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RESUMO:  O presente trabalho foi realizado através de revisão literária, cujo o objetivo geral foi analisar os 

reflexos da alteração do regime de capacidade na validade no negócio jurídico celebrado por pessoas com 

deficiência intelectual, mencionando de que maneira é possível evitar que elas sofram eventuais prejuízos 

patrimoniais. Uma das justificativas para a pesquisa, é o fato de que a depender do grau de deficiência intelectual 

do indivíduo ele pode ter sua capacidade de compreensão completamente comprometida, podendo por vezes 

celebrar negócio o qual não preserva os seus interesses. Nesse aspecto, vale mencionar que o DSM-VI (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) utiliza um critério de avaliação do quociente de inteligência 

(QI), para considerar os graus de deficiência intelectual do sujeito. A diferenciação ocorre da seguinte forma:  a) 

retardo mental leve (QI 50-55 até aproximadamente 70): é o de maior incidência, estipula-se que corresponda a 

85% dos casos, em regra o indivíduo desenvolve suas habilidades de comunicação e pouco tem comprometidas as 

áreas sensório-motoras; b) retardo mental moderado (QI 35-40 até 50-55): é o caso de cerca de 10% das pessoas 

que apresentam retardo mental, são capazes de adquirir habilidades de comunicação na infância e de receberem 

treinamento profissional; c) retardo mental severo (QI 20-25 até 30-35): normalmente essas pessoas têm a fala 

comprometida, mas em idade escolar podem aprender a falar e também podem adquirir habilidades no trato 

pessoal; d) por fim, tem-se o retardo mental profundo (QI abaixo de 20 ou 25): nestes casos, já nos primeiros anos 

de vida o indivíduo irá apresentar dificuldades em seu funcionamento sensório-motor, sendo que necessitará de 

apoio diário individualizado para realização das atividades do dia-a-dia.  Diante disso, é possível concluir que ao 

conferir capacidade plena à pessoa com deficiência intelectual sem levar em conta os diferentes graus que ela se 

manifesta, o legislador acabou deixando-as mais vulneráveis no que tange ao aspecto protetivo patrimonial.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O artigo científico em apreço buscou compreender quais os reflexos da alteração 

causada no regime de capacidade na validade do negócio jurídico celebrado por pessoa com 

deficiência intelectual. 

De outro lado, os objetivos específicos buscaram analisar as mudanças no instituto da 

curatela, como se dará a atuação do curador na nova perspectiva em relação aos atos 

patrimoniais do curatelando, além de mencionar o surgimento da Tomada de Decisões Apoiada 

(TDA), destacando seu conceito e aplicabilidade. 

A discussão sobre a temática proposta revelou que o negócio jurídico quando celebrado 

por pessoa com deficiência intelectual, desde que respeitados os demais requisitos (objeto lícito 

e possível, determinado ou determinável), será considerado plenamente válido já que na nova 

perspectiva elas são consideradas plenamente capazes para a prática dos atos da vida civil. 
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Diante disso, a análise sobre o tema reveste-se de importância social e acadêmica, pois 

além de demonstrar uma série de alterações na legislação, buscou também elucidar de que 

maneira será possível evitar que a pessoa com deficiência intelectual venha a sofrer eventuais 

prejuízos patrimoniais e como seus direitos poderão ser resguardados dentro dos limites da nova 

norma. 

Assim, o presente trabalho desenvolveu-se por meio de pesquisa documental e 

bibliográfica, através das quais foi possível apresentar o tema central a validade do negócio 

jurídico celebrado por pessoas com deficiência intelectual de acordo com as alterações trazidas 

pela Lei 13.146/2015. 

 

1 ALTERAÇÃO NO REGIME DE CAPACIDADE 

 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, foi fortemente 

influenciado pelos termos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada 

em Nova York em 2007. O Brasil, aderiu aos termos da Convenção através do Decreto 

Legislativo n° 186, de 9 de julho de 2008, seguindo o procedimento previsto no artigo 5°, § 3° 

da Constituição Federal, ou seja, mediante aprovação de três quintos dos membros de cada Casa 

do Congresso e em votação de dois turnos, dando a ela status de emenda constitucional. 

