradigmas.

7.- Dado o significado depreciativo que o termo interdição granjeou no vocabulário jurídico, melhor
seria sua substituição por outro que representasse, adequadamente, o processo de designação da
curatela.

8.- O aparente conflito de normas entre o Código Civil, Código de Processo Civil e o Estatuto pode
ser sanado por meio do diálogo das fontes, juntamente com os princípios estabelecidos pelo referido
Estatuto.

9.- Inexiste menção da palavra interdição no Estatuto, o que não significa dizer que seu
procedimento está revogado para a definição da curatela, nos casos em que ela for necessária,
notadamente, quando prevalecer a causa permanente, que impede a declaração da vontade. A
despeito de ter sido abolida a palavra interdição, consta do texto legal, entretanto, o vocábulo
interditando.

10.- O processo de decisão apoiada é uma faculdade que poderá ser exercida pela pessoa com
deficiência, caso possa expressar, satisfatoriamente, sua vontade para eleger o apoiador e não
substitui a interdição.

11.- É preocupante a questão relativa ao transcurso do prazo prescricional, bem como a concernente
à declaração de nulidade do ato praticado pela pessoa com deficiência, por não ser considerada
mais absolutamente incapaz. Em prol dessas pessoas dever-se-ia conferir uma legislação especial e
própria para que os benefícios desse dois institutos possam continuar atuando em favor dessas
pessoas.

12.- O acréscimo do § 2.º ao art. 228 do CC, pelo art. 114 do Estatuto, tem como escopo possibilitar
à pessoa com deficiência testemunhar em igualdade de condições com as demais, sendo-lhe
assegurada todos os recursos de tecnologia assistida.

13.- Pelo art. 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi revogado o inc. I do art. 1.548 do CC.
Logo, não poderá ser eivado de nulidade o casamento contraído por pessoa com deficiência,
entretanto foi mantida a anulação do casamento contraído por pessoa incapaz de consentir ou
manifestar, de modo inequívoco, o consentimento (art. 1.550 do CC).

14.- A própria pessoa pode requerer o processo que define os termos da curatela (inclusão do inc. IV
ao art. 1.768, pelo art. 114 do Estatuto).

14.- Por fim, dissociou-se, de forma definitiva, a incapacidade da deficiência. Onde houver
incapacidade atrelada à deficiência esta sai de cena. A premissa adotada evidencia-se na
capacidade da pessoa com deficiência, dissipada somente e quando a vontade externada estiver
comprometida pelo discernimento.
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