Segundo Viegas (2015), um dos objetivos do Estatuto é garantir ao portador de 

deficiência, em igualdade de condições, o exercício pleno de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais. Ocorre que ao entrar em vigor, o referido ordenamento provocou 

diversas alterações no Código Civil de 2002, dentre elas, destacam-se as relativas à capacidade 

civil, tratada nos artigos 3° e 4°. 

Inicialmente, insta salientar que nos termos do artigo 2° do Código Civil, o indivíduo 

adquire personalidade civil a partir de seu nascimento com vida, sendo resguardados os direitos 

do nascituro. De acordo com Nader (2014), a personalidade jurídica é inerente de todo ser 

humano e consiste na aptidão do indivíduo para possuir direitos e deveres que lhes são 

atribuídos. Contudo, apesar de sujeito de direitos e deveres, a legislação estabelece requisitos 

para a prática de alguns atos da vida civil, o que faz com que nem todos possuam capacidade 

de fato. 

Gonçalves (2012) leciona que ao nascer todo indivíduo é detentor de capacidade de gozo 

ou de direito, sendo que essa capacidade independe do desenvolvimento mental da pessoa, 

estendendo-se, portanto, àqueles que não têm discernimento e aos infantes em geral. 



 

 

Sob o mesmo aspecto, Diniz (2012) destaca que a capacidade de gozo e de direito são 

oriundas da personalidade do indivíduo e consiste em sua aptidão para adquirir direitos e 

contrair obrigações. Sendo todo indivíduo dotado de capacidade de direito, esta, por sua vez, 

não pode ser recusada ao sujeito, sob pena de se negar sua qualidade de pessoa. 

Quanto à capacidade para a prática dos atos da vida civil, os artigos 3° e 4° do Código 

Civil de 2002, classificavam as pessoas naturais em absolutamente incapazes ou relativamente 

incapazes. Nos termos dos artigos acima mencionados, aqueles considerados incapazes apesar 

de detentores de direitos, não podiam exercê-los pessoalmente, dependendo para tanto de 

representação ou assistência. 

Todavia, ao entrar em vigor, a Lei 13. 146/2015 alterou significativamente o conteúdo 

destes artigos, iniciando-se pela revogação de todos os incisos previstos no artigo 3°, passando 

a considerar como absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil apenas o menor de 16 

anos. 

Assim sendo, em se tratando de pessoa maior de 16 anos, não há mais que se falar em 

incapacidade absoluta. Neste aspecto, Tartuce (2015) menciona que tais mudanças refletem a 

busca pela inclusão e a preservação da dignidade da pessoa com de deficiência, uma vez que 

para o direito civil, em regra, elas passam a ser plenamente capazes. 

A redação do artigo 4° do Código Civil, que trata dos relativamente incapazes também 

foi alterada, sendo retirado o seu inciso II, que considerava como relativamente incapaz aquele 

que por deficiência mental tenha o discernimento reduzido. 

Ainda, passa a figurar como relativamente incapaz e não mais no rol de incapacidade 

absoluta os que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Nesses 

novos termos, a pessoa com deficiência intelectual foi retirada tanto do rol de incapacidade 

absoluta quanto relativa, sendo considerada plenamente capaz pelo ordenamento civil. 

Além dos artigos já mencionados, insta salientar o disposto nos artigos 6° e 84 do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, os quais ressaltam a ideia de que a deficiência não irá 

refletir na capacidade civil da pessoa, sendo-lhe assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal assim como os demais, podendo ela se casar e constituir união estável, exercer 

o direito à família e à convivência familiar, exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, decidir 

sobre o número de filhos, dentre outros. 

Na visão de Stolze (2015), as inovações trazidas pelo Estatuto homenageiam o princípio 

da dignidade da pessoa humana e inauguram um sistema normativo inclusivo, configurando 

uma grande conquista social. 



 

 

Portanto, resta claro que o objetivo da Lei 13.146/2015, foi proporcionar a equiparação 

do exercício dos direitos da pessoa com deficiência com as demais, concedendo-lhes autonomia 

plena para tomada de decisões e para prática dos atos da vida civil, excepcionando os casos de 

necessidade de representação e privilegiando, sempre que possível, as suas escolhas, conforme 

será demonstrado no próximo tópico.   

 

2 A ATUAÇÃO DO CURADOR E DOS APOIADORES NO INSTITUTO DA TDA 

(TOMADA DE DECISÕES APOIADA) 

 

Com as alterações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.14/2015), 

especialmente no que concerne à redefinição do conceito de capacidade disposto nos artigos 3° 

e 4° do Código Civil, o instituo da curatela também passou por transformações. 

O termo curador deriva do latim curare, que significa cuidar. Na curatela, esse cuidado 

caberá ao curador nomeado, a quem incumbirá zelar pelos interesses do curatelado. Ressalta-

se que, assim como a tutela, o serviço militar e o serviço do Júri, a curatela possui natureza de 

múnus público pois se trata de um encargo imposto pelo Estado em prol da preservação dos 

interesses da coletividade (VENOSA, 2016). 

Conforme dissertado por Farias e Rosenvald (2016), a curatela tem como preceito a 

proteção daqueles que por motivos incapacitantes não podem exercer determinados atos 

patrimoniais sozinhos, necessitando, pois, da assistência ou representação de terceiros para tal.   

O Código Civil de 2002, em seu artigo 1.767, estabelecia que estavam sujeitos à curatela 

aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tinham o necessário discernimento para 

os atos da vida civil; os que por outra causa duradoura não podiam exprimir a sua vontade; os 

deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, ou ainda os excepcionais sem 

completo desenvolvimento mental. 

Contudo, conforme já relatado, as pessoas com deficiência psíquica foram excluídas do 

rol de incapacidade e não são mais tratadas pelo ordenamento jurídico como incapazes para os 

atos da vida civil. Nos novos termos, elas podem exercer sua capacidade legal em igualdade de 

condições com as demais, e sua submissão à curatela ocorrerá excepcionalmente, comprovada 

a necessidade. 

De acordo com a nova redação, o indivíduo ainda que com deficiência intelectual, 

somente será submetido à curatela se por conta desta ele não conseguir exprimir sua vontade, 

temporária ou definitivamente. 



 

 

A nova norma estatutária, ao alterar artigos 3° e 4° do Código Civil, estabeleceu dois 

critérios distintos para a determinação da incapacidade. Primeiramente, há o critério etário, que 

é objetivo e fácil de ser identificado, pois, basta comprovar a idade do indivíduo para que 

decorra os efeitos jurídicos da incapacidade nos atos por ele praticados. Por conseguinte, tem-

se o critério psicológico, fundado em critérios subjetivos, que resultam na incapacidade relativa 

do sujeito (FARIAS, CUNHA e PINTO, 2016). 

Quanto o critério psicológico, considerando seu caráter subjetivo e a excepcionalidade 

da incapacidade, faz-se necessário submeter a causa progenitora da incapacidade ao 

reconhecimento judicial. Vale ressaltar assim que, a concessão da curatela obrigatoriamente 

deverá ser precedida de avaliação da incapacidade do curatelando e declarada por decisão 

judicial, tomada em ação específica, através do procedimento de jurisdição voluntária, 

conforme dispõe os artigos 747 ao 758 do CPC. 

Para auxiliar na decisão judicial, o artigo 2°, § 1°, do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei 13.146/2015) estabelece que, quando necessário, a avaliação da deficiência será realizada 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar que considerará “os impedimentos nas funções e 

nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no 

desempenho de atividades e a restrição de participação.” 

A observância deste dispositivo é imperiosa, por ser através da análise dos fatores nele 

mencionados que se concluirá se de fato a incapacidade do indivíduo o submeterá ao regime da 

curatela. Ressalte-se, que na nova perspectiva, o curador irá assistir a pessoa e sua atuação será 

limitada às necessidades específicas do curatelando. Cessado os motivos que a originaram, 

suspende-se a curatela, conforme dispõe o artigo 84, § 3°, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. 

Quanto ao instituto da Tomada de Decisões Apoiadas (TDA), este consiste em medida 

protetiva utilizada por pessoa plenamente capaz, mas que por algum motivo de circunstância 

pessoal, física, intelectual ou psíquica, encontra-se em estado de vulnerabilidade (FARIAS; 

ROSENVALD, 2016).  Nesse caso, 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. 

Como a ação de curatela, o procedimento da TDA é de jurisdição voluntária, cuja 

legitimidade para requerê-la é da própria pessoa a ser apoiada, conforme dispõe o artigo 1.783-

A, § 1°, o qual ainda exige o estabelecimento prévio dos limites do apoio, o prazo de duração e 

a firmação de compromisso dos apoiadores. Vale ressaltar que o magistrado não está vinculado 



 

 

à nomeação dos apoiadores indicados, e que caso estes ajam com desídia durante o apoio, 

poderão ser destituídos (art. 1.783-A, § 7° do Código Civil). 

Posto isso, é possível vislumbrar que tanto o instituto da Tomada de Decisões Apoiada 

como o novo modelo de curatela têm em comum a busca pela prevalência da autonomia da 

pessoa com deficiência. No caso da curatela em especial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

a colocou como medida excepcional no ordenamento jurídico. Assim sendo, a atuação do 

curador ocorrerá preferencialmente em conjunto ao curatelado, ou seja, ainda que submetido à 

curatela, caso não se trate de incapacidade absoluta, o curatelado será somente assistido, o que 

faz com que ele preserve seu poder de escolha, mesmo que parcialmente. 

Diante do elucidado, como a pessoa com deficiência intelectual mesmo que curatelada 

é considerada relativa e não absolutamente incapaz, os atos por ela praticados sem a anuência 

do curador serão apenas anuláveis. 

Ainda, tratando-se de pessoa apoiada, as decisões por ela tomada serão válidas e 

produzirão efeitos em relação à terceiros, sendo passíveis de anulação apenas se não respeitarem 

os limites do apoio (art. 1.783-A, § 4° do Código Civil). Assim sendo, se o apoio menciona que 

a pessoa com deficiência apenas poderá alienar o imóvel X com a anuência dos apoiadores, 

caso esta venha a alienar o referido imóvel em desacordo com o estabelecido, o ato negocial 

poderá ser anulado. 

Por fim, o artigo 1.783-A, § 6° do Código Civil, determina que havendo divergência 

entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, caso o negócio jurídico possa causar riscos ou 

prejuízo relevante, o juiz deverá decidir sobre a questão após ouvir o Ministério Público. 

 

3 REFLEXOS DA ALTERAÇÃO NO REGIME DE CAPACIDADE NA VALIDADE DO 

NEGÓCIO JURÍDICO 

 

Em relação ao negócio jurídico, entende-se por um acordo de vontades que surge da 

participação humana e projeta efeitos criados por ela, com o objetivo de modificar, extinguir 

ou transferir algum direito (FARIAS; ROSENVALD 2015).  

Para que se possa verificar a plena realização do negócio jurídico, é necessária sua 

análise sob três diferentes planos (dimensões), quais sejam, existência, validade e eficácia. 

Conforme preceituam Farias e Rosenvald (2015), o plano de existência está relacionado à 

estruturação do negócio celebrado de acordo com a presença de elementos tidos como 

fundamentais; o plano de eficácia, diz respeito a sua capacidade de produzir efeitos desde já ou 



 

 

ficar submetido a elementos acidentais, enquanto que o plano de validade consiste na aptidão 

do negócio frente ao ordenamento jurídico para produzir efeitos concretos.  

Quanto ao plano de validade, o artigo 104 do Código Civil estabelece como requisitos: 

I- agente capaz; II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita 

ou não defesa em lei. 

O presente trabalho teve como objetivo específico analisar o negócio jurídico celebrado 

por pessoa com deficiência intelectual no plano da validade, pois conforme mencionado 

anteriormente, nos moldes do antigo ordenamento jurídico a pessoa com deficiência intelectual 

era tratada ora como absolutamente, ora como relativamente incapaz. Ela seria considerada 

absolutamente incapaz se tivesse completamente comprometido o seu discernimento para a 

prática dos atos da vida civil, em contrapartida, se a deficiência apenas reduzisse sua capacidade 

para a prática de tais atos, ela seria considerada relativamente incapaz. 

Sob esse aspecto, conforme determina o artigo 166, I, do Código Civil, o negócio 

jurídico celebrado por pessoa com deficiência intelectual considerada absolutamente incapaz 

era nulo de pleno direito, enquanto que no caso da incapacidade relativa, o negócio jurídico 

seria anulável (artigo 171, I, do Código Civil). 

Com as alterações trazidas pela Lei 13.146/2015 quanto ao regime de capacidades, a 

pessoa com deficiência intelectual passa a ter capacidade plena, desse modo, qualquer negócio 

jurídico por ela celebrado é tido inicialmente como válido.  

Ocorre que apesar da boa intenção do legislador ao buscar dar maior autonomia a essas 

pessoas, é preciso considerar que há casos em que a deficiência compromete completamente a 

capacidade de entendimento do indivíduo, como no caso da deficiência intelectual profunda. 

Assim, a norma que de início foi criada para privilegiar a autonomia da pessoa com deficiência 

pode trazer consequências diversas da pretendida. 

Como forma de protege-las de eventuais danos, Desconsi e Goulart (2017) explicam 

que há a possibilidade de se utilizar os vícios de consentimento erro, dolo e lesão para anulação 

o negócio jurídico celebrado.  

Conforme Venosa (2016), o erro é a manifestação de vontade em desacordo com a 

realidade por falta de conhecimento ou por uma visão errada da realidade por parte do 

contratante, nesse caso ele deve ser essencial, ou seja, deve ter papel decisivo na determinação 

da vontade do contratante. Já o dolo, consiste na falsa percepção da realidade provocada por 

outrem, enquanto que a lesão ocorre quando sob certas circunstâncias o agente paga preço 

desproporcional ao valor real da coisa.  



 

 

É importante destacar que sempre que arguido algum vício de consentimento é 

necessária a análise do caso concreto, isso porque caso o negócio celebrado seja proveitoso aos 

interesses da pessoa com deficiência, pressupõe-se de boa-fé o contratante, por outro lado, 

sendo o negócio prejudicial, subentende-se de má-fé o contratante e inválido o negócio jurídico. 

Acontece apesar de passíveis de anulação, é possível observar a redução do aspecto 

protetivo em relação aos atos praticados pela pessoa com deficiência intelectual que tem 

comprometida sua manifestação de vontade, pois para que estes possam ser anulados a própria 

pessoa deverá arguir a nulidade, que antes poderia ser levantada pelo Ministério Público ou até 

mesmo declarada de ofício pelo juiz. Ainda, os atos anuláveis poderão ser convalidados caso 

não arguidos dentro do prazo decadencial de 4 (quatro) anos, conforme artigo 177 do Código 

Civil.  

Diante do exposto, depreende-se que apesar da grande evolução causada na legislação 

no que tange a busca pela preservação da autonomia da pessoa com deficiência, o legislador 

acabou por deixá-las mais vulneráveis diante de algumas situações, como no momento da 

celebração de negócio jurídico. 

 

CONCLUSÃO  

 

Constatou-se, com o presente estudo, que nos novos moldes, a deficiência não afeta a 

capacidade plena da pessoa. Diante disso, a curatela se tornou medida excepcional que deve ser 

aplicada apenas em casos específicos, devendo-se sempre que possível preservar a autonomia 

do curatelando. 

Nesse aspecto, o negócio jurídico celebrado por pessoa com deficiência intelectual, 

independentemente do grau da deficiência, será inicialmente válido. Entretanto, sendo este 

prejudicial aos seus interesses, é possível sua anulação com base nos vícios de consentimento 

(erro, dolo ou lesão).  

Observou-se ainda, que apesar de elogiável, a intenção do legislador de privilegiar a 

autonomia da pessoa com deficiência acabou a deixando mais vulnerável e exposta em suas 

relações patrimoniais, posto que a anulação do negócio dependerá de arguição da própria pessoa 

interessada, não podendo mais ser suscitada pelo Ministério Público ou declarada de ofício pelo 

juiz.  

Conclui-se que ao conferir autonomia plena à pessoa com deficiência em igualdade de 

condições às demais pessoas, sem considerar suas limitações, não foi a melhor alternativa para 

preservar os interesses desse grupo de pessoas sob o ponto de vista patrimonial. 
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